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

únor 2017
20. 1. – 19. 2.
VLASTIMIL TÝMA - OBRAZY
výstava obrazů mělnického rodáka ve velkém sále muzea

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

4. 2., 9:00 – 12:00 HODIN
VYCHÁZKA KE SVĚTOVÉMU DNI MOKŘADŮ - NERATOVICE
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.

7. 2. – 5. 3. 2017
50 LET MŠ ZVONEČEK
výstava připomínající půlstoletí existence jedné z oblíbených mělnických mateřských
škol. Vstupní prostory. Vernisáž se koná 8. 2. 2017 v 16.00 hodin.

7. 2. – 5. 3. 2017
MUZEUM A SBÍRKY
výstava zaměřená na muzejnictví a sbírky z oboru archeologie. Muzejní kavárna.

25. 2., od 13:00 hodin
JAK TO BYLO V ZAHRÁDCE NAŠÍ BABIČKY
přednáška Jaroslava Hobíka ze zahrady Šest kapek rosy v Chramostku v muzejní kavárně

26. 2., 14:00 na nám. Míru
MĚLNICKÝ MASOPUST
Muzeum veškeré veselí podporuje a do všelikých taškařic se s chutí zapojuje…
Muzejníci podpoří masopustní průvod, první zastávka bude v muzeu, kde proběhne
tradiční vítání masek…Akci pořádá Rodinné centrum Kašpárek Mělník a Folklorní soubor
Jarošovci Mělník.
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.

V lednu, únoru a březnu nás najdete na veletrzích cestovního ruchu
Go a Regiontour v Brně, Holiday world v Praze a Infotour v Hradci
Králové. Těšíme se na setkání s Vámi na našem stánku pod záštitou
Asociace cestovních kanceláří ČR!
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

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 – téma: 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

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

