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Zpráva o činnosti Regionálního muzea Mělník
za rok 2015
Pozornost a hlavní aktivity muzea v roce 2015 byly soustředěny zejména do dvou hlavních
oblastí: na sbírkotvornou činnost a dokumentaci a na kulturně výchovnou a edukační činnost,
která je výstupem odborné sbírkotvorné činnosti.
Aktivity muzea směrem ke školám mají čím dál větší ohlas a zájem o programy k jednotlivým
výstavám i mimo ně je tak velký, že přesahuje prostorové i personální možnosti muzea. Je
také skutečností, že na ně „doplácí“ dokumentační činnost, protože na ni zbývá odborným
pracovníkům velmi málo času. To je neustálý problém, který nebude možné v blízké době
vyřešit.
Je ale potěšitelné, že o akce muzea a programy je takový zájem a muzeum je důležitou
kulturní institucí města a regionu. Zásadně se rozšířila spolupráce s kluby a centrem seniorů,
kde jsou “muzejníci“ vždy vítáni.
Muzeum je také vyhledávané mnoha badateli a studenty jako zdroj informací a odborné
pomoci při zpracovávání různých témat a konzultacích nad jevy, událostmi a předměty.
Slouží pro potřeby obecních a městských úřadů, různých institucí, úřadů, spolků a také
různých médií a je tak nedílnou součástí kulturního, vzdělávacího a společenského života a
dobře reprezentuje svého zřizovatele – Středočeský kraj.

Sbírkotvorná činnost a dokumentace
Akvizice
V roce 2015 bylo do chronologické sbírkové evidence zapsáno celkem 209 př. čísel.
(z toho do podsbírky historické 8 př. čísel, do podsbírky knihy 4 př. čísla, do podsbírky
přírodovědné 6 př. čísel, do podsbírky vinařství 21 př. čísel a do podsbírky regionální tisk
170 př. čísel. Celkem čítá Sbírka Regionálního muzea Mělník k 31. 12. 2015 40 915 čísel.
V systematické evidenci (2. stupeň evidence) bylo zpracováno celkem 44 evidenčních čísel,
z toho 39 v podsbírce vinařství a 5 v podsbírce knihy.
V souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. probíhala inventarizace sbírkového fondu.
Celkově bylo inventarizováno 6086 ev. čísel, z toho v podsbírce knihy 180 inv. č,
v podsbírce historické 644 inv. čísel, v podsbírce regionální tisk 13 inv. čísel, v podsbírce
archeologické 4596 inv. čísel, v podsbírce vinařství 71 inv. čísel a v podsbírce
přírodovědné byla provedena mimořádná inventarizace celé podsbírky v počtu 582 ev.
čísel.
Prováděna byla aktualizace údajů o sbírkách zapsaných do CES dle termínů daných
metodickým pokynem k zákonu č. 122/2000 Sb. a prováděcí vyhlášce č. 275/2000 Sb.
Fotodokumentace sbírkového fondu v digitální podobě
V podsbírce knihy bylo nalepeno 216 ks kopií digitálních fotografií na karty 2. stupně
evidence sbírek (tvrdé volné v kartotéce) – regionální knihovna.
V souvislosti s příspěvkem muzea do publikace „Střední Čechy. Kolébka národních patronů“
bylo za externí spolupráce s Ing. Vladimírem Legnerem pomocí digitálního fotoaparátu
digitalizováno 35 sbírkových předmětů.
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V podsbírce historické probíhala fotodokumentace souběžně s inventarizací sbírek – byly
pořízeny digitální fotografie u cca 100 inv. čísel, a to u těch, které fotografie neměly buď
v digitální podobě, nebo vůbec žádné.
Probíhala digitalizace sbírkové dokumentace v programu Bach.
Digitalizace systematické evidence pokročila v podsbírce historické o 36 záznamů,
v podsbírce Vinařství o 1 záznam, v podsbírce knihy o 5 záznamů.
Digitalizace chronologické evidence pokročila v podsbírce knihy o 4 záznamy, v podsbírce
Vinařství o 7 záznamů.
Před dokončením je lokační seznam depozitáře podsbírek archeologické i antropologické
v návaznosti na nově zapsané nálezy ze ZAV ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV
ČR Praha, v.v.i. i dalších archeologů z ArÚ a ostatních institucí provádějících ZAV na území
Mělnicka se zaměřením na zadní místnost depozitáře a místnost s konzervačním koutkem
vedle kanceláře.
Tzv. vinařský archiv byl zčásti uložen do archivních krabic. Zbylá část souboru bude takto
zpracována v roce 2016.
Od srpna do prosince se historik muzea jako styčná osoba za Regionální muzeum Mělník
účastnil projektu Zpřístupnění digitálního obsahu, který realizoval Krajský úřad
Středočeského kraje v rámci zavádění ICT ve správě Středočeského kraje. Cílem projektu
byla realizace Katalogu kulturního dědictví Středočeského kraje dostupného uživatelům v síti
Internet. Portál je již v provozu na adrese https://pkd.kr-stredocesky.cz. Do budoucna portál
představuje značný potenciál pro badatele i pro propagaci muzea.
Zápůjčky ze Sbírky RMM
Dlouhodobě do stálých expozic jsou zapůjčeny předměty z podsbírky historické Městskému
muzeu ve Mšeně, Městskému muzeu v Kralupech nad Vltavou, Muzeu Bedřicha Smetany
v Obříství, Muzeu v Kadlíně, z podsbírky archeologické pak Městskému muzeu v Kralupech
nad Vltavou a Městskému muzeu ve Mšeně (Hradsko).
Výstava Slované realizovaná v roce 2012, byla zapůjčena do muzea v Lounech.
Tři nádoby z raně středověkého pohřebiště v Mělníku - Rousovicích u cukrovaru byly
zapůjčeny na výstavu Dědictví Karla Velikého pořádanou na Pražském hradě v době od 17. 7.
do 14. 10. 2015.

Knihovna
Studijní knihovna
Do studijní knihovny bylo zapsáno 30 přírůstkových čísel.
Zapsáno bylo 28 titulů ze studijní knihovny do programu Clavius.
Napsáno bylo 25 karet do lístkového katalogu studijní knihovny.
Prezenčně bylo zapůjčeno 32 titulů pracovníkům RM Mělník.
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Zhotoven byl aktuální lokační seznam studijní knihovny RM Mělník podle skladových
signatur – 3448 signatur.
Byl objednán, zakoupen a nainstalován modul Vyhledávání a rešerše pro knihovníky
pro knihovny do 20 000 svazků k programu Clavius – firma Lanius Tábor.
Regionální knihovna
Prezenčně bylo zapůjčeno 35 titulů pracovníkům RM Mělník a 9 titulů badatelce RM Mělník.
Napsáno bylo 5 karet do lístkového katalogu sbírkové regionální knihovny.
Kartotéka osobností
Do kartotéky osobností (lístkového katalogu) bylo napsáno 64 karet.
Do programu BACH – osobnosti bylo zapsáno 292 záznamů.
Bylo pořízeno 12 záznamů do tabulky Osobnosti regionu - novinové články – pro potřeby
badatelů muzea – PC knihovna.
Archeologie
Muzeum dle dohody s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, v.v.i. provádělo v roce 2015
v rámci své expertní činnosti záchranné archeologické výzkumy formou dohledu ve svěřené
oblasti (na území bývalého okresu Mělník, na levé straně řeky Labe).
1. Sbírkotvorná činnost
Vytváření nové archeologické sbírky je ovlivněno především prováděním záchranných
archeologických výzkumů při stavební činnosti na levé straně řeky Labe bývalého okresu
Mělník.
Záchranné archeologické výzkumy hrazené investorem provádí za Středočeský kraj od února
2007 na základě usnesení č. 085-2/2007/RK ze dne 24. 1. 2007 Ústav archeologické
památkové péče středních Čech. Na okrese Mělník však tyto ZAV podle dohody mezi výše
jmenovanou institucí a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. vykonává
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Muzeum pak pro Archeologický ústav AV ČR,
Praha, v.v.i. uskutečňuje expertní činnost v oboru archeologické památkové péče v zóně jím
spravované, tj. od Labe směrem na Mšeno.
Na podzim roku 2015 došlo k zachycení kulturních vrstev a objektu z období vrcholného
středověku během rekonstrukce židovského hřbitova na Mělníku a při rekonstrukci
komunikace Jezerní ve Mšeně a při výstavbě el. kabelu u koupaliště, kde byly odkryty vrstvy
z období vrcholného středověku až novověku.
Ostatní akce v roce 2015 byly provedeny s výsledkem negativním.
Přehled archeologické činnosti Regionálního muzea Mělník za rok 2015 na základě
článku 29 směrnice 48 – Zásady vztahu Středočeského kraje a jeho příspěvkových
organizací.
Muzeum uvádí v této části pouze přehled záchranných archeologických výzkumů a činnost
kolem stavebních a jiných aktivit spojených se zákonem č. 20/1987 Sb. Ostatní akce muzea
související s oborem archeologie jsou popsány v přehledu muzea za rok 2015.
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Na základě usnesení č. 085-2/2007RK ze dne 24. 1. 2007 smí záchranné archeologické
výzkumy hrazené investorem za příspěvkové organizace Středočeského kraje od začátku
února 2007 provádět pouze Ústav archeologické památkové péče středních Čech.

Zpráva o činnosti muzea v oboru archeologie
Záchranné archeologické výzkumy:
a) Expertní činnost pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Oblast Mělníka byla na základě dohody mezi Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.
a Ústavem archeologické památkové péče středních Čech a vzhledem k studijním záměrům
Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. přiřazena v roce 2007 Archeologickému ústavu
AV ČR, Praha, v.v.i. Regionální muzeum Mělník od března 2007 provádí pro Archeologický
ústav AV ČR, Praha, v.v.i. expertní činnost v oblasti archeologické památkové péče. Tato
činnost je prováděna pouze na území, které bylo dohodnuto na základě ústní dohody mezi
Regionálním muzeem Mělník a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. v roce 2003,
a to na území od Labe směrem na Mšeno.
Od podzimu 2014 a během roku 2015 provedlo Regionální muzeum Mělník záchranné
archeologické výzkumy formou dohledu u 55 akcí. Tyto akce probíhaly na kat. ú.: Červená
Píska (komunikace a RD), Dolní Zimoř (el. kabel, most), Dřísy (el. kabel), Horní Vidim (el.
kabel), Hostín (el. kabel) Chrást u Tišic (el. kabel), Jenichov (el. kabel), Ješovice (el. kabel),
Kadlín (polní cesta), Konětopy (parkoviště), Liběchov 2x (úpravy v ústavu), Liblice (polní
cesta), Malý Újezd (kanalizace, vodovod), Mělník (12x el. kabel, betonárka, plynovod, 2x
kanalizace, 2x vodovod, tělocvična, 2x přístav, židovský hřbitov, zahradnictví), Mšeno
(komunikace, el. kabel), Přívory (sociál. zařízení), Řepín 2x (el. kabel), Skramouš (el. kabel),
Skuhrov 2x (el. kabel), Tišice (splaš. kanalizace, garáž), Tupadly (polní cesta), Velký Borek
(úprava komunikace), Velký Újezd (el. kabel), Všetaty (vodovod, hala), Vojtěchov (hydrant),
Vysoká Libeň (el. kabel).
Z roku 2014 přešly do roku 2015 3 akce. Celkem bylo předáno 32 potvrzení o provedení
záchranného archeologického výzkumu formou dohledu.
Pozitivní výsledek byl zachycen během těchto akcí:
- Mělník – rekonstrukce židovského hřbitova – kulturní vrstvy a objekt z období vrcholného
středověku
- Mšeno – rekonstrukce Jezerní ulice – novověké kulturní vrstvy
- Mšeno – el. kabel u koupaliště – novověká kulturní vrstva
Ostatní akce proběhly s negativním výsledkem.
b) Záchranné archeologické výzkumy při individuální výstavbě
Všechny záchranné archeologické výzkumy při individuální výstavbě byly prováděny
na základě Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu a probíhaly na kat.
území: Byšice, Dolní Zimoř, Dřísy, Chrást u Tišic, Jelenice u Mělníka, Kly, Kruh, Lhotka,
Malý Újezd, Mělnické Vtelno, Mělník, Přívory, Řepín, Skuhrov, Střednice, Tišice, Tuhaň,
Velký Borek, Všetaty a Záboří u Kel.
Všechny akce byly provedeny s výsledkem negativním.
Na základě ukončených záchranných archeologických výzkumů bylo předáno 60 expertních
listů ke stavbě potvrzujících provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. Naplňování dohody o rozsahu a podmínkách provádění záchranného archeologického
výzkumu oprávněnou organizací a AV ČR
Regionální muzeum Mělník uzavřelo smlouvu s AV ČR dne 15. 4. 2003. Od té doby plní
veškeré archeologické povinnosti vyplývající z této smlouvy. Jednotlivé hlavní archeologické
činnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění jsou muzeem naplňovány
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takto: muzeum provádí záchranné archeologické výzkumy formou dohledu, dále předstihové
záchranné archeologické výzkumy, dokumentuje a zajišťuje záchranu archeologických nálezů
z předstihových záchranných archeologických výzkumů, vede archeologickou podsbírku.
Dále se muzeum vyjadřuje ke všem stavebním aktivitám ve své oblasti, a to jak k investičním,
tak neinvestičním. Za rok 2015 se vyjádřilo celkem k 132 žádostem o stavební činnost
v regionu a má od SÚ a jiných institucí k dispozici celkem 284 informací o stavebních
aktivitách na spravovaném území Mělnicka. Systematický záchranný archeologický výzkum
vyplývající z dohody mezi muzeem a Akademií věd ČR zatím Regionální muzeum Mělník
na území okresu Mělník neuskutečnilo. Další možnost v oblasti výzkumu – systematický
povrchový průzkum - muzeum v roce 2015 nevyužilo a nepokračovalo ani v průzkumu
v oblasti Liběchovky.
Co se týče povinností muzea směrem k Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.
ohledně odevzdávání nálezových zpráv (dále jen NZ) a zpráv o výzkumu, muzeum za podzim
2014 a za období od jara do podzimu roku 2015 předalo celkem 54 zpráv o výzkumu
z ukončených záchranných archeologických výzkumů formou dohledu.
NZ z předstihového záchranného archeologického výzkumu během výstavby mycího centra
v Nůšařské ulici v Mělníku bude do archivu Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i.
předána až po ukončení dokumentace tohoto výzkumu, tj. v roce 2016, NZ z výzkumu
prováděného během revitalizace náměstí Míru v roce 2011 pak během ledna 2016. NZ
z výzkumu revitalizace historického jádra města Mšena a rekonstrukce komunikace II/259 Masarykova ulice a náměstí Míru ve Mšeně bude po zpracování a ukončení dokumentace
předána ve druhém pololetí roku 2016 resp. v roce 2017. Nejasný termín předání je ovlivněn
dokončováním analýz v Českých Budějovicích i množstvím zpracovávaného materiálu.
Co se týče ZAV z uličky Ve Skaličkách, probíhá jeho zpracování. Jedná se o průběžné
sbírání materiálů v závislosti na předávání odborných posudků. Díky rozsahu materiálu obou
výše zmíněných NZ, které se dokončují, bude do archivu Archeologického ústavu AV ČR
Praha, v.v.i. odevzdána NZ z oblasti ulice Ve Skaličkách po celkovém zpracování až v roce
2017. NZ z předstihového záchranného výzkumu na lokalitě Mšeno ul. Jezerní a Mělník,
židovský hřbitov provedeného na podzim 2015 budou do archivu odevzdány až v roce 2018.
4. Výkaz účetnictví s obsahem analytické evidence nákladů a výnosů souvisejících
se ZAV
Regionální muzeum Mělník uskutečnilo v roce 2015 celkem 49 záchranných archeologických
výzkumů, které nebyly hrazeny investorem. Mimo to dalších 55 záchranných archeologických
výzkumů formou dohledu bylo provedeno během expertní činnosti pro Archeologický ústav
AV, ČR, Praha, v.v.i.
Úhrada za záchranné archeologické výzkumy formou dohledu prováděné Regionálním
muzeem Mělník od podzimu 2014 do podzimu 2015 a spojená s expertní činností v oboru
archeologické památkové péče pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. činí 54.070,46
Kč.
Náklady na práce spojené s archeologickými nehrazenými akcemi, a to převážně s výstavbou
RD, včetně expertní činnosti pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. činily v roce
2015 celkem 51.552,53 Kč. V nich jsou započteny kancelářské a fotografické potřeby,
výjezdy autem, amortizace auta, telefon atd.
Náklady na mzdu archeologa, laboranta a řidiče v počtu 1,1 pracovníka muzea činily v roce
2015 v hrubé mzdě 358.697 Kč a v čisté mzdě 275.185 Kč. Odvod zdravotního a sociálního
pojištění byl za 1,1 pracovníka 39.169 Kč.
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Tabulka č. 1 Přehled aktivit Regionálního muzea Mělník v oblasti archeologie
počet žádostí včetně sdělení SÚ

284

počet vyjádření RMM
Počet korespondence RMM
spojené s archeologií
investoři negativní
ZAV
investoři pozitivní
RD pozitivní
RD negativní

132
143

ZAV
expertní listy

Celkem
Investoři (pouze
potvrzení o ZAV)

49+55 (ArÚ)
32

ke stavbě

RD

60

Expertní činnost pro ArÚ
SAS pro ArÚ
NZ pro ArÚ
NZ pro investory

49

55
54
-

Ochrana sbírek, konzervace a restaurování
Během roku probíhala pravidelná kontrola depozitářů.
Probíhala základní očista nově získaných předmětů.
Pokračovala vizuální kontrola a doplnění ochranné látky – Invetu, vystříkání prostorů
Biolitem v depozitáři podsbírky přírodovědné.
V depozitáři podsbírky historické byla prováděna pravidelná ochrana všech textilií aplikací
přípravku proti šatním molům do všech skříní a beden.
Pokračovalo zvyšování kapacity stávajících depozitářů podsbírky historické sofistikovanějším
uložením předmětů.
Vybavení depozitáře spravovaného historikem muzea bylo rozšířeno o nový regál, další tři
regály byly techniky muzea instalovány v prostorách sloužících k uchovávání nesbírkového
archivu.
Realizována byla kontrola knih v regionální knihovně.
Prováděny byly postřiky starých tisků prostředky proti škůdcům a pravidelné měsíční
kontroly stavu starých tisků v depozitáři AM.
Plánovaná stavební úprava poslední místnosti archeologického depozitáře nebyla vzhledem
k nedostatku financí zatím provedena. V zadní místnosti úpravy a konečné předělení dispozic
uložených nálezů průběžně probíhají a pokračuje ukládání nových nálezů na základě
zapisování získaných a převedených nálezů do muzea.
8

Konzervace keramiky a kovových nálezů – u větších nádob a kovových předmětů zatím
z důvodu finančního zabezpečení nepokračuje, u drobnějších keramických nedostatků probíhá
průběžně s pokračující periodickou inventarizací a zápisem dalších nálezů.

Expoziční a výstavní činnost
Stálé expozice muzea navštívilo během roku 2015 celkem 4655 návštěvníků (expozice
v hlavní budově 1800 osob, kočárky 1765 osob, celý objekt 1090 osob), z toho platících 4279
osob a 376 neplatících návštěvníků.

Dlouhodobou výstavu Z historie malé železnice aneb „železniční hračky“, věnovanou
historickým modelům a soupravám plechových vláčků o rozchodu 0 a 00 (H0) z let 1890–
1960 navštívilo celkem 1940 návštěvníků.

Skalní obydlí ve Lhotce navštívilo od května až září celkem 2225 návštěvníků.

Medvědi se vrací – od 19. května se v rámci oživení expozice historických kočárků
do kočárků uchýlili někteří plyšoví medvědi z loňské výstavy. Přinesli svůj příběh, u každého
z nich čekal na malé i velké návštěvníky úkol/aktivita.
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Krátkodobé výstavy
Do 4. ledna ještě probíhala výstava Vánoce v přírodě – výstava pojednávající netradičně
o přírodě plné zimních spáčů. Nabídku ke zhlédnutí výstavy v prvních lednových dnech
využilo 19 návštěvníků.
Od 24. ledna do 22. února patřil velký sál výstavě Příběh krajiny – Olga Otáhalová –
obrazy, kresby. Prodejní výstava představila průřez celoživotní tvorbou autorky, spojené
s Mělníkem především rodinnou vazbou. Výstava sama byla věnována památce paní Jarmily
Vojtové, autorčině matce, která z Mělníka pocházela. Seznámit se s poetickou tvorbou
O. Otáhalové přišlo celkem 99 osob.
V době od 10. dubna do 10. května měli návštěvníci muzea možnost zhlédnout ve velkém sále
výstavu fotografií mělnického rodáka Jiřího Čermáka nazvanou Život je i iluze.
Autor inspirující se původně převážně architekturou, díky své profesi projektanta, obrátil svou
pozornost později rovněž k přírodě, vodním plochám, dramatickým západům slunce nebo
pohledům do hlubokých údolí a lesů, které jsou častým námětem jeho panoramatických
fotografií či zcela nově i 3D obrazů. Výstava přilákala celkem 141 návštěvníků.
40 let s Domečkem, to byl název výstavy, která zaplnila malý muzejní sál od 22. dubna
do 17. května. Výstava mapující 40 let činnosti Domu dětí Mělník přilákala celkem 306
návštěvníků.
Od 30. května do 23. srpna se velký výstavní sál změnil v letní krajinu. Na výstavě Léto
budiž pochváleno!, měl návštěvník možnost nahlédnout do volného času obyvatel
i návštěvníků Mělníka a jeho okolí v první třetině 20. století. Prostřednictvím řady dobových
fotografií (z nichž mnohé byly prezentovány vůbec poprvé) a předmětů se seznámil s historií
mělnické plovárny, činností Klubu mělnických turistů a cyklistů, trampingem, počátky osady
HARAKOKO, i s vyhlášenými výletními destinacemi – Kokořínskem a Mšenskem, rovněž
vyhledávanými lokalitami pro letní pobyt. Výstavu navštívilo celkem 1457 osob (včetně
účastníků projektů pro školy, komentovaných prohlídek pro veřejnost a derniéry).
Výstava „angličáků“ sběratele Martina Švece, s názvem Začalo to angličáky! zaplnila malý
sál po dobu prázdnin. První autíčko dostal Martin Švec k narozeninám před 50 lety, a od té
doby se sbírka rozrostla téměř na 2 000 kusů převážně kovových modelů. Na výstavě byl
prezentován výběr ze sbírky, která obsahuje různé značky výrobců modelů i značek vozů
v několika měřítkách.
Svůj angličák si na výstavu mohly přinést i děti, pro které byl připraven dětský koberec
se silniční tématikou, dřevěné stavební kostky a domino s dopravním značením. Věrnou kopii
vystaveného autíčka si mohly vyzkoušet namalovat hned na místě.
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Výstava byla propagována i pro tento účel navrženými „značkami“ v centru města (viz
příloha č. 9). Dále pak byla vytvořena malá propagační „stříška“, která byla umístěna
na stolech v kavárně muzea a u hledaných autíček (viz příloha č. 10).
K výstavě byla ve dnech 3.7. - 23. 8. zorganizována soutěž „Angličáky parkují ve městě!“
do které muzeum zapojilo společnosti s působností v centru města. Ty do soutěže věnovaly
dárky pro výherce. Na akci se podíleli: Martin Švec, Oční optika 3R, Knihkupectví Ing.
Richard Kubeš, Lékárna Centrum Mělník, Zdravý obchůdek, Restaurace U Císaře, TIC
Mělník, Městská knihovna Mělník, Galerie a kavárna Ve věži, Želví doupě, Mělničtí zvoníci,
týdeník Mělnicko. Cílem soutěže bylo najít 10 autíček ve městě a přiřadit k nim umístění
a čísla. Ze 100 správných odpovědí vylosoval sběratel Martin Švec tři výherce, kterým předal
3 angličáky ze své sbírky. K soutěži byl vytvořen list s fotografiemi a indiciemi míst
zaparkovaných autíček (viz příloha č. 11).
Za angličáky si do muzea našlo cestu celkem 2 078 návštěvníků.
O 18. září do 1. listopadu připravilo mělnické muzeum ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem Středočeského kraje, Sborem dobrovolných hasičů Všetaty a Programem
prevence kriminality výstavu Hoří! Výstava s výstižným názvem přinesla pohled do starých
i nových dob hasičských. Atmosféru nejstaršího období nastínily exponáty zapůjčené
Hasičským muzeem Florián ve Všetatech. Návštěvníky čekaly uniformy, přilby, trubky
a mnoho dalších historických předmětů z dob Rakouska – Uherska a první republiky.
Příznivci nejen z oboru ocenili staré stříkačky. Hasiči z mělnického regionu ale také
prostřednictvím několika stylizovaných exteriérů přiblížili současnost hasičské profese.
Zhlédnout bylo možné spojovací techniku, ukázku protipovodňových opatření, zásahy
u dopravních nehod, dále požáry, záchranu osob ve výšce a nad volnou hloubkou a zásahy
na nebezpečné látky. Interaktivní výstavu doprovázela řada aktivit. Návštěvníky čekaly
komentované prohlídky, kontaktní zóny s možností vyzkoušet si například součásti výstroje
jako jsou zásahový oblek a přilba. Z hasičských činností je pak čekalo uzlování, spojování
hadic či stavění protipovodňové hráze z pytlů. Nejmenší potěšily hravé tematické koutky
s prvky protipožární prevence. Výstava byla zahájena netradiční vernisáží před muzeem a to
simulovaným požárem papírového domku a záchranou osoby, ve stylu němé grotesky.
S koňskou stříkačkou a ve starých uniformách, vystřídáni nejnovější technikou.
Celková návštěvnost činila 1825 osob (včetně 1251 žáků a pedagogů v projektu).

Ve dnech od 3. října do 1. listopadu proběhla v malém sále výstava SKAUT – 95 let činnosti
na Mělníku. Ta představila nejen obecnou historii skautingu, ale i historii přímo v mělnickém
regionu. Návštěvníkům výstavy bylo umožněno si z blízka prohlédnout skautský kroj, znaky,
odznaky a nášivky. Vystaveny byly i střediskové a oddílové vlajky i prapory. Představena
byla řada aktivit oddílu a jejich výsledky, kterými jsou výrobky z kůže a dřeva, předměty
vymodelované či dřevěné i věci používané při táboření. Prezentováno bylo i několik pohárů
získaných v různých soutěžích v průběhu několika let. Ke zhlédnutí byla i řada historických
a současných časopisů se skautskou tematikou. U příležitosti zahájení výstavy byla vystavena
i pamětní kožená kronika a mnoho fotoalb dokumentujících pestrou škálu činností
mělnického oddílu. Se skautskou historií se do muzea přišlo seznámit 284 návštěvníků.
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Výstava „Advent a Vánoce v zemi Joulupukkiho“ prezentovaná ve dnech 27. listopadu
2015 – 10. ledna 2016 ve velkém sále muzea vznikla pod záštitou J. E. paní H. Tuuri,
velvyslankyně Finské republiky v Praze a za těsné spolupráce se z. s. Skandinávský dům.
Návštěvníkům představila Finsko a jeho adventní a vánoční tradice. Hlavními zapůjčiteli
exponátů na ni byli Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a spoluautor výstavy Mgr.
Michal Švec, překladatel z finštiny. Výstava se setkala s příznivým ohlasem ze strany kulturní
veřejnosti a celkově ji zhlédlo 1683 návštěvníků a 1303 účastníků projektu pro školy.
Krátkodobé výstavy ve vstupních prostorách muzea
V prvním týdnu nového roku 2015 (do 6. 1.) probíhala ještě ve vstupních prostorách výstava
prací dětí z Výtvarného kroužku p. učitelky Klementiny Průchové a Tvořivého kroužku
p. učitelky Elišky Týlové při Základní škole Jaroslava Seiferta v Mělníku s názvem Jednou
v roce na Vánoce. Obrázky plné veselých vánočních motivů, čertíků, andílků a Mikulášů
doplnily adventní motivy zpracované nejrůznějšími technikami.
Vánoční motivy pak nahradila Všehochuť. Přesněji výstava pestrých obrázků dětí ze třídy 4.
A při Základní škole Jungmannovy sady Mělník s názvem Všehochuť aneb Ochutnávka
z naší třídy (9. ledna až 1. února). Žáci pod vedením své třídní učitelky Andrey Doležalové
vytvářeli motivy rukou, obrázky zvířat, ukázali svůj pohled na planety i školu. Výstava byla
zahájena hudebně dramatickým vystoupením žáků školy 8. ledna.

Od 4. února do 1. března patřily vstupní prostory muzea retrospektivní výstavě Kašpárkův
rok 2014 obrazem a textem – Jsme tu pro vás 15 let!. Výstava fotografiemi a psaným
slovem dokumentovala pestrou činnost Rodinného centra Kašpárek Mělník nejen
v uplynulém roce, především byla ohlédnutím za patnáctiletou historií centra. Slavnostní
zahájení proběhlo 4. února pohádkovým představením „Jak pejsek s kočičkou pekli dort pro
Kašpárka“ a následnou dětskou tvořivou dílničkou v muzejní kavárně.

Od 3. do 29. března vstupní prostory muzea doslova zaplavila Krajina vody a její
rozmanitosti. Výstavu s tímto zajímavým názvem připravili žáci výtvarného kroužku při
Domu dětí a mládeže Mělník pod vedením paní učitelky Hany Menclové. Šesti až
jedenáctiletí výtvarníci při práci kombinovali techniky malby akvarelem, temperou, suchým
pastelem, kresbu tužkou a tuží. Cílem projektu bylo seznámení se vztahem vody a země,
živlovým kontrastem mezi vodou či zemí i živoucí představy pramenící životadárné tekutiny.
Mladým výtvarníkům se nabízela i možnost tvorby tematického prostorového objektu. Dětem
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se líbily i náměty života ve vodě, menším pak učaroval pohádkový příběh postav žijících
u vody.

Ve dnech od 1. dubna do 10. května zaplnila vstupní prostory výstava dokumentující 10 let
činnosti RC Chloumek.
Od 12. května vstupní prostory muzea prozářily obrázky žáků z Výtvarného kroužku
Klementiny Průchové při Základní škole Jaroslava Seiferta v Mělníku. Výstava Co už
umím…? (VIII.) představila motivy zvířat, květin i lidských tváří. Dětské obrázky doplnily
veršovánky z muzejní edukační dílny. Výstava byla slavnostně zahájena hudebním
programem a předáním diplomů dětským tvůrcům v atriu muzea. Návštěvníci měli příležitost
prohlédnout si výsledky celoroční práce v kroužku až do 7. června.

Tuto výstavku vystřídaly děti ze školní družiny při Základní škole v Jungmannových sadech
s výstavou mapující jejich Rok ve školní družině. K vidění byly veselé obrázky, které
vyprávěly, co vše zažili prvňáčci ze školní družiny i zajímavé snímky, úkoly a další postřehy.
To vše čekalo na prázdninové návštěvníky muzea ve vstupních prostorách až do 12. července.
Ve zbývajícím čase letních prázdnin (14. 7. – 30. 8.) patřil vstupní prostor muzea výstavě
Dětský folklorní soubor Jarošáček obrazem /Do kola mě holka pusť. Velmi vyvedené
fotografie představily průřez dvacetileté činnosti tohoto zájmového uměleckého souboru.

Od 1. do 27. září si návštěvníci muzea mohli prohlédnout výstavu fotografií a podkladů
Strážnické střípky dokumentující celoroční projekt Základní školy Jaroslava Seiferta
Mělník, který vyvrcholil vystoupením dětí na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici.
Výstava byla slavnostně ukončena derniérou s ukázkou hudebně dramatického programu dětí.
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Od 1. října do 1. listopadu patřily vstupní prostory muzea půvabným dílkům dětí z výtvarného
oboru ZUŠ Mělník pod vedením PaedDr. Ireny Wenkeové, jednalo se o další výstavu v rámci
projektu Prevence trochu jinak, tentokráte zaměřenou na téma Ze starých časů hasičských.

Od 2. do 22. listopadu hasičské motivy nahradila výstava Školy v terénu slovem a především
obrazem mapující environmentální výchovu na ZŠ Jindřicha Matiegky a ZŠ Jungmannovy
sady Mělník v průběhu uplynulého školního roku. Postřehy ze škol v přírodě, terénních
výjezdů, výletů a dalších aktivit z projektu EVVA, který připravuje pro obě školy mělnické
muzeum, si nenechali ujít ani účastníci Svatomartinského průvodu.

Od 24. listopadu 2015 až do 11. ledna 2016 se ve vstupních výstavních prostorách rozezněla
vánoční nálada díky výstavě Honzík volá Bětu: Vánoce jsou tu! Obrázky čertíků, Mikulášů,
střídaly ladovské motivy dětí z Výtvarného kroužky Klementiny Průchové ze ZŠ Jaroslava
Seiferta. Výstava byla zahájena hudebně dramatickým programem a slavnostním rozsvícením
vánočního stromu.

Krátkodobé výstavy v muzejní kavárně
Návštěvníkům kavárny v Regionálním muzeu Mělník zpříjemňují zde strávený čas
dvanáctkrát do roka realizované výstavy menšího rozsahu, které mají za úkol představit vždy
aktuální ústřední výstavy, prezentovat aktivity či výzkumnou činnost muzejních pracovníků,
představit fotografickou a výtvarnou tvorbu regionálních autorů, připomenout zvyklosti
a regionální prvky tradiční lidové kultury, či zajímavý sběratelský počin.
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Od 6. ledna do 1. února zpestřila čas v kavárně výstava fotografií muzejního zoologa Ing.
Petra Lumpeho Zima v lese? Dívejte se!, která představila les a zvířata v něm během zimního
období.
Keramika a další výrobky z kurzů Volnočásku Velký Borek zaplnily kavárnu v době od 3.
února do 1. března.
V březnu opanovala kavárnu výstava „Smrt, smrt ze vsi…“ Ta se stala již druhým počinem
v cyklu výstavek Obyčejové tradice na Mělnicku představujících nejen slovem a obrazem
vybrané obyčejové zvyklosti mělnického regionu. Tentokrát připomněla tradici vynášení
smrti, Morany. S odkazem na podklady před osmi lety realizovaného výzkumu Národního
ústavu lidové kultury při mapování obcí a jejich tradic, na němž se podílelo i mělnické
muzeum, zde byly k vidění dostupné fotografie z vynášení smrti z vybraných obcí Mělnicka,
Ledčic, Vraňan, Dolních Beřkovic, Lhotky a z města Mělníka, doplněné o figuru Morany.

Od 30. března do 4. května byl interiér kavárny naladěn do velikonoční atmosféry.
Stoleté výročí otevření jihozápadní fronty připomněla výstava „Král italský vypověděl Mi
válku“ přístupná ve dnech 5. – 31. května. Vznikla díky spolupráci muzea s mělnickou
rodinou Lhotských (příbuzní legionáře B. Havleny); část technického zázemí zapůjčila Čs.
obec legionářská v Praze. Připomenuty na ní byly válečné operace roku 1915 s důrazem
na vypuknutí rakousko-italské války, a to vše v souvislosti s pozdějším vznikem čs. legií
v Itálii. Návštěvníci se na výstavě mohli blíže seznámit s osobností italského legionáře
Bedřicha Havleny († 1918); k dispozici jim byl rovněž doprovodný text se seznamem
exponátů.
Od 2 do 26. června opanovala kavárnu výstava Archeologie včera a dnes věnovaná oboru
archeologie v minulosti a současnosti. Výstavka poskytla zájemcům nejzákladnější informace
o archeologii jako takové včetně jejího členění, používání nových metod v návaznosti
na členění archeologie do jednotlivých podoborů, dále představení našich nejznámějších
osobností činných v oboru archeologie a zajímavějších nálezů.
Ve dnech 28. června až 4. září představily v muzejní kavárně na výstavě nazvané Čajem se
zapomíná na hluk světa své sbírky ubrousků a čajových sáčků členky Klubu sběratelů
kuriozit Alena Šedová a Iva Pitáková.
Výstava „Osobnosti z českých vinět“, určená pro kavárnu muzea v souvislosti s Mělnickým
vinobraním, představila výběr z muzejní sbírky vinět: významné osobnosti českých
a obecných dějin, resp. mělnického vinařství. Zájemci měli možnost ji shlédnout v době od 8.
září do 4. října.
Od 5. do 31. října zaplnila kavárnu výstavka Historické kočárky na dobových fotografiích
z fondu muzea. Fotografie doplnily ukázky dobových katalogů firem vyrábějících kočárky
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a vozítka.
Od 3. do 30. listopadu probíhala v kavárně výstavka „Svět ilustrací Josefa Lady“, která
představovala malou ukázku z tvorby tohoto předního českého malíře, ilustrátora
a spisovatele.
V prosinci se kavárna oblékla do vánočního - Vánoční čas v kavárně – výstava věnovaná
Vánocům ve Finsku.

Propagace a styk s veřejností
Mezi pravidelné činnosti na tomto úseku patří:
Monitoring tisku a správa archivu mediálních zpráv o muzeu viz Příloha č. 1.
Pravidelné rozesílání tiskových zpráv do médií (upoutávek i zpráv o průběhu akcí) a přehledů
akcí muzea, pravidelné vkládání akcí do on-line přehledů s vlastní správou viz Příloha č. 2.
Návrh, grafická úprava, výroba a distribuce propagačních materiálů k jednotlivým akcím
(plakáty, letáky…), k muzeu obecně (informační letáky, přehledy akcí…).
Návrh, grafická úprava, výroba a rozesílání pozvánek na jednotlivé akce – tištěné
i elektronické.
Správa internetových stránek muzea www.muzeum-melnik.cz a profilu muzea na facebooku
a portálu www.do-muzea.cz.
Správa adresářů pro tištěnou i elektronickou poštu (návštěvníci a přátelé muzea, partneři
muzea, spolky, školy, hotely a kempy, obce, média, instituce, cestovní kanceláře, centra
seniorů, mateřská a rodinná centra…).
Fotodokumentace (videodokumentace) všech hlavních akcí muzea (vernisáže, výstavy,
jarmarky, dny otevřených dveří, programy pro školy, konference…).
Komunikace se správci IT – firma CNS, firma Galileo corporation – tvůrci muzejních
webových stránek, správci emailů.
Příprava, instalace a archivace vždy měsíční fotografické výstavy z uplynulých akcí muzea
„Muzeum není mauzoleum“.
Správa a aktualizace vývěsních tabulí v atriu muzea (akce organizací Středočeského kraje,
partnerů muzea, kulturních tipů z Mělníka a okolí…).
Obsluha scanneru a barevné kopírky, komunikace s firmou Konica Minolta.
Pravidelná komunikace s mělnickým infocentrem (doplňování informačních materiálů
o muzeu).
Pravidelná komunikace s MEKUC, výlep muzejních plakátů na výlepových plochách
MEKUC, výměna informačních letáků mezi RMM a MEKUC.
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Internet v propagaci
Pokračuje spolupráce s portálem http://www.museum.cz/. RMM má profil na tomto serveru
výměnou za zveřejnění loga Museum.cz na internetových stránkách RMM.
Odkaz na muzeum je umístěn na stránkách města Mělníka. Odboru kultury je zasílán přehled
muzejních akcí a plakáty, které jsou zveřejňovány na oficiálních stránkách města.
RMM se nově prezentuje na portálu www.do-muzea.cz, kde jsou vedeny základní informace
o muzeu a aktualizace v podobě výstav a akcí.
RMM pravidelně dodává podklady pro zveřejňování výstav a akcí na portálech kdykde.cz
a vyletnik.cz.
Větší akce muzea jsou zakládány i na portálech kudyznudy.cz.
Nově muzeum zasílá přehledy akcí a zprávy o akcích i výstavách redaktorům z portálu
www.ctidoma.cz, které jsou na portálu zakládány a dále publikovány články o akcích muzea.
Internetové stránky muzea (www.muzeum-melnik.cz)
Celková návštěvnost internetových stránek RMM za období leden – prosinec 2015 je 29 517
návštěvníků, z toho 18 268 unikátních.
Největší zájem byl o záložku akce a výstavy. V první polovině roku druhou nejčastěji
navštěvovanou položkou byla záložka o skalním obydlí Lhotka, v závěsu dále položky
expozice, kontakty, o muzeu. V druhé polovině roku zahraniční turisté navštěvovali záložku
cafe, která je v anglickém jazyce. Nejvíce návštěvníků přichází z klasických vyhledávačů
(Seznam, Google) a přes cestovatelské weby a informační weby (http://turisticky-denik.cz/,
www.polabi.com...) a přes odkaz http://www.skandinavskydum.cz/2015/vystava-advent-avanoce-v-zemi-joulupukkiho/.
Facebookový profil RMM
(https://www.facebook.com/pages/Region%C3%A1ln%C3%AD-muzeumM%C4%9Bln%C3%ADk/101021547974)
Správa profilu RMM na facebooku. Pravidelné vkládání aktualit (pozvánky na výstavy,
koncerty, měsíční přehledy, odkazy na články či rozhovory, odkazy na fotogalerii).
Informace z facebookového profilu RMM jsou sdíleny na další facebookové profily (Želví
doupě - knihkupectví a nekuřácká kavárna v Mělníku, Mělník - City, Klub historické techniky
Praha, NERAtovicko, spolansky kras, nově i TIC Mělník). U krátkodobých akcí i na fcb
stránkách Mělničtí zvoníci, RC Chloumek, RC Kašpárek.
Celkem si zařadilo profil RMM mezi oblíbené stránky 286 uživatelů.

Propagační materiály
Byla vytvořena fotokniha „Takový byl rok 2014 v muzeu“ a umístěna v kavárně muzea.
Propagační materiály byly umístěny do muzea v Lobči v rámci spolupráce na muzejní noci.
Propagační materiály (Lhotka + přehled akcí) byly poskytnuty pro turistický pochod
Mělnický hrozen.
Agentuře ČCCR – CzechTourism byly zaslány propagační letáčky o expozicích muzea
a o skalním bytě ve Lhotce.
Propagační materiály jsou umístěny v recepci Autokempu Mělník.
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Byly poskytnuty podklady pro tisk plakátu a letáku MEKUL – Mělnické kulturní léto - viz
Příloha č. 3 (plakát MEKUL - program) a Příloha č. 4 (plakát MEKUL – letní park).
Akce MEKUL byly prezentovány i na webových stránkách rádia 1, kde byla uvedena
i informace o letních aktivitách muzea (viz příloha č. 5).
Výstava „Osobnosti českých vinět“ byla prezentována i v propagačních materiálech
k Mělnickému vinobraní (viz příloha č. 6).
Pro propagační a reklamní účely byly vyrobeny plastové propisky s potiskem (Regionální
muzeum Mělník, p.o. www.muzeum-melnik.cz).
RMM spolupracovalo s městem Mělník u příležitosti konání Dne města Mělníka a bylo
zveřejněné na plakátu i pozvánce (viz příloha č. 7).
RMM je i zmíněno v propagačním letáčku „mělnické podzemí - studna“ (viz příloha č. 8).
Pro propagaci skalního obydlí ve Lhotce byla zadána výroba letáčku DL tiskárně Wendy s.r.o.
(viz příloha č. 13).
Inzerce a kulturní přehledy
RMM je prezentováno v letáku „Nalaďte se na Střední Čechy“ a na portálu
http://www.naladtestc.cz/
Byl vypracován a zaslán přehled akcí s předběžným rozpočtem akcí na rok 2015
Středočeskému kraji.
RMM prodloužilo svou prezentaci výstav a akcí na portálu kdykde.cz a vyletnik.cz.
Byla vypracována a zaslána tabulka (Tip na výlet pro portál seznam.cz) Středočeskému kraji.
Bylo zpracováno a odesláno CD s fotografiemi muzea a expozic v tiskové kvalitě
Středočeskému kraji.
Přehledy akcí byly odeslány Asociaci muzeí a galerií do Kalendária výstav muzeí a galerií ČR
a do Kalendária akcí muzeí a galerií v ČR.
Každý měsíc byly zasílány podklady do Newsletteru na Odbor kultury SK.
Odboru kultury Sk jsou pravidelně zasílány fotografie, anotace a TZ k akcím a výstavám
RMM.
RMM propaguje své expozice i v mobilní aplikaci od společnosti Daruma.
O akcích a výstavách je pravidelně zasílána krátká anotace pro vysílání na TV Kralupy.
Byla zajištěna inzerce v deníku Mf Dnes, která byla zveřejněna 23. 7., kdy se deník věnoval
městu Mělníku.
RMM se formou inzerce prezentovalo v katalogu 770 tipů na zážitky, který byl vydán
na podzim 2015.
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RMM přijalo nabídku od subjektu Zlatý pruh Polabí na zveřejnění v připravovaných
turistických mapách a dodání 500 ks výtisků.
V listopadu byl vypracován a zaslán přehled akcí na rok 2016 Středočeskému kraji.
Od prosince zasílány podklady Odboru kultury a školství města Mělníka pro zveřejňování
výstav a akcí RMM v katalogu Česká kultura.
Média
7. 1. byla natočena pozvánka na výstavu „Z historie malé železnice“ do Českého rozhlasu
Region.
Byly poskytnuty fotografie redaktorce časopisu Katka, článek zveřejněn 26. 2.
27. 3. byly na vyžádání zaslány fotografie a materiály pro živý vstup s Mgr. Jitkou Královou
– organizátorkou velikonočního jarmarku do vysílání ČT (28. 3. - nevysíláno z důvodu jiné
důležité zprávy toho dne).
Proběhlo natáčení exteriérů skalního obydlí ve Lhotce u Mělníka (20. 3.) do pořadu „Čtení
do ouška.“ Vysíláno od 23 do 29. dubna vždy v 19. 45 h na ČT Déčko.
http://decko.ceskatelevize.cz/cteni-do-ouska
Ve zpravodajství Mělníček TV byly zahrnuty akce a výstavy:
9. 2. - V Regionálním muzeu Mělník se konala vernisáž k výstavě Kašpárkův rok 2014, kde
rodinné centrum Kašpárek oslavilo 15 let s námi.
28. 3. - Z náměstí míru také vycházel tradiční průvod na téma vynášení Morany a vítání jara.
30. 3. - V sobotu 28. března se v regionálním muzeu konal další ročník velikonočního
jarmarku.
13. 4. - Vernisáž výstavy snímků fotografa Jiřího Čermáka, nazvané Život je iluze.
25. 9. - Hoří...! - slavnostní zahájení výstavy RMM Mělník.
27. 11. - Mělnická radnice představila zapomenuté kulturní dědictví (Den města Mělníka).
Akci Regionálního muzea Mělník (Vynášení Morany) natáčela TV Barrandov, která reportáž
uvedla ve zprávách dne 22. 3.
28. 1. byla namluvena pro regionální rádia trojice příspěvků k edukační činnosti muzea (Malí
výtvarníci se představí v muzeu, Pozvánka na výstavu Kašpárkův rok 2014 obrazem a
Velikonoční dávnohrátky startují).
V průběhu měsíce února byly pro propagaci připraveny články „Malí výtvarníci představí
krajinu vody a její rozmanitosti“ a Velikonoční dávnohrátky se vracejí, dále příspěvek
k velikonočnímu jarmarku.
29. 3. byla připravena souhrnná tisková zpráva – zhodnocení jarmarku pro Týdeník Mělnicko.
31. 3. byly poskytnuty informace k edukačním projektům Poznej své město, Projděte se
Mělníkem… a otevření výstavy 10 let s RC Chloumek pro Týdeník Mělnicko.
1. 4. byly poskytnuty informace k projektu Poznej své město (Týdeník Mělnicko).
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14. 4. byly poskytnuty informace k edukačním aktivitám v měsíci dubnu místním médiím.
V průběhu měsíce května byly připraveny tiskové zprávy pro PR muzea a pro místní média
k edukaci (Poznej své město, Poznej své město pro polské děti, servis pro nejmenší
návštěvníky, Léto budiž pochváleno – projekty, muzeum na pietním aktu, Medvědi se vrací
aj.)
V průběhu měsíce června byly připraveny tiskové zprávy k zážitkovému programu k výstavě
Léto budiž pochváleno a k prázdninovým akcím muzea.
3. 6. proběhl on line rozhovor muzejní pedagožky se čtenáři Mělnického deníku.
27. 6. byl připraven příspěvek s fotogalerií pro místní tisk k tématu mělnické muzeum jako
spolupartner projektu Tady jsme doma, který byl prezentován na MFF Strážnice 2015.
Zveřejnění informací o malé výstavě „Král italský vypověděl Mi válku…“ na webu
100.army.cz provozovaném Ministerstvem obrany ČR v souvislosti s akcemi připomínajícími
1. světovou válku.
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně poskytlo Regionálnímu muzeu Mělník prostor
k vlastní propagaci ve své publikaci „Střední Čechy. Kolébka národních patronů“ (Kladno
2015).
Pan Karel Tichý přislíbil muzeu bezplatnou inzerci v jeho monografii o hospodářském rozvoji
Dolních Beřkovic ve 2. polovině 19. století.
Byly poskytnuty fotografie z výstavy „Začalo to angličáky“ redaktorce časopisu Napsáno
životem. Článek o výstavě byl v časopise zveřejněn dne 24. 7.
V průběhu měsíce července byly opakovaně připraveny podklady pro tiskové a webové
zprávy k akcím Houby pro školy, Léto budiž pochváleno, Přišly tety muzejnice o muzeu říci
více.
Pravidelně každé úterý jsou poskytovány osobní návštěvou informace k edukačním aktivitám
mělnického muzea vždy v následujícím týdnu a to Týdeníku Mělnicko.
V září byla připravena tisková zpráva k výstavě Hoří!, k programu Výstava hub pro školy.
V říjnu byla připravena tisková zpráva k výstavě Ze starých časů hasičských, Advent na
Mělníku otevře jarmark v muzeu, dále k projektu Poznej své město, svůj region, byly
připraveny podklady pro propagaci v mediích k výstavě Školy v terénu a k EVVO aktivitám.
20. 10. byl poskytnut rozhovor o královně Johaně z Rožmitálu pro Český rozhlas Plus.
Počátkem listopadu byl připraven článek Muzeum a prevence? V tom mělnickém se jí daří
pro periodikum Policista, který vydává MV ČR.
Počátkem listopadu byl připraven článek o sociálně preventivních projektech muzea pro
Věstník AMG.
V průběhu prosince byly připraveny tiskové zprávy k akcím Legenda o zazděné kočce,
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zhodnocení jarmarku, průběh vánoční výstavy.
Byla navázána spolupráce s paní Duškovou z Mělnického deníku.
Byly poskytnuty fotografie společnosti FOIBOS BOOK s.r.o., která je pověřena vydáním
Katalogu muzeí a galerií pro MK ČR.
RMM poskytlo podklady a textovou část o finských Vánocích Mělnickému deníku, který
následně k výstavě „Advent a Vánoce v zemi Joulupukkiho“ zajistil sms soutěž o vstupenky
do muzea.
Spolupráce a kontakty
Byla prodloužena spolupráce mezi Mekuc o.p.s. a RMM.
Byla navázána spolupráce s RC Chloumek a DDM (výstava, přednáška).
Nadále se spolupracuje s Centrem seniorů Mělník – Masopust – přiblížení tradice.
RMM spolupracovalo s p. Fialou, který pořádal akci Světový den vody. RMM zde přiblížilo
tradici loučení se zimou a odpoledne proběhlo vynášení Morany z města.
Muzejní noc RMM proběhla ve spolupráci se subjekty: RC Kašpárek, Muzeum E. Štorcha,
pěvecký sbor Chrapot, M. Holý a Národní filmový archiv.
ZUŠ Mělník využila prostor malého sálu s klavírem pro uspořádání několika nejen
absolventských koncertů.
Byla navázána spolupráce se Skauty – oddílem mělnických junáků.

Kulturně výchovné a vzdělávací akce
Přednášky
29. května - „První léto v osvobozené vlasti. Budiž pochváleno?“. Přednáška se uskutečnila
v rámci programu Mělnické muzejní noci jako příspěvek muzea k celonárodním oslavám 70.
výročí konce 2. světové války v Evropě za účasti 10 posluchačů. (L. Snopek)
Během roku probíhal v muzejní kavárně tradiční cyklus přednášek o houbách
konaný ve spolupráci s Mykologickým kroužkem Mělník. Zájemcům byla nabídnuta tato
témata:
25. února - Netradiční úpravy hub v kuchyni, Dalibor Marounek, účast 24 osob
25. března - Houbová parfumerie aneb rozmanité vůně hub, Jaroslav Malý, účast 24 osob
22. dubna - Biodiverzita fytopatogenních hub, Jan Wipler, účast 14 osob
20. května - Za houbami od nížin až po alpínské pásmo, Mgr. Hana Ševčíková, účast 24 osob
24. června - Aktuálně rostoucí druhy hub, Jaroslav Malý, účast 34 osob
23. září - Poznáváme ryzce, Jan Schneider, účast 22 osob
14. října - Luční druhy hub, Jan Herčík, účast 23 osob
11. listopadu - Holubinky jak je neznáte, Ing. arch. Slavomír Žídek, účast 28 osob
2. prosince - Zrádné a léčivé účinky hub, Ing. Jiří Baier, účast 31 osob
další akce v kavárně muzea
14. května - 3. ročník akce - Make-up maraton – krásou proti rakovině na podporu nadace
Mamma – Help s účastí 182 osob.
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Ve středověkém sklepení, které je součástí stálé expozice, probíhaly přednášky o víně
a vinařství v Čechách spojené s degustací.
31. ledna - Setkání ornitologů – Ing. Petr Lumpe, účast 14 osob
21. března - Posezení Mgr. M. Smahy, účast 7 osob
20. května - Turisté z Karlových Varů, účast 30 osob
30. května - Čeští turisté, pí. Suchá, účast 8 osob
5. června – Turisté, pan Fiferna, účast 5 osob
6. června - Účastníci kurzu středověkých tanců Mgr. Miroslava Smahy, účast 7 osob
18. června - Středočeský hasičský sbor, účast 16 osob
31. července - Posezení českých a slovenských turistů, pí. Sobotková, účast 25 osob
17. září - Posezení příslušníků Hasičského záchranného sboru, účast 27 osob
27. září - Degustace anglických turistů, účast 7 osob
7. října - Posezení studentů SOŠ Šumperk – agentura Naše cesta, účast 29 osob
10. října - Degustace – účastníci zájezdu od Jabkenic, účast 15 osob
14. listopadu - Degustace vinařského klubu – pan Modr, účast 17 osob
21. listopadu - Degustace pí. Franková, účast 11 osob
3. prosince - Degustace SOŠ a SOU Neratovice, účast 15 osob

Mimo muzeum se uskutečnily tyto přednášky:
22. ledna – Aljaška, OÚ Kadlín, PhDr. Miloslava Havlíčková, účast 14 osob
26. ledna – Příroda Mělnicka, Červený mlýn Všestudy, Ing. Petr Lumpe, účast 12 osob
29. ledna – Rodina a její zvyky, Červený mlýn Všestudy, Mgr. Naďa Černá, účast 12 osob
30. ledna – Aljaška, ZD Kokořín, PhDr. Miloslava Havlíčková, účast 9 osob
4. února – Ecuador, tropy J. Ameriky, FOKUS Praha, Centrum denních aktivit Mělník, Ing.
Petr Lumpe, účast 14 osob
12. února – Paměť skal, Muzeum Bělá pod Bezdězem, PhDr. Miloslava Havlíčková, účast 24
osob
26. února – Aljaška, Volnočasové centrum Velký Borek, PhDr. Miloslava Havlíčková, účast
26 osob
28. února – Skalní obydlí na Kokořínsku, Kokořín Truhlárna, PhDr. Miloslava Havlíčková,
účast 84 osob
7. března – Aljaška, Kokořín Truhlárna, PhDr. Miloslava Havlíčková, účast 52 osob
11. března – Patagonie, FOKUS Praha, Centrum denních aktivit Mělník, Ing. Petr Lumpe,
účast 10 osob
2. dubna – Velikonoce, Červený mlýn Všestudy, Mgr. Naďa Černá, účast 11 osob
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17. dubna – Ecuador, Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Multifunkční centrum, Ing.
Petr Lumpe, účast 130 osob
22. dubna – Do Afriky za zvířaty, FOKUS Praha, Centrum denních aktivit Mělník, Ing. Petr
Lumpe, účast 10 osob
30. dubna – Skalní obydlí, Volnočasové centrum Velký Borek, PhDr. Miloslava Havlíčková,
účast 15 osob
13. srpna – Paměť skal, Kulturní centrum Mělnické Vtelno, PhDr. Miloslava Havlíčková,
účast 17 osob
15. srpna – Šemanovice - kapitoly z historie, restaurace Šemanovice, PhDr. Miloslava
Havlíčková, účast 36 osob
9. září - Vývoj člověka, FOKUS Praha, Centrum denních aktivit Mělník, PhDr. A. Veselá,
účast 15 osob
17. září – Aljaška, Kulturní centrum Mělnické Vtelno, PhDr. Miloslava Havlíčková, účast 15
osob
1. října – Etiopie, Volnočasové centrum Velký Borek, PhDr. Miloslava Havlíčková, účast 21
osob
Další akce pro veřejnost v muzeu i mimo muzeum, které muzeum organizuje
nebo se na organizaci podílí:
10. ledna - MIKE – výroční schůze cyklistického klubu – Ing. Michal Třetina, účast 51 osob
4. února – Jak se peče dort pro Kašpárka - pohádka v rámci zahájení výstavy Kašpárkův
rok 2014, účast 51 osob
17. února – Masopust je tady – program s vyprávěním o masopustních tradicích
s dramatickými hříčkami a ukázkami tradičních masek, popěvků, zvyklostí a s tanečním
veselím. Program byl připraven na míru pro Centrum seniorů Mělník. Účast 60 seniorů
a pracovníků centra.

22. března – Děti, přišel jara čas… – projekt o předjaří na venkově v životě tehdejších dětí
tentokráte pro nejširší veřejnost, pro rodiny s dětmi, a dramatickými hříčkami, vyprávěním,
jarními hrami a muzejní dílničkou. Podrobněji viz projekty pro školy. Účast 9 návštěvníků.
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22. března – Vynášení smrti – program oživující tradici vynášení smrti, Morany
ve spolupráci s RC Kašpárek Mělník a folklorního souboru Jarošáček Mělník. Po nastrojení
figury smrti a ozdobení vejdunky a ulitkami se průvod za veselých popěvků vydal městem
k řece, kde byla Morana vhozena do vody. Do města se doneslo líto a nechyběly tradiční jarní
hry. Jarní tradici si nenechalo ujít za silné pozornosti médií 125 účastníků. Akce byla
tentokráte součástí oslav Světového dne vody a odehrávala se přímo na náměstí Míru.

28. března - Velikonoční jarmark - za účasti 45 jarmarečníků nabízejících tradiční
řemeslnické zboží převážně velikonočního a jarního charakteru. K vidění bylo například
umění perníkářky, keramiků, hrnčířů, šperkařů. Nechyběly ukázky textilních technik, práce
ze dřeva, přírodní kosmetické produkty, pedigu a samozřejmě předvádění technik výzdoby
kraslic, nově řezbářského umění, drátování, či dílnička na květinové vazby. Nechyběly
stylové dekorace či možnost ochutnat něco dobrého v muzejní kavárně. Malí i velcí
návštěvníci měli možnost zastavit se u rekordního počtu dvanácti interaktivních zón, na něž
byl o letošním jarmarku u jednotlivých jarmarečníků kladen důraz, a vyrobit si dáreček.
Návštěvníci měli v rámci jarmarku možnost navštívit stálé expozice muzea a dlouhodobou
výstavu železničních hraček. Jarmark navštívilo celkem 1014 osob.

14. dubna - Koncert absolventů ZUŠ Mělník, účast 54 osob
18. dubna - Vítání ptačího zpěvu Mladá Boleslav – ve spolupráci s ČSOP Klenice, zajištění
odchytu a ukázky kroužkování ptáků, 38 účastníků z toho 7 dětí.
2. května – Vycházka na Dobřeň a Šemanovice, účast 21 osob. Vycházku zajistila PhDr.
Miloslava Havlíčková a týkala se historie obou obcí a dalších zajímavostí v okolí.
7. května – Pietní akt v Chodči – Regionální muzeum připravilo v rámci oslav 70. výročí
ukončení 2. světové války transliteraci a přednes dopisu před popravou jedno z umučených
občanů chodecké tragédie. Účast přibližně 50 osob.
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8. a 9. května - Vítání ptačího zpěvu - příprava a realizace již tradiční akce, účast 30 osob,
z toho 9 dětí. Akce se zúčastnilo 15 lidí, kteří zůstali přes noc a včetně malých dětí byli
přítomni i vlastnímu rannímu naslouchání. Po ranním dešti se dostavilo dalších 15 lidí, kteří
se přišli podívat na odchycené ptáky. Bylo zodpovězeno velké množství dotazů týkajících se
jak života, tak ochrany ptáků.
10. května - Vítání ptačího zpěvu Česká Lípa - ve spolupráci s Vlastivědným muzeem
a galerií v České Lípě byla připravena akce pro veřejnost spojená s ukázkou odchytu
a kroužkování ptáků, účast 35 lidí, z toho 11 dětí. Mělnické muzeum zajišťovalo odchytovou
část akce spojenou s odborným výkladem. Chyceno bylo 9 ptáků 5ti druhů.
19. května - Absolventský koncert ZUŠ Mělník, účast 63 osob
20. května - Chválím tě, země má – hudebně dramatický kroužek Mgr. Evy Kloboučníkové
- vystoupení ke Dni matek, účast 45 osob
21. května - Koncert pí. Renzová, účast 50 osob
25. května - Koncert ZUŠ Mělník – žáci pí. učitelky Navrátilové, účast 49 osob
26. května - Koncert ZUŠ absolventů žesťových a elektronických klávesových nástrojů,
účast 65 osob
28. května - Koncert ZUŠ Mělník, účast 45 osob
29. května - Muzejní noc byla spojena se zahájením výstavy Léto budiž pochváleno, která
nahlíží do volného letního času mělnických obyvatel a jeho návštěvníků v první třetině 20.
století. Hlavním tématem muzejní noci bylo léto první poloviny 20. století. Program muzejní
noci zahájila přednáška historika muzea Mgr. Lukáše Snopka k 70. výročí ukončení 2.
světové války s názvem „První léto v osvobozené vlasti. Budiž pochváleno?“. Zahájení
výstavy proběhlo v prvorepublikovém stylu i díky zapůjčené kolekci šatů Ludmily Zuskové.
Pro děti ve spolupráci s RC Kašpárek byla připravena pohádka Pro pentličku za hubičku.
Městská knihovna Mělník četla z dětských prázdninových knížek a v dílničce tvořily s dětmi
papírové lodičky, kterou pouštěly na vodu. Zároveň byly zpřístupněny i expozice železničních
hraček a historických kočárků. Večer proběhla komentovaná prohlídka výstavy Léto budiž
pochváleno autorkou Mgr. Naďou Černou. Večer zakončilo vystoupení mělnického
komorního sboru Chrapot. Celou výstavu Léto budiž pochváleno o muzejní noci provázelo
promítání filmu hrad Kokořín z roku 1926 z Národního filmového archivu. Celková účast 443
osob
6. - 7. června - Zapomenuté tance ve stínu středověku – Mgr. Miroslav Smaha, účast 7
osob
10. června - Koncert ZUŠ klavírní třídy Taťány Nové, účast 35 osob
11. června - Koncert ZUŠ klavírní třídy paní učitelky Špeciánové, účast 46 osob
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13. června – XIX. Klecanská veteranrallye – komentování přehlídky historických kočárků,
se kterými dorazili návštěvníci i vlastní účastníci veteranrallye. Po celou dobu oficiálního
programu veteranrallye byla zájemcům z řad účastníků rallye i diváků poskytována odborná
metodická pomoc – určování stáří kočárků a vozítek, výrobce, rady pro restaurování apod.
16. června - Chrapot – koncert komorního pěveckého sboru, účast 41 osob
14., 17., 21., 23. července, 23. srpna – Léto budiž pochváleno – zážitkový program o
volném čase mělnických obyvatel i návštěvníků Mělníka a Kokořínska v první třetině 20.
století, účast 56 osob

28., 29., 30. července – Přišly tety muzejnice o starých časech říci více - program v rámci
Mělnického kulturního léta pro děti – první setkání se neslo v duchu rodiny a jejích zvyklostí
v minulosti, nechybělo převinování miminek, kočárková jízda zručnosti, tematické hádanky a
kvízy a muzejní dílnička, druhé setkání se zaměřilo na babiččinu kuchyni, představilo staré
pomocníky, letní recepty, kuchařské hádanky a opět nechyběla dílnička, třetí den byl ve
znamení významu květin v životě předků, prohlíželi jsme si předměty s květinovým dekorem,
nechyběly květohrátky, květomluva, bylinkové hádání i výroba dědečka bylinkáře. Účast 110
dětí a dospělých.

30. července – 31. srpna – Bylinkové hádání – pro návštěvníky muzea byl v atriu připraven
bylinkářský hádací koutek, kde mohli přiřazovat nasušené bylinky k názvu a účinku.

12. září – vycházka na Hradsko, Sedlec, účast 11 osob. Vycházku zajistila PhDr. Miloslava
Havlíčková a týkala se archeologické lokality.
12. a 13. září - Dny evropského dědictví - téma Památky znovuzrozené
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Muzeum přímo či skrze spolupráci s místními patrioty garantovalo zpřístupnění 8 místních,
povětšinou sakrálních památek. Na jednotlivých objektech proběhlo celkem 13 doprovodných
akcí.
3. října - Festival ptactva, účast 17 osob
28. října - Den Středočeského kraje
V rámci Dne Středočeského kraje se v muzeu konal speciální program s mělnickými skauty,
který upoutal nejen mnoho obyvatel z Mělníka a okolí. Oddíl mělnického junáka
ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník připravily pro návštěvníky několik stanovišť,
kde se plnily různé poznávací, dovednostní i znalostní úkoly. Návštěvníci se tak hravou
formou více dozvěděli jak správně plánovat výlety, jaká zvířata a rostliny v přírodě mohou
zahlédnout nebo jak se orientovat ve městě. Za použití mapy a buzoly určovali světové strany
a směry jednotlivých pro ně známých bodů. Pro mnohé bylo výzvou zaseknutí sekyry na
střední čáru špalku či zatloukání hřebíku do dřevěného polena. Zajímavé bylo vyzkoušení si
vázání uzlů od těch méně náročných, jako je lodní smyčka až po složitější ambulantní či
osmičkový uzel. Při plnění jednotlivých činností malý i velcí návštěvníci obdrželi šifrovací
lístky, ke kterým v závěru získali šifrovací klíč. Děti i rodiče se nadšeně ponořili do luštění
jednotlivých zašifrovaných zpráv. V závěru si z jednotlivých písmen poskládali krátký
veršovaný text. Za vyzkoušení všech aktivit a vyluštění šifry byl každý účastník odměněn
malým dárkem vylosovaným z muzejního kouzelného váčku. Milým zpestřením všem
návštěvníkům byl klasický stan s podsadou postavený v prostorech atria. Hlavně děti nadšeně
zkoušely skautské stanování.
Mimo skautské aktivity byl velký zájem o další nabídky muzea. Hlavně děvčátka si nenechala
ujít prohlídku historických kočárků. Chlapci, i dospělí, se naopak obdivovali dlouhodobé
výstavě železničních hraček s elektrifikovaným kolejištěm. Na své si přišli i milovníci vína
nejen velkou nabídkou vín v muzejní kavárně, ale i prohlídkou gotických sklepů.
169 osob (počty zahrnuté již v návštěvnosti dalších výstav a expozice)
21. listopadu – vycházka Po stopách V. Levého (Želízy a okolí), účast 10 osob. Vycházku
opět zajistila PhDr. Miloslava Havlíčková a týkala se tentokrát skalních prací a plastik
sochaře Václava Levého.
25. listopadu - Den města Mělníka
Ve středu 25. listopadu uspořádalo město Mělník ve spolupráci s Regionálním muzeem Den
města Mělníka. Letošní ročník patřil mělnickému rodákovi akademickému malíři Josefu
Lírovi. V průběhu večera byli návštěvníci seznámeni s osobností mělnického malíře v malém
sále muzea. Program pokračoval v obřadní síni mělnické radnice, kde byly představeny
zrestaurované 3 největší obrazy. K vidění byla i spousta dalších kreseb a rodinných fotografií.
Zde byl Josef Lír zároveň slavnostně oceněn. Stříbrnou medaili in memoriam pro Josefa Líra
si převzala jeho vnučka, Kateřina Lírová. Díla Josefa Líra byla mnoho desítek let zapomenuta
na půdě muzea a po té pod střechou radnice, kde je objevil starosta města MVDr. Ctirad
Mikeš v naprosto zuboženém stavu. Díla byla zrestaurována ak. malířkou a restaurátorkou
Kateřinou Knorovou za podpory ČEZ. Celá sbírka čítá na 93 děl, ze kterých bylo vybráno 11
nejlepších, a ty budou postupně zrestaurovány, účast 78 osob
5. prosince – Předvánoční řemeslnický jarmark - za účasti padesáti jarmarečníků
nabízejících tradiční řemeslnické zboží převážně adventního a vánočního svátečního
charakteru. K vidění bylo například umění perníkářky, keramiků, hrnčířů, šperkařů.
Nechyběly ukázky textilních technik, práce ze dřeva, přírodní kosmetické produkty, pedigu
a ukázky výzdoby skleněných ozdob, drátování, či dílnička na květinové vazby. Nechyběly
stylové dekorace či možnost ochutnat něco dobrého v muzejní kavárně. Malí i velcí
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návštěvníci měli možnost zastavit se u dvanácti interaktivních zón, na něž byl také o letošním
jarmarku u jednotlivých jarmarečníků kladen důraz, a vyrobit si dáreček. Návštěvníci mohli
v rámci jarmarku navštívit i stálé expozice muzea a dlouhodobou výstavu železničních
hraček, a především pak výstavu Advent a Vánoce v zemi Joulupukkiho. Jarmark navštívilo
rekordních 1641 návštěvníků.

9. prosince - Vánoční koncert malých klavíristů – ZUŠ Mělník, účast 52 osob
10. prosince - Narodil se Kristus Pán – vystoupení hudebně dramatického kroužku ZŠ J.
Seiferta – Eva Kloboučníková, účast 73 osob
11. prosince - Vánoční koncert pí. Renzové, účast 65 osob
15. prosince - Adventní koncert komorního pěveckého sboru Chrapot, účast 60 osob
16. prosince - Vánoční klavírní koncert ZUŠ Mělník, účast 49 osob

Práce s dětmi a mládeží, spolupráce se školami
Období kalendářního roku 2015 znamenalo velmi propracovanou intenzívní spolupráci se
školami, školními zařízeními a zájmovými organizacemi. Do všech škol byl distribuován
aktuální nabídkový katalog vzdělávacích aktivit pro školy, který přinesl ještě více rozšířenou
strukturu informací a grafické změny. Dostupný byl pedagogům z aktuální databáze v tištěné i
elektronické formě. Byl jim jako další propagační materiály předán při společném setkání, při
němž byly prezentovány vzdělávací strategie muzea. V daném období byly vytvořeny
propagační materiály určené speciálně pro školy s pozvánkou k návštěvám připravovaných
výstav a konkrétních projektů a akcí muzea včetně vypracovaných přehledů volných termínů.
Zde byly informace zaktualizovány a získaly novou formu. Vzhledem k požadavkům školy a
v zájmu zlepšení vztahů a služeb k návštěvníkům ze školního prostředí probíhalo přihlášení
k jednotlivým akcím i přímo v prostorách vybraných škol, kde se měli zájemci možnost z úst
muzejní pedagožky seznámit s charakteristikou vybraného programu. Tentokráte byly ze
strany vedení škol poskytnuty prostory pro možnost prezentace edukačních aktivit muzea.
Pedagogové si ještě lépe osvojili pořadníkový přihlašovací systém na jednotlivé programy a
akce muzea. Všem zúčastněným školám byly distribuovány propagační a informativní
materiály k jednotlivým projektům včetně oblíbené připomínkové služby objednaných
termínů. Intenzivněji se muzejní pedagožka věnovala kooperaci se školami i v rámci
volnočasových aktivit a poskytla oporu pro realizaci výstav spojených s výročím založení
několika místních škol.
Ve dnech 26. a 27. února proběhl projekt „Poznej své město, poznej svůj region“ připravený
pro dva ročníky prima Gymnázia Františka Palackého v Neratovicích. Cílem programu bylo
seznámit studenty s minulostí i určitými specifiky mělnického regionu prostřednictvím
komentované prohlídky stálých expozic muzea. Na cestě za pamětí města a kraje, při níž je
provázeli historik a muzejní pedagožka, nechyběly vtipné komentáře a otázky k zamyšlení.
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V průběhu si žáci nově nabyté znalosti ověřovali v pracovních listech, slepých mapách
a kvízu Kocoura Švarce. Program, který se setkal se zájmem žáků i jejich učitelů, poskytl
orientaci na časové přímce a podpořil zájem o kulturní a přírodní bohatství kraje, také
pozornost k odkazu našich předků. Nově přibylo několik prvků interaktivní pedagogiky. Akce
se zúčastnilo 58 studentů a 4 pedagogové. Tento program zaměřený na putování historickým
jádrem našeho města absolvovali i žáci druhého ročníku ze ZŠ Tišice (28 dětí a dvě učitelky),
dále ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník (42 žáků, čtyři pedagogové), dále pro partnerskou školu
místní ZŠ Mělník – Pšovka, pro školu ze slovenské Žiliny (32 dětí a pět učitelů), dále pro ZŠ
Byšice (19 a 1), ZŠ Lužec nad Vltavou (14 a1), ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník (53 a 4) a také
velmi specifický projekt pro 34 dětí a čtyři pedagogy z polské partnerské školy
Chorzov/Silencie, která je opět partnerskou školu ZŠ Mělník – Pšovka, který muzeum
připravilo v polštině (s polskými pracovními listy, výkladem i kvízem).
Ve dnech 2. a 7. 10. proběhl tento projekt pro ZŠ Jungmannovy sady Mělník, ZŠ Hořín a ZŠ
Kly. Akce se zúčastnilo 94 žáků a 7 pedagogů.

Od 25. února do 27. března probíhala v muzeu repríza nové podoby velmi úspěšného projektu
pro žáky prvního stupně základních škol a škol mateřských Velikonoční dávnohrátky aneb
Jak to bylo u Kudrnů. Mělnické muzejnice Naďa Černá a Jitka Králová opět zavedly děti
na Kudrnův statek a do jeho okolí tentokráte v předvelikonočních časech, od konce
masopustu do Květné neděle. V programu Děti, přišel jara čas…poznávaly děti hravou
formou, co příchod jara znamenal v životě jejich tehdejších vrstevníků. Jaké povinnosti měli,
v jakých dovednostech se cvičili a jak si dovedli při práci hrát. Účastníci si vyzkoušeli mnohé
pro děti tehdy běžné činnosti jako například vyprat prádlo na valše, vyplejchovat jej, pomoci
hospodyni v kuchyni s přebíráním hrášku, zahrát si s dětmi na pastvě. A samozřejmě
nechyběla rukodělná tematicky zaměřená dílnička, kde si vytvořily děti dřevěnou tahací
kočku, s níž si zahrály několik her. Program podpořil zájem o kulturní bohatství našeho
regionu, podnítil pozornost mladé generace k odkazu svých předků a dále taktéž podpořil
praktické manuální činnosti a ústní lidovou slovesnost. Svým zaměřením se tato výstava stala
podpůrným prvkem pro hodiny prvouky na prvním stupni základní školy (v Rámcovém
vzdělávacím programu pro základní vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a jeho
svět, vzdělávací obor Lidé a čas (1. stupeň) a vzdělávací oblasti Člověk a společnost,
vzdělávací obor Výchova k občanství – Člověk ve společnosti (2. stupeň). V Rámcovém
vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání přispěla k vzdělávací oblasti 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.
Příležitost zavítat zpět do starých časů využilo celkem 659 dětí a 65 pedagogů ze ZŠ Jindřicha
Matiegky Mělník, ZŠ Jungmannovy sady Mělník, MŠ Měšice, DDM Měník, MŠ Pohádka
Mělník, ZŠ Mělník – Mlazice, ZŠ a MŠ Malý Újezd, MŠ a ZŠ Čečelice, ZŠ Vysoká, MŠ
Motýlek Mělník, MŠ Zvoneček Mělník, ZŠ praktická a speciální Mělník, a ZŠ Velký Borek.
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Muzejní pedagožka se zapojila do projektu ZUŠ Mělník – výtvarná soutěž Místní pověsti
volným převyprávěním příběhu mumifikované kočky ze sbírek mělnického muzea.
V jarních dnech se konala série projektů pro nejmladší návštěvníky za pamětí našeho města
Projděte se Mělníkem s Kocourkem Švarcíkem. Průvodcem dětem a jejich rodičům byl
historik muzea, doprovázený svým velkým zvídavým přítelem a maskotem muzea,
Kocourkem Švarcem (jinak muzejní pedagožkou). Tato dvojice z mělnického muzea se
snažila nejmenším hravou formou, vtipnými dialogy (např. pře o délku kocourkovy mašle
před rychtářem u dveří radnice) a několika úkoly přiblížit minulost města nad soutokem
a jeho zajímavosti. Do ručně vytvořených pracovních listů, které zároveň plnily roli
pamětních listů, děti za pomoci rodičů vyplňovaly pětici tematických úkolů. Navrhovaly
domovní znamení pro „svůj“ domeček na náměstí, vlepovaly denárek, ztvárňovaly symbol
města, vinný hrozen, určovaly Labe s Vltavou a nezapomněly na vlastnoruční otisk pamětního
muzejního razítka. V cíli u sídla rodinného centra je čekalo hledání pokladu, džbánu plného
denárů (čokoládových) a dalších drobných muzejních cen. Cílem akce bylo mimo jiné
rozšíření volnočasového spektra a podpora citlivého vnímání a vztahu k místu, kde žijí,
u nejmladší generace. Celkem se na výpravu do minulosti vydala MŠ Zvoneček Mělník (75
dětí, 8 pedagogů), MŠ Pohádka Mělník (18 dětí, 2 učitelky), dále pro MŠ Lužec nad Vltavou
(42 dětí a šest pedagožek), pro ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník (28 dětí, 1 učitelka), pro ZŠ
Kostelec nad Labem (39 a 2) a pro MŠ Motýlek Mělník (60 předškoláků, šest pedagogů).
Ve spolupráci s Rodinným centrem Kašpárek připravilo muzeum tento program
i o prázdninách (19. srpna). I přes deštivé počasí se za poznáním vydalo 40 malých i velkých
účastníků.

V termínu od 22. dubna do 17. května hostilo muzeum výstavu 40 let s Domečkem, kterou
připravil v prostorách malého sálu muzea Dům dětí a mládeže Mělník u příležitosti
čtyřicátého výročí vzniku této organizace. Výstava slovem i obrazem dokumentovala jeho
minulost i aktuální současnost včetně přehledu nabídky vzdělávací a volnočasové výchovy.
Výstavu zahájilo pohádkové představení O Popelce v podání pracovníků a příznivců DDM,
ukončil ji zážitkový vzdělávací program o historii oblékání Šaty dělají člověka. Každý víkend
připravil DDM dvouhodinové programy a dílničky pro rodiny s dětmi. Celkově si tuto akci
nenechalo ujít 271 osob.
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Od 2. do 29. června byl v rámci výstavy Léto budiž pochváleno realizován stejnojmenný
zážitkový program, jehož prostřednictvím žáci mateřských škol a základních škol nahlédli
do volného času mělnických obyvatel i návštěvníků Mělníka a jeho okolí v první třetině 20.
století. Zastavili jsme se v Mělníku, navštívili jsme s plavčíkem p. Dušánkem plovárnu,
abychom si dali hodinu plavání v dobovém koupacím úboru a lekci záchrany tonoucího.
Pobyli jsme mezi trampy v osadě Harakoko a zkontrolovali jsme výbavu v jejich usárně
a s domovenkou na paži jsme se naučili jejich pozdravu. Pochodový krok nás zavedl
do oblíbených letních destinací - na Kokořínsko a Mšensko, zastavili jsme se na letním bytě.
A jak je v našem muzeu zvyku, zapojili jsme všechny smysly a vyzkoušeli si, jak bychom
obstáli v šikovnosti v porovnání s našimi předky. Stejnojmenný program k výstavě byl pojatý
opět interaktivně a nesl si prvky dramatické výchovy a zážitkové pedagogiky. A tak lodní
uzel střídala dračí smyčka. Příprava dřeva na táborák, pak občerstvení ve vyhlášené restauraci
U Bažanta. Zvládli jsme „zavařování“ letního ovoce a především jsme zjistili, že průvodce
na našich cestách, látkový kapesník, je opravdu nepostradatelným pomocníkem. Vyzkoušeli
jsme si, jak nám může pomoci v nepřízni počasí, s péčí o naše zdraví, jak z něj učinit tašku,
čepici, nebo třeba zástěrku.
Cílem programu bylo propojit regionální reálie s jedinečnou možností vyzkoušet si vybrané
momenty prvorepublikového životního stylu ve volném čase všemi smysly. Pohled
do minulosti každodennosti, na nějž nezbývá v učebnicích dějepisu mnoho místa. Program by
měl podpořit zájem o kulturní bohatství našeho regionu a odkaz našich předků. Podporuje
hodiny prvouky na prvním stupni základní školy (v RVP pro základní vzdělávání odpovídá
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, tematický okruh Lidé a čas) a pro hodiny dějepisu
(v RVP pro základní vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávací
obor Dějepis). V RVP pro předškolní vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Dítě
a společnost, dílčí vzdělávací cíl seznamování se světem lidí, kultury a umění.
Zážitkový program absolvovalo celkem 893 malých trampů, plavců a turistů ze ZŠ
Jungmannovy sady Mělník, ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník, ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník, ZŠ
Tišice, ZŠ Mělník – Pšovka, ZŠ Bechlín, MŠ Zvoneček – Mělník, MŠ Nebužely, MŠ
Motýlek Mělník, MŠ Lužec nad Vltavou, MŠ Pohádka Mělník, MŠ Tyršova. Doprovázelo je
64 pedagogů.

Muzejní pedagožka se účastnila výjezdového projektu třídy 2. A ze ZŠ Jaroslava Seiferta
Mělník pod vedením Mgr. Raduše Čermákové na Mezinárodním folklorním festivalu
Strážnice 2015. Projekt Tady jsme doma návštěvníkům 70. jubilejního ročníku přiblížil
zpěvem, tancem a dramatickými vstupy košíkářskou tradici na Mělnicku. Muzeum figurovalo
v roli spolupartnera projektu (konzultace, program ve škole, výzdoba na doprovodné výstavě,
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fotodokumentace, zápůjčka nůše, rybářské vrše, žebřiňáku, asistence při programu,
medializace akce).

Ve dnech 3. a 4. září se uskutečnil program Houby pro školy pro žáky prvního a druhého
stupně ZŠ Jindřicha Matiegky a ZŠ Jungmannovy sady Mělník, které jsou zapojeny
do celoročního environmentálního projektu EVVA. Doplnily je děti ze ZŠ J. Seiferta Mělník.
Muzejníkům se i přes extrémní sucho zadařilo nasbírat přes třicet druhů hub a mohl být
realizován interaktivní program zaměřený na poznávání druhů a prevenci rizik otrav
jedovatými houbami. Program vznikl ve spolupráci s mykologem Jaroslavem Malým. 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). Návštěvnost: 383 dětí a učitelů.

Ve spolupráci se ZŠ Jungmannovy sady (osmé a deváté ročníky) vznikl zajímavý projekt
podporující průřezové téma Mediální výchovu a Svět práce. Žáci absolvovali program
o podstatě muzejnictví, muzea, několikrát muzeum navštívili. Výsledkem by měl být vznik
audiovizuálního produktu, který by neotřelou formou propagoval mělnické muzeum a to
očima mladé generace. Součástí je přímá účast žaček školy na vernisážích v rámci
praktických činností, příprava občerstvení, servis, obsluha hostů aj.
Ve dnech 21. a 22. září se muzejní pedagožka zúčastnila Kurzu zdravého životního stylu se
žáky osmých ročníků ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník, který se realizoval v Jindřichově
v Jizerských horách. Spoluorganizovala orientační závod (úkoly s mykologickou
problematikou), dále realizovala Barevný večer s úkoly (např. lidové hry) a především
interaktivní program Rukulíbám, madam aneb o chování v časech první republiky převážně
vážně. Zde si účastníci kurzu vyzkoušeli způsoby chování a mezilidského jednání, etikety
v minulosti.
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Muzejní pedagožka metodicky přispěla k podobě zdravice dětí k postavě Karla IV. na akci
Praha patří dětem. Spolupráce ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník, DDM Mělník a RMM Mělník.
Od 18. září do 1. listopadu probíhaly interaktivní programy k další ze série plánovaných
výstav s preventivně sociálním charakterem, která se stala výsledkem delší spolupráce
Regionálního muzea Mělník a Programu prevence kriminality Města Mělníka. Tentokráte
prostor k představení své činnosti a poslání dostal Hasičský záchranný sbor Středočeského
kraje a Sbor dobrovolných hasičů Všetaty. Výstava s výstižným názvem Hoří! přinesla
pohled do starých i nových dob hasičských. Atmosféru nejstaršího období nastínily exponáty
zapůjčené Hasičským muzeem Florián ve Všetatech. Děti se seznámily se starými
uniformami, přilbami, šavlemi a další výstrojí z dob Rakouska – Uherska a první republiky.
Pak již se zapojily do akce. Hasily starým vědrem a doslova rozpohybovaly stříkačku
s poetickým jménem „hejbej – kejvej“. Jejich průvodci – profesionální hasiči, muzejní
pedagožka, ale také policisté, preventisté – je seznámili s chodem na stanici, s tím, jak to
vypadá při poplachu a při zásahu. Také si na čas vyzkoušeli oblékat hasičskou výstroj, přilby,
protižárové rukavice. Nechyběla prevence, a tak si procvičili žáci čísla tísňového volání
i simulovaný rozhovor při ohlášení požáru. Prohlédli si spojovací techniku, protichemické
vybavení, potěžkali si dýchací přístroje. Vyzkoušeli si práci hasičů – lezců, a uzlování. Ti
nejmenší se snažili sestavit hráz z pytlů proti velké vodě. Děti zaujala i simulace dopravní
nehody, kde si vyzkoušely rozpínáky, masáž srdce, improvizovaný zafixování osoby
ve vakuové matraci. V závěru setkání nechyběla videoprojekce s hasičskou tematikou. Pro
děti byly připraveny drobné odměny. Program výrazně podpořil preventivně výchovnou
činnost v oblasti požární ochrany, která byla více než aktuální s ohledem na extrémně suché
léto a zvýšený výskyt požárů.
V RVP pro předškolní vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (bezpečná
orientace v prostředí, uvědomění si nebezpečí, kam se obrátit o pomoc, nácvik bezpečného
chování v rizikových situacích), v RVP pro základní vzdělávání (1. stupeň) podporuje
vzdělávací oblast Člověk a jeho zdraví (ochrana zdraví, bezpečná místa pro hru, rozpoznání
nebezpečí, nácvik komunikace s operátory tísňových linek).
Interaktivní program absolvovalo 1251 žáků a pedagogů ze ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník, ZŠ
Jungmannovy sady Mělník, ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník, MŠ Motýlek, MŠ Zvoneček
Mělník, MŠ Pohádka Mělník, MŠ Tyršova Mělník, ZŠ Mělník – Českolipská, ZŠ Mělník –
Pšovka, ZŠ Hořín.
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V termínu od 27. listopadu do 22. prosince připravili mělničtí muzejníci pro děti a učitele
zážitkový program k výstavě Advent a Vánoce v zemi Joulupukkiho. Podstatou setkání
bylo zážitkově laděné nahlédnutí do prožívání adventního a vánočního času obyvateli Finska.
Program netradičně započal audiovizuálním vstupem v pokladně muzea. Následně děti
provázela programem dvojice Kukka a Juho. Společně se seznámili se Suomi, skládali
obrázek z finských reálií. Zavítali do adventního času, poznali význam průvodu sv. Lucie
a některá z děvčátek ji pomohla ztvárnit. Poznali také zajímavé okamžiky ze života Sámů,
chlapci si vyzkoušeli role sámských bojovníků oznamujících ženám šťastný lov. Děti zavítaly
před radnici starobylého města Turku, aby vyslechly poselství vánočního míru. A pak je
čekalo poznávání štědrovečerní finské kuchyně s čichovými hádankami, zdobení stromečků,
a především poznávání tradice obchůzek postav zvaných Nuttipukki. Malí návštěvníci
ve svíčkových formacích obdivovali předměty sámské každodennosti, porovnávali produkci
finských dárků s českými a na konci je čekala kouzelná muzejní dílnička. V ní si tentokráte
skládali severská srdíčka. Každé z dětí čekalo přání adresované Joulupukkimu, které společně
s rodiči mohli poslat nově poznanému finskému příteli všech dětí. V zážitkovém programu
nechyběly interaktivní zóny jako např. vyřezávaný sob Randolf (přání a fotografování),
skládačky sobů a kreslených finských postaviček, mumínků, a další.
Cílem programu bylo seznámení s Finskem a na příkladu vánočního slavení rozlišit, co mají naše
země společného a v čem jsou rozdílné. Dále připomenout místo adventu a Vánoc v lidovém
výročním cyklu včetně poukázání na jejich svébytný charakter a délku trvání. V RVP pro předškolní
vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti Dítě a svět (poznávání jiných kultur), v RVP pro základní
vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (1. stupeň) – způsob života v jiné zemi,
srovnání s místem, kde žiji; vzdělávací oblast Zeměpis (2. stupeň) – obyvatelé světa, regionální
útvary; koresponduje s průřezovým tématem Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech; v RVP pro gymnázia podporuje vzdělávací oblast Geografie (sociální prostředí).

Interaktivní program absolvovalo celkem 1303 žáků a pedagogů ze ZŠ Jaroslava Seiferta
Mělník, ZŠ Jungmannovy sady Mělník, ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník, MŠ Motýlek, MŠ
Zvoneček Mělník, MŠ Pohádka Mělník, MŠ Tyršova Mělník, ZŠ Mělník – Českolipská, ZŠ
28. října Neratovice, ZŠ Malý Újezd, ZŠ Velký Borek, MŠ Nebužely, ZŠ Všetaty a senioři
z mělnického Centra seniorů.

Během I. pololetí pokračoval i přírodovědný projekt Příroda na dotek, který má přiblížit
dětem přírodu a především zvířata doslova na dotek. Projekt absolvovaly děti ze ZŠ J.
Matiegky Mělník, ZŠ Jungmannovy sady Mělník, ZŠ Tišice, ZŠ Čečelice, ZŠ Ing. M.
Plesingera Neratovice, Dvořákova gymnázia Kralupy n. Vlt. v celkovém počtu 305 dětí, které
byly přímo v terénu seznámeny nejen se zvířaty, ale i s metodikou odchytu a kroužkováním
ptáků.
Zoolog muzea se podílel na přípravě žáků ze ZŠ J. Matiegky Mělník na biologickou
olympiádu.
V druhém pololetí nebylo místo zoologa obsazeno.
Přednášky na školách
Na úseku přírodovědném byla uskutečněna 1 přednáška – Tajemství ptačího stěhování (ZŠ
Velký Borek) za účasti 21 dětí.
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V rámci terénní dílny na Den Země proběhla přednáška Příroda z vesmíru pro 5. třídu ZŠ
Jungmannovy sady Mělník v Arkadis Vysoká, které se zúčastnilo 22 dětí.
Na úseku etnografie proběhlo 5 přednášek - Velikonoce (ZŠ Všetaty) s celkovou účastí 108
dětí.
Na úseku archeologie byly uskutečněny 2 přednášky – Pravěk na Mělnicku (ZŠ Velký
Borek a ZŠ J. Matiegky Mělník) za celkové účasti 62 dětí.
Na úseku historie byly realizovány 2 přednášky - Příběh muzejního předmětu (ZŠ praktická
a speciální Mělník) a Karel IV., Mělník a Řím (ZŠ Velký Borek) s celkovou účastí 28 dětí.

Konzultační činnost
- konzultace autorství kresby z pozůstalosti typografa Metoda Kalába, V. Botová, Knihovna
Národního muzea
- rešerše literatury k problematice „Mělník a víno“, J. Křížová, Knihovna AV ČR
- historické snímky obce Mlčechvosty, M. Křenová
- hrad Kokořín – rešerše ikonického materiálu, A. Nachtmannová, NPÚ ú. o. p. středních
Čech
- rešerše k bakal. práci o odkazu bitvy u Sokolova (1943) po r. 1948, J. Klůc
- studium odborné vinařské literatury, L. Krauskopfová, ČZU Praha
- ikonický materiál k poznání starší podoby vinic pod kostelem Ducha sv. v Liběchově, P.
Mandažiev, (SHP)
- rešerše údajů k barokní soše sv. Václava z Dřís, inv. č. H 4017, T. Korbelová
- doplnění údajů o husovských pomnících na území okresu, P. Šťovíček, Husitské muzeum
v Táboře
- konzultace k magister. práci na téma „Viniční parcely Mělníka v proměnách času“, O.
Linhartová, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.
- vedení praktikantky Petry Volné, DiS, studentky Univerzity Pardubice (červenec 2015)
- stav budování nové vinařské expozice muzea, L. Šubrová, VŠE Praha
- informační zdroje k osobnosti Ant. Schmidta, M. Richter
- bývalý říční přístav za cukrovarem v Kostelci n. L., K. Pinkas
- informace o někdejším řediteli vinařství K. Pietschmannovi, J. Riezner
- materiály k dějinám Lhoty u St. Boleslavi, konzultace, I. Kratochvílová
- podklady k vybraným sakrálním památkám regionu, J. Valenčíková
- informace k vybraným stavbám pražského předměstí, J. Schuster
- studium periodik Český vinař a Mělničan/Pšovan, P. Mandažiev
- konzultace stran možného uložení projektové dokumentace cukrovaru v Lužci n. Vlt., Š.
Dvořáková
- rešerše na téma Karel IV. v soudobé české ilustraci a grafice, D. Růžičková – GVU Havl.
Brod
- zaniklý dům v Legionářské ul. na Mělníku, O. Kubíček
- výstava „Mělník 20. století“ a historie Domu bytové kultury v Mělníku, M. Lacinová, 4
návštěvy
- městský folklor, vývoj mělnického svátečního kroje a jeho zastoupení ve sbírkách muzea,
Jan Úlovec
- porážení kobyly – scénář masopustní scénky, OÚ Cítov
- lidové zvyky na Podřipsku, PhDr. Vanda Jiříkovská
- určení stáří historických kočárků a metodická pomoc při jejich restaurování – v rámci
poradenské služby při klecanské veteranrallye,
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- určení stáří historických kočárků, J. Hrouda, M. Widenský, J. Hrdličková, I. Polmanová
- košíkáři a výroba dětských kočárků, P. Král
- možnost opory mladé nadějné výtvarnici/muzeum podporuje nadané děti, Vratislava
Šálková, pedagog
- podmínky realizace výstavy hub s projekty, Jaroslav Malý, mykolog
- koncepce vzájemné spolupráce, přípravy společných projektů, výstav, oboustranná podpora
činnosti, Ing. Helena Frýdlová, RC Kašpárek, Mělník
- příprava výstavy Hoří!, mjr. Ing. Martin Legner, ppor. Luboš Klobása, mjr. Zbyněk Štajnc,
Bc. Irena Podivínská, DiS, HZS SK Mělník
- příprava výstavy Smrt, smrt ze vsi, Bohumil Pokorný
- příprava projektu Mělnické kulturní léto, zapojení muzea do programu, Helena Gajdošíková,
MEKUC Mělník
- příprava projektu Tady jsme doma a výstavy Strážnické střípky, Mgr. Radka Čermáková, ZŠ
J. Seiferta Mělník
- EVVO projekty a aktivity, výstava hub, Mgr. Radka Koláčná, Mgr. Martina Kopecká, ZŠ
Jungmannovy sady Mělník, ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník
- spolupráce na projektu Místní pověsti, výtvarná soutěž, PaedDr. Irena Wenkeová, ZUŠ
Mělník
- spolupráce na realizaci fotografické výstavy v galerii Ve Věži s tematikou návratu
k tradicím, Daniela Vokounová
- možnost spolupráce při realizaci letního příměstského tábora s RC Kašpárek Mělník, Jana
Grossová, koordinátorka tábora
- nabídka programů k výstavám a akcím muzea, ZŠ praktická a speciální Mělník, pedagogický
sbor ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník, ZŠ Jungmannovy sady Mělník, ZŠ Jindřicha Matiegky
Mělník
- spolupráce na projektu Karel IV., výtvarná soutěž, PaedDr. Irena Wenkeová, ZUŠ Mělník
- spolupráce a příprava programů pro klienty Centra seniorů Mělník, PhDr. Jiří Vronský,
CSM
- přikrmování ptáků v zimě pro články v Denících Děčínska a Ústecka, I. Podešvová,
redaktorka
- co s nalezeným uhynulým krahujcem?, L. Malý
- budky pro dudky, vybudování, instalace, P. Vaněk
- pozorování ptáků pro zahraniční ornitology, Eugene, John Johanek, Montana USA, Stuart
and Alie Fagin, Texas USA, Jim H. Anglie,
- výskyty zvláště chráněných druhů ptáků na Českolipsku, S. Valda
- možnosti výzkumu ptáků a kroužkování na Kutnohorsku, A. Ingrová
- přírodovědné bibliotéky, funkčnost webových stránek, Z. Vacíková
- výskyt luňáka červeného na Mělnicku, D. Rak
- ochrana přírody na Šumavě, Z. Tunis, H. a Š. Rosenkranzeovi
- základní konzultace pro začínajícího ornitologa, L. Erbanová a Vojta
- mapování hnízdního rozšíření ptactva ve středních Čechách, V. Bejček
- program pro děti v rámci Mělnického kulturního léta, H. Gajdošíková
- jeřáb popelavý na Hrabanovské černavě, R. Lučan
- fenologická pozorování, papírové formuláře, O. Novotný
- rozměry hnízdních budek pro pěvce, K. Opočenský
- lovecké zvyklosti chaluhy antarktické, M. Kopp, Německo
- odchyty ptáků na nahrávku, F. Novák
- kroužkovaní jeřábi ve středních Čechách, L. Jeřábková
- výskyt sýčka obecného na Mělnicku, M. Šálek
- odborná ornitologická literatura pro amatéry, M. Malecká
- nalezený kroužek výra, identifikace, M. Malecká
- výskyt orla mořského na Českolipsku, L. Beran
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- výskyty jeřábů na španělském nocovišti Gallocanta, J. Maňas
- determinace pižmovky na Pšovce, H. Matuszková
- koexistence jeřába popelavého a chřástala polního a management prostředí, V. Zámečník
- jeřábi na Žabakoru, aktuální výskyt a Citizen science, J. Myška
- výskyty labutí na Českolipsku a webové stránky Severočeské pobočky ČSO, Jahodovi
- kroužkování ptáků v projektu RAS, Z. Valeš
- metodika hnízdního atlasu, Z. Vermouzek
- hnízdění jeřába popelavého ve Slezsku, odchyt mláděte, I. Kneblová
- hnízdění jeřábů ve Šluknovském výběžku, predace samice, V. Šena
- management pastvin – změna prostředí jeřába pop., P. Bauer
- výskyt sov s mladými v Mostě, J. Fáberová
- trichomonóza u zvonka zeleného na krmítku, E. Srbová, T. Ticháčková
- tabule naučné stezky v Čečelicích, Paličková
- hnízdění rorýsů na škole v Liběchově, D. Marečková, V. Zralíková
- monitoring jeřába popelavého v ptačí oblasti Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady
- zateplování několika panelových domů v Mělníce – odborné poradenství pro odb. ŽP MěÚ
Mělník, upravování podmínek stavby z hlediska ochrany ptáků
V přehledu nejsou uvedeny konzultace ředitelky muzea PhDr. Miloslavy Havlíčkové, kterých
je velké množství.

Publikační a ediční činnost
Muzeum a Státní okresní archiv Mělník vydali v říjnu publikaci „Confluens – Vlastivědný
sborník Mělnicka č. 9“ (téma: Zapomenuté osobnosti Mělnicka, 300 s., náklad 250 kusů,
ISBN 978-80-904538-4-5). Redigoval ji Mgr. Lukáš Snopek. Z obsahu: Petr Kopička: Předání
mělnického panství Jiřímu z Lobkovic do zástavy… * Helena Chalupová: Obrozenecký kněz
Filip Čermák Tuchoměřický a jeho „tiché skutky národu užitečné“ * Irena Hromadová: Josef
Stránský a Jindřich Matiegka – genealogické souvislosti s vazbou na Mělník * Státník
Dalibor: Heydrichiáda na Mělníku: Kolaborant Miroslav Cásek († 1947) a jeho rodina ve
světle vyšetřovacích spisů * Miroslav Pitra: Historie, stavební vývoj a poutní tradice kostela
Nejsvětější Trojice na Mělníce-Chloumku * Nikola Michňová: Vývoj sňatečnosti ve farnosti
Krabčice v letech 1863–1892 * Dalibor Státník: „Pánbůh není!“ „A kdo se vás na to ptal…?!“
Úvahy nad sekularizací Mělnicka mezi lety 1880–1950 * Jitka Králová: Možnosti spolupráce
a komunikace mezi muzejními pedagogy a školami (vybrané perspektivy na příkladu malého
muzea) * Obzory literatury.
Bibliografie pracovníků muzea
SNOPEK Lukáš, „František Purš, Náš Mělník. Listování jeho historií“ (recenze), Confluens č.
9, 2015, s. 269–271.
JAKUBÍNSKÁ Ivana – SNOPEK Lukáš, Výběrová bibliografie regionální literatury za léta
2012–2014, Confluens č. 9, 2015, s. 278–284.
SNOPEK Lukáš, 100 let od smrti probošta Josefa Bernata, Mělnická radnice 10/2015, s. 14.
SNOPEK Lukáš, Česko-finské souvislosti se vztahem k Mělnicku (do roku 1500), Mělnická
radnice 11/2015, s. 19.
SNOPEK Lukáš, Česko-finské souvislosti se vztahem k Mělnicku (1500–1800), Mělnická
radnice 12/2015, s. 21.
Historik muzea lektoroval vinařskou kapitolu monografie o hospodářském rozvoji Dolních
Beřkovic ve 2. polovině 19. století, jejímž autorem je pan Karel Tichý z Dol. Beřkovic.
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V březnu historik muzea vypracoval a redakci Vraňanského zpravodaje odevzdal text
posledního 18. dílu seriálu „Nahlédnutí do dějin Vraňan a Mlčechvost ve 20. století“ (1999–
2003).
Historik muzea ve spolupráci s fotografem Vladimírem Legnerem z Vel. Borku připravil
tématické podklady pro publikaci „Střední Čechy. Kolébka národních patronů“, kterou
připravilo Sládečkovo vlastivědné muzeu v Kladně. Kniha byla veřejnosti představena 20.
června 2015 na Budči.
Muzejní pedagožkou byl připraven text do připravované publikace Univerzity Palackého
v Olomouci (dr. Šobáňová), která bude mapovat proměny českého muzejnictví. Příspěvek se
zaměřuje na problematiku možností spolupráce muzejního pedagoga se školním prostředím
na příkladu zkušeností muzejního pedagoga malého muzea. Na knižní trh se titul s názvem
Muzejní expozice jako edukační fenomén PhDr. Petry Šobáňové, PhD. dostal v prvním
pololetí tohoto roku. Součástí je případová studie mělnické muzejní pedagožky
k problematice komunikace mezi muzejním pedagogem a školou.
Muzejní pedagožkou byl připraven text s podněty k přípravě a vydání metodického materiálu
Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu autorky Soni Mertové, MCMP, Moravské
zemské muzeum, 2015.
Muzejní pedagožka připravila příspěvek Mámo, táto… V muzeu to stojí za to! Rodina
s malými dětmi jako cílová skupina návštěvníků na příkladu malého muzea do sborníku
příspěvků z mezinárodního kolokvia Evropské přesahy muzejní edukace, Plzeň 2015.
Do tisku byla připravena publikace o revitalizaci města Mělník a daného období – středověku,
(ve spolupráci s ArÚ, NM, Hrdličkovým muzeem v Praze a jihočeskou univerzitou) ukončena
a připravena do tisku – „Mělník v raném středověku“ autoři: P.Meduna, A.Veselá,
A. Bernardová, L. Kovačiková, K. Tomková, J. Novák, J. Košta, ed. P. Meduna.

Výzkumná činnost
Nově byl koncem roku zahájen výzkum Mapování skalních obydlí (GIS mapa) v mělnické
části Kokořínska. Na tomto úkolu se podílí ředitelka muzea a studentka Rebeka Krčálová,
která to na zadání muzea zpracovává jako diplomovou práci.
Zároveň probíhá výzkum skalních obydlí.
Na přírodovědném úseku probíhaly tyto výzkumy (pouze v I. pololetí)
Mezinárodní sčítání vodního ptactva - provedeno 1 sčítání na dvou lokalitách: Vltava
od Vraňan po soutok a laterální kanál – leden.
Sčítání vodního ptactva Středočeského kraje - 3 sčítání leden, únor, březen.
Fenologická pozorování ptáků v ČR - koordinace dotazníkové akce.
Základní faunistický výzkum v regionu.
Kroužkování ptáků - odchyty a kroužkování ptáků v regionu, dlouhodobý program.
Monitoring luňáka červeného (Milvus milvus) a luňáka hnědého (Milvus migrans)
na Neratovicku - ve spolupráci s p. K. Poprachem, březen – červen.
Monitoring jeřába popelavého v České republice – koordinace.
Sledování hnízdního výskytu orla mořského na území Mělnického okresu.
Mapování pro atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR.

Odborné semináře, konference, komise a další vzdělávání
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31. ledna - schůze Pracovní skupiny pro výzkum a ochranu jeřába popelavého v ČR,
Regionální muzeum Mělník, 9 účastníků (P. Lumpe)
9. a 10. února – účast muzejní pedagožky na kolokviu Komise pro práci s veřejností a muzejní
pedagogiku při AMG ČR v Brně (Oddělení muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie FF
Masarykovy univerzity) na téma V první linii – inovativní přístupy v průvodcovské
a lektorské činnosti. Jednalo se o otevřenou diskuzi o specifickém významu činnosti
průvodců a kustodů v českých muzeích, galeriích. Poznatky ze setkání využila muzejní
pedagožka pro vzdělávání svých kolegyň z tohoto sektoru. (J. Králová)
12 - 13. února - Zoologické dny, Brno, pořádáno Českou zoologickou společností (P. Lumpe)
20. února – účast na jednodenní konferenci „Jan Bouzek a české země“ (A. Veselá)
17. - 21. března – účast muzejní pedagožky na konferenci Muzeum a škola v Muzeu
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, jejímž tématem bylo Muzeum ve filmu. Film v muzeu.
Představení vědeckého posteru s projektem Doba kamenná je doba kamenná, kde se
s audiovizuálními prvky pracovalo. Účast na přednáškách na téma audiovizuální a filmová
tvorba jako specifická forma poznávání a zkoumání předmětů v muzejní edukaci, na mnoha
dílnách a na celodenním workshopu klasické animace. (J. Králová)
21. dubna - účast muzejní pedagožky na workshopu spojeného s prezentací knihy Muzejní
expozice jako edukační médium. V knize se mj. představila i edukace mělnického muzea.
(J. Králová)
28. dubna - účast muzejní pedagožky na mezinárodní konferenci a kolokviu k tématu
Evropské přesahy muzejní edukace Plzeň 2015 v Západočeském muzeu v Plzni. Akce se
konala za účasti renomovaných zahraničních odborníků a na podkladě prezentace
mezinárodní asociace muzeí a galerií pracujících s dětmi Hands On! International Association
Children in Museum a dále akce byla součástí Evropského města kultury. Prezentován zde
příspěvek „Mámo, táto, v muzeu to stojí za to!“ Rodina s malými dětmi jako cílová skupina
návštěvníků na příkladu malého muzea. Postřehy z praxe. (J. Králová)
11. května - účast muzejní pedagožky na workshopu na téma Ne slyšet, ale vidět zaměřeného
na využití metody pozorování při muzejní edukaci. Týmy muzejních pedagogů pracovaly
přímo v přírodovědné expozici. Akce se konala v Moravském zemském muzeu Brno. (J.
Králová)
15. června – účast muzejní pedagožky na druhé části kolokvia Komise pro práci s veřejností a
muzejní pedagogiku při AMG ČR (tentokráte v Muzeu Vysočiny v Jihlavě)
na téma V první linii - inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti. K využití
v praxi průvodců muzea, které muzejní pedagožka proškolila.
22. června – účast na poradě o novém památkovém zákoně v budově ArÚ Praha (A. Veselá)
9.9 - 11. 9. 2015 – účast na semináři Vesnické památkové rezervace a zóny 20 (10) let od
vyhlášení, který se konal v Úštěku (M. Havlíčková)
29. a 30. září - účast muzejní pedagožky na konferenci Participace dětí a mládeže
na kultuře a umění prostřednictvím zážitku v Galerii Středočeského kraje GASK v Kutné
Hoře. Vyslechla podnětné teoretické příspěvky i příklady dobré praxe, nechyběly ukázky
animací a prohlídka galerie. (J. Králová)
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4 - 6. října – účast muzejní pedagožky na kolokviu Komise pro práci s veřejností a muzejní
pedagogiku při AMG ČR Různé cesty, stejné cíle v Západočeském muzeu v Plzni.
Tématem byly Vhodné strategie a účinné metody zpřístupnění muzejního a galerijního
obsahu. V rámci kolokvia realizovala prohlídky řady kulturních institucí, oživenou
komentovanou prohlídku města, vyslechla řadu teoretických příspěvků, zažila několik
edukačních galerijních a muzejních programů, diskutovala o využití substitutů jako edukační
pomůcky. Odprezentovala zde odborný příspěvek na téma Velikonoční dávnohrátky aneb Jak
to bylo u Kudrnů. Projekt podporující regionální tradice. Příklad dobré praxe. Dále se
účastnila plenárního zasedání Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku a byla
v doplňujících volbách zvolena do výboru této komise. (J. Králová)
23. října - účast na školení „Zpřístupňování digitálního obsahu – Kulturní dědictví
Středočeského kraje“, Krajský úřad Středočeského kraje – Praha 5. (E. Srbová, L. Snopek)
4.–5. listopadu 2015 se v Konferenčním a společenském centru Secese v Plzni již pojedenácté
sešel její nejvyšší orgán – Sněm AMG. Cílem setkání byla volba nového vedení organizace
a příprava koncepcí a strategií AMG na další tříleté období 2016–2018 (m. Havlíčková)
23. listopadu - účast muzejní pedagožky na workshopu Pracovní listy jako metodická
pomůcka v Moravském zemském muzeu v Brně. Akci připravilo MCMP. Zároveň proběhlo
jednání výboru Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku. Muzejní pedagožka byla
jmenována tajemnicí komise. (J. Králová)
Schůzky Mělnického ornitologického klubu (MOK) každou druhou středu v měsíci, výměna
informací - do 6 účastníků, kavárna RM Mělník (P. Lumpe)
Pravidelná účast na jednáních SAK (A. Veselá)

Organizace práce a řízení
I nadále se muzeum, jako příspěvková organizace Středočeského kraje řídilo všemi platnými
právními předpisy, směrnicemi a nařízeními.
Pravidelně se konaly pracovní porady všech pracovníků muzea poslední středu v měsíci, dle
potřeby získaly charakter dvouhodinového setkání, probíhaly velmi intenzívně i porady
k přípravě projektů a výstav.

Spolupráce s jinými subjekty
S řadou subjektů trvá spolupráce již několik let a je přínosná pro obě strany. Probíhá většinou
formou reciprocity a pro muzeum je přínosná a potřebná. Rozšiřuje nejen nabídku pořadů
a akcí pro veřejnost, ale pomáhá s dokumentační, výzkumnou, vzdělávací a osvětovou
činností a propagací.
ZUŠ Mšeno a ZUŠ Mělník – koncerty, výstavy a vernisáže
Obce a města okresu Mělník – spolupráce při mapování a výzkumu identifikace tradiční
lidové kultury
Školy okresu Mělník – především ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník, ZŠ Jindřicha Matiegky
Mělník, ZŠ Jungmannovy sady, MŠ Motýlek, MŠ Pohádka Mělník, MŠ Zvoneček a ZŠ
praktická a speciální Mělník (spolu příprava projektů a výstav, projekty na míru, spoluúčast
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muzejní pedagožky na aktivitách školy)
Rodinné centrum Kašpárek – příprava a realizace společných projektů
Rádio Signál
OS Zahrada – účast na jarmarcích
Polabské muzeum v Poděbradech, příspěvková organizace Středočeského kraje
Preventivně informační skupina Policie ČR, úsek Prevence kriminality města Mělníka,
Městská policie Mělník

Opravy a údržba, zlepšování prostředí a služeb
Byl proveden tradiční jarní úklid obou stálých expozic.
Došlo k opakovanému úklidu skladu výstavních prvků ve velkém sále.
Byla provedena reorganizace skladových prostor pomocných výstavních prvků a materiálů.
Pro výstavní účely byly vlastními silami navrženy a vyrobeny veškeré interaktivní, scénické
prvky pro muzejní výstavy – komponenty pro muzejní dílnu.
Ve skalním obydlí Lhotka byla průběžně během roku upravována zeleň a v jarním období byl
proveden generální úklid všech prostor před otevřením.
V muzeu byly nově osázeny okenní truhlíky a v atriu a na parkánu nádoby na květiny.
Průběžně byla udržována veškerá zeleň ve všech objektech v Mělníku.
Pokladna muzea a zázemí pro personál a schodiště do expozice a výstavního sálu expozice
byly nově vybíleny.
Dále byly vybíleny kavárna a přípravna a v Ostruhové ulici chodba a místnost, ve které se
chystá malá expozice hraček a druhého nádraží.
V části parkánu byla vykopána a nově usazena dlažba, která se propadla.
Nově byla obroušena a natřena madla na zahradním nábytku na parkánu a vyměněny některé
dřevěné prvky na nábytku v atriu.
Veškeré tyto práce si muzeum zajišťovalo vlastními silami, což bylo laciné, rychlé a kvalitní.

Závěr:
Lze konstatovat, že i přes složitou ekonomickou a personální situaci (od července je muzeum
bez přírodovědce a od září je v pracovní neschopnosti zástupkyně ředitelky, etnoložka
a specialistka na kočárky v jednom) se podařilo všechny plánované akce nejen splnit, ale
připravit je na velmi dobré úrovni. Svědčí o tom ohlasy návštěvnické veřejnosti. A svědčí
o tom také ta skutečnost, že všechny hlavní muzejní výstavy, u kterých školy samozřejmě
počítají s projektem, jsou již na projekty do konce roku zamluveny a další zájemci se do nich
již nevejdou. To nás samozřejmě těší, ale také zavazuje do dalšího období.
Rovněž žádostí o spolupráci přibývá a vytíženost jednotlivých kurátorů je opravdu značná.
Muzeum a jeho odborní pracovníci mají dobré odborné renomé a obrací se ně odborná
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i široká veřejnost.

V Mělníku 9. února 2016

PhDr. Miloslava Havlíčková
ředitelka muzea

Zpracovaly: Mgr. Naďa Černá
PhDr. Miloslava Havlíčková
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Přílohy
Příloha č. 1
Zprávy o muzeu zveřejněné ve vybraných médiích a další ohlasy leden – prosinec 2015
Název média

Datum a str.

Obsah zprávy

LEDEN
Mělnická radnice

Leden st. 2, 8, 11, 12,
16

Ohlédnutí za rokem 2014 v Programu
prevence kriminality města Mělníka –
výstava Stopa, Listopad u Matiegků –
program k výstavě Mělník v době
národního obrození, Předvánoční čas na
ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, Jednou
v roce na Vánoce, Vánoce v přírodě, Když
se čerti ženili, RMM leden

Mělnický deník

8. 1. st. 2

Muzeum shání fotky z vynášení smrti.

Mělnický deník

10. 1. st. 3

V mělnickém muzeu se sejdou cyklisté

Mělnický deník

26. 1. st. 3

Olga Otáhalová vypráví příběh krajiny

Týdeník Mělnicko

27. 1. Č. 5 st. 1

Příběh krajiny

Mělnický deník

30.1., str.1

Pro Mělničany - Kašpárek

ÚNOR
Mělnický deník

2.2.2015 , str. 2

Volnočásek se představuje v muzejní
kavárně

Mělnický deník

3.2.2015, str.2

Kašpárek vystavuje loňské fotky v muzeu

Mělnický deník

5.2.2015, str.1, str.2, 1
strana fotoreportáž

Kašpárek vystavuje loňské fotky v muzeu

Únor str.7, 9, 13, 17,
18

Mělničtí strážníci kladou důraz na
preventivní práci – výstava „Stopa vyřeš
zločin“, Novoroční dění v Centru seniorů –
návštěva seniorů v RMM, CSM – program
– masopust s RMM, Prosinec u Matiegků –
školní třídy navštívili interakt.výstavu
„Vánoce v přírodě“, Příběh krajiny –
výstava Olgy Otáhalové, Muzeum není
mauzoleum – shrnutí událostí r.2014,
Vzniká nové číslo sborníku Confluens,
RMM únor

Mělnická radnice

Týdeník Mělnicko

3.2.,
http://www.melnicko.
cz/index.php?page=60
000&dt=14321&kt=6&
lang=cz
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Volnočásek v muzejní kavárně

Týdeník Mělnicko

10.2., str.4

RC Kašpárek slaví narozeniny

Mělnický deník

23.2.

Mělnické muzejnice seniorům přinesly
masopustní náladu

Týdeník Mělnicko

24.2., str.2

Houby v kuchyni – kavárna RMM

Týdeník Mělnicko

24.2.,str.3

Masopustní dopoledne S RMM v Centru
seniorů Mělník

Časopis/týdeník Katka

26.2., str. 35

Na vínko do muzea

BŘEZEN
Mělnická radnice

Březen str. 9, 10,
12,17, 18,

Jaro v Domečku – výstava prací žáků
v RMM, RC Kašpárek - Vynýšení Morany,
RC Chloumek – Výstava k 10.výročí,
Chcete si uplíst velikonoční pomlázku –
odkaz na interaktivní program v RMM,
Petr Král, mělnický košíkář – odkaz na
spolupráci s RMM, Obyčejové tradice na
mělnicku obrazem – textové přiblížení akcí
v RMM v březnu s tématem jara,
Řemeslný jarmark v muzeu, Malí
výtvarníci předtsví v muzeu rozmanitosti
vodní krajiny., Přehled RMM březen,
Přehled – kavárna Želví doupě – Jarmark v
muzeu

Týdeník Mělnicko

10.3. titul

Jak to bylo „U Kudrnů“ – Velikonoční
dávnohrátky

MF Dnes, Stř.Čechy

20.3.příloha Stř.Č – B2

Vítání jara

TV Barrandov

22.3.zprávy

Vynášení Morany

Mělníček TV

22.3. zpravodajství

Vynášení Morany

MF Dnes, Stř.Čechy

23.3., titul přílohy
Stř.Čechy

Vynášení Morany

Týdeník Mělnicko

24.3. titul

Foto - Vynášení Morany

Mělnický deník

25.3., str.2.

RC Chloumek – výstava v RMM

Mělnický deník

30.3., titul + str.2

Velikonoční jarmark

Mělnický deník

31.3., str.8

Mělník se rozloučil se zimou (vynášení
Morany)

www.melnicek.cz http://soutok.blogspot.cz/2015/03/v-sobotu-se-konalv-melnickem-muzeu.html

30.3.

V sobotu, se konal v mělnickém muzeu
velmi vydařený Velikonoční jarmark. Účast
přes 1000 lidí!

www.melnicek.cz http://soutok.blogspot.cz/2015/03/regionalnimuzeum-v-mesici-dubnu-2015.html

30.3.
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Regionální muzeum v měsíci dubnu
2015 připomene mimo jiné i jedno velké
výročí.

Týdeník Mělnicko

31.3. titul

Velikonoční jarmark

DUBEN
Mělnická radnice

Duben str.15, 16, 18,
28

Ohlédnutí za posledními zimními akce v
CSM, Program RC Chloumek – výstava
v RMM,
Co nového v Domečku, ZUŠ Mělník 70 let,
Život je i iluze

Místní kultura.cz

3.4.
Výstava k 10. výročí Rodinného centra
Chloumek /
http://www.mistnikultura.cz/vystavak-10-vyroci-rodinneho-centrachloumek

Týdeník Mělnicko

7.4.
K ŽIVOTU PATŘÍ I TA ILUZE… /
http://www.melnicko.cz/index.php?pag
e=50000&dt=14874&kt=5&lang=cz

Týdeník Mělnicko

7.4.
RC CHLOUMEK SLAVÍ KULATINY /
http://www.melnicko.cz/index.php?pag
e=60000&dt=14885&kt=6&lang=cz

Mělníček TV

13.4. zpravodajství

Vernisáž výstavy snímků fotografa Jiřího
Čermáka, nazvané Život je iluze
(0:07:10)

Týdeník Mělnicko

14.4., str.4.

Život je i iluze – fotografie Jiřího Čermáka

Mělnický deník

15.4., str.8

Centrum slaví kulatiny výstavou v muzeu

www.melnicek.cz http://soutok.blogspot.cz/2015/04/40-let-domu-detimladeze-v-melniku-to.html

23.4.

Mělnický deník

28.4., str.2

Mělnický Domeček slaví v muzeu
čtyřicetiny

Týdeník Mělnicko

28.4. str.3

Život je i iluze – fotografie Jiřího Čermáka

Týdeník Mělnicko

28.4., str.4

Čtyřicet let s Domečkem – výstava DDM

40 let Domu dětí a mládeže v Mělníku!
To je řada akcí, právě započatá výstava,
staré fotografie i fotogalerie zde.

KVĚTEN
Mělnická radnice

1.5., str.17, str.24,
str.25, Mělnické
kukátko str.1-2.
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Jak jsme se měli od Tří králů do Velikonoc,
str.17; Přehled RMM a Mělnická muzejní
noc 2015 str.24, Léto budiž pochváleno
str.25, Malá výstava k výročí rakousko-

italské války str.25, Mělnické kukátko(1-2)
www.melnicek.cz http://soutok.blogspot.cz/2015/05/kompletniprehled-akci-v-melnickem.html

4.5.

Kompletní přehled akcí v Mělnickém
regionálním muzeu v měsíci květnu 2015.

Mf Dnes

11.5., str.B3

Vítání ptačího zpěvu

Týdeník Mělnicko

12.5. titul

Šaty dělají člověka – upoutávka na
program DDM k výstavě 40 let s
Domečkem

Parlamentní listy
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/InstituceStredoceskeho-kraje-se-zapoji-do-muzejnich-noci-374806

12.5.

www.100army.cz

14.5.

Instituce Středočeského kraje se zapojí do
muzejních nocí

"Král italský vypověděl Mi válku..." 100
let od otevření jihozápadní fronty

www.melnicek.cz http://soutok.blogspot.cz/

14.5.

Projekt Poznej své město (Mělník) byl
upraven pro polské žáky, kteří k nám
zavítali. Radost ze společné historie./
http://soutok.blogspot.cz/2015/05/projektpoznej-sve-mesto-melnik-byl.html

Mělnický deník

15.5., str.12

Místní kultura.cz

Muzea chystají noční prohlídky
Malí výtvarníci vystavují v muzeu už

19.5.

poosmé
/ http://www.mistnikultura.cz/malivytvarnici-vystavuji-v-muzeu-uz-poosme
Mělnický deník

19.5. titul

Domeček dětem připomněl, že šaty dělají
člověka (závěr výstavy 40 let
s Domečkem)

Týdeník Mělnicko

19.5. titul

Týdeník Mělnicko

19.5., str.3

Krásou proti rakovině – make-up maraton
v kavárně muzea
Malí výtvarníci vystavují (výstava Co už
umím? VIII)

Týdeník Mělnicko

19.5., str.4

Místní kultura.cz

20.5.

Za houbami do muzea
Muzejní noc a Léto v muzeu (v Mělníku) /
http://www.mistnikultura.cz/muzejni-nocleto-v-muzeu-v-melniku
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Parlametní listy - http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-ZdenekStefek-11575/clanek/Pratelstvi-s-Valle-di-Ledro-zacalo-pred-100-lety41137

25.5.

Odkaz na výstavu v Mělníku: 100 let od
otevření jihozápadní fronty, "Král italský
vypověděl Mi válku..."

Týdeník Mělnicko

26.5., str.3

Týdeník Mělnicko

26.5., str.4

www.melnicek.cz http://soutok.blogspot.cz/2015/05/pozvanky-na-dendeti-skalni-obydli-ve.html

26.5.

www.melnicek.cz http://soutok.blogspot.cz/2015/05/melnickamuzejni-noc-jiz-v-patek-muzeum.html

26.5.

Polské děti v mělnickém muzeu
Přijďte na Mělnickou muzejní noc zahájit
letošní léto!
Pozvánky na Den Dětí, Skalní obydlí ve
Lhotce, Enrique Stanko Vráz a několik
obrázků z minulého víkendu.

Mělnická muzejní noc již v pátek!
Muzeum Lobeč vás zve. Začíná výstava
Léto budiž pochváleno.

Mělnický deník

28.5., str.3

Návštěvníci mělnického muzea zavítají na
plovárny i do lesů

Místní kultura.cz

29.5.

Archeologie včera a dnes /
http://www.mistnikultura.cz/archeologievcera-dnes

ČERVEN
Mělnická radnice

1.6., str.16, str.26,
str.25, Mělnické
kukátko 1-2

Březen u Matiegů, Léto v muzeu!,
pozvánka na koncert Chrapot

www.melnicek.cz http://soutok.blogspot.cz/2015/06/temer-500navstevniku-navstivilo-v.html

1.6.

Téměř 500 návštěvníků navštívilo v pátek
Mělnickou muzejní noc.

Místní kultura.cz

2.6.

Mělnická muzejní noc 2015
http://www.mistnikultura.cz/melnickamuzejni-noc-2015

Týdeník Mělnicko

2.6. titul

Léto budiž pochváleno

Týdeník Mělnicko

2.6., str.3

Vyznavači houbaření …

www.melnicek.cz http://soutok.blogspot.cz/2015/06/leto-v-muzeuzahajeno-expozice-o.html

3.6.

Léto v muzeu zahájeno! Expozice o
Kokoříně, Mšensku, trampingu,turistice i
dobové fotografie.
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Mělnický deník

5.6., str.3 a 8

Nejraději hraju rázná děvčata – rozhovor
s muzejní pedagožkou, sloupek Jiřího Říhy
– Vycpanou havěť ani embrya v láku
nečekejte

Mé město

17.6., titul, str.8 a 9

Léto budiž pochváleno, Autíčka
jedou…aneb výstava angličáků mělnického
sběratele

Mělnický deník

16.6., str.3

Komorní sbor dnes zpívá v muzeu

Bydleni.idnes http://bydleni.idnes.cz/bydleni-ve-skale-lhotka-kokorinskoduc-/dum_osobnosti.aspx?c=A150618_172001_dum_osobnosti_web

23.6.

Cestář Kavina vysekal do skály ve Lhotce
dům. Podívejte se, co dokázal

Týdeník Mělnicko

23.6., str. 2 a 3

Pozvánka do muzea, Léto budiž
pochváleno

Týdeník Mělnicko

30.6., str. 2, 3, 4

Za vítezství v soutěži „Honba za
veverkou“, Začalo to angličáky, Déšť
přináší houbařům naději.

ČERVENEC
Mělnická radnice

1.

Tim

7., str. 22,
Kulturní
přehled str. 1
a2

1.7., str.17

http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=4363&lang=cs

1.7.

http://soutok.blogspot.cz/2015/07/velka-vystava-anglicakusberatele.html

7.7.

Týdeník Mělnicko

7.7. titul

Přehled RRM, V létě budou v regionálním
muzeu parkovat angličáci,
Prvorepublikové léto na vlastní kůži,
Interaktivní program Léto budiž
pochváleno!, Projděte se Mělníkem
s kocourkem Švarcíkem, Výstavy: Léto
budiž pochváleno!, Začalo to angličáky
Mělnické kulturní léto Vás bude bavit!
Letní nabídka Muzea Mělník

Velká výstava angličáků sběratele Martina
Švece je v plném proudu.
Angličáky parkují i v redakci týdeníku
Mělnicko

5+2

10.7. titul a str.3

Doma je to jako na parkovišti

http://soutok.blogspot.cz/2015/07/jarosacek-vystavuje-v-muzeu-kruhacna.html

14.7.

Jarošáček vystavuje v muzeu.

Mělnický deník

15.7. titul a
str.3
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Na letním byte v muzeu návštěvníci
zavařují, Výstava se vrací do časů
plováren, Mělnická výstava Léto budiž
pochváleno se vrací do časů plováren a
letních bytů, Jarošáček slaví výročí
obrazem

http://soutok.blogspot.cz/2015/07/muzeum-detem-nizozemci-zkousisilnice-z.html

18.7.

Muzeum dětem

http://soutok.blogspot.cz/2015/07/vystava-anglicaku-privitala-500.html

21.7.

Výstava angličáků přivítala 500
návštěvníka. Další angličák od sběratele
čeká na 1 000 návštěvníka.

Týdeník Mělnicko

21.7. str. 4

Mělnické Regionální muzeum dětem

Mělnický deník

22.7, titul a
str. 3

Děti si v parku před mělnickým kulturním
centreum užijí……,Výstavu angličáků už
zhlédlo pět set lidí

Mf Dnes

23.7., B3

Napsáno životem

24.7., str.18

http://soutok.blogspot.cz/2015/07/prisly-tety-muzejnice-o-starychcasech.html

25.7.

Mělnický deník

29.7., titul,
str.3, str.6

http://soutok.blogspot.cz/2015/07/u-mkd-probehla-v-tydnu-akce-prodeti.html

31.7.

Tam, kde se stéká. U Mělníka
Pro malé i velké kluky (tip na výstavu)
Přišly tety muzejnice o starých časech
říci více. Třídenní akce v parku u MKD.

Letním parkem projely dobové kočárky,
Program u MKD parku
U MKD proběhla v týdnu akce pro děti
Přišly tety muzejnice o starých časech
říci více. Fotogalerie.

SRPEN
Týdeník Mělnicko

4.8., titul, str.2 a str.4

Mělnický deník

Expozice „začalo to angličáky“ přivítala
tisícího návštěvníky, S Kašpárkem za
zajímavosti a dobrodružstvím, Letní park
ve znamení muzejnic

19.8., str.2
(2x)

Z mělnického infocentra…, Letní výstavu
čeká poslední den

http://soutok.blogspot.cz/2015/08/rmm-rc-kasparek-dnes-usporadalipro.html

19.8.

RMM a RC Kašpárek dnes uspořádali pro
děti procházku s kocourkem Švarcíkem.

http://soutok.blogspot.cz/2015/08/derniera-vystavy-leto-budizpochvaleno.html

21.8.

Mělnický týdeník

25.8., titul a
str.4

http://soutok.blogspot.cz/2015/08/co-noveho-v-melnickem-muzeu-vzari-dny.html
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26.8.

Derniéra výstavy léto budiž pochváleno.

Procházka Mělníkem s kocourkem
Švarcíkem, Léto budiž pochváleno!
Co nového v mělnickém muzeu v září?
Dny evropského dědictví 2015 jsou za
dveřmi.

5+2

28.8., titul a str.5

Sbírá to, co jiní vyhodí do koše

ZÁŘÍ
Mělnická radnice

1.9., str.15,
str17, 21, 22

Mělnický týdeník

1.9., str.4

http://soutok.blogspot.cz/2015/09/zaostreno-na-ded-dil-1-osobnostiz.html

2.9.

Mělnický deník

3. 9. příloha Město na
dlani str. 1.

V tomto roce slavíme 95. Vyročí činnosti
skautů.., Druháci tančili ve Strážnici, Dny
evropského dědictví, osobnosti
z českých vinět, Navštěvovaná výstav
angličáků v muzeu, Přehled RMM
Soutěž „ Angličáky parkují ve městě§“
má své výherce
Zaostřeno na DED - díl 1. Osobnosti z
českých vinět. Za angličáky již
naposledy.

Město na dlani Mělník

http://www.ctidoma.cz/historie-regionu-zpravodajstvi/melnickomelnik/pamatky-na-melnicku-otevrou-sve-brany-1-cast-15627

4.9.

Památky na Mělnicku otevřou své brány
- 1. část

Mělnický týdeník

8.9., titul, str.2, 3

Nedělní derniéra výstavy angličáků..,
Strážnické střípky, Osobnosti českých
vinět, kulturní památky opět otevírají své
brány, Ani sucho muzejníky neodradilo…,

http://soutok.blogspot.cz/2015/09/vystava-hori-uz-za-tyden.html

12.9.

Mělnický týdeník

15.9., titul

„Hoří“ v mělnickém Regionálním muzeu

Mělnický deník

17.9., titul

Výstavu o historii hasičství zahájí sami
hasiči

Mělnický týdeník

22.9. titul a str.4.

Hasiči se představují v muzeu, Seznamte
se prosím

http://melnicek.tv/porady/zajimavosti/video/hori-slavnostni-zahajenivystavy-rmm-melnik/

Mělnický týdeník

Mělnický deník

Výstava Hoří ! - už za týden.

25.9.

Hoří...! - slavnostní zahájení výstavy
RMM Mělník

29.9., str.2 a 4

Ze starých časů hasičských, Ptačí festival
2015, Mělnický skaut letos slaví 95 let
své činnosti

29.9., str.2

Cílem ptačího festivalu je Hořínský park

ŘÍJEN
Mělnická radnice

1.10. – Mělnické
kukátko str.1; str.8,
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Mělnické kukátko – Skaut 95 let činnosti
na Mělníku, Ptačí festival, Radnice –

str.16, str.17.

Ptačí festival, Přehled akcí RMM, Hoří!
Hasiči v muzeu – výstava HZS a SDH
Všetaty v muzeu, Staré časy hasičské –
výstava ZUŠ Mělník v muzeu.

http://soutok.blogspot.cz/2015/10/v-muzeu-zacala-vystava-melnickychskautu.html

4.10.

Mělnický deník

5.10., str.2

Muzeum vystavuje dětské obrazy

TTG.cz

5.10.

http://www.ttg.cz/ze-starych-casuhasicskych/

http://melnicek.cz/zpravodajstvi?from=0

5.10.

Mělnický týdeník

6.10., str.1, 2, 3

Mělnický deník

8.10., str.8

Všechno je jednou naposledy … (Program
Zdravý životní styl, kterého se účastnila
muzejní pedagožka Jitka Králová)

Mělnický týdeník

13.10., str.3

Ze starých časů hasičských

http://soutok.blogspot.cz/2015/10/melnicke-regionalni-muzeum-vlistopadu.html

16.10.

Mělnické regionální muzeum v listopadu.

http://melnicek.cz/zpravodajstvi?from=20

16.10.

Mělnické regionální muzeum v listopadu.

Mf Dnes

17.10., str. 19

Středočeský Smotlacha je z Mělníka a
miluje focení

Mělnický týdeník

20.10. titul

Hoří (článek o výstavě Hoří!).

http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/2015-10-23-den-stredoceskehokraje-na-melniku-16985

23.10.

Mělnické muzeum zve na Den
Středočeského kraje. Setkejte se 28. října s
mělnickými skauty. Všechny expozice si
prohlédnete jen za 5 korun.

http://www.kudyznudy.cz/Aktuality/Uzijte-si-svatek-28-10-a-DenStredoceskeho-kraje-v.aspx

25. 10.

Užijte si Den Středočeského kraje v
Mělníce, Příbrami, Kutné Hoře a na řadě
dalších míst

Mělnický týdeník

27.10., str.3

Evropské dědictví 2015

http://www.parlamentnilisty.cz/

27.10.

Vyražte na Den středočeského kraje do
muzeí a galerií

http://cestovani.idnes.cz/

27.10.

Patnáct tipů kam se podívat na Den
Středočeského kraje
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V muzeu začala Výstava mělnických
skautů.

Ze starých časů hasičských – výstava
prací žáků ZUŠ Mělník
Mělničtí skauti slaví pětadevadesátiny, Ze
starých časů hasičských, Strážnické střípky
podruhé

http://soutok.blogspot.cz/2015/10/vcera-probehl-v-muzeu-denstredoceskeho.html

29.10.

Včera proběhl v muzeu Den
Středočeského kraje.

LISTOPAD
Mělnická radnice

1.

Mělnický týdeník

11., titul,
str.6, 7, 17,
19, 22, 23.

3.11., str.2, 3.

Kukátko, Josef Lír (RMM partner akce),
Za pamětí města s muzejníky, Českofinské souvisloti…, Enviromentální
výchova v muzeu, Vánoční výstava
v severském duchu, Přehled RMM,
Ohlédnutí za Dny evropského dědictví.
Muzeum nabídlo program plný
skautských aktivit, Advent v Mělníku
otevře jarmark v muzeu

Mf Dnes

4. 11., str.14

http://soutok.blogspot.cz/2015/11/v-regionalnim-muzeu-melnikprobiha.html

6. 11.

Mělnický deník

6.11., str.2

Upoutávka na on-line rozhovor
s ředitelkou muzea

Mělnický deník

14. 11. Str.2

Rozhovor se ředitelkou muzea

http://www.ttg.cz/advent-a-vanoce-v-zemi-joulupukkiho/

23. 11.

Advent a Vánoce v zemi Joulupukkiho

Mělnický deník

25. 11. Str.8.

Advent a Vánoce v zemi Joulupukkiho

http://soutok.blogspot.cz/2015/11/jiz-zacaly-vystavy-advent-vanoce-vzemi.html

26. 11.

Již začaly výstavy: Advent a Vánoce v zemi
Joulupukkiho. Veselé zimou laděné
obrázky na ladovské téma.

http://soutok.blogspot.cz/2015/11/akce-v-melnickem-regionalnimmuzeu.html

26. 11.

Akce v Mělnickém regionálním muzeu
budou samozřejmě v prosinci probíhat již
ve vánočním duchu. Celkový přehled.

Mf Dnes, příloha advent,

27. 11., str.8

První vánoční strom…

5+2

27. 11. , str.2

Na štědrý den..

http://soutok.blogspot.cz/2015/11/lokalka-pry-ozije-1312-melnickona.html

28.11.

Finské Vánoce v mělnickém muzeu

Nabídka zaměstnání - zoolog
V Regionálním muzeu Mělník probíhá
neobvyklá výstava.

PROSINEC
Mělnická radnice

1.
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12., Kukátko,
str.17, 22,
23, 24

Kce v Kukátku, „Hoří“ v muzeu, nalaďte se
na Vánoce s pěveckým sborem Chrapot,
Adventní podvečer hudy, …, Jarmark
v muzeu, Severské nabídky z muzea,
Zapomenuté osobnosti Mělnicka, Přehled
RMM, Veselé zimou laděné obrázky jsou
právě v muzeu.

Mělnický týdeník

2.

12., str.3

Finské Vánoce v mělnickém muzeu

5+2

4. 12., titul, str.3

Ježíška vystřídal Joulupukki

http://soutok.blogspot.cz/2015/12/na-predvanocni-jarmark-doregionalniho.html

7. 12.

Na předvánoční jarmark do Regionálního
muzea Mělník přišlo ochutnat atmosféru
rekordních 1641 návštěvníků.

http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi-kultura/2015-12-07-remeslotahne-jarmark-prilakal-pres-15-tisice-lidi-18489

7. 12.

Řemeslo táhne. Jarmark přilákal přes 1,5
tisíce lidí

Mělnický týdeník

8. 12. titul

Advent v mělnickém muzeu

Mělnický týdeník

15. 12. Titul, str.3, 4

Advent a Vánoce v zemi Joulupukkiho,
Peter Pěnkava se opět vrací na Mělník …

Pravidelná inzerce v kulturních rubrikách (přehledy akcí a expozice):
Týdeník Mělnicko, Mělnický deník (servis – kulturní tipy), Věstník radnice, MF Dnes (příloha Středočeský kraj), Právo, Lidové
noviny, Vltavan – zpravodaj Lužce n. Vltavou, Nebuželský zpravodaj, Mšenské noviny, Zpravodaj Vraňan , Zpravodaj Byšic,
Zpravodaj Záryb, Kozomína, Ledčické novinky, Listy města Neratovice, Zpravodaj Kostelce n. L., Kojetický zpravodaj, Tišické
rozhledy, Veltruské listy, Borecký občasník, Věstník AMG, , Boleslavský deník, Polabský týdeník TOK, Místní kultura, Náš region.,
Týdeník 5+2 dny....

Další spolupráce:
Český rozhlas 2 – Radio Praha – ruská a česká sekce
Český rozhlas 1 – kultura – pravidelné pozvánky na akce, pravidelné upoutávky v pořadu Tipy na víkend
Český rozhlas Vltava – upoutávky na akce
Český rozhlas – sever – upoutávky na výstavy
Český rozhlas – Region 100.3 - pravidelné upoutávky na akce i expozice
Country radio - pravidelné upoutávky na akce
Rádio Blaník, Frekvence 1, Relax, Impuls, City – příležitostné upoutávky na akce

ČTK, Info-Bulletin CzechTourism, Praktická žena – měsíčník, Květy – týdeník, Vlasta – týdeník, Blesk pro ženy – týdeník, Českopis
– měsíčník – zajímavosti v Čech, tipy na výlet
Lidé a země (pravidelné upoutávky na akce), Koktejl, TimeIn, Travel Digest, 21. Století, Katka
České dráhy pro Vás, VTM Science, Překvapení, čtvrtletník Česko, domov Tvůj (zveřejnění přehledů akcí), TTG, COT bussines,
Instinkt

ČT 1 – kulturní zpravodajství, ČT 24 – Kultura v regionech, ČT 2 – kultura.cz, TV Prima – Minuty regionu, KTV Štětí, TV
Bobr Brandýs n.L., TV Kralupy n. Vlt. - vysíláno kabelem, na www.mestokralupy.cz, satelitní kanál Astra3
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Příloha č. 2
Přehled tiskových zpráv zasílaných do médií leden – prosinec 2015
Název média

Datum

Obsah zprávy

Blesk Hobby

5.1.

Fotogfafie expozic – venkov a
kočárky

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Bleslavský deník Bobr
5.1.
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz

RMM leden, předled akcí
leden – červen, Ohlédnutí za
rokem 2014, Příběh krajiny,
Pomozte nám oživit
vzpomínky spojené s
vynášením smrti

Mělnická radnice

12.1.

RMM únor, Olga Otáhalová,
Ohlédnutí za rokem 2014

AMG

12.1.

Aktualizace profilu RMM na
stránkách AMG, přehled RMM
leden – červen, přehled
přednášek Mykologického
kroužku Mělník

Bulletin CzechTourism, Dějiny a současnost, Kirke-idnes, Spolana
noviny, Travel Digest, COT businnes, TTG, Koktejl, Time-In, České
dráhy pro Vás, Foto, Glanc, Instinkt, Praktická žena, Vinorevue, 21.
století, Lidé a země, Místní kultura, Blesk Hobby, Blesk pro ženy,
Vlasta, Katka, Květy, Překvapení, Naše rodina

21.1.

RMM březen, Vynášení
Morany, velikonoční jarmark,
+ foto

Novináři/TV/ Rádia:

21.1.

Pozvánka na výstavu Příběh
krajiny – Olga Otáhalová

26.1.

Příběh krajiny – TZ + foto

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Bleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:
Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Bleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
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kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
Paseo groups - Kobrynová

26.1.

Příběh krajiny – TZ + foto

Avízo ČT

26.1.

Příběh krajiny – TZ + foto

Novináři/TV/ Rádia/ weby:

29. 1.

Příběh krajiny, Mykologické
přednášky – přehled,
Confluens, projekt U Kudrnů,
RMM únor

5.2.

Kašpárkův rok (TZ + foto)

Paseo groups - Kobrynová

5.2.

Kašpárkův rok (TZ+foto)

'Dubacek - Dubá'; 'Kralupy - měsíčník'; 'Lužec - Vltavan'; 'Mšenské
noviny'; ''Neratovice - listy'; 'Střemský zpravodaj'; Zpravodaj Kostelce
n. L.

6.2.

Přehled RMM - březen

'Kojetický zpravodaj, Tišický zpravodaj

6.2.

Přehled RMM – březen-duben

SVĚT ŽENY, KATKA

11.2.

Fotogfafie expozic – venkov a
kočárky

Mělnická radnice

12.2.

Přehled RMM – březen, DDm
– Krajina vody.., Výstava –
Smrt, smrt ze vsi, projekt U
Kudrnů, velikonoční jarmark,
(TZ + foto)

Bulletin CzechTourism, Dějiny a současnost, Kirke-idnes, Spolana
noviny, Travel Digest, COT businnes, TTG, Koktejl, Time-In, České

16.2.

Přehled RMM březen-duben,
DDm – Krajina vody.., Výstava

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Bleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:
Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
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dráhy pro Vás, Foto, Glanc, Instinkt, Praktická žena, Vinorevue, 21.
století, Lidé a země, Místní kultura, Blesk Hobby, Blesk pro ženy,
Vlasta, Katka, Květy, Překvapení, Naše rodina
Novináři/TV/ Rádia/ weby:

– Smrt, smrt ze vsi, projekt U
Kudrnů, velikonoční jarmark,
Výstava – Jiří Čermák, + foto
26.2.

Akce a výstavy březen –
Velikonoční jarmark, Vynášení
Morany, projekt U Kudrnů,
DMM – Krajina vody, Smrt,
smrt ze vsi.

4.3.

Výstavy v RMM: Smrt, smrt ze
vsi, Krajina vody a její
rozmanistosti: TZ+ foto

9.3.

Přehled RMM duben-červen

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:
Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
AMG

'Byšické novinky - občasník; 'Dřínov u Zlonic', 'Kly - občasník' ; 'Kozomín 10.3.
- čtvrtletník; 'Liběchovský zpravodaj; 'Nelahozeves; 'Spomyšl - J. Marsa
- kronikář; Tuhaň - občasník; 'Velky Borek - H. Vavřivová'; 'Vraňany zpravodaj; 'Záryby - zpravodaj

Přehled RMM duben-červen

Drinovska drbna - Dřínov u Úžic, Mělnické Vtelno - Život... 'Veltruské
listy'

10.3.

Přehled RMM duben-květen

'Dubacek - Dubá'; 'Kralupy - měsíčník'; 'Lužec - Vltavan'; 'Mšenské
noviny'; ''Neratovice - listy'; 'Střemský zpravodaj'; Zpravodaj Kostelce
n. L.

10.3.

Přehled RMM duben +
výstava J.Čermáka + text o
doprovodných programech
muzea

Mělnická radnice

11.3.

Přehled RMM duben +
výstava J.Čermáka + text o
doprovodných programech
muzea + edukační program
kocour Švarcík

Novináři/TV/ Rádia/ weby:

11.3.

Pozvánka na vynášení Morany
a Velikonoční jarmark

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
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Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz, Mělníček TV
Novináři/TV/ Rádia/ weby:

23.3.

TZ – Velikonoční dávnohrátky,
Vynášení Morany

Bulletin CzechTourism, Dějiny a současnost, Kirke-idnes, Spolana
noviny, Travel Digest, COT businnes, TTG, Koktejl, Time-In, České
dráhy pro Vás, Foto, Glanc, Instinkt, Praktická žena, Vinorevue, 21.
století, Lidé a země, Místní kultura, Blesk Hobby, Blesk pro ženy,
Vlasta, Katka, Květy, Překvapení, Naše rodina

25.3.

Přehled RMM květen + TZ
Lhotka

Novináři/TV/ Rádia/ weby:

30.3.

Velikonoční jarmark (TZ+foto)

2.4.

Výstava 10 let RC Chloumek
(TZ+foto)

10.4.

Výstava Život je i iluze

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz, Mělníček TV

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:
Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:
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Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
'Dubacek - Dubá'; 'Kralupy - měsíčník'; 'Lužec - Vltavan'; 'Mšenské
noviny'; ''Neratovice - listy'; 'Střemský zpravodaj'; Zpravodaj Kostelce
n. L.

(TZ+foto)

10.4.

Přehled RMM květen

'Byšické novinky - občasník; 'Dřínov u Zlonic', 'Kly - občasník' ; 'Kozomín 10.4.
- čtvrtletník; 'Liběchovský zpravodaj; 'Nelahozeves; 'Spomyšl - J. Marsa
- kronikář; Tuhaň - občasník; 'Velky Borek - H. Vavřivová'; 'Vraňany zpravodaj; 'Záryby - zpravodaj

Přehled RMM květen

'Kojetický zpravodaj, Tišický zpravodaj

10.4.

Přehled RMM květen

Mělnická radnice

10.4.

Přehled RMM květen

Mělnická radnice

14.4.

TZ – muzejní noc, Léto budiž
pochváleno a malá výstava
Král italský vypověděl Mi…

Bulletin CzechTourism, Dějiny a současnost, Kirke-idnes, Spolana
noviny, Travel Digest, COT businnes, TTG, Koktejl, Time-In, České
dráhy pro Vás, Foto, Glanc, Instinkt, Praktická žena, Vinorevue, 21.
století, Lidé a země, Místní kultura, Blesk Hobby, Blesk pro ženy,
Vlasta, Katka, Květy, Překvapení, Naše rodina

17.4.

Přehled RMM květen

Novináři/TV/ Rádia/ weby:

23.4.

TZ+ foto 40 let s Domečkem

30.4.

RMM květen + TZ malá
výstava Král italský vypověděl
Mi válku, TZ Muzejní noc, TZ
Léto budiž pochváleno

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:
Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
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Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:

7.5.

TZ+foto Upotávka na program
DDM – Šaty dělají člověka

AMG

10.5.

Přehled RMM červen-srpen

Mělnícká radnice

10.5.

Přehled RMM červen

Novináři/TV/ Rádia/ weby:

13.5.

TZ + foto Co už umím? (VIII.)

14.5.

TZ+foto mělnické muzeum
navštívily děti z Polska/ Poznej
své město v polštině

Mělnícká radnice

15.5.

TZ: Léto budiž pochváleno,
Archeologie včera a dnes, Co
už umím?, Poznej své město
pro poslké žáky + foto

Bulletin CzechTourism, Dějiny a současnost, Kirke-idnes, Spolana
noviny, Travel Digest, COT businnes, TTG, Koktejl, Time-In, České

15.5.

RMM červen, Léto budiž
pochváleno, Archeologie

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:
Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
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dráhy pro Vás, Foto, Glanc, Instinkt, Praktická žena, Vinorevue, 21.
století, Lidé a země, Místní kultura, Blesk Hobby, Blesk pro ženy,
Vlasta, Katka, Květy, Překvapení, Naše rodina
Novináři/TV/ Rádia/ weby:

včera a dnes, Co už umím?

15.5.

RMM červen, Léto budiž
pochváleno, Archeologie
včera a dnes, Co už umím?

15.5.

RMM červen, Léto budiž
pochváleno, Archeologie
včera a dnes, Co už umím?

'Dubacek - Dubá'; 'Kralupy - měsíčník'; 'Lužec - Vltavan'; 'Mšenské
noviny'; ''Neratovice - listy'; 'Střemský zpravodaj'; Zpravodaj Kostelce
n. L.

15.5.

RMM červen, Léto budiž
pochváleno, Archeologie
včera a dnes, Co už umím?

Bulletin CzechTourism, Dějiny a současnost, Kirke-idnes, Spolana
noviny, Travel Digest, COT businnes, TTG, Koktejl, Time-In, České
dráhy pro Vás, Foto, Glanc, Instinkt, Praktická žena, Vinorevue, 21.
století, Lidé a země, Místní kultura, Blesk Hobby, Blesk pro ženy,
Vlasta, Katka, Květy, Překvapení, Naše rodina

20.5.

RMM červen-srpen, TZ Léto
budiž pochváleno + foto
angličáci

Novináři/TV/ Rádia/ weby:

28.5.

RMM červen + Tz Archeologie
včera a dnes, ajem se
zapomíná na hluk světa, Rok
ve školní družině

Mé město

29.5.

Angličáci TZ + foto

Mé město

1.6.

Léto první třetiny 20.století
v muzeu Tz + foto

Novináři/TV/ Rádia/ weby:

1.6.

Večer v muzeu – Tz + foto

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:
Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz ,

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
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radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:

3.6.

Léto v muzeu zahájeno! + foto

Mělnická radnice

10.6.

Přehled RMM + začalo to
angličáky(TZ + foto)
Interaktivní program Léto
budiž pochváleno (TZ + foto)

'Dubacek - Dubá'; 'Kralupy - měsíčník'; 'Lužec - Vltavan'; 'Mšenské
noviny'; ''Neratovice - listy'; 'Střemský zpravodaj'; Zpravodaj Kostelce
n. L.

11.6.

Přehled RMM + začalo to
angličáky(TZ + foto)
Interaktivní program Léto
budiž pochváleno (TZ + foto) +
Švarcík (TZ+foto)

'Byšické novinky - občasník; 'Dřínov u Zlonic', 'Kly - občasník' ; 'Kozomín 11.6.
- čtvrtletník; 'Liběchovský zpravodaj; 'Nelahozeves; 'Spomyšl - J. Marsa
- kronikář; Tuhaň - občasník; 'Velky Borek - H. Vavřivová'; 'Vraňany zpravodaj; 'Záryby - zpravodaj

Přehled RMM + začalo to
angličáky(TZ + foto)
Interaktivní program Léto
budiž pochváleno (TZ + foto) +
Švarcík (TZ+foto)

'Kojetický zpravodaj, Tišický zpravodaj

11.6.

Přehled RMM + začalo to
angličáky(TZ + foto)
Interaktivní program Léto
budiž pochváleno (TZ + foto) +
Švarcík (TZ+foto)

Bulletin CzechTourism, Dějiny a současnost, Kirke-idnes, Spolana
noviny, Travel Digest, COT businnes, TTG, Koktejl, Time-In, České
dráhy pro Vás, Foto, Glanc, Instinkt, Praktická žena, Vinorevue, 21.
století, Lidé a země, Místní kultura, Blesk Hobby, Blesk pro ženy,
Vlasta, Katka, Květy, Překvapení, Naše rodina

24.6.

Přehled RMM + začalo to
angličáky(TZ + foto)
Interaktivní program Léto
budiž pochváleno (TZ + foto) +
Švarcík (TZ+foto)

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,

24.6.

Přehled RMM + začalo to
angličáky(TZ + foto)
Interaktivní program Léto
budiž pochváleno (TZ + foto) +

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
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kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz

Švarcík (TZ+foto)

Bauermedia - Kaiserova

2.7.

Fotografie k výstavě začalo to
angličáky

Novináři/TV/ Rádia/ weby:

7.7.

TZ + foto z výstavy Začalo to
angličáky

Bulletin CzechTourism, Dějiny a současnost, Kirke-idnes, Spolana
noviny, Travel Digest, COT businnes, TTG, Koktejl, Time-In, České
dráhy pro Vás, Foto, Glanc, Instinkt, Praktická žena, Vinorevue, 21.
století, Lidé a země, Místní kultura, Blesk Hobby, Blesk pro ženy,
Vlasta, Katka, Květy, Překvapení, Naše rodina

7.7.

TZ + foto z výstavy Začalo to
angličáky

AMG

10.7.

RMM přehled srpen-říjen

Novináři/TV/ Rádia/ weby:

14.7.

TZ + foto Dětský folklorní
soubor jarošáček obrazem

17.7.

TZ + foto Muzeum dětem –
nabídka akcí pro děti

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:
Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
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TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:

21.7.

500 návštěvník výstavy Začalo
to angličáky TZ + ilustrační
foto

23.7.

TZ + foto Tety muzejnice
představí staré časy

30.7.

TZ + foto Tety muzejnice u
MKD

'Dubacek - Dubá'; 'Kralupy - měsíčník'; 'Lužec - Vltavan'; 'Mšenské
noviny'; ''Neratovice - listy'; 'Střemský zpravodaj'; Zpravodaj Kostelce
n. L.

31.7.

Přehled RMM září

'Kojetický zpravodaj, Tišický zpravodaj

31.7.

Přehled RMM září-říjen

Novináři/TV/ Rádia/ weby:

19.8.

TZ + foto Prošli jsme se
mělníkem s kocourkem
Švarcíkem

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:
Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:
Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
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Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:

20.8.

TZ + foto derniéra výstavy
Léto budiž pochváleno!

'Dubacek - Dubá'; 'Kralupy - měsíčník'; 'Lužec - Vltavan'; 'Mšenské
noviny'; ''Neratovice - listy'; 'Střemský zpravodaj'; Zpravodaj Kostelce
n. L.

26.8.

Přehled RMM září-říjen + TZ
osobnosti českých vinět, EHD
2015, zakončení výstavy
angličáků.

Bulletin CzechTourism, Dějiny a současnost, Kirke-idnes, Spolana
noviny, Travel Digest, COT businnes, TTG, Koktejl, Time-In, České
dráhy pro Vás, Foto, Glanc, Instinkt, Praktická žena, Vinorevue, 21.
století, Lidé a země, Místní kultura, Blesk Hobby, Blesk pro ženy,
Vlasta, Katka, Květy, Překvapení, Naše rodina

26.8.

Přehled RMM září-říjen + TZ
osobnosti českých vinět, EHD
2015, zakončení výstavy
angličáků.

'Kojetický zpravodaj, Tišický zpravodaj

26.8.

Přehled RMM září-říjen + TZ
osobnosti českých vinět, EHD
2015, zakončení výstavy
angličáků.

'Byšické novinky - občasník; 'Dřínov u Zlonic', 'Kly - občasník' ; 'Kozomín 26.8.
- čtvrtletník; 'Liběchovský zpravodaj; 'Nelahozeves; 'Spomyšl - J. Marsa
- kronikář; Tuhaň - občasník; 'Velky Borek - H. Vavřivová'; 'Vraňany zpravodaj; 'Záryby - zpravodaj

Přehled RMM září-říjen + TZ
osobnosti českých vinět, EHD
2015, zakončení výstavy
angličáků.

Novináři/TV/ Rádia/ weby:

Přehled RMM září+ TZ
osobnosti českých vinět, EHD
2015, zakončení výstavy
angličáků.

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz

26.8.

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
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Novináři/TV/ Rádia/ weby:

27.8.

TZ + foto Losování výherců
soutěže Angličáky parkují ve
městě

3.9.

Projekt EVVO – téma
mykologie, prevence rizik
otravy jedovatými houbami

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
Týdeník mělnicko

+ foto
Novináři/TV/ Rádia/ weby:

6.9.

Zakončení výstavy Začalo to
angličáky (text+foto)

AMG

10.9.

Přehled říjen-prosinec

Mělnická radnice

10.9.

Přehled říjen

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz

'Byšické novinky - občasník; 'Dřínov u Zlonic', 'Kly - občasník' ; 'Kozomín 10.9.
- čtvrtletník; 'Liběchovský zpravodaj; 'Nelahozeves; 'Spomyšl - J. Marsa
- kronikář; Tuhaň - občasník; 'Velky Borek - H. Vavřivová'; 'Vraňany zpravodaj; 'Záryby - zpravodaj

Přehled říjen-prosinec

Drinovska drbna - Dřínov u Úžic, Mělnické Vtelno - Život... 'Veltruské
listy'

10.9.

Přehled říjen-prosinec

'Dubacek - Dubá'; 'Kralupy - měsíčník'; 'Lužec - Vltavan'; 'Mšenské
noviny'; ''Neratovice - listy'; 'Střemský zpravodaj'; Zpravodaj Kostelce
n. L.

10.9.

Přehled říjen

Mělnická radnice

15.9.

Ze starých časů hasičských,
Ptačí festival, Výstava Hoří –
hasiči v muzeu, Den SK,
Mělnický Skaut vystavuje.

Novináři/TV/ Rádia/ weby:

23.9.

Přehled říjen + Ze starých časů
hasičských, Skaut – 95 let, Den
SK, Ptačí festival

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
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radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:

2.10.

Výstava ze starých časů
hasičských

4.10.

Mělničtí skauti vystavují v
muzeu

'Kojetický zpravodaj, Tišický zpravodaj

9.10.

Přehled RMM listopad prosinec

Mělnická radnice

9.10.

Přehled RMM listopad

'Dubacek - Dubá'; 'Kralupy - měsíčník'; 'Lužec - Vltavan'; 'Mšenské
noviny'; ''Neratovice - listy'; 'Střemský zpravodaj'; Zpravodaj Kostelce
n. L.

9.10.

Přehled RMM listopad prosinec

Mělnická radnice

15.10.

Vánoční výstava v muzeu,
Školy v terénu, Svět ilustrací
josefa Lady, Ohlédnutí za EHD

'Dubacek - Dubá'; 'Kralupy - měsíčník'; 'Lužec - Vltavan'; 'Mšenské
noviny'; ''Neratovice - listy'; 'Střemský zpravodaj'; Zpravodaj Kostelce
n. L.

16.10.

RMM listopad- prosinec,
Vánoční výstava v muzeu,
Školy v terénu, Svět ilustrací
josefa Lady, Vánoční jarmark +
foto

Novináři/TV/ Rádia/ weby:

16.10.

RMM listopad- prosinec,

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:
Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz
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Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz, cti-doma.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:

Vánoční výstava v muzeu,
Školy v terénu, Svět ilustrací
josefa Lady, Vánoční jarmark +
foto

22.10.

Den Středočeského kraje +
foto

Týdeník mělnicko

22.10.

Ohlednutí za EHD + foto

Novináři/TV/ Rádia/ weby:

29.10.

Den Středočeského kraje v
muzeu

5.11.

Śkoly v terénu

10.11.

Přehled RMM leden-březen

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz, cti-doma.cz

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz, cti-doma.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:
Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz, cti-doma.cz
AMG
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2016
'Dubacek - Dubá'; 'Kralupy - měsíčník'; 'Lužec - Vltavan'; 'Mšenské
noviny'; ''Neratovice - listy'; 'Střemský zpravodaj'; Zpravodaj Kostelce
n. L.

10.11.

Přehled RMM prosinec + foto
a TZ Vánoční jarmark

Drinovska drbna - Dřínov u Úžic, Mělnické Vtelno - Život... 'Veltruské
listy'

10.11.

Přehled RMM leden-březen
2016

Mělnická radnice

10. 11.

Přehled RMM prosinec,
Confluens č.9 + foto.
Předvánoční jarmark + foto.
Výstava Honzík volá Bětu:
Vánoce jsou tu.

Bulletin CzechTourism, Dějiny a současnost, Kirke-idnes, Spolana
noviny, Travel Digest, COT businnes, TTG, Koktejl, Time-In, České
dráhy pro Vás, Foto, Glanc, Instinkt, Praktická žena, Vinorevue, 21.
století, Lidé a země, Místní kultura, Blesk Hobby, Blesk pro ženy,
Vlasta, Katka, Květy, Překvapení, Naše rodina

25.11.

Přehled RMM leden- březen,
TZ + foto Vynášení Morany,
velikonoční jarmark.

Novináři/TV/ Rádia/ weby:

26.11.

TZ Honzík volá Bětu + foto

26.11.

Přehled RMM prosinec + Tz a
foto Předvánoční řemeslný
jarmark, Severské Vánoce

27. 11.

TZ+foto zahájení výstavy:
Advent a Vánoce v zemi
Joulupukkiho

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz, cti-doma.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:
Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz, cti-doma.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:
Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
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Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz, cti-doma.cz
Novináři/TV/ Rádia/ weby:

7.12.

TZ+fot Předvánoční jarmark

Město Mělník – podklady pro Česká kultura

7. 12.

Přehled RMM leden

Mělnická radnice

10. 12.

Přehled RMM leden,
Pozvánka na přednášku
Finsko, Interaktivní projekty
v muzeu, Výstava obrazů
P.Pěnkavy

'Kojetický zpravodaj, Tišický zpravodaj

10. 12.

Přehled RMM leden,
Pozvánka na přednášku
Finsko, Interaktivní projekty
v muzeu, Výstava obrazů
P.Pěnkavy

'Dubacek - Dubá'; 'Kralupy - měsíčník'; 'Lužec - Vltavan'; 'Mšenské
noviny'; ''Neratovice - listy'; 'Střemský zpravodaj'; Zpravodaj Kostelce
n. L.

10. 12.

Přehled RMM leden,
Pozvánka na přednášku
Finsko, Interaktivní projekty
v muzeu, Výstava obrazů
P.Pěnkavy

Mělnická radnice

10. 12.

Přehled RMM leden,
Pozvánka na přednášku
Finsko, Interaktivní projekty
v muzeu, Výstava obrazů
P.Pěnkavy

'Dubacek - Dubá'; 'Kralupy - měsíčník'; 'Lužec - Vltavan'; 'Mšenské
noviny'; ''Neratovice - listy'; 'Střemský zpravodaj'; Zpravodaj Kostelce
n. L.

10. 12.

Přehled RMM leden,
Pozvánka na přednášku
Finsko, Interaktivní projekty
v muzeu, Výstava obrazů
P.Pěnkavy

Novináři/TV/ Rádia/ weby:

11. 12.

Přehled RMM leden – březen,
Předvelikonoční jarmark,
Vynášení Morany, Obrazy
P.Pěnkava, legenda o zazděné
koččce.

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz, cti-doma.cz

Abcnacesty. cz , Babinet. cz, Blaník – radio, Boleslavský deník Bobr
Brandýs n. L. TV, Ceskevylety. cz, Ceskopis. cz , Rádio City, Country
radio; Česká televize 1,Česká televize2 kultura, ČR 1 Tipy pro volný čas,
víkend, ČR 1 a 2; ČTK, Dama. Cz; e-dovolena.cz; Ententyky.cz,
Frekvence1, Hory doly. cz , Hospodářské noviny, Impuls , Rádio Signál,
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kam-na-výlet. cz, kdykde. cz, Kokorinsko.info, Litoměřický deník, Lauer
František, Lidové Noviny, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník, MF Dnes,
Milovice.org, TV Nova, novinky.cz, Peknyden. cz, Polabský týdeník
TOK, Právo, Prima TV, Prozeny.cz, ČR Region, Relax, Rodinnevylety.cz;
RTV - Roudnická televize, Stastnezeny.cz; Toulkypocechach.com, TV
Kralupy, Žena-in.cz, Mělníček TV

Weby, které zveřejňují akce: www.peknyden.cz, www.milovice.org, www.polabi.com, www.ceskopis.cz, www.horydoly.cz ,
www.ententyky.cz, www.zena-in.cz, www.mestomseno.cz, www.e-dovolena.cz, www.kdykde.cz, , www.kokorinsko.info,
www.ceskevylety.cz, www.rodinnevylety.cz, www.tipynavylet.cz, www.vyletnik.cz, www.atlasceska.cz, www.dama.cz,
www.novinky.cz, www.toulkypocechach.com, www.babinet.cz, www.stastnezeny.cz, www.neratoviny.cz; www.diginaves.cz (ČT 24 –
regionální zprávy); www.mojemesto.cz; www.sedmicka.cz ( regionální reportáže), www.kidsland.cz, www.kokorin.info,
www.malydobrodruh.cz, www.magickecestovani.cz, http://soutok.blogspot.cz/, www.turistika.cz

Weby s vlastní správou akcí: www.melnicek.cz , www.mistnikultura.cz, www.kudyznudy.cz, www.toulavakamera.cz/events,
www.rodina.cz, www.kamdnesvyrazime.cz, www.krasnecesko.cz, www.nepropasni.cz, www.kam-na-vylet.cz, www.czecot.com,
www.akcevcesku.cz, www.infocesko.cz, www.akce.cz, www.azrodina.cz, www.medvidek-myval.cz, www.webtrziste.cz,
www.sermiry.cz, www.detinapalube.cz, www.sematam.cz, www.centralbohemia.cz, www.cestovatel.cz, www.pametihodnosti.cz,
www.superevent.cz/akce
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Příloha č. 5

72

Příloha č. 6

Příloha č. 7
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Příloha č. 8
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Příloha č. 9
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Příloha č. 11
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Příloha č. 12

Příloha č. 13
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