
       Regionální muzeum Mělník 

         náměstí Míru 54, 276 01 Mělník   
      příspěvková organizace Středočeského kraje 
     březen 2017 

 
 

10. 3. – 5. 4. 
VELIKONOČNÍ DÁVNOHRÁTKY ANEB „JAK TO BYLO U KUDRNŮ“ 
interaktivní program pro přihlášené školy o předvelikonočních časech našich předků  
a o tom, co příchod jara znamenal v životě tehdejších dětí, velký sál 

 

 
 

NEDĚLE 2. 4., OD 15:00 HODIN 
VYNÁŠENÍ MORANY  

rozloučení se zimou a jarní hry ve spolupráci s Rodinným centrem Kašpárek a Folklorním 
souborem Jarošáček Mělník od 15.00 hodin, sraz u Regionálního muzea Mělník.  

 
 7. 3. – 2. 4. 

KAŠPÁRKŮV ROK 2016 OBRAZEM  
výstava mapující další rok činnosti Rodinného centra Kašpárek Mělník. Vstupní prostory. 
Vernisáž se koná v úterý 7. 3. od 9:30 hodin.  
V 10:00 hod. Petrpaslíkovo divadlo zahraje pohádku Když šla vrána do světa: Veselá 
pohádka se zvířátky vypráví o příchodu zimy se vším, co k zvířecí zimě patří. 
Průvodcem naší pohádky je malá myška Terezka, kterou překvapí záhadný vodní tvor 
žádající o pomoc… 

  
7. 3. – 2. 4. 
VĚŽE NA FOTOGRAFIÍCH BLANKY VÁGNEROVÉ 
výstava fotografií v muzejní kavárně 
 

  
 

VÝSTAVA Z HISTORIE MALÉ ŽELEZNICE 
byla v lednu 2017 reinstalována. 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. 
 

  

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. 
 

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

http://www.muzeum-melnik.cz/vystavy-a-akce/?ftshow=579#ka579
http://www.muzeum-melnik.cz/vystavy-a-akce/?ftshow=580#ka580
http://www.muzeum-melnik.cz/vystavy-a-akce/?ftshow=577#ka577
http://www.muzeum-melnik.cz/vystavy-a-akce/?ftshow=578#ka578
http://www.muzeum-melnik.cz/index_admin.php?active=26&lang=cs
http://www.muzeum-melnik.cz/vystavy-a-akce/?ftshow=562#ka562


 

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 

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  

http://www.muzeum-melnik.cz/stale-expozice/
http://www.muzeum-melnik.cz/ochutnavka-vin/
http://www.muzeum-melnik.cz/
http://www.facebook.com/pages/Region%C3%A1ln%C3%AD-muzeum-M%C4%9Bln%C3%ADk/101021547974

