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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 až 50 druhů českých vín
Široká nabídka zákusků, cukrátek, limonád, kávy a čajů
Free wifi
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REGIONÁLNÍ MUZEUM
MĚLNÍK
PRINCIPY NAŠÍ EDUKACE

Katalog edukačních
aktivit / tištěný /
elektronický
Aktivizují
cí
metody

Materiál, pomůcky,
potřeby na míru

Muzejní pedagog
ve škole / osobní
rezervace termínů

Respekt

Potřeby

Tradice / hands on /
variabilita prostoru

Muzeum – potenciál
neformálního vzdělávání

Vazba na prostředí
a místní komunitu

Smysly

Vzájemný respekt /
učíme se od sebe

Netradiční formy
spolupráce
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Orientace
v ŠVP

Motivační vstupné /
doprovodný servis

Aktivní účast muzea
na životě školy

Konzultace / speciální
propagační materiály

Prostředí
a vztahy

Nespecifická
a specifická prevence

Školy – priorita muzejní
edukace

Pozitivní atmosféra

Kultivované prostředí

Prostupnost muzea
a školy

Naslouchat, sdělovat,
sdílet

Flexibilní
komunikace

Interakce / zážitky

Erudice
edukace

Dlouhodobost,
systematičnost

Další
vzdělává
ní

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 – 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 2018/2019
ROK S VAŠíM MĚLNICKÝM MUZEEM
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ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 – 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

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 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
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.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:
2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost / Dějepis / Moderní doba

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. LUKÁŠ SNOPEK – tel. 315 630 926, snopek@muzeum-melnik.cz

PŘÍRODOVĚDA
Z důvodu vyhlášení výběrového řízení na pozici nového přírodovědce / přírodovědkyni,
bude nabídka oborových přednášek upřesněna v průběhu školního roku po opětovném
obsazení tohoto pracovního místa.
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ARCHEOLOGIE
ARCHEOLOGIE – CO TO VLASTNĚ JE?
Seznámení žáků a studentů s vědním oborem „archeologie“ a jejím přínosem pro poznání naší
minulosti. Prezentace také představí práci archeologa (nejen v muzeu), prameny a artefakty,
se kterými pracuje. Tématem je i ochrana archeologického dědictví a využití specifické
krajiny mělnického regionu pro poznání vývoje člověka a společnosti.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:
1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět / Lidé a čas (minulost v našem životě)
2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost / Dějepis / Počátky lidské společnosti. Nejstarší
civilizace a kořeny evropské kultury. Odpovídá průřezovému tématu Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
3. SŠ – Dějepis / Pravěk / hlavní archeologické kultury pravěku

PRAVĚK MĚLNICKA
Prezentace vývoje nejstaršího období lidstva – pravěku, a to se zaměřením na situaci
v regionu Mělnicka. Výjimečná krajina soutoku dvou velkých řek byla v této době intenzivně
osídlována a využívána. Přednáška připomene významné etapy pravěkých dějin, lokality
a důležité nálezy z regionu, které jsou zásadní také pro poznání vývoje celé české kotliny.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:
1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět / Lidé a čas (minulost v našem životě)
2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost / Dějepis / Počátky lidské společnosti. Nejstarší
civilizace a kořeny evropské kultury. Odpovídá průřezovému tématu Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
3. SŠ – Dějepis / Pravěk / Hlavní archeologické kultury pravěku

MĚLNÍK A MĚLNICKO VE STŘEDOVĚKU A NOVOVĚKU
Přednáška víceméně navazuje na prezentaci o „Pravěku Mělnicka“. Jejím úkolem je seznámit
žáky a studenty se situací v regionu v historických dobách, kdy máme k dispozici větší
množství pramenů (zejména písemných), a jakou roli v poznání sehrává archeologie.
Zaměřuje se především na vývoj oblasti od raného středověku, vznik a funkce hradišť,
osídlení krajiny a založení podoba vrcholně středověkého města Mělník. Shodně s předchozí
přednáškou budou představeny významné lokality a archeologické nálezy z tohoto období.
Začlenění edukačních programů do vzdělávacích oblastí a oborů RVP:
1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět / Lidé a čas (minulost v našem životě)
2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost / Dějepis / Počátky lidské společnosti. Nejstarší
civilizace a kořeny evropské kultury. Odpovídá průřezovému tématu Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
3. SŠ – Dějepis / Středověk / Počátky novověku
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Lucie HYLMAROVÁ – tel. 315 630 926, 723 798 665
hylmarova@muzeum-melnik.cz

10

STÁLÉ EDUKATIVNÍ
PROGRAMY
POZNEJ SVÉ MĚSTO, SVŮJ REGION
TERMÍN: DLE DOHODY V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU
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)

EDUKACE:
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
VSTUPNÉ: 30 Kč/ žáka
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PROJDĚTE SE MĚLNÍKEM
S KOCOURKEM ŠVARCÍKEM
TERMÍN: 5., 6., 12., 13. KVĚTNA 2020

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

EDUKACE:
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
VSTUPNÉ: 30 Kč/ žáka
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ŠKOLNÍ VÝLET DO SKALNÍHO OBYDLÍ
LHOTKA U MĚLNÍKA
TERMÍN: ZÁŘÍ 2019, KVĚTEN – ČERVEN 2020

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: 22., 23., 24. DUBEN 2020

CÍLOVÁ SKUPINA:
-

1. a 2. stupeň ZŠ

-

Časová náročnost: 60 minut

CHARAKTERISTIKA:
-

Komentovaná prohlídka skalního obydlí,
vybavené světnice, síně, chléva, přistavěných prostor řezárny
Interaktivní setkání s každodenností našich předků a možností vyzkoušet si
pomocníky z domácnosti a hospodářství
Výstavka snímků skalních objektů z regionu
Změna programu vyhrazena / možnost zoologického programu

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 a zemědělské
krajině
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.

EDUKACE:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
PhDr. MILOSLAVA HAVLÍČKOVÁ – tel. 315 630 921
VSTUPNÉ: 20 Kč/ žáka
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TETIČKA MÍNA VYPRAVUJE
SKALNÍ OBYDLÍ VE LHOTCE U MĚLNÍKA
TERMÍN: 15., 16., 17. ČERVNA 2020

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 / práce

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.)

EDUKACE:
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
VSTUPNÉ: 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 2019/2020
HOUBY PRO ŠKOLY
TERMÍN: 5. - 6. ZÁŘÍ 2019
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).

EDUKACE:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
JAROSLAV MALÝ, mykolog, Mykologický kroužek Mělník
VSTUPNÉ: 20 Kč/žáka
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BREKEKE!
ANEB V MĚLNÍKU NENÍ KONEC VODNÍKŮ
Hastrmani, herna a tvořivá dílnička
s Brčounem Vrbičkou
TERMÍN: 10., 11., 12. A 13. ZÁŘÍ 2019
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

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

CHARAKTERISTIKA:
-

-

Výstava vodníků, bludiček, žab, ryb a jiné
vodní havěti jako hraček, sběratelských
předmětů, snímků a jiných kuriozit
Ve spolupráci se ZUŠ Mšeno, ze sbírek
muzejních institucí, soukromých sběratelů, mělnických muzejníků a přátel muzea
Dioráma vodnické domácnosti, rybníček s klapajícím mlýnem
Doprovodná soutěž Kapříci vodníka Šploucha v ulicích města
Interaktivní edukační herní zóna pro nejmenší
Originální tvořivá dílnička a hudební překvapení

CÍL PROGRAMU:
-

Podpora polytechnické výchovy a konstrukčních činností, čtenářské gramotnosti
Postava vodníka v literatuře, ústní lidové slovesnosti a českém prostředí

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.

EDUKACE:
Mgr. JITKA KRÁLOVÁ
objednávky: 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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DOPRAVKA VČERA A DNES
Sociálně preventivní projekt k výstavě
TERMÍN: ŘÍJEN 2019
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ, 1., 2., 3. ročník ZŠ
Časová náročnost: 90 minut

CHARAKTERISTIKA:
- Další z cyklu sociálně preventivních projektů
- Zacílení na problematiku bezpečnosti v oblasti dopravní výchovy
- V rolích lektorů profesionální policisté, strážníci a preventisté z regionu
- Akce podporuje strategii školní primární specifické a nespecifické prevence
- Interaktivní tematické zóny a úkoly

CÍL PROGRAMU:
-

Prevence rizik ohrožujících bezpečnost a zdraví v dopravě a silničním provozu
Poučení o riskantním chování s ohledem na bezpečnost vlastní a druhých
Modelové situace (já jako cyklista a chodec), ochranné pomůcky,
bezpečnostní desatero

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro předškolní vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Člověk a jeho svět,
pro základní vzdělávání vzdělávací oblast Člověk a jeho zdraví (osobní bezpečí
a krizové situace, předcházení rizikům v dopravě a dopravních prostředcích,
bezpečnostní prvky, pravidla, modelové situace). Odpovídá průřezovému tématu
Osobnostní a sociální výchova.

LEKTORSKÝ TÝM:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
kpt. Mgr. TOMÁŠ SVOBODA – Policie ČR
por. Mgr. MARKÉTA JOHNOVÁ – Policie ČR
Bc. IRENA PODIVÍNSKÁ, DiS. – Program prevence kriminality Města Mělníka
prap. MARTIN MOTÁK – Městská policie Mělník
prap. RADKA HAVELKOVÁ, DiS. – Městská policie Mělník
VSTUPNÉ: 20 Kč/ žáka
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VÁNOCE 70. A 80. LET
Interaktivní projekt k vánoční výstavě
TERMÍN: 22. LISTOPADU – 20. PROSINCE 2019
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ, ZŠ

-

Časová náročnost: 90 minut

CHARAKTERISTIKA:
- Nahlédnutí do vánočního času sedmdesátých
a osmdesátých let 20. století
- Výzdoba interiérů, dobový design a trendy
- Vzpomínky na průmyslově vyráběné ozdoby i doma zhotovované dekorace
- Retro návrat k tehdejšímu stolování a jídelníčku
- Dárky, nabídka z (pod) pultů, zboží luxusnější a potěšení z domácího tvoření
- Vánoční příběh, interaktivní zóny a překvapení v muzejní dílničce!

CÍL PROGRAMU:
- Prohloubení zájmu žáků o české sváteční tradice
- Podpora zájmu o kulturní bohatství našeho regionu, podnícení pozornosti mladé
generace k odkazu předků
- Podpora polytechnické výchovy a tvořivých konstrukčních činností
- Seznámení s životním stylem ve vybraných dekádách 20. století

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.

EDUKACE:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
Mgr. NAĎA ČERNÁ – tel 315 630 927, černa@muzeum-melnik.cz
VSTUPNÉ: 40 Kč/žáka
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BEZPEČNÝ MĚLNÍK V OBRAZECH
Sociálně preventivní projekt k výstavě
TERMÍN: 13.-24. LEDNA 2020
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

8., 9. ročník ZŠ, SŠ

-

Časová náročnost: 45 minut

CHARAKTERISTIKA:
- Další z cyklu sociálně preventivních projektů
- Spolupráce Městské policie Mělník a Obvodního oddělení Policie ČR Mělník
- Představení kalendáře na rok 2020, který ukazuje a naznačuje skutečnou spolupráci
nikoliv zákonnou součinnost
- Setkání s tvůrci kalendáře – beseda o vzniku díla, o profesích, zákulisní perličky
- Přiblížení nelehké práce policistů a strážníků sloužících na Mělníku
- V rolích lektorů profesionální policisté, strážníci a preventisté z regionu
- Akce podporuje strategii školní primární specifické a nespecifické prevence
CÍL PROGRAMU:
- Profesní vzdělávání a kariérní výchova
- Prezentace profese policistů, strážníků v souvislosti s orientací v různých sférách
lidských činností

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro SŠ vzdělávací oblast Člověk a společnost / Občanský a společenskovědní
základ, pro ZŠ vzdělávací oblast Člověk a svět práce / Svět práce (odpovědný výběr
budoucího povolání, další profesní orientace, utváření postoje k práci v životě lidí,
využití získaných informací pro vlastní výběr povolání). Odpovídá průřezovému
tématu Osobnostní a sociální výchova.

LEKTORSKÝ TÝM:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, kralova@muzeum-melnik.cz
kpt. Mgr. TOMÁŠ SVOBODA – Policie ČR
kpt. PETR LIMPRECHT – Městská policie Mělník
TOMÁŠ LORENZ - fotograf
por. Mgr. MARKÉTA JOHNOVÁ – Policie ČR
Bc. IRENA PODIVÍNSKÁ, DiS. – Program prevence kriminality Města Mělníka
prap. MARTIN MOTÁK – Městská policie Mělník
prap. RADKA HAVELKOVÁ, DiS. – Městská policie Mělník
VSTUPNÉ: VOLNÉ
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VELIKONOČNÍ DÁVNOHRÁTKY
aneb DĚTI, PŘIŠEL JARA ČAS II
TERMÍN: 27. ÚNORA – 27. BŘEZNA 2020

CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ, 1. stupeň ZŠ

-

Časová náročnost: 90 minut

CHARAKTERISTIKA:
- Regionální tradice předvelikonočního
údobí a jarních zvyklostí na statku
u Kudrnů
- Příchod jara v životě tehdejších dětí, povinnosti, dovednosti i hry
- 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.

EDUKACE:
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
VSTUPNÉ: 40 Kč/žáka
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DOBA BRONZOVÁ
Interaktivní projekt k archeologické výstavě
TERMÍN: 19. KVĚTNA – 12. ČERVNA 2020
CÍLOVÁ SKUPINA:
-

MŠ, ZŠ, SŠ
Časová náročnost: 90 minut

CHARAKTERISTIKA:
- Obecné představení doby bronzové a jejích
charakteristických rysů
- Krátce kulturní vývoj na území mělnického
regionu, významné lokality a nálezy
- Každodenní život člověka a společnosti doby bronzové (svět osady a rodiny, způsob
obživy, náboženské vnímání světa, rituální aktivity aj.)
- Diskuze o změnách, které přinesli lidé doby bronzové a jejich význam pro současnost
- Jak se liší život tehdejšího člověka / rodiny / společnosti od současného?
- Stručná diskuze o významu archeologie pro poznání naší historie, k čemu jsou dobré
archeologické nálezy a co nám říkají o životě v minulosti?
- Interaktivní program / tematické aktivní zóny a originální úkoly / rukodělná dílnička
CÍL PROGRAMU:
- Seznámení žáků a studentů s jednou z významných etap pravěkých dějin a s tím, co ji
charakterizuje (včetně změn)
- Přiblížení každodenního života konkrétního člověka a společnosti / osady
v jednotlivých úsecích naší doby bronzové
- Zájem o místní historii a vědomí kontinuity osídlení a výjimečnosti mělnické krajiny
- Snaha o zvýšení povědomí o významu archeologie pro poznání našich nejstarších
dějin a důležitosti ochrany archeologického dědictví

ZAŘAZENÍ DO RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
-

V RVP pro předškolní vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti Dítě a svět,
pro ZŠ 1. stupeň oblast Člověk a jeho svět / Lidé a čas (současnost a minulost v našem
životě), 2. stupeň oblast Člověk a společnost / Dějepis / Počátky lidské společnosti.
Nejstarší civilizace a kořeny evropské kultury, pro SŠ oblast Dějepis / Pravěk / Hlavní
archeologické kultury pravěku. Podporuje průřezové téma Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech.

EDUKACE:
objednávky: Mgr. JITKA KRÁLOVÁ – tel. 728 620 428, 315 630 925,
kralova@muzeum-melnik.cz
Mgr. LUCIE HYLMAROVÁ – tel. 315 630 926, hylmarova@muzeum-melnik.cz
VSTUPNÉ: 40 Kč/žáka
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Počátkem nového školního roku 2020/2021
se můžete těšit na výstavu:

IMAGINÁRIUM BRATŘÍ FORMANŮ
10. 7. – 4. 10. 2020
Velký a malý sál muzea
Jedinečná možnost vstoupit do kouzelného světa
fantazie v prostorách mělnického muzea!
Interakce a programy pro školy
Zakotvení lodi Tajemství na náplavce u řeky
5. - 6. 9. 2020
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VÝSTAVY A AKCE
MUZEA VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Poznámka: V závorkách jsou uvedena jména kurátorů a kontaktních osob uvedených výstav a akcí, pracovníků
Regionálního muzea Mělník

27. srpna – 6. října 2019

Objev krásu starých časů!
Výstava žáků školní družiny ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník jako výsledný produkt
projektu podporujícího polytechnické vzdělávání a výchovu školy a muzea v rámci
MAP II. v ORP Mělník. Derniéra spojená s oceněním nejlepších prací se koná 2. října
2019, 13.00, atrium. Vstupní prostory.
(Mgr. Jitka Králová)
3. září – 13. října 2019

Patron vinařů svatý Václav v umění
Výstava alespoň v „ochutnávce“ seznámí s bohatstvím a krásou české svatováclavské
tradice, která se díky příslušným pasážím v legendárních životopisech svatého knížete
vztahuje i k domácímu vinařství. Muzejní kavárna.
(Mgr. Lukáš Snopek)
5. – 6. září 2019

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 5. 9. od 15.00 do 18.00 hodin. Velký sál.
(Mgr. Jitka Králová)
7. – 8. a 14. – 15. září 2019

Dny evropského dědictví 2019
Příležitost k návštěvě zajímavých památkových objektů na Mělníku i v jeho okolí.
V sobotu 7. 9. si budete moci na Mělníku navštívit kostel sv. Ludmily a regionální
muzeum včetně objektu s expozicí historických kočárků. V Záboří proběhnou
komentované prohlídky kostela Narození Panny Marie.
V sobotu 14. 9. bude v historickém jádru Mělníka probíhat Den zvoníků. Vedle ukázek
zvonění zvoníci uskuteční dva turnusy vlastivědné vycházky po místních zvonicích
a zvonech. Vycházky začínají v 10.00 a 14.00 u muzea. Otevřen bude také kostel
sv. Ludmily, kapucínský kostel vedle muzea a chrám sv. Petra Pavla. Spolek Liběchov
sobě nabízí v tomto dni prohlídky liběchovského zámku farního kostela kostela
sv. Havla.
V neděli 15. 9. bude ve Vrbně zpřístupněn kostel Povýšení sv. Kříže s dochovaným
cyklem gotických nástěnných maleb (12.00 – 17.00). Program uzavře poutní mše sv.
v 15.00 hodin. Celkový program Dnů evropského dědictví v Mělníku a okolí lze dohledat
také na www.ehd.cz.
(Mgr. Lukáš Snopek)
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20. září – 22. září 2019

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 20. 9. / 9.00 – 17.00 (expozice
a výstavy); 17.00- 24.00 (sklep); 9.00 – 24.00 (kavárna). Dne 21. 9. / 9.00 – 17.00
(expozice a výstavy); 17.00 – 24.00 (sklep); 9.00 – 24.00 (kavárna). Dne 22. 9. / 9.00 –
17.00 (expozice a výstavy, kavárna)
(PhDr. Miloslava Havlíčková)
27. září – 28. října 2019

Dopravka včera a dnes
Další z cyklu sociálně preventivních výstav a projektů pro školy tentokráte zaměřená
na problematiku dopravní výchovy a bezpečnosti silničního provozu připomene sto let
existence Služby dopravní policie. Vernisáž 26. září, 17.00. Den otevřených dveří
s programem pro rodiny s dětmi 9. října, 17.00 – 19.00. Velký sál.
(Mgr. Jitka Králová)
9. října 2019

Nejchutnější houby a vybrané recepty
Přednáška Mykologického kroužku Mělník. Přednáší Petr Souček. Demonstrace čerstvě
nasbíraných druhů a ochutnávka pokrmů. Muzejní kavárna. 17.00.
(PhDr. Miloslava Havlíčková)
8. října – 10. listopadu 2019

Křižovatky
Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Mělník pod vedením
PaedDr. Ireny Wenkeové. Žáci představí své vidění tématu bezpečnosti silničního
provozu převážně v městském prostředí. Součást cyklu Prevence trochu jinak.
Vernisáž 9. října, 15.00. Vstupní prostory.
(Mgr. Jitka Králová)
15. října – 3. listopadu 2019

Podzim v zahradě
Výstava podzimně laděných fotografií. Muzejní kavárna.
(Eva Srbová)
5. října 2019

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 muzeem. Vedou Mgr. Libor Praus, PhD.
(605 522 692) a Ing. Petr Lumpe (728 158 417). Pořádá Regionální muzeum Mělník
ve spolupráci s AOPK RP Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.
Předpokládaný konec cca 11.00.
(PhDr. Miloslava Havlíčková)
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19. října 2019

Mezinárodní den archeologie
Komentovaná vycházka do hradiště Libochovany s PhDr. Miloslavem Slabinou
z Oblastního muzea v Litoměřicích. Aktuální info na webu.
(Mgr. Lucie Hylmarová)
28. října 2019

Den Středočeského kraje
Zábavný program pro malé i velké návštěvníky tentokráte ve znamení vodníků… Volný
vstup na výstavu Brekeke! aneb V Mělníku není konec vodníků. Program s hastrmanem
Brčounem Vrbičkou, začátek 9.30 hodin. Vyhlášení vítězů soutěže Kapříci vodníka
Šploucha, 11.30 hodin. Malý sál. Přednáška Skalní byty na Kokořínsku
PhDr. Miloslavy Havlíčkové v kavárně…
(Kristýna Frelichová, DiS.)
5. – 24. listopadu 2019

Sametová revoluce v Mělníku
Výstava k 30. výročí 17. listopadu 1989 bude zaměřena na dobové tiskoviny.
Muzejní kavárna.
(Mgr. Lukáš Snopek)
6. listopadu 2019

Houby pražských parků
Přednáška Mykologického kroužku Mělník. Přednáší Ivo Novotný. Demonstrace čerstvě
nasbíraných druhů a ochutnávka pokrmu. Muzejní kavárna. 17.00
(PhDr. Miloslava Havlíčková)
12. - 24. listopadu 2019

Sametové vzpomínání
Výstava žáků škol v rámci ORP Mělník připomínající 30. výročí sametové revoluce
(17. 11. 1989) v Mělníku a na Mělnicku očima dětí. Se vzpomínkami blízkých, dobovými
materiály z rodinných archívů, osobnostmi a vlastním viděním tehdejšího dění. V rámci
projektu MAP II. v ORP Mělník. Vstupní prostory.
Vernisáž s programem 14. listopadu 2019, 16.00, malý sál.
(Mgr. Jitka Králová)
22. listopadu 2019 – 5. ledna 2020

Vánoce 70. a 80. let
Výstava přinášející nahlédnutí do vánočního času sedmdesátých a osmdesátých let
20. století jako vzpomínka na tehdejší výzdobu interiérů, dobový design, jídelníček
a nabídku dárků. Interaktivní zóny a program pro školy. Velký sál.
Vernisáž 21. listopadu 2019, 17.00.
(Mgr. Naďa Černá)
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26. listopadu 2019 – 2. února 2020

Kouzelnými vrátky do vánoční pohádky
Výstava výtvarných prací žáků 3. B ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník pod vedením třídní
učitelky Mgr. Klementiny Fialové. Vernisáž 27. listopadu, 16.00. Malý sál.
(Mgr. Jitka Králová)
26. listopadu 2019 – 5. ledna 2020

Vánoce v kavárně
Výstava plná správné vánoční atmosféry. Muzejní kavárna.
(Václava Brožová, Ivana Balšánková)
30. listopadu 2019

Předvánoční řemeslný jarmark
Již 18. ročník tradičního adventního jarmarku ve všech prostorách muzea.
Předvádění, dílničky. 9.00 - 17.00
(Mgr. Jitka Králová)
7. ledna – 2. února 2020

Afrika
Výstava fotografií z cest Kristiny Černé. Muzejní kavárna.
(Alena Májová)
13. – 24. ledna 2020

Bezpečný Mělník v obrazech
Výstava snímků z kalendáře pro rok 2020, který ukazuje a naznačuje skutečnou
spolupráci, nikoliv zákonnou součinnost Městské policie Mělník a Obvodního oddělení
Policie ČR Mělník. Malý sál.
(Mgr. Jitka Králová)
17. ledna – 9. února 2020

Keramika
Výstava ze sbírky Miroslava Smahy. Velký sál.
Vernisáž 16. ledna 2018, 17.00.
(Kristýna Frelichová, DiS.)
4. února – 1. března 2020

Mistrova paleta
Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Mělník pod vedením
PaedDr. Ireny Wenkeové. Parafráze slavných děl slavných malířů očima mladých
výtvarníků. Vernisáž 5. února, 15.00. Vstupní prostory.
(Mgr. Jitka Králová)
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4. února – 1. března 2020

Obrazy Karly Kůlové
Výstava obrazů výtvarnice a malířky Karly Kůlové z Kostelce nad Labem.
Muzejní kavárna.
(Kristýna Frelichová, DiS.)
21. února – 22. března 2020

Kapucíni na Mělníku
Výstava shrnující dějiny kapucínské komunity v našem městě mezi lety 1750 – 1950.
Detailnější pozornost bude věnována významné osobnosti řádu P. Serafinovi
z Hlucholaz. Vernisáž 20. února, 17.00. Malý sál.
(Mgr. Lukáš Snopek)
23. února 2020

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)
27. února – 27. března 2020

Velikonoční dávnohrátky aneb Děti, přišel jara čas II
Předvelikonoční čas v lidových tradicích na statku u Kudrnů.
Projekt pro školy. Velký sál.
(Mgr. Jitka Králová)
3. – 29. března 2020

Dny Země & naše škola
Výstava mapující environmentální výchovu a vzdělávání na ZŠ Jindřicha Matiegky
Mělník a ZŠ Jungmannovy sady Mělník. Vstupní prostory.
(Mgr. Jitka Králová)
29. března 2020

Vynášení Morany
Rozloučení se zimou a jarní hry ve spolupráci s Rodinným centrem Kašpárek
a Folklorním souborem Jarošáček Mělník. 15.00 hodin.
(Mgr. Jitka Králová)
31. března – 26. dubna 2020

Kašpárkův rok 2019 obrazem
Výstava mapující další rok činnosti Rodinného centra Kašpárek Mělník.
Vstupní prostory. Vernisáž 1. dubna 2019, 15.30.
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(Mgr. Jitka Králová)
4. dubna 2020

Velikonoční řemeslný jarmark
Tradiční řemeslný jarmark ve všech prostorách muzea. 9.00 - 17.00.
(Mgr. Jitka Králová)
25. dubna 2020

Den Země
Komentovaná prohlídka skalního obydlí ve Lhotce u Mělníka a atraktivní program se
sokolníkem. Skalní obydlí Lhotka, 13.00.
(Mgr. Jitka Králová)
28. dubna – 4. května 2020

Pocta kruhu
Výstava prací žáků ZŠ Mělník – Pšovka pod vedením Mgr. Jindřišky Říhové představí
výstupy z hodin výtvarné výchovy na „kulaté“ téma. Vstupní prostory.
(Mgr. Jitka Králová)
12. května – 21. června 2020

Svět zvířat
Výstava fotografií zvířat Miloslavy Havlíčkové z cest napříč kontinenty.
Muzejní kavárna.
(PhDr. Miloslava Havlíčková)
15. května – 21. června 2020

Doba bronzová
Výstava představí další z pravěkých epoch, její úseky a specifika jednotlivých
archeologických kultur. Zaměření především na region Mělnicka, avšak v kontextu
vývoje celého prostoru Čech. Prezentovány budou významné archeologické lokality
(pohřebiště, sídliště, místa ukládání depotů aj.) a nálezy ze sbírky muzea, případně
jiných institucí. Interaktivní zóny. Program pro školy.
Vernisáž 14. května 2020, 17.00. Velký sál.
(Mgr. Lucie Hylmarová)
14. května 2020

Make-up maratón
Další ročník akce (nejen) pro ženy. Setkávání, zkrášlování, pomoc druhým.
Výtěžek akce určen na boj s rakovinou prsu. Muzejní kavárna. 9.00 - 18.00.
(Kristýna Frelichová, DiS.)
17. května 2020

Mezinárodní den muzeí
Pojďme si společně návštěvou stálých expozic a aktuálních výstav připomenout význam
muzeí v české společnosti a Mezinárodní den muzeí (18. 5.).
(Kristýna Frelichová, DiS.)
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17. května 2020

Mezinárodní den rodiny
Pojďme si společně volnou návštěvou stálých expozic a aktuálních výstav připomenout
význam rodiny pro naši společnost (Mezinárodní den rodiny - 15. 5.).
(Mgr. Jitka Králová)
26. května – 21. června 2020

Co už umím (?), XIII.
Výstava prací žáků třídy 2. B Základní školy Jaroslava Seiferta Mělník pod vedením
Mgr. Klementiny Fialové. Vstupní prostory. Vernisáž 27. května 2020, 16.00.
(Mgr. Jitka Králová)
22. května 2020

Mělnická muzejní noc
Přijďte zažít muzeum jindy a jinak. Zábava pro malé i velké. Pobavit se, poznat,
prožít… Tentokráte ve znamení doby bronzové.
(Kristýna Frelichová, DiS.)
23. června – 6. září 2020

Výročí založení TDV Mělník
Výstava dokumentující historii známé mělnické továrny. Muzejní kavárna.
(Mgr. Naďa Černá)
23. června – 23. srpna 2020

Lidová architektura IV.
Výstava fotografií lidové architektury z regionu. Vstupní prostory.
(PhDr. Miloslava Havlíčková)
O tématech a termínech dalších připravovaných výstav či akcích včetně
interaktivních programů v průběhu školního roku 2019/2020
budete včas informováni.

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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MUZEUM PRO CENTRUM
SENIORŮ MĚLNÍK
VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
září 2019

Doba kněžny Ludmily
Přednáška seznámí posluchače s vývojem v Evropě během 9. a počátkem 10. století.
Centrum seniorů Mělník, termín a čas bude upřesněn.
(Mgr. Lukáš Snopek)
1. – 31. října 2019

Lidová skalní architektura
Výstava fotografií z regionu ředitelky mělnického muzea. Vestibul CSM Mělník.
(PhDr. Miloslava Havlíčková)
listopad 2019

Degustace českých vín
Výprava klientů CSM Mělník za ochutnávkou českých vín do muzejního sklepení.
Regionální muzeum Mělník. Regionální muzeum Mělník, termín a čas bude upřesněn.
(Romana Vojáčková)
1. prosince 2019 – 1. ledna 2020

Ilustrace Josefa Lady
Výstava ilustrací známého českého autora. Vestibul CSM Mělník.
(Eva Srbová)
leden 2020

Archeologie v muzeu a výzkum mělnické synagogy
Přednáška o archeologii v mělnickém muzeu a představení vybraných archeologických
výzkumů, které muzeum provedlo/provádí. Prezentace výsledků odkryvu části mělnické
synagogy v létě roku 2019.
Centrum seniorů Mělník, termín a čas bude upřesněn.
(Mgr. Lucie Hylmarová)
25. února 2020

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

36

4. - 31. března 2020

Bavorská muzea v přírodě obrazem
Výstava fotografií Jitky Králové mapující obrazem půvab lidové architektury za našimi
hranicemi. Vestibul CSM Mělník.
(Mgr. Jitka Králová)
7. dubna 2020

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)
květen 2020

Český sochař Václav Levý
Přednáška o životě a díle významného českého sochaře. Centrum seniorů Mělník, termín
a čas bude upřesněn.
(Mgr. Lukáš Snopek)
1. – 30. června 2020

Afrika
Výstava fotografií z cest po černém kontinentu Kristiny Černé. Vestibul CSM Mělník.
(Kristýna Frelichová, DiS.)
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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
Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka č. 10 (2017) ...................................................... 210 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 A DĚTSKÝCH HOUPADEL
+ VÝSTAVY DOBOVÝCH HRAČEK A PLYŠOVÝCH MEDVĚDŮ
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REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK ZÍSKALO TITUL
"MUZEUM ROKU 2018" 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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