KATALOG
vzdělávacích aktivit
pro školy
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
PŘEDNÁŠKY * PROJEKTY * VÝSTAVY * AKCE

Regionální muzeum Mělník,
příspěvková organizace Středočeského kraje
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
tel.: 315 630 922 (sekretariát), 315 630 936 (pokladna)
fax: 315 622 158,
muzeum@muzeum-melnik.cz, pokladna@muzeum-melnik.cz
www.muzeum-melnik.cz,
Regionální muzeum Mělník

Návštěvní doba: celoročně úterý – neděle 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
Vstupné: dospělí/žáci – stálá expozice 30/20 Kč, historické kočárky 30/20 Kč,
celý objekt 50/30 Kč,
krátkodobé výstavy bez interaktivních programů 25/15 Kč (velký sál),
20/10 Kč (malý sál), výstavy s programy viz. nabídka
Pedagogický doprovod zdarma
Bezbariérový přístup: přízemí – atrium – kavárna – WC

EXPOZICE MUZEA
NAHLÉDNUTÍ DO STŘEDOVĚKÉHO MĚSTA * MĚŠŤANSKÝ INTERIÉR PŘELOMU
19. A 20. STOL. * VENKOVSKÝ INTERIÉR 2. POL. 19. STOL. * VŠEDNÍ DEN
OBYVATEL VENKOVA * LIDOVÁ ARCHITEKTURA * PŘÍRODA MĚLNICKA
VINAŘSTVÍ (STŘEDOVĚKÉ SKLEPY)

EXPOZICE HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ
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EDUKAČNÍ ČINNOST
REGIONÁLNÍHO MUZEA MĚLNÍK
Spolupráce se školami, vzdělávacími zařízeními a práce s dětmi a mládeží je jednou
z prioritních oblastí v kulturně výchovné a vzdělávací činnosti Regionálního muzea Mělník.
Školy představují jednu z klíčových cílových skupin návštěvníků muzejních expozic, výstav
a programů, skupinu tvárnou k edukačnímu působení. A to je prostor, ve kterém se může
muzeum svým potenciálem velmi dobře realizovat.
Edukační činnost představuje nosný prvek práce erudovaných muzejních pracovníků.
Vzdělávání formou výstav, interaktivních projektů, přednášek se aplikuje na cílové skupiny
od primárního školství po síť středních škol. Regionální muzeum Mělník se věnuje intenzívně
muzejní pedagogice se záměrem přiblížit odborný obsah muzea co nejširšímu okruhu
cílových skupin. K tomu chce využívat osvědčené formy a metody práce, strukturu muzea
držet stále jako živou a atraktivní pro poznávání i trávení volného času.
Cílem Regionálního muzea Mělník je připravovat zajímavé výstavy, akce a projekty
zaměřené na návštěvníky z řad žáků a studentů s tematikou korespondující se školními
vzdělávacími programy, které budou díky svému převažujícímu interaktivnímu charakteru
lákavé pro samotné účastníky. Budou jim tak nenásilnou hravou, či zážitkovou formou
přinášet nejen poučení, dovednosti a poznání, zároveň však budou díky vhodně zvolenému
způsobu prezentace, pozitivnímu klimatu a estetickému prostředí rozvíjet kulturní vnímání
mladého člověka. Muzeum se tak bude snažit zařadit na čelní místa kvalitních informačně
vzdělávacích zařízení.
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ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 – ROK S VAŠÍM
MUZEEM
-

4 výstavy se zážitkovými programy

-

3 interaktivní programy

-

muzejní dílničky

-

prezentace vaší činnosti a tvorby po celý rok v muzeu

-

účinkování na vernisážích

-

muzejníci ve školách/besedy/ přednášky/programy

-

díla školy na jarmarcích

-

celoroční program environmentální výchovy

-

výjezdní akce

-

absolventské koncerty a školní akademie

-

katalog vzdělávacích aktivit (tištěný/elektronický)

-

přímý kontakt učitelů s muzejní pedagožkou

-

nabídka programů/konzultace/volné termíny/přihlášky přímo ve vaší škole

-

připomínková termínová služba

Děkujeme vám za přízeň, za vaše ohlasy a pro letošní školní rok vám nabízíme
opět pestrou nabídku přednášek, akcí, výstav, programů v našem – vašem
mělnickém muzeu …
Tak přijďte. Těšíme se na vás!
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ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 – ROK S VAŠíM
MĚLNICKÝM MUZEEM
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ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 – ROK S VÁMI
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Nabídka přednášek
Lektorský poplatek za přednášku
přednáška 45 minut – 120 Kč
přednáška 90 minut – 150 Kč

ETNOGRAFIE
RODINA A JEJÍ ZVYKY
Setkání přiblíží významné rodinné události v minulosti, k nimž patřilo kupříkladu narození dítěte,
křtiny, svatba, či úmrtí. Vyprávění zpestří zvykoslovné předměty z cestovního muzejního kufříku.

OD POSVÍCENÍ DO ADVENTU
Seznámení s tradičními lidovými zvyky a obyčeji v období od září do sv. Ondřeje (30. listopadu).
Vyprávění zpestří zvykoslovné předměty z cestovního muzejního kufříku.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:

1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět / Lidé kolem nás (rodina, kultura) a Lidé a čas
(současnost a minulost v našem životě)
2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost / Výchova k občanství, Etická výchova, průřezové
téma Osobnostní a sociální výchova
Lektorka: Mgr. NAĎA ČERNÁ – tel. 315 630 927, cerna@muzeum-melnik.cz

HISTORIE
K dějinám starověku

BIBLE OČIMA HISTORIKA
Výklad o skladbě a kulturním významu Knihy knih. Těžištěm prezentace je diskusně pojatý výklad
o věrohodnosti novozákonních knih (zejména evangelií) z hlediska historické vědy. Přednáška je
vhodná k doplnění výuky dějepisu nebo českého jazyka a literatury, popř. jako diskusní příspěvek
v rámci občanské výchovy či základů společenských věd.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:

2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost / Výchova k občanství, Etická výchova, průřezové
téma Osobnostní a sociální výchova, Český jazyk a literatura / Literární výchova
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K dějinám středověku

KAREL IV., MĚLNÍK A ŘÍM
Cestopisně - historická přednáška představí osobnost velkého českého panovníka v souvislosti s jeho
římskou korunovační cestou v roce 1355. Úvodní část výkladu je zaměřena na připomenutí Karlových
vazeb k Mělnicku. Přednáška je vhodná také jako doplnění učiva o pozdní antice, neboť její
fotografický doprovod ilustruje řadu raně křesťanských bazilik města Říma.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:

2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost / Dějepis / Křesťanská a středověká Evropa
K dějinám středověku a raného novověku

LUDVÍK IX. FRANCOUZSKÝ A JEHO „STOPY“ NA MĚLNÍKU
(NOVINKA!)
V souvislosti s letošním karlovským jubileem zařazujeme mezi muzejní přednášky další středověké
téma, které je velmi vhodné jako doplněk k výuce středověkých dějin, zvl. tématu křižáckých tažení.
Téma se ovšem dotýká i mělnické vlastivědy. Vzpomeňme slov studenta Holouse, který
v legendárním filmu Škola základ života „blahopřeje“ profesoru matematiky: „… neboť den svatého
Ludvíka není pouze svátkem Vaším, ale celé třídy“. Pojďme se tedy společně poučit o přeslavném
králi Ludvíkovi, který coby vzor jistě neunikl pozornosti mladého Karla IV.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:

2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost / Dějepis / Křesťanská a středověká Evropa
K dějinám raného novověku

KAPUCÍNI A JEJICH KLÁŠTER V MĚLNÍKU
Představení historie řehole vzniklé v 16. století a současně jedné zajímavé a málo známé památky
našeho města. Přednášku je možno uspořádat také formou exkurze, tj. přímo v prostorách
kapucínského areálu, který nyní z větší části slouží muzeu. Přednáška vhodně doplní výuku
regionálních dějin, popř. obecněji učivo o kultuře v 16. – 18. století.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:

2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost / Dějepis / Objevy a dobývání. Počátky nové
doby
K dějinám moderní doby

MĚLNÍK V DOBĚ NÁRODNÍHO OBROZENÍ
Po nastínění klíčových dějinných mezníků let 1790–1860 se lektor soustředí na vývoj na Mělnicku.
Velmi složité a současně mimořádně zajímavé období tzv. národního obrození představí skrze tehdejší
reálie našeho kraje a skrze seznámení s místními protagonisty národního hnutí. Přednáška je vhodná
zejména pro 2. stupeň ZŠ a pro školy střední.
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Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:

2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost / Dějepis / Modernizace společnosti
K dějinám Československa

KOMUNISTÉ A ČESKÝ VENKOV
Přednáška informuje o ideových základech, průběhu a výsledcích zemědělské politiky KSČ v letech
1945–1960. Jejím těžištěm je problematika násilné kolektivizace venkova. Pro žáky vyšších ročníků je
přednášku možno připravit v podobě řízené diskuse.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:

2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost / Dějepis / Moderní doba
K seznámení s muzejnickou prací a s kořeny vinařské tradice Mělnicka

PŘÍBĚH MUZEJNÍHO PŘEDMĚTU: Obraz sv. Václav při práci
na vinici
V úvodní části přednášky budou žáci stručně seznámeni s tím, co je muzeum, jaké je jeho poslání a jak
funguje. Druhá část promluvy doprovázené prezentací v programu Power Point se zaměří
na představení a „rozluštění“ obrazu inv. č. H 3996, který je chloubou stálé expozice mělnického
muzea.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:

2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost / Dějepis / Křesťanská a středověká Evropa
a Výchova k občanství
K minulosti a současnosti slavného zemědělského oboru

DĚJINY VINAŘSTVÍ V ČECHÁCH
Výklad obsahuje základní informace o vývoji vinařství v Čechách od 9. století do současnosti,
připomíná několik s vinařstvím souvisejících uměleckých památek Mělníka, ale postihuje i vztahy
mezi vývojem vinařství a českými dějinami obecně. Prezentace je přednostně určena žákům 2. stupně
ZŠ, popř. středoškolákům, ale lze ji podle přání školy upravit i pro žáky nižšího stupně.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:

2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost / Dějepis
K dějinám Československa

PRVNÍ LÉTO V OSVOBOZENÉ VLASTI. BUDIŽ POCHVÁLENO?
Výklad doplňovaný prezentací v programu Power Point žákům připomene světové i domácí
události z doby těsně po skončení 2. světové války, seznámí je se soudobým děním
na Mělnicku a poukáže na postupné budování mocenského monopolu KSČ již v této době,
tj. poměrně dlouho před únorem 1948.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:

2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost / Dějepis / Rozdělený a integrující se svět
Lektor: Mgr. LUKÁŠ SNOPEK – tel. 315 630 926, snopek@muzeum-melnik.cz
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PŘÍRODOVĚDA
MOKŘADY – NEJOHROŽENĚJŠÍ EKOSYSTÉMY
Během 20. století zmizela ze zemského povrchu polovina mokřadních stanovišť. Přitom se
jedná o klíčové ekosystémy – zadržují vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí, jsou
domovem mnoha vzácných rostlin a živočichů. V přednášce bude kladen důraz na představení
významných mokřadních stanovišť v České republice a jejich unikátní ohrožené fauně a flóře.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:

1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět /Rozmanitosti přírody (rovnováha a ochrana v přírodě)
2. stupeň ZŠ – Člověk a příroda / Základy ekologie, Biologie rostlin a živočichů

PTAČÍ SVĚT
Ptáci patří mezi nejnápadnější a nejoblíbenější obratlovce. Přednáška shrnuje nejzajímavější
informace o životě ptáků, jejich chování, rozmnožování, zvyků apod. Krátce budou zmíněny
všechny ptačí řády, se kterými se můžeme setkat na našem území a součástí bude i ukázka
nahrávek ptačího zpěvu nejběžnějších ptačích druhů.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:

1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět / Rozmanitosti přírody (živočichové)
2. stupeň ZŠ – Člověk a příroda / Biologie živočichů

PŘÍRODA VE SVATÉ ZEMI
Seznámení s pestrou faunou a flórou Izraele. Díky poloze na hranici tří kontinentů a dvou
moří oplývá krajina na území dnešního Izraele navzdory polopouštnímu charakteru velkou
druhovou rozmanitostí. Přírodní hodnotu území umocňuje i to, že leží na tahové cestě milionů
ptáků z východní poloviny Evropy. Přednáška představuje základní typy prostředí
a charakteristické zástupce fauny a flóry západní části Blízkého Východu.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:

1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět / Rozmanitosti přírody (živočichové a rostliny)
2. stupeň ZŠ – Člověk a příroda / Biologie živočichů a rostlin

PŘÍRODA MĚLNICKA
Typy prostředí, chráněná území a vzácné druhy rostlin a živočichů v okrese Mělník. Mělnický
okres je charakteristický pestrou přírodou. Na severu v CHKO Kokořínsko má krajina divoký
kaňonovitý charakter a jsou pro ni typické borové lesy plné pískovcových skal, ale přírodně
cenná území se nacházejí i na jihu v nížině kolem Labe a Vltavy. Přednáška představuje
základní typy prostředí, chráněná území a význačné druhy rostlin a živočichů Mělnicka.
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Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:

1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět / Místo, kde žijeme a Rozmanitosti přírody
(živočichové a rostliny)
2. stupeň ZŠ – Člověk a příroda / Biologie živočichů a rostlin
Lektor: Mgr. LIBOR PRAUS, PhD. – tel. 315 630 926, praus@muzeum-melnik.cz

ARCHEOLOGIE
MINOJSKÁ KULTURA
Přednáška ukazuje vysokou úroveň minojské kultury na Krétě v době bronzové na základě
objevených artefaktů a zjištěných situací díky archeologickým výzkumům vedených
především sirem Arhturem Johnem Evansem a archeologickými školami činnými na Krétě
a na Santorini.

PRAVĚK NA MĚLNICKU
Přednáška podává ucelenou informaci o archeologii jako takové v Čechách se zaměřením
na Mělnicko a střední Čechy.

ROZDÍLY MEZI POSLEDNÍMI LIDMI A VÝVOJ ČLOVĚKA
Přednáška se věnuje vývoji člověka jako takového a rozdílům mezi posledními lidmi přibližně
od člověka heidelberského.

Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:

2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost / Dějepis / Počátky lidské společnosti. Nejstarší
civilizace a kořeny evropské kultury.
Lektorka: PhDr. ALENA VESELÁ – tel. 315 630 926, vesela@muzeum-melnik.cz
POZOR! Přednášky lze objednávat v termínech listopad 2016 – březen 2017
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STÁLÉ EDUKATIVNÍ
PROGRAMY
POZNEJ SVÉ MĚSTO, SVŮJ REGION
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

1. a 2. stupeň ZŠ, nižší stupeň gymnázia

-

Časová náročnost: 90 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

Podpora výuky společenskovědních předmětů, vlastivědy,
dějepisu a občanské výchovy
Realizace ve stálých expozicích muzea a v centru města
formou komentované prohlídky, využití pracovních listů,
slepé mapy, kvízu, prvků dramatické výchovy
Obsah je možno upravit dle individuálních požadavků vyučujících

CÍL PROGRAMU:
-

Seznámení s minulostí i určitými specifiky našeho regionu prostřednictvím návštěvy
stálých expozic muzea a prostřednictvím prohlídky historického jádra města
Orientace na časové přímce, podpora zájmu o kulturní bohatství našeho regionu
a pozornosti mladé generace k odkazu svých předků

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Člověk a jeho svět,
vzdělávací obor Lidé a čas (1. stupeň) a vzdělávací oblast Člověk a společnost,
vzdělávací obor Výchova k občanství - Člověk ve společnosti (2. stupeň)

LEKTOŘI:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
Mgr. LUKÁŠ SNOPEK – tel. 315 630 926, snopek@muzeum-melnik.cz
LEKTORNÉ: 30 Kč/ žáka
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PROJDĚTE SE MĚLNÍKEM
S KOCOURKEM ŠVARCÍKEM
TERMÍN: KVĚTEN - ČERVEN 2016

CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ

-

Časová náročnost: 60 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

Podpora společenskovědní výchovy
Realizace ve stálých expozicích muzea a v centru města formou komentované
prohlídky
V rolích průvodců historik a maskot muzea, kocour Švarc
Hravost, vtipné dialogy, jednoduché úkoly, hledání pokladu
Můj první badatelský/zároveň pamětní/ list, dramatická výchova
Obsah je možno upravit dle individuálních požadavků pedagogů

CÍL PROGRAMU:
-

Přiblížení minulosti města Mělníka a jeho zajímavostí nejmladší generaci
Podpora citlivého vnímání okolního prostředí, vztahu k místu, kde žijí, u nejmladší
generace a rozšíření volnočasového spektra

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro předškolní vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Dítě a společnost, dílčí
vzdělávací cíl seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních
poznatků o prostředí, v němž dítě žije, budování vztahu ke kultuře a umění; dále
vzdělávací oblast Dítě a svět, aktivity pro získávání praktické orientace v místě

LEKTOŘI:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
Mgr. LUKÁŠ SNOPEK – tel. 315 630 926, snopek@muzeum-melnik.cz
LEKTORNÉ: 30 Kč/ žáka
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ŠKOLNÍ VÝLET DO SKALNÍHO OBYDLÍ
LHOTKA U MĚLNÍKA
…MILÉ PANÍ UČITELKY, MILÍ PÁNI UČITELÉ!
UŽ JSTE NAVŠTÍVILI SE SVÝMI DĚTMI SKALNÍ OBYDLÍ VE LHOTCE?
NE? PAK NEVÁHEJTE A VYDEJTE SE NA NETRADIČNÍ VÝLET PĚŠKY,
VLÁČKEM NEBO TŘEBA NA KOLE…

CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ, ZŠ, SŠ, volnočasové organizace

-

Časová náročnost: cca 30 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

Nejen jedno z mnoha skalních obydlí na Kokořínsku
Jde o příbytek nejdéle obývaný a patřící k nejzajímavějším v regionu
Do pískovcových skalních bloků vtesaný skalní byt i hospodářské prostory
Prohlídka vybavené světnice, síně, chléva, přistavěných prostor řezárny
Skalní obydlí Lhotka jako doklad neobvyklých konstrukčních metod i častého
způsobu, jakým nemajetní lidé řešili své bydlení
Obydlí bude na požádání otevřeno na místě průvodkyní

CÍL PROGRAMU:
-

Seznámení žáků s určitými specifiky našeho regionu v otázce vztahu člověka a jeho
činnosti vzhledem k prostředí, které ho obklopuje
Zamyšlení mladé generace nad vztahy předků k přírodnímu prostředí
Podpora citlivého vztahu k přírodnímu a kulturnímu dědictví

13

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání odpovídá průřezovému tématu Environmentální
výchova (tematické okruhy Lidské aktivity a problémy životního prostředí a Vztah
člověka k prostředí), ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (pro 1. stupeň ZŠ)
odpovídá tematickému okruhu Místo, kde žijeme (regionální zvláštnosti přírody
a osídlení, působení života lidí na okolní přírodu, krajinu a životní prostředí)
a tematickému okruhu Rozmanitosti přírody (souvislosti mezi konečným vzhledem
přírody a činnostmi člověka), ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda (pro 2. stupeň
ZŠ) odpovídá vzdělávacímu oboru Přírodopis – Základy ekologie (vlivy člověka
na životní prostředí)

VSTUPNÉ: 10 Kč/ žáka
TERMÍNY NÁVŠTĚV VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017:
-

Září 2016, dále květen, červen 2017 - čt, pá 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00,
příp. individuální domluva (viz telefonní kontakt)

OBJEDNÁVKY:
- Skupinové návštěvy na e-mailové adrese pokladna@muzeum-melnik.cz
nebo na tel. čísle 315 630 936
SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
- Vážní zájemci mohou využít speciální nabídku v podobě komentované prohlídky
PhDr. Miloslavy Havlíčkové, odbornice z mělnického muzea na problematiku
skalních obydlí v regionu
- V tomto případě se obraťte na telefonické číslo 315 630 921

PRŮVODCE NA WEBU
-

Na webových stránkách muzea (www.muzeum-melnik.cz) najdete Průvodce stálou
expozicí v hlavní budově muzea, včetně soupisu exponátů.
Zde naleznete také Pracovní listy kocoura Švarce do stálé expozice muzea, které
připravili studenti Soukromé obchodní akademie v Neratovicích a aktuální verzi pak
lektoři výše uvedeného programu, listy jsou k dispozici ve dvou verzích podle
obtížnosti (pro 1. a 2. stupeň ZŠ) a je možné je použít beze změny nebo jen načerpat
inspiraci pro vytvoření vlastních úkolů pro vaše žáky.
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Z HISTORIE MALÉ ŽELEZNICE
…DLOUHODOBÁ VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH HRAČEK

CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ, ZŠ, volnočasové organizace

-

Časová náročnost: 30 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

-

Hračky světových výrobců železnic 1. poloviny 20. století /Märklin, Göppingen
a Bing Norimberk, spolu s produkcí železničních hraček méně známých čs. firem
Husch Horní Litvínov, Inventor (Merkur) Police/Metují, Tioka (Ikaria) Brno,
Zbrojovka Vsetín aj.
Historické modely a soupravy vláčků z let 1890 – 1960
Obdivuhodné elektrické a motorové lokomotivy

AKTIVITY:
- Předvádění jízdy historických vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště
s elektromagnetickými signály a návěstidly a systémem dobového osvětlení
- Muzejní dílnička s Merkurem pro malé i velké
- Oražení kartonové jízdenky z dětské dopravní kanceláře ČSD z ternionu
VSTUPNÉ: 10 Kč/ žáka
OBJEDNÁVKY:
- Skupinové návštěvy na e-mailové adrese pokladna@muzeum-melnik.cz
nebo na tel. čísle 315 630 936
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VÝSTAVY S INTERAKTIVNÍM PROGRAMEM
PRO ŠKOLY A DALŠÍ AKCE
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
HOUBY PRO ŠKOLY
TERMÍN: 8. - 9. ZÁŘÍ 2016
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

Žáci 1. a 2. st. ZŠ zapojených do enviromentálního projektu EVVA a další zájemci
Časová náročnost: 25 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

Představení místních jedlých, jedovatých, méně známých hub dle situace (příznivé
počasí) exempláře z lesa, či audiovizuální podpora (sucho)
V roli průvodce známý český mykolog Jaroslav Malý
Pravidla sběru, prevence, rozeznávání druhů dle znaků, čichové hádanky
Originální hádanky a úkoly s houbařskou tématikou/soutěž/určování donesených
druhů

CÍL PROGRAMU:
-

Orientace ve vybraných druzích jedlých, nejedlých a jedovatých hub
Seznámení žáků s významem hub i s případnými riziky spojenými s jejich konzumací

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání odpovídá průřezovému tématu Environmentální
výchova, ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda (2. stupeň ZŠ) – vzdělávací obor
Přírodopis – Biologie hub, stavba, výskyt, význam hub, zásady sběru, konzumace
a první pomoc při otravě houbami. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (1. stupeň
ZŠ) – tematický okruh Rozmanitosti přírody (rostliny, houby, živočichové)

LEKTOŘI:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
JAROSLAV MALÝ, mykolog, Mykologický kroužek Mělník
LEKTORNÉ: 20 Kč/žáka
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ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 – ROK S VAŠÍM
MUZEEM
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ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 – ROK S VAŠÍM
MUZEEM
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ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 – ROK S VAŠÍM
MUZEEM
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Výstava
HAFANI
Komentované prohlídky s chlupatým průvodcem
Alíkem Balíkem a tvořivou dílničkou
TERMÍN: 15. ČERVENCE - 30. ŘÍJNA 2016
CÍLOVÁ SKUPINA:
- MŠ, 1. ročník ZŠ
Časová náročnost: 45 minut
CHARAKTERISTIKA:
- Výstava více než tří set dětských hraček, pejsků,
které nechybí vtip
- K vidění pejsci různých velikostí, barev, hračky
především plyšové, i mechanické
- Historická kolekce i zápůjčky a dary přátel muzea z Mělníka a okolí
- Interaktivní herní zóna
- Průvodcem je chlupatý Alík Balík
- Originální tvořivá dílnička
CÍL PROGRAMU:
- Přiblížení významu průvodce člověka, psa, prostřednictvím dětské hračky
-

Tvořivé manuální činnosti

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti Dítě a jeho svět / Lidé
a čas, Člověk a svět práce / Práce s drobným materiálem. V RVP pro předškolní
vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Dítě a společnost, dílčí vzdělávací cíl
seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků
o prostředí, v němž dítě žije, budování vztahu ke kultuře a umění.

LEKTORKA:
- Mgr. JITKA KRÁLOVÁ
- objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
LEKTORNÉ: 20 Kč/žáka
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Výstava
BÍLÁ TEMNOTA
Drogy. Cesta tam a zpět.
TERMÍN: 23. ZÁŘÍ – 30. ŘÍJNA
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

2. stupeň ZŠ, SŠ

-

Časová náročnost: 90 minut

CHARAKTERISTIKA:
- Výstava z cyklu sociálně preventivních projektů
- Zacílení na drogovou problematiku
- V rolích lektorů profesionální preventisté z regionu
- Akce podporuje strategii školní primární specifické a nespecifické prevence

CÍL PROGRAMU:
-

Prevence rizik ohrožujících zdraví v souvislosti s užíváním návykových látek
Poučení o riskantním chování s ohledem na bezpečnost vlastní a druhých

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Výchova k občanství /
Člověk, stát a právo (nebezpečí ohrožujících sociálně patologických jevů), Člověk
a příroda / Chemie a společnost (návykové látky) a Člověk a zdraví / Výchova
ke zdraví (závislosti), v RVP pro gymnázia a střední školy podporuje vzdělávací
oblast Občanský a společenskovědní základ / Člověk jako jedinec, Člověk
ve společnosti, Občan a právo. Dále oblast Člověk a zdraví / Výchova ke zdraví /
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence.

LEKTORSKÝ TÝM:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
Bc. IRENA PODIVÍNSKÁ, DiS. – Program prevence kriminality Města Mělníka
Mgr. MARKÉTA JOHNOVÁ – Policie ČR
vstrm. MARTIN MOTÁK – Městská policie Mělník
strm. RADKA HAVELKOVÁ, DiS. – Městská policie Mělník
kpt. PETR LIMPRECHT – Městská policie Mělník
LEKTORNÉ: 30 Kč/žáka
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Výstava
VÁNOCE 50. A 60. LET
TERMÍN: 25. LISTOPADU 2016 – 8. LEDNA 2017
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ, ZŠ, SŠ

-

Časová náročnost: 90 minut

CHARAKTERISTIKA:
- Nahlédnutí do vánočního času padesátých a šedesátých let
20. století (1954 – 1967)
- Jak vypadalo tehdejší stolování a jídelníček?
- Výzdoba interiérů a tehdejší design
- A jak to bylo s dárky? Dalo se spolehnout na nabídku
tehdejších obchodů, vybírat z luxusní nabídky Tuzexu,
nebo se využívalo dovedných rukou v domácím prostředí?
- Vánoční příběh, interaktivní zóny a překvapení v muzejní
dílničce!
CÍL PROGRAMU:
- Seznámení s životním stylem padesátých a šedesátých let
- Podpora zájmu o kulturní bohatství našeho regionu, podnícení pozornosti mladé
generace k odkazu předků
- Podpora praktických manuálních činností

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro předškolní vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti Dítě a společnost
(seznamování se světem lidí, kultury a umění), v RVP pro základní vzdělávání
podporuje vzdělávací oblast Člověk a jeho svět / Lidé a čas a Člověk a společnost /
Výchova k občanství, Člověk ve společnosti, dále Dějepis / Rozdělený a integrující
svět. V RVP pro gymnázia a střední školy podporuje vzdělávací oblast Dějepis
(Moderní doba II., Soudobé dějiny).

LEKTOŘI:
Mgr. NAĎA ČERNÁ - tel. 315 630 926, cerna@muzeum-melnik.cz
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
LEKTORNÉ: 40 Kč/žáka
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VELIKONOČNÍ DÁVNOHRÁTKY
aneb JAK TO BYLO U KUDRNŮ
O PAŠIJOVÉM TÝDNU
REPRÍZA LOŇSKÉHO PŘÍBĚHU PRO DALŠÍ ZÁJEMCE!
TERMÍN: 6. BŘEZNA – 5. DUBNA 2017
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ, 1. stupeň ZŠ

-

Časová náročnost: 90 minut

CHARAKTERISTIKA:
- Regionální tradice velikonočních svátků a jarních
zvyklostí na statku u Kudrnů
- Prvky dramatické výchovy, využití všech smyslů
- Muzejní dílnička, kde budeme zdobit vejdunky
klůckováním a točit káču
CÍL PROGRAMU:
- Podpora zájmu o kulturní bohatství našeho regionu, odkaz předků v očích nejmladší
generace
- Praktické manuální činnosti a ústní lidová slovesnost

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro předškolní vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti Dítě a svět
(seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků
o prostředí, v němž dítě žije, budování vztahu ke kultuře a umění), v RVP pro základní
vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, vzdělávací obor Lidé a čas
(1. stupeň)

LEKTOŘI:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
Mgr. NAĎA ČERNÁ - tel. 315 630 927, cerna@muzeum-melnik.cz
LEKTORNÉ: 40 Kč/žáka
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Výstava
KAM S NÍM? DO MUZEA!
TERMÍN: 4. KVĚTNA – 27. SRPNA 2017
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ, ZŠ, SŠ
Časová náročnost: 90 minut

CHARAKTERISTIKA:
- Výstava z nových přírůstků mělnického muzea
- Poklady z půdy, země, i z přírody
- Příběh starých předmětů, úcta k umu předků
a obecně ke stáří
- Setkání s každodenní prací muzejníků
- Interaktivní program
- Setkání s muzejnickými profesemi
CÍL PROGRAMU:
- Podpora zájmu o kulturní bohatství našeho regionu a o odkaz předchozích generací
- Seznámení se s muzejnickými profesemi formou příběhu, prožitku, praxe

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro předškolní vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti Dítě a společnost
(seznamování se světem lidí, kultury a umění); v RVP pro základní vzdělávání
podporuje vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, Lidé a čas / Rozmanitosti přírody;
vzdělávací oblast Dějepis / Výchova k občanství, v RVP pro gymnázia podporuje
vzdělávací oblast Občanský a společenskovědní základ/ Dějepis.

LEKTOŘI:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
Mgr. NAĎA ČERNÁ - tel. 315 630 927, cerna@muzeum-melnik.cz
PhDr. Alena VESELÁ - tel. 315 630 926, vesela@muzeum-melnik.cz
Mgr. LUKÁŠ SNOPEK – tel. 315 630 926, snopek@muzeum-melnik.cz
Mgr. LIBOR PRAUS, PhD. – tel. 315 630 926, praus@muzeum-melnik.cz
LEKTORNÉ: 40 Kč/žáka
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Počátkem nového školního roku 2017/2018
se můžete těšit na výstavy
MARKŮV SVĚT ZPĚT
Kartonové modely Marka Suchého
5. 10. – 5. 11. 2017
ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
Svět her a stavebnic
13. 7. – 24. 9. 2017

DOBOVÉ HRAČKY V MUZEU
V rámci reinstalace expozice historických kočárků
bude slavnostně otevřena nová expozice dobových
hraček z konce 19. století – 70. let 20. století
V rámci Dne Středočeského kraje
28. 10. 2016
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DALŠÍ VÝSTAVY A AKCE MUZEA
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
Poznámka: V závorkách jsou uvedena jména kurátorů a kontaktních osob uvedených výstav a akcí, pracovníků
Regionálního muzea Mělník

2. srpna – 4. září 2016

Hradiště na Mělnicku
Výstava přibližující slovem i obrazem opevněná sídliště od doby bronzové po středověk.
Muzejní kavárna.
(PhDr. Alena Veselá)
30. srpna – 25. září 2016

Mělník včera a dnes
Výstava dokumentující průběh regionálního projektu žáků 8. B ze ZŠ Jindřicha
Matiegky Mělník pod vedením Mgr. Marcely Antonínové. Vstupní prostory.
(Mgr. Jitka Králová)
6. září – 25. září 2016

Réva vinná a víno v Bibli
Písmo svaté je osvědčený zdroj inspirace pro umělce a výtvarníky všech generací.
Výstava návštěvníkům představí několik příkladů výtvarného zpracování témat
ze Starého i z Nového zákona, která se týkají vína nebo vinařství. Prezentovány zde
budou zvláště práce spojené s uměleckým místopisem Mělnicka. Muzejní kavárna.
(Mgr. Lukáš Snopek)
10. září – 11. září 2016

Dny evropského dědictví 2016 – téma Památky a komunita
Vhodná příležitost k návštěvě architektonicky cenných objektů, k načerpání nových
poznatků z místních dějin a k připomenutí si základních údajů ze stavební historie
jednotlivých pamětihodností. Mělnické muzeum je – ve spolupráci s dalšími
organizacemi a s místními patrioty – garantem této kulturní události.
V sobotu 10. září 2016 budete moci na Mělníku navštívit:
-

zvonici chrámu sv. Petra a Pavla (Den zvoníků)
kostel sv. Ludmily
kapucínský hospic s kostelem Čtrnácti sv. pomocníků (muzeum)
Evangelický kostel (Den zvoníků)
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V Liběchově budou díky spolku Liběchov sobě probíhat komentované prohlídky:
-

saly terreny liběchovského zámku a zámeckého parku
včelína v areálu tzv. Rašínových objektů (Rumburská ul. 79)
v okolí kostela Božího hrobu a Ducha sv.

V Dolních Beřkovicích proběhne slavnost při domě čp. 42:
-

odhalení pamětní desky generálnímu řediteli zdejšího lobkowiczkého panství
Otakaru Wollmanovi († 1957).

V neděli 11. září 2016 budou zpřístupněny tyto památky:
-

kostel sv. Vavřince na Mělníku-Pšovce
kostel Stětí sv. Jana Křtitele ve Vliněvsi
kostel Povýšení sv. Kříže ve Vrbně, v 17:30 poutní mše sv. v tradičním ritu
kostel sv. Petra a Pavla na Mělníku, v 16:00 koncert z Cyklu chrámových
koncertů 2016 (program: A. Vivaldi, G. F. Händel, J. S. Bach)

Podrobný program Dnů evropského dědictví 2016 bude zveřejněn v místním tisku;
již nyní je (podle jednotlivých objektů) dostupný na www.ehd.cz. Akce je vhodná
pro všechny zájemce o naše kulturní dědictví, ať už jde o učitele, žáky či o širokou
kulturní veřejnost. Učitelům dějepisu lze doporučit zvláště obě doprovodné přednášky.
(Mgr. Lukáš Snopek)

16. září – 18. září 2016

Vinobraní v muzeu
Posezení v kavárně a ve sklepení. Degustace českých vín. Stálé expozice a aktuální
výstavy. Muzeum jako oáza klidu ve víru vinobraní.
(PhDr. Miloslava Havlíčková)

27. září – 30. října 2016

Drogy. Cesta do pekel
Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Mělník pod vedením
PaedDr. Ireny Wenkeové. Žáci zde předloží prostřednictvím svých děl svůj osobitý
negativní postoj ke světu drogových závislostí. Ve spolupráci s Policií ČR ÚO Mělník,
Programem prevence kriminality Města Mělníka a Městskou policií Mělník. Součást
projektu Prevence trochu jinak. Vstupní prostory. Vernisáž se koná 27. 9. 2016 od 16.00
hodin.
(Mgr. Jitka Králová)
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1. října 2016

Festival ptactva na Mělníku
Sraz v sobotu 1. 10. v 8.00 před budovou mělnického muzea na náměstí Míru.
Nenáročná trasa ornitologické vycházky povede přes Hořínský park a zdymadlo, dál
po cyklostezce k Vltavě, kde bude připravena ukázka odchytu a kroužkování ptáků.
Délka trasy cca 4 km. Vede: Libor Praus (e-mail: praus@muzeum-melnik.cz, mob.:
605 522 692) a Petr Lumpe. Pořádá Regionální muzeum Mělník ve spolupráci s AOPK
RP Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.
(Mgr. Libor Praus, PhD.)

5. října – 30. října 2016

Příběhy duše
Výstava nestátní neziskové organizace Fokus Praha, která se věnuje komplexní
komunitní péči o lidi s dlouhodobým duševním onemocněním v neústavních
podmínkách. Akce navazuje a je součástí týdne duševního zdraví. Muzejní kavárna.
(Kristýna Frelichová, DiS.)
13. října 2016

Hildegarda z Bingenu, nejvzdělanější žena středověku
V měsíci doznívajících vinobraní vám nabízíme přednášku o benediktinské abatyši
z 12. století, která se zvláště v německy mluvících zemí stále těší značné popularitě.
Hildegardin pronikavý intelekt zasáhl do mnoha oborů, zajímala se mj. o přírodu
a léčivé účinky bylin. Cenné poznatky z jejích spisů načerpali i badatelé v oboru dějin
vinařství. Přednáší pan Miroslav Lír. Muzejní kavárna. 17.00 hodin.
(Mgr. Lukáš Snopek)
28. října 2016

Den Středočeského kraje
Zajímavý program pro malé i velké návštěvníky (nejen) ve znamení nejlepších přátel
člověka.
(Kristýna Frelichová, DiS.)

1. listopadu – 20. listopadu 2016

Jungmannka a Matiegka. Spolu v přírodě.
Výstava žáků ZŠ Jungmannovy sady Mělník pod vedením Mgr. Radky Koláčné a ZŠ
Jindřicha Matiegky Mělník pod vedením Mgr. Martiny Kopecké obrazem a textem
představí výsledky environmentální výchovy těchto škol. Vstupní prostory.
(Mgr. Jitka Králová)
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1. listopadu – 27. listopadu 2016

Než barvy vyblednou…
Podzimní příroda pohledem muzejního přírodovědce. Muzejní kavárna.
(Mgr. Libor Praus, PhD.)
3. listopadu 2016

Zajímavosti jihozápadní Kanady
Přednáška ředitelky Regionálního muzea v Mělníku s postřehy a promítáním z cest.
Muzejní kavárna, 17.00 hodin.
(PhDr. Miloslava Havlíčková)

29. listopadu 2016 – 8. prosince 2017

Vánoce v kavárně
Výstava plná správné vánoční atmosféry. Muzejní kavárna.
(Václava Brožová, Ivana Balšánková)
22. listopadu 2016 – 8. ledna 2017

Už k nám vklouzlo Vánoc kouzlo
Výstava výtvarných prací Výtvarného kroužku Klementiny Průchové ze ZŠ Jaroslava
Seiferta Mělník. Vernisáž 23. listopadu v 16.00 hodin. Vstupní prostory.
(Mgr. Jitka Králová)
3. prosince 2016

Předvánoční řemeslný jarmark
Již 15. ročník tradičního adventního jarmarku ve všech prostorách muzea.
Od 9.00 do 17.00 hodin.
(Mgr. Jitka Králová)
10. ledna 2016 – 5. února 2017

Vůně kávy
Výstava připomínající slovem a obrazem oblíbený nápoj. Muzejní kavárna.
(Václava Brožová, Ivana Balšánková)
20. ledna – 19. února 2017

Obrazy Vlastimila Týmy
Výstava obrazů mělnického rodáka Vlastimila Týmy. Velký sál. Vernisáž se koná
19. ledna 2016 v 17.00 hodin.
(Kristýna Frelichová. DiS.)
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10. ledna – 5. února 2017

Bitvy, souboje, zápasy
Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Mělník pod vedením
PaedDr. Ireny Wenkeové. Práce vznikly v rámci 17. výtvarného salonu královských
věnných měst, na němž se prezentovala i mělnická ZUŠ. Vstupní prostory.
Vernisáž se koná 11. ledna 2017 od 16.00 hodin v malém sále.
(Mgr. Jitka Králová)
7. února – 5. března 2017

50 let s MŠ Zvoneček
Výstava připomínající půlstoletí existence jedné z oblíbených mělnických mateřských
škol. Vernisáž se koná 8. 2. 2017 v 16.00 hodin. Vstupní prostory.
(Mgr. Jitka Králová)
7. února – 5. března 2017

Muzeum a sbírky
Výstava zaměřená na muzejnictví a sbírky z oboru archeologie. Muzejní kavárna.
(PhDr. Alena Veselá)
7. března – 2. dubna 2017

Kašpárkův rok 2016 obrazem
Výstava mapující další rok činnosti Rodinného centra Kašpárek Mělník. Vstupní
prostory. Vernisáž se koná 7. 3. 2017.
(Mgr. Jitka Králová)
7. března – 2. dubna 2017

Věže na fotografiích Blanky Vágnerové
Výstava snímků. Muzejní kavárna.
(Eva Srbová)
2. dubna 2017

Vynášení Morany
Rozloučení se zimou a jarní hry ve spolupráci s Rodinným centrem Kašpárek
a Folklorním souborem Jarošáček Mělník. Od 15.00 hodin.
(Mgr. Naďa Černá, Mgr. Jitka Králová)

4. dubna – 30. dubna 2017

Velikonoce v kavárně
Velikonoční atmosféra se rozhostila. Muzejní kavárna.
(Václava Brožová, Ivana Balšánková)
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4. dubna – 30. dubna 2017

Mámo, táto! Podívej, co umím…
Polytechnická výchova na ZŠ Jungmannovy sady Mělník a její výstupy. Vstupní
prostory.
(Mgr. Jitka Králová)

8. dubna 2017

Velikonoční řemeslný jarmark
Tradiční řemeslný jarmark ve všech prostorách muzea. Od 9.00 do 17.00 hodin.
(Mgr. Jitka Králová)

3. května – 4. června 2017

1917: Dočká se Evropa míru?
Od roku 2014 se také mělnické muzeum snaží připomínat 100. výročí vybraných
událostí 1. světové války, která byla tragickým prologem neklidného 20. století. Výstava
věnovaná roku 1917 představí úsilí některých tehdejších vrcholných politiků o ukončení
dlouhého krveprolití a připomene některé další, s nastolením míru související události.
Muzejní kavárna.
(Mgr. Lukáš Snopek)
3. května – 28. května 2017

Co už umím (?), X.
Výstava prací žáků Výtvarného kroužku Klementiny Průchové ze Základní školy
Jaroslava Seiferta Mělník. Vstupní prostory. Vernisáž proběhne 4. 5. 2017
od 16.00 hodin.
(Mgr. Jitka Králová)
26. května 2017

Mělnická muzejní noc
Pobavit se, poznat, prožít…. Muzejní noc v muzejnickém stylu.
(Kristýna Frelichová, DiS.)
30. května – 25. června 2017

Pojďte s námi do Pohádky
Výstava prací dětí z MŠ Pohádka Mělník. Slavnostní zahájení 31. 5. 2017 od 16.00
hodin. Vstupní prostory.
(Mgr. Jitka Králová)
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6. června – 2. července 2017

SKALNÍ ZAJÍMAVOSTI KOKOŘÍNSKA
Navštivte s námi ve fotografii kraj pískovcových skal a jeho pozoruhodnosti jako skalní
reliéfy, tvrze, či staré cesty. Muzejní kavárna.
(PhDr. Miloslava Havlíčková)
27. června – 27. srpna 2017

Lidová architektura Kokořínska
Stavební dovednost a cit našich předků ve fotografii. Vstupní prostory.
(PhDr. Miloslava Havlíčková)

4. července – 3. září 2017

Retro léto
Výstava snímků evokujících léto ve starých časech. Muzejní kavárna.
(Mgr. Naďa Černá)

O tématech a termínech dalších připravovaných výstav či akcích
včetně interaktivních programů v průběhu školního roku
2016/2017 budete včas informováni

!!!!!!! VÝZVA !!!!!!!
STAŇTE SE SPOLUTVŮRCI NOVÝCH MUZEJNÍCH VÝSTAV!
Mělnické muzeum připravuje na další sezóny výstavy z let 1960 – 1980.
Chcete se stát jejich spolutvůrci? Pomozte nám rozšířit naše sbírky o předměty z této
doby. Neodpočívají Vám ve skříních, komorách, sklepích či půdách pro vás již
nepotřebné kousky, které by dokreslily tehdejší životní styl? Podělte se o ně s námi.
Pomohou nám plavky, župánky, letní tašky, sportovní potřeby, součásti zimního
i letního sportovního oblečení, obuv, hračky, obaly od kosmetiky, potravin i předměty
sloužící k vyzdobení interiéru.
Rádi budeme i za poskytnutí dobových fotografií interiérů nebo snímků z mělnického
regionu, které bychom pro účely výstav oskenovali.
S Vaší pomocí se nám určitě podaří vystihnout tehdejší život co nejvěrněji.
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19. století až do 80. let století dvacátého.)
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Bakchus nad soutokem… aneb Dva barokní spisky o mělnickém víně (2008) ...............................150 Kč
Trpké býti zdá se? – sborník z vinařské konference v r. 2008 (vyšlo 2009) ............................ 255 Kč
Vinařovo slovo zní… – sborník z vinařské konference v r. 2010 (vyšlo 2012) ............................. 225 Kč

Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka
Vlastivědný sborník Mělnicka č. 1 (1982) ........................................................................................... 35
Vlastivědný sborník Mělnicka č. 2 (1989) ............................................................................................ 35
Vlastivědný sborník Mělnicka č. 3 (1999) ............................................................................................ 40
Vlastivědný sborník Mělnicka č. 4 (2002) ........................................................................................... 80
Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka č. 6 (2007) ..................................................................... 255
Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka č. 7 (2010) .......................................................................160
Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka č. 8 (2013) .......................................................................165
Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka č. 9 (2013) ...................................................................... 235
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Všechny dostupné tituly si můžete zakoupit v pokladně muzea nebo objednat na dobírku.
Kontakt: Eva Srbová – srbova@muzeum-melnik.cz tel. 315 630 932; Regionální muzeum
Mělník, nám. Míru 54, 276 01 Mělník.
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KAVÁRNA MUZEA





Příjemné posezení v atriu či na parkánu muzea.
Možnost ochutnat i zakoupit více než 40 druhů českých vín
Široká nabídka zákusků, cukrátek, limonád, kávy a čajů.
Free wifi

Otevřeno: úterý - pátek 9:00 - 17:00 hodin
sobota – neděle 9:00 - 12.30 a 13.00 - 17:00 hodin
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Regionální muzeum Mělník,
příspěvková organizace Středočeského kraje
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
tel.: 315 630 922 (sekretariát), 315 630 936 (pokladna)
fax: 315 622 158,
muzeum@muzeum-melnik.cz
pokladna@muzeum-melnik.cz
Regionální muzeum Mělník
www.muzeum-melnik.cz
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