
       Regionální muzeum Mělník 

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

 

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.  

 
 

SOBOTA 8. 4.  
VELIKONOČNÍ JARMARK 
Tradiční řemeslný jarmark ve všech prostorách muzea od 9.00 – 17.00 hodin 
s předváděním řemesel a tvořivými dílničkami. Součástí budou komentované prohlídky 
venkovského velikonočního interiéru… 
 

 

 
 

5. 4., OD 17:00 HODIN 
VŠEOBECNÉ INFORMACE O HOUBÁCH 
přednáška Mykologického kroužku Mělník v kavárně muzea od 17:00 hodin.  
Přednáší: Jaroslav Malý 
 

  
20. 4., OD 17:00 HODIN 
STARÉ ZAHRADY 
Promítání a povídání mimo jiné o bylinkách s Jaroslavem Hobíkem z Květinářství  
na nám. Karla IV. v muzejní kavárně od 17:00 hodin. 
 
 

 
 

4. 4. – 30. 4.  
MÁMO, TÁTO! PODÍVEJ, CO UMÍM…  
Polytechnická výchova na ZŠ Jungmannovy sady Mělník a její výstupy. Vstupní prostory. 
Vernisáž se koná ve středu 6. 4. od 15:00 hodin v malém sále. Těšit se můžete  
na dobroty z cvičné školní kuchyně a ukázky prací žáků z hodin multimediální výchovy. 
 

  
4. 4. – 30. 4. 
VELIKONOCE V KAVÁRNĚ – dekorativní výstava v muzejní kavárně 
 

 
 
 

SOBOTA 29. 4.  
V rámci konání mělnické VINNÉ NOCI bude kavárna muzea otevřena  

do 22:00 hodin.  Akci doplní vinařská výstavka, kde návštěvníci budou moci shlédnout 
např. historické viněty nebo aktuální plán vinařské oblasti Čechy… 

  
 

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. 
 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

http://www.muzeum-melnik.cz/vystavy-a-akce/?ftshow=580#ka580
http://www.muzeum-melnik.cz/vystavy-a-akce/?ftshow=582#ka582
http://www.muzeum-melnik.cz/vystavy-a-akce/?ftshow=583#ka583
http://www.muzeum-melnik.cz/vystavy-a-akce/?ftshow=584#ka584
http://www.muzeum-melnik.cz/vystavy-a-akce/?ftshow=586#ka586
http://www.muzeum-melnik.cz/index_admin.php?active=26&lang=cs


 

 

Muzeum se zapojilo do projektu Cyklisté vítání! 

Pro nadcházející turistickou sezónu je připraven infopoint pro cyklisty s možností zápůjčky 

nářadí a rozšíren 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 – 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

