Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace Středočeského kraje
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
ČERVENEC - SRPEN 2017
5. 5. – 27. 8.
KAM S NÍM? DO MUZEA!
Interaktivní výstava z přírůstků sbírek Regionálního muzea Mělník za posledních deset
let. Přijďte si užít 382 vystavených předmětů a 14 interaktivních úkolů z 5 oborů!

DOPROVODNÝ PROGRAM PRO VEŘEJNOST - odhalte tajemství muzejního
zákulisí, práce a sbírek a zkuste být na chvíli:
12. 7. archeologem… programem provází archeoložka PhDr. Alena Veselá
22. 8. etnografem… programem provází etnografka Mgr. Naďa Černá
23. 8. přírodovědcem… programem provází zoolog PhDr. Libor Praus, PhD.
24. 8. historikem… programem provází historik Mgr. Lukáš Snopek
Vždy od 15:00 do 16:30 hodin.
Program je vhodný pro děti i dospělé, po všechny dny se na Vás těší také muzejní
pedagožka Mgr. Jitka Králová.
+ Letní hmatová soutěž o super ceny v atriu muzea: „Dotkni se a hádej“…

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.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 13. 7. od 17:00 hodin.
3. 8. a 10. 8. Komentované prohlídky nejen pro děti – Letem herním světem
4. 8. a 11. 8. Minihrátky - přiblížení světa deskových her dětem do 6 let
+ Fotosoutěž „Hraj si, ať jsi, kde jsi…“ o deskové hry na muzejním facebooku!

8. 8., od 12:30 hodin
TETIČKA MÍNA VYPRAVUJE
Program pro rodiny s dětmi ve skalním obydlí ve Lhotce u Mělníka se čtením a tvořením
od 12:30 hodin. Je možné cestovat z Mělníka vlakem v 11:40 do Lhotky u Mělníka,
zastávka (11:55).

16. 8., od 9:30 hodin
PROJDĚTE SE MĚLNÍKEM S KOCOURKEM ŠVARCÍKEM
Procházka historickým jádrem Mělníka pro rodiny s dětmi. Průvodcem bude historik
muzea Mgr. Lukáš Snopek, doprovázený svým zvídavým přítelem (maskotem muzea)
Kocourkem Švarcem…
Putování začíná v 9,30 hodin u muzea.

27. 6. – 27. 8.
LIDOVÁ ARCHITEKTURA KOKOŘÍNSKA
Stavební dovednost a cit našich předků ve fotografii. Vstupní prostory.

4. 7. – 3. 9.
RETRO LÉTO
Výstava snímků evokujících léto ve starých časech. Muzejní kavárna.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

26. 5. – 24. 9.
POPLETENÁ EXPOZICE
Po celé léto na Vás čeká zábavná hra pro malé i velké.
Zkuste odhalit 14 chyb ve stálé expozici mělnického muzea a odměna Vás nemine!

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

