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OTEVÍRACÍ DOBA MUZEA A VSTUPNÉ
Otevřeno:
celoročně úterý – neděle 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin
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

MUZEJNÍ KAVÁRNA
Otevřeno: úterý - pátek 9.00 – 17.00 hodin
sobota – neděle 9.00 - 12.30 a 13.00 – 17.00 hodin
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
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EDUKAČNÍ ČINNOST
REGIONÁLNÍHO MUZEA MĚLNÍK
Nabídkový edukační katalog /
tištěný / elektronický

Dlouhodobost,
systematičnost

Prostředí
a vztahy

Aktivizující metody
Prostupnost
muzea a školy

Muzejní pedagog ve škole /
osobní rezervace termínů

Naslouchat,
sdělovat, sdílet

Materiál, pomůcky,
potřeby na míru

Respekt
k potřebám

Tradice / hands on /
variabilita prostoru

Nespecifická
a specifická prevence

Orientace v ŠVP

Erudovaná
edukace

Flexibilní komunikace

Muzeum – potenciál
neformálního vzdělávání

Interakce / zážitky

Pozitivní
atmosféra

Aktivní účast muzea
na životě školy

Školy – priorita
muzejní edukace

Motivační vstupné /
doprovodný servis

Kultivované
prostředí
Konzultace / speciální
propagační materiály

Vzájemný respekt /
učíme se od sebe
navzájem

Aktivizující metody /
smysly
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ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 – ROK S VAŠÍM
MUZEEM
-

5 výstav se zážitkovými programy

-

4 interaktivní programy

-

muzejní dílničky

-

prezentace vaší činnosti a tvorby po celý rok v muzeu

-

účinkování na vernisážích

-

muzejníci ve školách/besedy/přednášky/programy

-

školní tvorba 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 2017/2018
ROK S VAŠíM MĚLNICKÝM MUZEEM
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ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 – ROK S VÁMI
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PŘEDNÁŠKY
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 oživí 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 představující osobnost velkého českého panovníka v kontextu jeho
římské korunovační cesty na přelomu let 1354 a 1355. V úvodní části promluvy jsou připomenuty
vazby mezi Karlem IV. a Mělníkem. Přednáška je vhodná také jako doplnění učiva o pozdní antice,
neboť její fotografický doprovod tvoří mj. snímky raně křesťanských bazilik Říma, o nichž víme, že je
Karel navštívil.
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 HOSPIC NA 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 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.
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
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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

K dějinám moderní doby

MĚLNÍK NA CESTĚ K 28. ŘÍJNU 2018 / NOVINKA
Přednáška pojímá téma vzniku československého státu v širokém historickém kontextu let
1848–1918, připomíná významné regionální osobnosti (J. K. Lobkowicz, J. Fořt, V. Dyk,
V. Petrželka) a seznamuje s vybranými artefakty, které tuto dobu ilustrují. Po dobu konání
stejnojmenné exteriérové výstavy na mělnickém náměstí Míru lze přednášku uskutečnit
formou komentované prohlídky této výstavy. Výstava trvá do 11. 11. 2018.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:
2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost / Dějepis / Moderní doba

Lektor: Mgr. LUKÁŠ SNOPEK – tel. 315 630 926, snopek@muzeum-melnik.cz
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PŘÍRODOVĚDA
STOPAŘSKÉ MINIMUM / 120 minut
O výskytu zvířat v přírodě hodně napovídají i nepřímé známky jejich výskytu. Mohou to být zbytky
potravy, požerky, trus, hnízda a hlavně stopy, které nalézáme především v zimě na sněhu a celý rok
v blátě na cestách a vodních březích. V programu se seznámíme se snadno odlišitelnými pobytovými
znaky běžných druhů zvířat. Na závěr se pokusíme nalézt nějaké stopy přímo v přírodě a zkusit
zhotovit jejich sádrové odlitky.
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

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 fauny a flóry.
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, zvycích apod. Krátce budou zmíněny všechny ptačí
řády, se kterými se můžeme setkat na našem území a součástí přednášky bude i ukázka nahrávek
ptačího zpěvu nejběžnějších ptačích druhů.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:
3. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět / Rozmanitosti přírody (živočichové)
4. 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
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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.
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, Ph.D. – tel. 315 630 926, praus@muzeum-melnik.cz

ARCHEOLOGIE
Z důvodu vyhlášení výběrového řízení na pozici nového archeologa/archeoložky, bude
nabídka oborových přednášek upřesněna v průběhu školního roku po opětovném
obsazení tohoto pracovního místa.

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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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 a 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: 2., 3., 9., 10. KVĚTEN 2019

CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ

-

Časová náročnost: 60 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

Podpora společenskovědní výchovy
Realizace v centru města formou komentované procházky s příběhem
V rolích průvodců maskot a historik 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
TERMÍN: ZÁŘÍ 2018, KVĚTEN – ČERVEN 2019

CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ, ZŠ, SŠ, volnočasové organizace

-

Časová náročnost: 30 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

Atraktivní skalní obydlí na Kokořínsku
autobusem / vlakem / pěšky / na kole
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 v kraji řešili své bydlení

CÍL EXKURZE:
-

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

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání odpovídá průřezovému tématu Environmentální
výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí a Vztah člověka k prostředí),
ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (pro 1. stupeň ZŠ) - okruh Místo, kde žijeme
(regionální zvláštnosti přírody a osídlení, působení života lidí na okolní přírodu,
krajinu a životní prostředí) a okruh 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.

VSTUPNÉ: 10 Kč/ žáka
OBJEDNÁVKY:
Tel. 315 630 936 / pokladna@muzeum-melnik.cz
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DEN ZEMĚ VE SKALNÍM OBYDLÍ
LHOTKA U MĚLNÍKA
TERMÍN: 23., 25., 26. DUBEN 2019

CÍLOVÁ SKUPINA:
-

1. a 2. stupeň ZŠ

-

Časová náročnost: 60 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

Kombinace interaktivní komentované prohlídky
skalního obydlí a ukázky odchytu a kroužkování ptáků
Prohlídka skalního bytu, vybavené světnice, síně, chléva, přistavěných prostor řezárny
Poutavé vyprávění o životě, chování, rozmnožování a zvyklostech ptáků

CÍL PROGRAMU:
-

Seznámení žáků s určitými specifiky našeho regionu v otázce vztahu člověka a jeho
činnosti vzhledem k prostředí, které ho obklopuje
Ptáci jako jedni z nejoblíbenějších obratlovců na dosah
Seznámení s životem ptáků / regionální zástupci
Zamyšlení mladé generace nad vztahy předků k přírodnímu prostředí
Podpora citlivého vztahu k přírodnímu a kulturnímu dědictví

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání odpovídá průřezovému tématu Environmentální
výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí a Vztah člověka k prostředí),
ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (pro 1. stupeň ZŠ) - okruh Místo, kde žijeme
(regionální zvláštnosti přírody a osídlení, působení života lidí na okolní přírodu)
a okruh Rozmanitosti přírody (souvislosti mezi konečným vzhledem přírody
a činnostmi člověka), ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda (pro 2. stupeň ZŠ) –
Biologie živočichů.

LEKTOŘI:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
Mgr. LIBOR PRAUS, Ph.D. – tel. 315 630 926, praus@muzeum-melnik.cz
LEKTORNÉ: 20 Kč/ žáka
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TETIČKA MÍNA VYPRAVUJE
SKALNÍ OBYDLÍ VE LHOTCE U MĚLNÍKA
TERMÍN: 24., 25. ČERVEN 2019

CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ, 1. třída ZŠ

-

Časová náročnost: 60 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

Návštěva v obydlí pohádkové tetičky Míny
Povídání o bydlení a hospodaření ve skále / na dotek
Veršovaná originální pohádka / kouzelná dílnička
Příběh / příroda / poučení / pobavení

CÍL PROGRAMU:
-

Lidé a jejich vliv na prostředí a přírodu
Citlivý vztah k přírodnímu a kulturnímu dědictví
Podpora polytechnické výchovy

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro předškolní vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti Dítě a svět,
pro základní vzdělávání - vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (pro 1. stupeň ZŠ) okruh Místo, kde žijeme (regionální zvláštnosti přírody a osídlení, působení života lidí
na okolní přírodu, průřezové téma Environmentální výchova.)

LEKTOŘI:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
KRISTÝNA FRELICHOVÁ, DiS. – tel. 315 630 923, 728 620 651
LEKTORNÉ: 30 Kč/ žáka
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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 nad 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:
Tel. 315 630 936 / pokladna@muzeum-melnik.cz
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INTERAKTIVNÍ PROGRAMY
PRO ŠKOLY K VÝSTAVÁM
VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
HOUBY PRO ŠKOLY
TERMÍN: 6. - 7. ZÁŘÍ 2018
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

Žáci ZŠ zapojených do environmentálního
projektu EVVA a další zájemci
Časová náročnost: 30 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

Představení místních jedlých, jedovatých,
méně známých hub / exempláře z lesa dle přízně počasí / audiovizuální podpora
V roli průvodce známý český mykolog Jaroslav Malý
Pravidla sběru, prevence, rozeznávání druhů dle znaků, houbová parfumerie
Originální úkoly s houbařskou tématikou / 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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CESTY TAŽNÝCH PTÁKŮ
Přírodovědná soutěž
TERMÍN: 24. ZÁŘÍ – 31. ŘÍJNA 2018
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

2. stupeň ZŠ
Časová náročnost: individuální

CHARAKTERISTIKA:
-

-

Šestý ročník soutěže pro mladé milovníky
přírody
Podzim se nese ve znamení odletu tažných druhů
ptáků. Pojďme společně formou hledání odpovědí na soutěžní otázky poznat jejich
zajímavý život i nástrahy a dobrodružství, která na svých dalekých cestách zažívají.
Ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj
Hlavní cenou pro vítěznou třídu bude atraktivní třídenní pobyt na terénní základně
Správy CHKO Kokořínsko
Herní listy a pravidla v polovině září

CÍL PROGRAMU:
-

Seznámení žáků s významem ochrany přírody v jejich regionálním prostředí soutěžně
poznávacím způsobem
Podpora citlivého vnímání stavu životního prostředí v krajině, která je jejich domovem

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání odpovídá průřezovému tématu Environmentální
výchova. Koresponduje se vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět (1. stupeň) / Místo,
kde žijeme a Rozmanitosti přírody / praktické poznávání přírody.

AUTOR A KONZULTACE:
Mgr. LIBOR PRAUS, Ph.D. – tel. 315 630 926, praus@muzeum-melnik.cz
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MŇAUUU!
ANEB KOČKY V MUZEU
Plno koček, herna a tvořivá dílnička
TERMÍN: 9., 10., 11., 12. A 17. ŘÍJNA 2018
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ, první třída 1. stupně ZŠ
Časová náročnost: 60 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

-

Výstava koček jako hraček, sběratelských
předmětů i úlovků z dalekých cest
Ze sbírek Miluše Fialové, Sofie Krejčířové,
Miloslavy Havlíčkové, mělnických muzejníků
a přátel muzea
Slavní kočičí hrdinové jako hračky, tematická čtenářská odpočinková zóna
Doprovodná soutěž Ztracená klubíčka aneb Zachraňte kočičku v ulicích města
Interaktivní edukační herní zóna pro nejmenší
Originální tvořivá dílnička + možnost vytvořit si bonusový kočičí módní doplněk

CÍL PROGRAMU:
-

Podpora polytechnické výchovy a tvořivých konstrukčních činností
Podpora čtenářské gramotnosti
Kočka v historii lidstva / přiblížení, kočka jako hračka v edukaci

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a svět práce /
Konstrukční činnosti / Práce s drobným materiálem, dále Dítě a jeho svět / Lidé a čas
práce, dále Český jazyk / Literární výchova (zážitkové čtení a naslouchání, lidová
slovesnost). V RVP pro předškolní vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Dítě
a společnost, dílčí vzdělávací cíl seznamování se světem lidí, kultury a umění, dále
Dítě a jeho tělo / rozvoj pohybových schopností, motoriky, manipulačních činností.

LEKTORKA:
Mgr. JITKA KRÁLOVÁ
objednávky: tel. 728 620 428, 315 630 925, kralova@muzeum-melnik.cz
LEKTORNÉ: 30 Kč/žáka
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MĚLNÍK NA CESTĚ K 28. ŘÍJNU 1918
Prohlídka exteriérové výstavy
v doprovodu historika
TERMÍN: 27. ZÁŘÍ, 12. A 28. ŘÍJNA 2018 /DALŠÍ TERMÍNY
PO DOHODĚ
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

2. stupeň ZŠ, SŠ
Časová náročnost: 60 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

Další z cyklu exteriérových výstav v centru města zaměřená na dějinné okamžiky naší
země, tentokráte k 100. výročí založení ČSR
Výstava tematizující vznik Československa v širším historickém kontextu (1848–
1918) a připomínající regionální aspekty tématu, a to zejména skrze místní, nebo
s Mělníkem spojené osobnosti (J. K. Lobkowicz, J. Fořt, V. Dyk, Zita Parmská)
Výstava vznikla za podpory Města Mělníka a Státního okresního archivu Mělník
Prohlídka možná do Dne válečných veteránů (11. listopadu 2018) po dohodě
s historikem muzea
Doprovodný cyklus přednášek věnovaný výročí založení ČSR a výstava ZUŠ Mělník
Republika

CÍL PROGRAMU:
-

Podpora orientace žáků v komplikovaném vývoji 2. poloviny 19. století (seznámení,
resp. oživení si klíčových mezníků historického vývoje)
Skrze téma vzniku ČSR povzbudit zájem o národní dějiny, prostor pro diskusi
s kurátorem, podpora kritického myšlení žáků
Seznámení s rozvojem města v dané době, upozornění na zajímavosti z dobových
regionálních dějin (osobnosti, události)
K interakci s průvodcem výstavou (kurátorem) během prohlídky i pro další školní,
popř. domácí práci žáci obdrží pracovní list

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Člověk a společnost /
obor Dějepis / Moderní doba. V RVP pro gymnaziální vzdělávání podporuje
vzdělávací oblast Dějepis / Moderní doba I. – situace v letech 1914 – 1945. Odpovídá
průřezovému tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
(národní identita / hodnoty)

LEKTOR:
Mgr. LUKÁŠ SNOPEK – tel. 315 630 926, snopek@muzeum-melnik.cz
LEKTORNÉ: volně
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ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
ROK S VAŠÍM MUZEEM
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ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
ROK S VAŠÍM MUZEEM
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ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
ROK S VAŠÍM MUZEEM
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PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Interaktivní projekt k vánoční výstavě
TERMÍN: 16. LISTOPADU – 21. PROSINCE 2018
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ, ZŠ

-

Časová náročnost: 90 minut

CHARAKTERISTIKA:
- Seznámení s vývojem betlémářské tradice
- Prezentace souboru krkonošských betlémů
zapůjčeného z Krkonošského muzea v Jilemnici
- Nahlédnutí do starověkých dějin východního Středomoří / 2. stupeň ZŠ
- Stát Izrael objektivem současných fotografů (památky a příroda)
- Kombinace tradičního vánočního tématu a poznatků z dějepisu a zeměpisu
- Vánoční příběh, interaktivní zóny a překvapení v muzejní dílničce!
CÍL PROGRAMU:
- Prohloubení zájmu žáků o české národní tradice (betlémářství, vánoční koledy)
- Podpora zájmu o kulturní bohatství našeho regionu, podnícení pozornosti mladé
generace k odkazu předků a jejich život v nelehkých podmínkách
- Posílení orientace žáků v zeměpise světa a na časové ose světových dějin / 2. stupeň
- Rozšíření povědomí žáků o starověkých kořenech evropské kultury
- Podpora polytechnické výchovy a tvořivých konstrukčních 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. V RVP pro základní
vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a svět práce / Konstrukční činnosti /
Práce s drobným materiálem. Odpovídá průřezovému tématu Multikulturní výchova.

LEKTOŘI:
Mgr. LUKÁŠ SNOPEK - tel. 315 630 926, snopek@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 POSTNÍCH NEDĚLÍCH
TERMÍN: 18. ÚNORA – 8. BŘEZNA 2019

CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ, 1. stupeň ZŠ

-

Časová náročnost: 90 minut

CHARAKTERISTIKA:
- Regionální tradice předvelikonočního
údobí a jarních zvyklostí na statku
u Kudrnů
- Prvky dramatické výchovy, využití všech
smyslů
- Muzejní dílnička s tvořivou rukodělnou aktivitou
CÍL PROGRAMU:
- Podpora zájmu o kulturní bohatství našeho regionu, odkaz předků v očích nejmladší
generace
- Podpora polytechnické výchovy, konstrukčních činností a ústní lidové slovesnosti
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). V RVP pro základní vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a svět
práce / Konstrukční činnosti / Práce s drobným materiálem.

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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NESPOUTANÁ ŘEKA
Interaktivní projekt k přírodovědné výstavě
TERMÍN: 5. DUBNA – 9. ČERVNA 2019
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

ZŠ, SŠ
Časová náročnost: 90 minut

CHARAKTERISTIKA:
- Seznámení s přírodou zachovalé říční krajiny
a představení jejích ekosystémů (vodní tok
- meandry, mrtvá ramena, lužní lesy aj.)
- Prezentace fenoménu jarního aspektu v lužních
lesích
- Představení typické fauny (ryby, vodní savci, ptáci) a flóry nížinných řek a jejich okolí
(vodní a mokřadní rostliny)
- Diskuze o fenoménu povodní (příčiny, důsledky pro člověka a přírodu), vzpomínka
na historické povodně na Mělnicku
- Diskuze o problematice regulace řek (zkrácení a napřímení toku, přehrady, jezy,
zdymadla aj.)
- Interaktivní program / aktivní zóny a originální úkoly s tematikou říční krajiny
CÍL PROGRAMU:
- Seznámení žáků s významem řek pro člověka i živou přírodu
- Poznání charakteristických druhů rostlin a živočichů říční krajiny
- Podpora zájmu o přírodní bohatství našeho regionu a o odkaz předchozích generací

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Člověk a jeho svět /
Místo, kde žijeme / Rozmanitosti přírody (1. stupeň), dále vzdělávací oblast Člověk
a příroda / Přírodopis / Biologie rostlin / Biologie živočichů / Základy ekologie /
Praktické poznávání přírody, v RVP pro gymnázia podporuje vzdělávací oblast
Člověk a příroda / Biologie rostlin / Biologie živočichů / Ekologie. Podporuje
průřezové téma Environmentální výchova.

LEKTOŘI:
Mgr. LIBOR PRAUS, PhD. – tel. 315 630 926, praus@muzeum-melnik.cz
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
LEKTORNÉ: 30 Kč/žáka
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SVĚT KOSTIČEK
Výstava modelů / stavebnicový koutek
TERMÍN: 25. ČERVNA – 25. SRPNA 2019

CÍLOVÁ SKUPINA:
- MŠ, ZŠ
Časová náročnost: 45 minut
CHARAKTERISTIKA:
- Unikátní putovní výstava z exponátů sestavených
z kostiček světoznámých stavebnic LEGO®
- Zápůjčka ze Světa kostiček® Ing. arch. Petra
Šimra, Ph. D. (stavitel, sběratel a koordinátor projektu)
- Modely členů československého fóra kostky.org. a dalších tvůrců
- Velkoplošná dioramata, tovární sety z produkce LEGA® za posledních čtyřicet let
- Dětský koutek s kostičkami Lego Baby primo®, Lego Duplo® a Lego Classic®
- O prázdninách doprovodný program / o projektu / kdo jsou AFOLové? / jak stavět
CÍL NÁVŠTĚVY VÝSTAVY:
- Podpora polytechnické výchovy
- Iniciace vlastních tvořivých konstrukčních činností
ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro základní vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a svět práce /
Konstrukční činnosti / Práce s drobným materiálem, dále Dítě a jeho svět / Lidé a čas
práce. V RVP pro předškolní vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Dítě
a společnost, dílčí vzdělávací cíl seznamování se světem lidí, kultury a umění, dále
Dítě a jeho tělo / rozvoj pohybových schopností, motoriky, manipulačních činností.

VSTUPNÉ: 30 Kč/ žáka
OBJEDNÁVKY:
Tel. 315 630 936 / pokladna@muzeum-melnik.cz
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Počátkem nového školního roku 2019/2020
se můžete těšit na výstavy
BREKEKE!
aneb V Mělníku není konec vodníků
Fenomén vodníků a hastrmanů jako pohádkových
hrdinů, hraček, her, sbírkových předmětů
a příběhů s interaktivní zónou a programem
19. 7. – 29. 9. 2019
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VÝSTAVY A AKCE
MUZEA VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
Poznámka: V závorkách jsou uvedena jména kurátorů a kontaktních osob uvedených výstav a akcí, pracovníků
Regionálního muzea Mělník

28. srpna – 20. září 2018

Do muzea!
Výstava dokumentující slovem a obrazem vnímání svého muzea očima a pocity žáků
škol mělnického regionu. Výtvarně – literární soutěžní projekt u příležitosti 130. výročí
založení Regionálního muzea Mělník. Vstupní prostory.
Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne ve středu 12. 9.
(Mgr. Jitka Králová)
4. září – 30. září 2018

Expo Brusel a životní styl
Výstava připomínající úspěšnou účast Československa na světové výstavě EXPO v roce
1958 v Bruselu a tehdejšímu životnímu stylu. Muzejní kavárna.
(Mgr. Naďa Černá)
6. – 7. září 2018

Houby pro školy
Tradiční výstava hub s programem pro školy v rámci programu EVVA. Ve spolupráci
s mykologem Jaroslavem Malým.
Pro veřejnost otevřeno ve čtvrtek 6. 9. od 15.00 do 18.00 hodin. Velký sál.
(Mgr. Jitka Králová)
4. září – 30. září 2018

Mělník na cestě k 28. říjnu 1918
Exteriérová výstava k 100. výročí vzniku samostatného čs. státu s regionálními aspekty.
Komentované prohlídky s muzejním historikem. Náměstí Míru. Sraz před muzeem.
7. září 10.00; 27. září 16.00; 12. října 10.00; 28. října 14.00
(Mgr. Lukáš Snopek)
8. – 9. a 16. září 2018

Dny evropského dědictví 2018 – téma:
Společné dědictví, společné hodnoty
Dny evropského dědictví pořádá Regionální muzeum Mělník v roli lokálního garanta.
Ve spolupráci s místními patrioty a spolky budou zpřístupněny vybrané památkové
objekty na Mělníku, ve Vrbně a v dalších obcích Mělnicka. Příležitost k návštěvě
zajímavých památkových objektů na Mělníku i v jeho blízkém okolí.
V sobotu 8. září budete moci na Mělníku navštívit kostel sv. Ludmily, kapucínský hospic
(sídlo muzea) a díky Mělnickým zvoníkům (současně se koná Den zvoníků) zvonici
chrámu sv. Petra a Pavla a zvonici Evangelického kostela. Vedle ukázek zvonění zvoníci
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nabízejí dva turnusy vlastivědné vycházky po místních zvonicích a zvonech. Vycházky
začínají v 10.00 a v 14.00 od muzea.
Pestrý program nabízí spolek Liběchov sobě: prohlídky liběchovského zámku, projekce
trezorových čs. filmů v zámecké konírně, komentované prohlídky exteriéru kostelíka
Ducha sv. a Božího hrobu, prohlídky liběchovského farního kostela sv. Havla. V Záboří
proběhnou komentované prohlídky kostela Narození Panny Marie. V neděli 9. září bude
prohlídkami zámku pokračovat program v Liběchově.
V neděli 16. září bude ve Vrbně zpřístupněn kostel Povýšení sv. Kříže s dochovaným
cyklem gotických nástěnných maleb. Program uzavře poutní mše svatá. Celkový
program Dnů evropského dědictví v Mělníku a okolí lze dohledat také na www.ehd.cz.
(Mgr. Lukáš Snopek)
14. září – 14. října 2018

Ohlédnutí
Výstava fotografií Jiřího Čermáka. Vernisáž se koná 13. 9. 2018, 17.00. Velký sál.
(Kristýna Frelichová, DiS.)
14. září – 16. září 2018

Vinobraní v muzeu
Posezení v kavárně a ve sklepení. Degustace českých vín. Stálé expozice a aktuální
výstavy. Muzeum jako oáza klidu ve víru vinobraní. Dne 14. 9. / 9.00 – 17.00 (expozice
a výstavy); 14.00 – 24.00 (stánek s vínem); 19.00- 24.00 (sklep); 9.00 – 24.00 (kavárna).
Dne 15. 9. / 9.00 – 17.00 (expozice a výstavy); 9.00 – 24.00 (stánek s vínem); 19.00 – 24.00
(sklep); 9.00 – 24.00 (kavárna). Dne 16. 9. / 9.00 – 17.00 (expozice a výstavy, kavárna)
(PhDr. Miloslava Havlíčková)
19. září 2018

Fotografování hub aneb Jak na to
Přednáška Mykologického kroužku Mělník. Přednáší Jaroslav Malý. Demonstrace
čerstvě nasbíraných druhů a ochutnávka pokrmu. Muzejní kavárna. 17.00.
(Mgr. Libor Praus, PhD.)
24. září 2018

Příběh muzejního předmětu: Obraz Sv. Václav při práci na vinici
Po stručném úvodu zaměřeném na logiku sbírkotvorné práce v muzeu se posluchači
seznámí s rozměrnou olejomalbou z 18. století zdobící expozici Regionálního muzea
Mělník a společně s přednášejícím budou objevovat poselství, která v sobě obraz ukrývá.
Městská knihovna Neratovice. 17.00.
(Mgr. Lukáš Snopek)
22. září – 21. října 2018

Co nám dává muzeum?
Výstava prezentující dlouholetou spolupráci Základní školy Jindřicha Matiegky Mělník
a Základní školy Jungmannovy sady Mělník s Regionálním muzeem Mělník jako
součást oslav 130. výročí založení mělnické muzejní instituce. Vstupní prostory.
(Mgr. Jitka Králová)
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2. – 28. října 2018

130 let mělnického muzea
Výstava představuje malý exkurz do historie Regionálního muzea Mělník od jeho
vzniku roku 1888 až do současnosti. Muzejní kavárna.
(PhDr. Miloslava Havlíčková)
4. října 2018

Náboženské poměry první Československé republiky
Přednáška Doc. PhDr. et PaedDr. Marka Šmída, Ph.D. z historického ústavu
FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Muzejní kavárna. 17.00.
(Mgr. Lukáš Snopek)
6. října 2018

Festival ptactva na Mělníku
Ornitologická vycházka do okolí Mělníka s ukázkou odchytu a kroužkování ptáků
(za vhodného počasí). Sraz v sobotu v 8.00 před hořínským zámkem. Vede: L. Praus
(e-mail: praus@muzeum-melnik.cz, mob.: 605 522 692) a P. Lumpe. Pořádá Regionální
muzeum Mělník ve spolupráci s AOPK RP Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.
Předpokládaný konec cca 11.00.
(Mgr. Libor Praus, PhD.)
7. října 2018

Festival ptactva Veltrusy
Ornitologická vycházka do veltruského zámeckého parku s ukázkou odchytu
a kroužkování ptáků (za vhodného počasí). Sraz v sobotu v 8.30 u železniční
stanice Nelahozeves. Vede: L. Praus (e-mail: praus@muzeum-melnik.cz, mob.:
605 522 692) a P. Lumpe. Pořádá Regionální muzeum Mělník ve spolupráci
s AOPK RP Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj. Předpokládaný konec
cca 11.00.
(Mgr. Libor Praus, PhD.)
10. října 2018

Úvod do mělnické vlastivědy 2
Pokračování výkladu historika muzea o dějinách Mělníka začne popisem situace
po skončení třicetileté války a shrne vývoj města od 18. do 20. století.
Husův dům, Kromholcova ulice. 18.00.
(Mgr. Lukáš Snopek)
18. října 2018

Mělnické děti a učitelé za cizí války
„Velká válka“ nebyla českým obyvatelstvem c. a k. monarchie přijata s nadšením; mnozí
odvedenci ji vnímali jako boj za cizí, německé, Čechům nepřátelské zájmy. Charakter
tohoto vojenského konfliktu však změnil nejen životy mužů v uniformách, ale i jejich
rodin v zázemí – válka bolestně prosakovala do všemožných oblastí a postihla i školní
děti a jejich učitele. Přednáška PhDr. Dalibora Státníka ze SOKa Mělník.
Muzejní kavárna. 17.00.
(Mgr. Lukáš Snopek)
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20. října 2018

Mezinárodní den archeologie
Komentovaná vycházka do archeologické lokality Minice u Kralup nad Vltavou. Bližší
informace viz web muzea.
(PhDr. Alena Veselá)
23. října – 18. listopadu 2018

Republika
Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Mělník pod vedením
PaedDr. Ireny Wenkeové. Práce vznikly v rámci výročí 100. výročí vzniku ČSR. Vstupní
prostory. Vernisáž se koná 23. října 2018, 16.00.
(Mgr. Jitka Králová)
24. října 2018

Houby PR Maštale
Přednáška Mykologického kroužku Mělník. Přednáší Bc. Tereza Tejklová. Demonstrace
čerstvě nasbíraných druhů a ochutnávka pokrmu. Muzejní kavárna. 17.00
(Mgr. Libor Praus, PhD.)
28. října 2018

Den Středočeského kraje
Zábavný program pro malé i velké návštěvníky…
(Kristýna Frelichová, DiS.)
28. října 2018

Edith Stein (1891 – 1942),
židovská intelektuálka ve víru dějin 20. století
První světová válka skončivší 11. listopadu 1918 je považována za „prakatastrofu“
20. století. Mladá německá filozofka židovského původu zmírňovala válečné utrpení
svojí dobrovolnou službou ošetřovatelky v Hranicích na Moravě, dramata minulého
století však nakonec dostihla i ji samotnou… Přednáší Miroslav Lír z Mělníka.
Muzejní kavárna. 15.00.
(Mgr. Lukáš Snopek)
30. října – 25. listopadu 2018

Egypt
Výstava fotografií z cest. Muzejní kavárna.
(PhDr. Miloslava Havlíčková)
1. listopadu 2018

Mexiko, země Mayů
Cestovatelská přednáška s projekcí. Za dobrodružstvím společně s mělnickou muzejnicí.
Muzejní kavárna. 17.00.
(PhDr. Miloslava Havlíčková)
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7. listopadu 2019

Břichatkovité houby Evropy
Přednáška Mykologického kroužku Mělník. Přednáší Ing. Marek Brtník. Demonstrace
čerstvě nasbíraných druhů a ochutnávka pokrmu. Muzejní kavárna. 17.00
(Mgr. Libor Praus, PhD.)
8. listopadu 2018

Chrapot v muzeu
Koncert mělnického pěveckého sboru. Malý sál. 17.00.
(Kristýna Frelichová, DiS.)
16. listopadu 2018 – 6. ledna 2019

Půjdem spolu do Betléma
Výstava betlémů z Krkonošského muzea v Jilemnici seznámí návštěvníky nejen
s vývojem vánoční tradice, ale prostřednictvím fotografií muzejního zoologa také
s krásou přírody současného Izraele. Interaktivní zóny a program pro školy. Velký sál.
Vernisáž se koná 15. listopadu 2018, 17.00.
(Mgr. Lukáš Snopek)
20. listopadu 2018 – 6. ledna 2019

Jak voní Vánoce?
Výstava výtvarných prací žáků 2.B ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník pod vedením třídní
učitelky Bc. Klementiny Fialové. Vernisáž 21. listopadu, 16.00. Malý sál.
(Mgr. Jitka Králová)
27. listopadu 2018 – 6. ledna 2019

Vánoce v kavárně
Výstava plná správné vánoční atmosféry. Muzejní kavárna.
(Václava Brožová, Ivana Balšánková)
1. prosince 2018

Předvánoční řemeslný jarmark
Již 17. ročník tradičního adventního jarmarku ve všech prostorách muzea.
Předvádění, dílničky.
9.00 - 17.00
(Mgr. Jitka Králová)
5. prosince 2018

Voskovky, jak je neznáte
Přednáška Mykologického kroužku Mělník. Přednáší Jan Herčík. Demonstrace čerstvě
nasbíraných druhů a ochutnávka pokrmu.
Muzejní kavárna, 17.00
(Mgr. Libor Praus, PhD.)
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8. ledna – 3. února 2019

Mexiko
Výstava fotografií z cest za poznáním Miloslavy Havlíčkové. Muzejní kavárna.
(PhDr. Miloslava Havlíčková)
9. ledna – 3. února 2019

Mělnické poklady
Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Mělník pod vedením
PaedDr. Ireny Wenkeové. Práce vznikly v rámci 19. výtvarného salonu královských
věnných měst, na němž se prezentovala i mělnická ZUŠ. Vstupní prostory.
Vernisáž se koná 9. ledna 2018, 16.00.
(Mgr. Jitka Králová)
11. ledna – 10. února 2019

Už si zase hrajou
Výstava Model clubu Mělník - ukázka zájmové činnosti, šikovnosti a sportovního vyžití,
lidí mezi, které také můžete patřit. Stačí mít jen zájem a trpělivost, chuť se něčemu
přiučit a odložit mobil a tablet… Velký sál. Vernisáž se koná 10. ledna 2019, 17.00.
(Kristýna Frelichová, DiS.)
12. ledna – 3. února 2019

Rytíři Mělničtí
Výstava historických kostýmů, fundusu a fotografií z šermířského života. Malý sál.
Vernisáž se koná 11. ledna 2019, 18.00.
(Mgr. Jitka Králová)
2. února 2019

Vycházka ke Světovému dni mokřadů
Zimní ornitologická vycházka v okolí Neratovic. Sraz v 9.00 na pravém břehu Vltav pod
železničním mostem Neratovice. Pořádá Regionální muzeum Mělník
a Česká společnost ornitologická. Předpokládaný konec v cca 12.00.
(Mgr. Libor Praus, PhD.)
5. února – 3. března 2019

Kašpárkův rok 2018 obrazem
Výstava mapující další rok činnosti Rodinného centra Kašpárek Mělník.
Vstupní prostory. Vernisáž se koná 6. února 2019, 15.30.
(Mgr. Jitka Králová)
5. února – 10. března 2019

Patagonie
Výstava fotografií Kristiny Zavoralové. Muzejní kavárna.
(Kristýna Frelichová, DiS.)
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3. března 2019

Mělnický masopust
Masopustní veselí. Pořádá FS Jarošovci a RC Kašpárek. Vyráží se od budovy
Regionálního muzea Mělník, které akci podporuje. 14.00.
(Mgr. Jitka Králová)
5. - 31. března 2019

Voda
Výstava výstupů hodin výtvarné výchovy Základní školy Mělník – Pšovka.
Vstupní prostory. Vernisáž se koná 6. března 2019, 16.00.
(Mgr. Jitka Králová)
12. března – 7. dubna 2019

Jak se žilo za protektorátu?
Výstavka věnovaná všednímu životu v letech 1939 – 1945. Muzejní kavárna.
(Mgr. Naďa Černá)
15. března – 7. dubna 2019

Obrazy Vlastimila Týmy
Výstava obrazů mělnického krajináře. Malý sál. Vernisáž se koná
14. března 2019, 17.00
(Kristýna Frelichová. DiS.)
2. - 28. dubna 2019

Velikonoční tradice očima žáků 4. A ZŠ Jungmannovy sady Mělník
Výstava prací žáků čtvrté třídy pod vedením třídní učitelky Mgr. Andrey Doležalové
inspirovaná velikonočními tradicemi. Vstupní prostory. Vernisáž se koná 3. dubna 2019,
16.00.
(Mgr. Jitka Králová)
5. dubna – 9. června 2019

Nespoutaná řeka
Výstava představí přírodu zachovalé říční krajiny a její ekosystémy. Chybět nebudou
představitelé typické fauny a flóry i část věnovaná problematice historie a současnosti
povodní na Mělnicku. Interaktivní zóny. Program pro školy.
Vernisáž se koná 4. dubna 2019, 17.00
(Mgr. Libor Praus, Ph.D.)
7. dubna 2019

Vynášení Morany
Rozloučení se zimou a jarní hry ve spolupráci s Rodinným centrem Kašpárek
a Folklorním souborem Jarošáček Mělník. 15.00 hodin.
(Mgr. Naďa Černá, Mgr. Jitka Králová)
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9. – 28. dubna 2019

Velikonoce v kavárně
Velikonoční atmosféra se rozhostila. Muzejní kavárna.
(Václava Brožová, Ivana Balšánková)
13. dubna 2019

Velikonoční řemeslný jarmark
Tradiční řemeslný jarmark ve všech prostorách muzea. 9.00 - 17.00.
(Mgr. Jitka Králová)
27. dubna 2019

Den Země
Komentovaná prohlídka skalního obydlí ve Lhotce u Mělníka a ukázka odchytu
a kroužkování ptáků pro veřejnost. Skalní obydlí Lhotka, 13.00.
(Mgr. Jitka Králová a Mgr. Libor Praus, PhD.)
30. dubna – 26. května 2019

Depoty v průběhu dějin
Archeologická výstava zaměřená na ukládání depotů / pokladů nejen v pravěku,
ale i ve středověku a novověku. Muzejní kavárna
(PhDr. Alena Veselá)
30. dubna - 26. května 2019

Historie, ta nás baví…
Výstava prací žáků školní družiny ZŠ Jungmannovy sady Mělník pod vedením paní
vychovatelky Radky Maškové představí výsledky školního projektu. Vstupní prostory.
(Mgr. Jitka Králová)
3. – 4. května 2019

Vítání ptačího zpěvu
Dvoudenní akce (z pátku na sobotu) na Mělníku. Sraz zájemců v pátek 3. 5. po 18.00
na levém břehu Vltavy nedaleko cyklistického odpočívadla, cca 1,5 km nad soutokem
s Labem. Během obou dnů budou nataženy sítě pro odchyt a kroužkování ptáků, takže
bude vždy na co se dívat. Nocovat se dá na místě ve vlastním stanu a spacáku, večer
oheň, takže buřty s sebou. Pořádá Regionální muzeum Mělník ve spolupráci s AOPK
RP Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.
(Mgr. Libor Praus, Ph.D.)
11. května 2019

Vítání ptačího zpěvu
Ornitologická vycházka do okolí dočišťovacích nádrží Spolany Neratovice. Sraz v 7.00
u železničního mostu přes Labe na mlékojedské straně. Za vhodného počasí proběhne
ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Pořádá Česká společnost ornitologická
a Regionální muzeum Mělník.
(Mgr. Libor Praus, Ph.D.)
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16. května 2019

Make-up maratón
Další ročník akce (nejen) pro ženy. Setkávání, zkrášlování, pomoc druhým. Výtěžek
akce určen na boj s rakovinou. Muzejní kavárna. 9.00 - 18.00.
(Kristýna Frelichová, DiS.)
18. května 2019

Mezinárodní den muzeí
Pojďme si společně návštěvou stálých expozic a aktuálních výstav připomenout význam
muzeí v české společnosti.
(Kristýna Frelichová, DiS.)
24. května 2019

Mělnická muzejní noc
Přijďte zažít muzeum jindy a jinak. Zábava pro malé i velké. Pobavit se, poznat,
prožít… Tentokráte ve znamení přírody.
(Kristýna Frelichová, DiS.)
28. – 23. června 2019

Co už umím (?), XII.
Výstava prací žáků třídy 2. B Základní školy Jaroslava Seiferta Mělník pod vedením
Bc. Klementiny Fialové. Vstupní prostory. Vernisáž proběhne 29. května 2019, 16.00.
(Mgr. Jitka Králová)
28. května – 30. června 2019

Fenomén Kinder
Výstava souborů postaviček z Kinder vajíček sběratelky Jany Machátové.
Muzejní kavárna.
(Kristýna Frelichová, DiS)
25. června – 25. srpna 2018

Svět kostiček
Výstava kostiček ze světově známé stavebnice Lego. Zápůjčka ze Světa kostiček Petra
Šimra. Velký sál. Vernisáž proběhne 20. června 2019, 17.00.
(Kristýna Frelichová, DiS.)
25. června – 25. srpna 2019

Lidová architektura III.
Výstava fotografií z oblasti Kralupska a Neratovicka. Vstupní prostory.
(PhDr. Miloslava Havlíčková)
O tématech a termínech dalších připravovaných výstav či akcích včetně
interaktivních programů v průběhu školního roku 2018/2019
budete včas informováni.
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3. září – 2. října 2018

Pozdravy z toulek Šumavou
Výstava fotografií Jitky Králové a Václava Tichého z putování šumavskou krajinou.
Vestibul CSM Mělník.
(Mgr. Jitka Králová)
2. října 2018

Císař Karel I., poslední český král
Přednáška muzejního historika přiblíží životní osudy českého panovníka, který zemřel
ve vyhnanství v pouhých 35 letech, a jeho manželky Zity. Počátky manželství císařského
páru jsou těsně spojeny s Polabím. Centrum seniorů Mělník. 10.00.
(Mgr. Lukáš Snopek)
6. listopadu 2018

Zvuky přírody
Savci, ptáci, žáby a ti druzí. Setkání se zoologem mělnického muzea nad audio ukázkami
hlasů našich zvířat. Centrum seniorů Mělník. 10.00.
(Mgr. Libor Praus, Ph. D.)
3. – 31. ledna 2019

Ptačí svět
Výstava fotografií zoologa mělnického muzea zavede diváky obrazem do tajuplné ptačí
říše. Vestibul CSM Mělník.
(Mgr. Libor Praus, Ph. D.)
1. – 28. února 2019

Mexiko
Výstava fotografií z cest ředitelky mělnického muzea. Vestibul CSM Mělník.
(PhDr. Miloslava Havlíčková)
5. března 2019

Hoj, už je tady masopust!
Komponovaný program mělnických muzejníků připomínající tradici masopustu.
Centrum seniorů Mělník. 9.00 – 10.00
(Mgr. Jitka Králová)
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16. dubna 2019

Přišly tety muzejnice o starých časech říci více
Komponovaný program plný vyprávění, drobných hříček a muzejního hands on kufříku
plného starých vzpomínek. Tentokráte o velikonočních tradicích. Zavzpomínejme
společně, jak to bývalo, jak se na pomlázku chodívalo, kdo míval tu největší klapačku
a jak se zdobívaly kraslice. Centrum seniorů Mělník. 9.00 – 10.00.
(Mgr. Jitka Králová, Mgr. Naďa Černá)
2. – 31. května 2019

Tichá krása kapucínského areálu na Mělníku
Výstava fotografií muzejního historika a přátel mělnického muzea. Vestibul CSM.
Mělník.
(Mgr. Lukáš Snopek)
3. – 30. června 2019

Depoty v průběhu dějin
Archeologická výstava zaměřená na ukládání depotů – pokladů nejen v pravěku,
ale i ve středověku a v novověku ve fotografii. Vestibul CSM Mělník.
(PhDr. Alena Veselá)
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NABÍDKA PUBLIKACÍ
!NOVINKA! Confluens - Vlastivědný sborník Mělnicka č. 10. (2017)………………………210 Kč
archeologické a historické publikace
Karel Sklenář, Pravěké nálezy na Mělnicku a Kralupsku, 2 svazky (1982) ................. skladem
Karel Sklenář, Pravěké nálezy na Mělnicku etc., opravy a doplňky (1994) ................ skladem
Karel Sklenář, Pravěk na soutoku (1998) ............................................................................... 176 Kč
Rodný kraj v životě, vzpomínkách i díle Viktora Dyka (2001) ........................................... 60 Kč
historie – edice Dějiny měst a městeček na Mělnicku
Jaroslav Šulc, Dějiny Byšic I. Byšice ve středověku a raném novověku (2008). .... 210 Kč
historie – edice Šlechtické rody Mělnicka
Jan Kilián, Kropáčové z Krymlova (2007) .............................................................................. 200 Kč
Jiří Čepelák, Vlinští z Vliněvsi (2007) .................................................................................... 170 Kč
Jan Kilián, Vtelenští ze Vtelna (2009) ................................................................................... 150 Kč
historie výroby dětských kočárků
Naďa Černá, Z kolébky do kočárku (2006) .......................................................................... 430 Kč
(Monografie mapuje vývoj dětského kočárku u nás od počátku jeho sériové výroby
v polovině 19. století až do 80. let století dvacátého.)
dějiny vinařství v Čechách
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 Kč
Vlastivědný sborník Mělnicka č. 2 (1989) ............................................................................... 35 Kč
Vlastivědný sborník Mělnicka č. 4 (2002) ............................................................................... 80 Kč
Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka č. 6 (2007)........................................................ 255 Kč
Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka č. 7 (2010) ........................................................ 160 Kč
Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka č. 8 (2013) ........................................................ 165 Kč
Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka č. 9 (2015) ........................................................ 235 Kč

K zakoupení v pokladně muzea nebo objednaní 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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STÁLÉ EXPOZICE
EXPOZICE REGIONÁLNÍ HISTORIE, PŘÍRODY
A ČESKÉHO VINAŘSTVÍ
Nahlédnutí do středověkého města * Měšťanský interiér přelomu
19. a 20. stol. * Venkovský interiér - vybavení chalupy 2. pol. 19. stol.
* Všední den obyvatel venkova * Lidová architektura * Příroda Mělnicka *
České vinařství.
Část expozice vinařství je umístěna v původních středověkých sklepích
z 2. poloviny 14. století.

EXPOZICE HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ

Od listopadu 2016 je otevřena nová místnost
Dobové hračky 1900 - 1980!
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REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK ZÍSKALO TITUL
"MUZEUM ROKU 2017" V CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽI
PORTÁLU WWW.DO-MUZEA.CZ!

DĚKUJEME, ŽE JSTE NÁS PODPOŘILI!!!
Pokud u nás budete spokojeni i v novém školním roce,
dejte nám hlas v dalším kole soutěže. Děkujeme!
www.do-muzea.cz/regionalni-muzeum-melnik/
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