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

 
 

 2. 5. – 28. 5. 
1917: DOČKÁ SE EVROPA MÍRU? 
Výstava v kavárně muzea věnovaná roku 1917 představí úsilí některých tehdejších 
vrcholných politiků o ukončení dlouhého krveprolití a připomene některé další,  
s nastolením míru související události. 

 3. 5. – 28. 5.  
CO UŽ UMÍM (?), X. 
Výstava prací žáků Výtvarného kroužku Klementiny Průchové ze Základní školy Jaroslava 
Seiferta Mělník. Vstupní prostory.  

 

 
5. 5. – 27. 8.  
KAM S NÍM? DO MUZEA!  

Výstava z nových přírůstků mělnického muzea. Pro návštěvníky bude připravena řada 
interaktivních úkolů, které přiblíží sbírkovou činnost a zákulisí muzejní práce…Setkání 
s kurátory (zoologem, archeoložkou, etnografkou, historikem a knihovnicí)  
a doprovodný program proběhnou v rámci Mělnické muzejní noci 26. 5.  
Samotná výstava bude zahájena ve čtvrtek 4. 5. v 17:00 hodin ve velkém sále. 

 
PÁTEK – SOBOTA 5. - 6. 5.  
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU (MĚLNÍK) 

Sraz účastníků v pátek 5. 5. po 18. hodině. I tento rok proběhne Vítání ptačího zpěvu 
jako dvoudenní, a to z pátku na sobotu 5. - 6. 5. Vlastní Vítání se odehraje v sobotu 6. 5. 
od 4:30. Místem konání je levý břeh Vltavy nedaleko cyklistického odpočívadla, cca 1,5 
km nad soutokem s Labem… 

 SOBOTA 13. 5.  
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU (NERATOVICE) 

Sraz v sobotu 13. 5. v 7:00 na pravém břehu Labe u železničního mostu. Vycházka  
(7 km) kolem dočišťovacích nádrží Spolany. Pozorování a určování ptáků podle zpěvu.  

 
PÁTEK 26. 5., 17:00 – 23:00 hodin 
MĚLNICKÁ MUZEJNÍ NOC  
Kašpárkovo divadelní představení : O panence, která tence plakala* muzejní dílnička – 
to NEJ za 10 let* Popletená expozice – muzejní hra pro malé i velké * Kam s ním? Do 
muzea! – setkání s kurátory a interaktivní program k výstavě, koncert pěveckého sboru 
Chrapot…a další skvělá zábava pro malé i velké návštěvníky! 

 
 

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. 
 

 
 

24. 5., od 17:00 hodin 
HOUBY V KUCHYNI  
přednáška Mykologického kroužku Mělník v kavárně muzea od 17:00 hodin. Přednáší 
Ing. Jiří Baier. Součástí přednášky je ochutnávka houbové speciality! 
 

 11. 5. MAKE-UP MARATON – výtěžek z akce je věnován občanskému sdružení 
Mamma HELP 

18. 5. MAMMA HELP – PŘEDNÁŠKA  
pro prevenci rakoviny prsu od 17:00 hodin v kavárně muzea 

1917 

KVĚTEN 2017 

http://www.muzeum-melnik.cz/vystavy-a-akce/?ftshow=589#ka589
http://www.muzeum-melnik.cz/vystavy-a-akce/?ftshow=590#ka590
http://www.muzeum-melnik.cz/vystavy-a-akce/?ftshow=591#ka591
http://www.muzeum-melnik.cz/vystavy-a-akce/?ftshow=592#ka592
http://www.muzeum-melnik.cz/vystavy-a-akce/?ftshow=593#ka593
Mělnická%20muzejní%20noc
http://www.muzeum-melnik.cz/stale-expozice/skalni-obydli-lhotka/
http://www.muzeum-melnik.cz/vystavy-a-akce/?ftshow=588#ka588
http://www.muzeum-melnik.cz/vystavy-a-akce/?ftshow=596#ka596
http://www.muzeum-melnik.cz/vystavy-a-akce/?ftshow=597#ka597


 4., 10., 16., 18. 5. KONCERTY ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK v malém sále od 17:00 hodin 

17. 5. ZPÍVÁME JARU A MAMINKÁM – vystoupení žáků hudebně dramatického 

kroužku ZŠ J. Seiferta pod vedením Mgr. Evy Kloboučníkové 

 

 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

 
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  

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

