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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNÍHO MUZEA
MĚLNÍK, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2019
Regionální muzeum Mělník, p. o. (dále jen muzeum) získalo titul "Muzeum roku 2018"
v celorepublikové soutěži portálu do-muzea.cz! A i když se někteří snaží toto ocenění
snižovat, pro muzeum to ukazuje jeho postavení a práci zejména v místní komunitě
a v blízkém okolí i jeho práci pro školy, odkud dostává pravidelně hlasy.
Činnost v roce 2019 byla ovlivněna nemocí etnografky a zástupkyně ředitelky Mgr.
Černé, která trvá od března do současnosti. Od července navíc muzeum nemělo ani
přírodovědce, který odešel do Pardubic. Teprve v prosinci se podařilo místo obsadit.
I přes tyto nepříznivé skutečnosti se podařilo plán činnosti splnit díky mimořádnému
úsilí některých pracovníků a využití externích pracovníků a spolupracovníků muzea.

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST A DOKUMENTACE
Akvizice
V roce 2019 bylo do chronologické sbírkové evidence zapsáno celkem 94 př. čísel
Průběžně zápisy přírůstků do podsbírky Regionální tisk (12 přír. čísel), Vinařství (11 přír.
čísel), Historie (36 přír. čísel), Příroda (3 přír. čísla), Regionální knihovna (2 přír. čísla)
a Archeologie (30 přír. čísel).
Celkem čítá Sbírka Regionálního muzea Mělník, p. o. 41 270 čísel.
Do systematické evidence (druhého stupně evidence) bylo celkem zpracováno 718 inv. čísel
(z toho 3 inv. čísla v podsbírce historické, 61 inv. čísel v podsbírce Regionální tisk, 2 inv.
čísla v podsbírce Regionální knihovna, 2 inv. č. v podsbírce Vinařství, Archeologie (650 inv.
čísel).
V souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. probíhala inventarizace sbírkového fondu.
Celkově bylo inventarizováno 4324 evidenčních čísel, z toho v podsbírce Regionální
knihovna 180 inv. č., v podsbírce archeologické 2962 inv. čísel, v podsbírce antropologické
4 inv. čísel, v podsbírce vinařství 72 inv. čísel, v podsbírce regionální tisk 18 inv. čísel
a v podsbírce historické (pohlednice) 1349 inv. čísel. V podsbírce přírodovědné z důvodů
změn pracovníků na postu přírodovědce proběhla mimořádná inventarizace celého sbírkového
fondu.
Fotodokumentace sbírkového fondu v digitální podobě
V podsbírce historické probíhala fotodokumentace souběžně s inventarizací sbírek. Nafocena
byla i část předmětů ve stálé expozici historických houpadel a 2 knihy.
V podsbírce archeologické bylo doplněno 284 digitálních inventárních záznamů doplněno
o fotografie.
Digitalizace sbírkové dokumentace v programu Bach
Digitalizace chronologické evidence pokročila v podsbírce knihy o 2 záznamy.
Pokračovala práce na lokačním seznamu depozitáře s podsbírkou archeologickou
a antropologickou v návaznosti na nově zapsané nálezy ze ZAV ve spolupráci
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s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, v.v.i., ze ZAV dalších archeologů z ArÚ
a ostatních institucí provádějících ZAV na území Mělnicka.
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).
Regionálnímu muzeu v Kolíně byly na výstavu Třicetiletá válka na Kouřimsku…..
zapůjčeny dvě hlavně švédských houfnic.

KNIHOVNA
Studijní knihovna
Bylo zapsáno 25 př. č. do přírůstkové knihy studijní knihovny.
Bylo prezenčně zapůjčeno 44 titulů pracovníkům RM Mělník.
Bylo prezenčně zapůjčeno 5 titulů badatelům.
Bylo zapsáno 25 titulů do knihovního programu Clavius.
Bylo napsáno 29 karet do lístkového katalogu studijní knihovny.
Firmou Lanius Tábor byl proveden přechod z formátu UNIMARC na MARC 21 u programu
Clavius za účelem jeho zkvalitnění.
Provedení inventury knih ze studijní knihovny, které měl zapůjčeny Mgr. Libor Praus
z důvodu ukončení jeho pracovního poměru v Regionálním muzeu Mělník k 30. 6. 2019.
Celkem bylo zkontrolováno 52 titulů. Všechny knihy byly dohledány.
Regionální knihovna
Prezenčně bylo zapůjčeno 19 titulů pracovníkům RMM a 12 titulů badatelům.
Kartotéka osobností
Bylo napsáno 29 karet do kartotéky osobností – lístkový katalog.
Bylo napsáno 47 karet do programu BACH – osobnosti.
Bylo zhotoveno 13 záznamů do tabulky Osobnosti regionu - novinové články – pro potřeby
badatelů muzea – PC knihovna.
Procházení novinových článků v regionálním tisku (Měsíčník Mělnicko) – zhotovení kopií
článků o osobnostech Mělnicka – podklad pro kartotéku osobností.
Konzultační činnost v knihovně
Vyhledání materiálů pro 3 badatele:
Horáková, Gabriela – vyhledání materiálů pro bakalářskou práci na téma
„ Historie, současnost a budoucnost pěstování odrůdy Müller Thurgau v Čechách“.
Bylo zapůjčeno 10 titulů z regionální sbírkové knihovny.
Pohunková, Iva – vyhledání podkladů pro bakalářskou práci na téma „Objekty hloubené
v pískovci“ - zapůjčen 1 titul z regionální sbírkové knihovny.
Ing. arch. Řehák, Martin – vyhledání podkladů pro komentovanou procházku po městských
částech Mělníka Rybáře, Okrouhlík, Záduší v rámci „Dnů architektury“ – zapůjčen 1 titul
z regionální sbírkové knihovny a 4 tituly ze studijní knihovny.

ARCHEOLOGIE
Sbírkotvorná činnost
Vytváření nové archeologické podsbírky je ovlivněno především prováděním záchranných
archeologických výzkumů při stavební činnosti na pravé straně řeky Labe bývalého okresu
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Mělník a přebíráním zejména kovového materiálu od detektorářů a dalších amatérských
archeologů.
V roce 2019 bylo zaznamenáno 7 pozitivních akcí. V první polovině roku bylo nutné
zdokumentovat archeologické situace při výstavbě RD na kat. ú. Dřísy a Tuhaň. Další dvě
stavební akce proběhly na území s archeologickými nálezy, proto byla oblast stavby
podrobena povrchovému sběru. Jednalo se o výstavby RD na kat. ú. Kly a Mělník. V druhé
polovině roku bylo nutné zdokumentovat archeologické situace při výstavbě dvou RD
na kat. území Řepín. Z investorských akcí byly v druhé polovině roku 2019 pozitivní celkem
tři, a to všechny na kat. území Mělník. Zbývající akce byly negativní.
Muzeum v této části uvádí pouze přehled záchranných archeologických výzkumů a činnost
kolem stavebních a jiných aktivit, na které se vztahuje zákon č. 20/1987 Sb. v platném znění.
Ostatní akce muzea související s oborem archeologie jsou popsány v přehledu muzea.

Zpráva o činnosti muzea v oboru archeologie
Záchranné archeologické výzkumy:
a) Záchranné archeologické výzkumy hrazené investorem:
Během podzimu roku 2018 a celého roku 2019 provedlo Regionální muzeum Mělník,
příspěvková organizace záchranné archeologické výzkumy formou dohledu a jeden
předstihový výzkum (v případě synagogy v ulici Bezručova na kat. ú. Mělník) u 78 akcí. Tyto
akce probíhaly na kat. ú.: Bosyně (el. kabel), Byšice (výstavba chodníku), Čečelice
(2x el. kabel), Dřísy (ČOV, vodovod, 3x el. kabel, rekonstrukce chodníku a osvětlení), Hostín
u Mělníka (stavební úpravy), Chrást u Tišic (přístavba zdravotního střediska, 3x el. kabel),
Jelenice u Mělníka (2x el. kabel), Kly (vybudování chodníku včetně veřejného osvětlení,
4x el. kabel), Kozly u Tišic (el. kabel, stavba budovy pro administrativu), Křenek (el. kabel),
Liběchov (přestavba garáže na řeznictví, 2x el. kabel), Liblice (2x el. kabel), Lhota u Dřís
(el. kabel), Malý Újezd (polní cesta, 2x el. kabel), Mělnické Vtelno (el. kabel), Mělník
(vánoční strom, stavební úpravy domova seniorů, synagoga, vodovod+kanalizace, stavba
myčky pro auta, výstavba prodejny oprava chodníku, 12x el. kabel, dostavba vzorkové
prodejny, stavba montážní dílny se zázemím, 6x novostavba RD), Mšeno (el. kabel),
Nebužely (el. kabel), Ovčáry u Dřís (el. kabel), Skuhrov u Mělníka (el. kabel), Tuhaň
(5x el. kabel), Vehlovice (3x el. kabel), Všetaty (2x el. kabel), Záboří u Kel (el. kabel)
a Želízy (el. kabel). Celkem bylo předáno 78 expertních listů ke stavbě potvrzující provedení
záchranného archeologického výzkumu formou dohledu. U tří akcí byly zachyceny
archeologické situace, které bylo nutné zdokumentovat. Ve všech případech se jednalo
o kat. území Mělník. Zbývající akce byly s výsledkem negativním.
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: Borek nad Labem, Čečelice, Dolní Zimoř, Dřísy, Hostín u Mělníka, Chodeč
u Mělníka, Chorušice, Chrást u Tišic, Jelenice u Mělníka, Jestřebice u Kokořína, Kly,
Konětopy, Kozly u Tišic, Lhota u Dřís, Lhotka u Mělníka, Liběchov, Liblice, Malý Újezd,
Mělník, Mšeno, Ovčáry u Dřís, Řepín, Skuhrov u Mělníka, Stránka u Mšena, Střemy, Tišice,
Tuhaň, Vehlovice, Velký Borek, Velký Újezd u Chorušic, Vidim, Všetaty, Vysoká u Mělníka,
Vysoká Libeň a Záboří u Kel.
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U dvou akcí došlo k zachycení archeologických situací, které bylo nutné zdokumentovat.
Další dvě akce se nacházely na území s archeologickými nálezy, proto byla oblast stavby
podrobena povrchovému sběru. Zbývající akce byly negativní.
Na základě ukončených záchranných archeologických výzkumů bylo předáno 97 expertních
listů ke stavbě potvrzujících provedení záchranného archeologického výzkumu.
Naplňování dohody o rozsahu a podmínkách provádění záchranného archeologického
výzkumu oprávněnou organizací a AV ČR
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace 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 takto: muzeum provádí záchranné archeologické výzkumy formou
dohledu, dále předstihové záchranné archeologické výzkumy, dokumentuje a zajišťuje
záchranu archeologických nálezů z těchto výzkumů a vede archeologickou podsbírku.
Dále se muzeum vyjadřuje ke všem stavebním aktivitám ve své oblasti a to jak k investičním,
tak neinvestičním. Za rok 2019 se vyjádřilo k celkem 213 žádostem o stavební činnost
v regionu a má od SÚ a jiných institucí k dispozici celkem 850 informací o stavebních
aktivitách na spravovaném území. Systematický záchranný archeologický výzkum,
vyplývající z dohody mezi muzeem a AV ČR, zatím Regionální muzeum Mělník,
příspěvková organizace na území okresu Mělník neuskutečnilo. Další možnost v oblasti
výzkumu – systematický povrchový průzkum – muzeum 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 archeologických akcích,
muzeum v roce 2019 odevzdalo celkem 26 NZ. Všechny tyto NZ byly s negativním
výsledkem a muzeum je odevzdalo prostřednictvím Archeologické mapy ČR, která byla
vytvořena Archeologickým ústavem AV ČR Praha, v.v.i. v červnu 2017 za tímto účelem.
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 zpracování dokumentace z tohoto výzkumu, tedy v roce 2020.
NZ z předstihového záchranného výzkumu na lokalitě Mšeno, ul. Jezerní a Mělník, židovský
hřbitov provedené na podzim roku 2015, budou do archivu Archeologického ústavu
AV ČR v.v.i. odevzdány v roce 2020 – po předání dokumentace a analýz z výše jmenovaných
výzkumů. Co se týče posledních záchranných archeologických výzkumů v Mělníku
(Nůšařská ulice a křižovatka silnic Nádražní a Kokořínská) provedených v roce 2018, tak tyto
NZ budou do archivu Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. předány rovněž během
roku 2020. Pozitivní archeologické akce, které muzeum provedlo během roku 2019, budou
zpracovány do podoby NZ až v roce 2022.
Výkaz účetnictví s obsahem analytické evidence nákladů a výnosů souvisejících se ZAV
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace uskutečnilo v roce 2019 celkem 97
záchranných archeologických výzkumů při individuální výstavbě a 78 záchranných
archeologických výzkumů formou dohledu, které byly hrazeny investorem.
Celková úhrada Regionálnímu muzeu Mělník, příspěvkové organizaci za záchranné
archeologické výzkumy v roce 2019 ze strany investorů činila 152.523,47 Kč včetně DPH.
V této částce jsou zahrnuty jak práce provedené zaměstnanci muzea, tak úhrada služeb
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subdodavatelských organizací, která činila celkem 41.297,-- Kč včetně DPH. Čistá úhrada
za provedené archeologické výzkumy pouze Regionálním muzeem, příspěvkovou organizací
tedy činila 111.226,47 Kč včetně DPH.
Náklady muzea na práce spojené s archeologickými nehrazenými akcemi, v souvislosti
s individuální výstavbou RD, činily v roce 2019 celkem 77.541,-- Kč.
Náklady muzea za rok 2019 spojené s archeologickými investorskými aktivitami činily
42.928,24 Kč. Celkové náklady muzea na práce spojené se záchrannými archeologickými
výzkumy (investorskými i neinvestorskými) tedy za rok 2019 činily 120.469,24 Kč.
Muzeum v červnu a říjnu roku 2019 požádalo Středočeský kraj na základě
usnesení č. 040-5/2007/RK z 21. 2. 2007 o příspěvek na ZAV formou dohledu při výstavbě
RD ve výši 63.010,-- Kč. Jednalo se celkem o 89 akcí.
Náklady na mzdu archeologa, laboranta a řidiče v počtu 1,1 pracovníka muzea byly v roce
2019 v hrubé mzdě 380.274,-- Kč a v čisté mzdě 289.299,-- Kč. Odvod zdravotního
a sociálního pojištění Regionálním muzeem Mělník, příspěvkovou organizací
za 1,1 zaměstnance byl 128.906,-- Kč. A odvod sociálního a zdravotního pojištění
1,1 zaměstnance byl 41.841,-- Kč.
Tabulka č. 1 Přehled aktivit Regionálního muzea Mělník v oblasti archeologie
Počet žádostí včetně sdělení SÚ

372

Počet korespondence spojených se 172
SÚ
Počet vyjádření RMM
Počet
korespondence
RMM
spojené s archeologií
investoři negativní
ZAV
investoři pozitivní
RD pozitivní
RD negativní

213
850

ZAV
Celkem
Expertní listy Investoři
ke stavbě
RD
ZAA pro ArÚ (AMČR)
NZ pro ArÚ
NZ pro investory

175
78
97
26
0
0

75
3
4 + 2 povrchové sběry
93

Konzervace a restaurování
Probíhá pravidelná měsíční kontrola depozitáře.
V průběhu roku 2019 docházelo k celkové reorganizaci a ukládání nálezů ve všech
místnostech v návaznosti na předělání prostor na kancelář spojenou s konzervačním sektorem
pro keramický materiál přesunutým z vedlejší místnosti. Tím postupně dochází k uvolnění
další části, která bude přeměněna na depozitář s archeologickým materiálem
s dokumentačním prostorem a menší příruční knihovnou.
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Konzervace kovových nálezů: nebyla provedena. Je v plánu pravděpodobně v roce 2020,
pokud muzeum uspěje v grantovém programu MK ČR. Konzervace keramiky (větší nádoby)
bude také provedena pravděpodobně v roce 2020. Drobnější opravy na keramických nálezech
probíhají průběžně s pokračující novou desetiletou revizí a zápisem dalších archeologických
nálezů.
Expoziční a výstavní činnost
Krátkodobé výstavy
- archeologická výstava v kavárně s názvem „Depoty v průběhu dějin“ zaměřená
na fenomén ukládání depotů od pravěku až po novověk. Zaměření především na region
Mělnicka. Výstava proběhla v termínu 30. 4. – 26. 5. 2019
- prezentace archeologické výstavy „Depoty v průběhu dějin“ v Centru seniorů
v červnu 2019.
Práce s dětmi a mládeží, spolupráce se školami či jinými institucemi
Přednášky: ZŠ Hořín, 3. – 5. třída na téma „Pravěk Mělnicka“, 30 žáků, datum: 22. 10. 2019.
Konzultační činnost
K. Sklenář – keramika a další archeologický materiál z výzkumů na kat. území Nelahozeves,
jaro 2019.
Publikační a ediční činnost
Články: Hylmarová, L. – Veselá, A. 2019: REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK, p. o.,
Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky u Prahy.
Výzkumná činnost
ZAV formou dohledu – oblast kolem Liběchovky – zatím nepokračováno.
Odborné semináře, konference a komise
Účast na kolokviu ČAS, Národní muzeum Praha ve dnech 9. – 10. 4. 2019
Účast na XLVII. semináři archeologů z muzeí a institucí památkové péče, které se konalo
v Uherském Hradišti ve dnech 29. – 31. 5. 2019.
Jednání, schůze, porady: Účast na jednáních SAK.
Různé
Muzeum se dne 19. 3. 2019 zúčastnilo místního šetření na pozemku Ing. Mgr. Petra Buriana u
čp. 55, kde došlo k narušení archeologických situací, aniž byl stavební záměr ohlášen. Šetření
se dále zúčastnil Městský úřad Mělník, Odbor školství a kultury, Odd. památkové péče a
NPÚ, ÚOP středních Čech.
Muzeum převzalo archeologické nálezy z pozůstalosti dr. V. Mouchy z ARUP AV ČR Praha,
v.v.i. do sbírky muzea.
V rámci Mezinárodního dne archeologie byla uskutečněna dne 19. 10. 2019 komentovaná
prohlídka pravěkého a raně středověkého hradiště „Hrádek u Libochovan“, okres
Litoměřice, které se zúčastnilo 35 zájemců. Na akci se mělo podílet Oblastní muzeum
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v Litoměřicích, se kterým byla spolupráce dojednána. Zejména se jednalo o propagaci.
Ve skutečnosti se pak muzeum vůbec nezapojilo a akce se nezúčastnil z muzea nikdo. Lidé
z okolí se o akci dozvídali různým způsobem, ale nikoliv od litoměřického muzea. Hradištěm
návštěvníky provedli dr. Miroslav Slabina a dr. Jindřich Šteffl, který tuto lokalitu
systematicky zkoumá zejména nedestruktivními metodami od roku 2013. Akce byla všemi
zúčastněnými hodnocena jako velmi zdařilá a již se těší na další podobnou.

EXPOZIČNÍ A VÝSTAVNÍ ČINNOST.
Stálé expozice muzea navštívilo v roce 2019 celkem 4680 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 713 návštěvníků, z toho 670 platících a 43 neplatících.

Skalní obydlí ve Lhotce navštívilo od května do září celkem 2945 návštěvníků, z toho 2576
platících a 369 neplatících.

Během roku 2019 byla doplněna expozice o další nové exponáty expozice historických
houpadel.
V průběhu roku pokračovala reinstalace vinařské části expozice muzea. Pokračovala rovněž
reinstalace expozice Příroda. Expozice byla částečně doplněna novými texty, mapami
a byly obměněny některé dermoplastické preparáty. Reinstalace bude dokončena v roce 2020
s příchodem nové přírodovědně pracovnice.
Pro zatraktivnění stálé expozice je v pokladně muzea umístěn pregéř – dobová lavice
pro ražbu mincí (raznice ve tvaru denáru kněžny Emmy) na hliníkové plíšky. Jeho pořízení
se ukázalo jako přínosné pro zatraktivnění nabídky muzea. Pregéř je využíván zejména
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rodinami s dětmi a při větších akcích pro veřejnost (muzejní noc, Dny EHD, Den
Středočeského kraje …)
V rámci spolupráce s Centrem seniorů Mělník byly v jeho prostorách prezentovány tyto
fotografické výstavy:
3. 1. – 31. 1. 2019 – Ptačí svět, Výstava fotografií zoologa mělnického muzea Mgr. Libora
Prause, PhD.
1.– 28. 2. – Mexiko, Výstava fotografií z cest ředitelky mělnického muzea PhDr. Miloslavy
Havlíčkové
2. 5. – 31. 5. – Tichá krása kapucínského areálu na Mělníku, výstava fotografií historika
muzea Mgr. Lukáše Snopka
3. 6. – 30. 6. – Depoty v průběhu dějin. Archeologická výstava zaměřená na ukládání depotů
(pokladů) nejen v pravěku, ale i ve středověku a novověku.
Krátkodobé výstavy
Půjdem spolu do Betléma – výstava betlémů zapůjčených z Krkonošského muzea
v Jilemnici (1. 1. – 6. 1. 2019). Posledních pár dnů vánoční výstavy se zúčastnilo 287
návštěvníků.
Poklady Rytířů Mělnických – výstava scénických rekvizit a vybavení (12. 1. – 3. 2.)
v malém sále muzea. Součástí byla také možnost vyzkoušet dobový oděv, výstroj a výzbroj.
Celková návštěvnost byla 208 osob.
Chlapi si zase hrajou… (18. 1. – 10. 2.)
Výstava již po několikáté přibližuje činnost členů a přátel Modelklubu Mělník, se kterým
muzeum dlouhodobě spolupracuje.
Celková návštěvnost byla 356 osob.
Vlastimil Týma - obrazy (15. 3. – 7. 4.)
Výstava děl známého mělnického malíře.
Celková návštěvnost byla 90 osob.
Nespoutaná řeka – Regionální muzeum Mělník – výstava s interaktivními zónami – příroda
říční krajiny a význam řek pro člověka (5. 4. – 9. 6.)
Celková návštěvnost byla 1166 osob.
Svět kostiček – vstupte do světa Lega, Regionální muzeum Mělník a Ing. arch. Petr Šimr
Ph.D. Lego a herna s kostkami Lego Duplo a Lego Classic (21. 6. – 25. 8.)
Celková návštěvnost byla 2963 osob.
Dopravka včera a dnes - Regionální muzeum Mělník ve spolupráci s Muzeem policie ČR
(27. 9. – 28. 10.)
Celková návštěvnost byla 223 osob.
Brekeke! aneb V Mělníku není konec vodníků (19. 7. – 3. 11.) – letní vodnická výstava
ve spolupráci se ZUŠ Mšeno s herním koutkem, miniakváriem a soutěží.
Celková návštěvnost byla 1258 osob.
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Krátkodobé výstavy ve vstupních prostorách muzea
Mělnické poklady (8. 1. – 3. 2.) - výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Mělník
pod vedením PaedDr. Ireny Wenkeové
Návštěvníků: 350 os.
Ohlédnutí za dalším rokem činnosti Rodinného centra Kašpárek Mělník (7. 2. – 3. 3.)
Vernisáž s balonkovou show 6. 2. 2019 - 82 os.
Návštěvníků: 385 os.
Voda (5. 3. – 31. 3.) - výstava výtvarných prací žáků ZŠ Mělník – Pšovka pod vedením
Mgr. Jindry Říhové
Návštěvníků : 390 os.
Velikonoční tradice očima žáků 4.A ZŠ Jungmannovy sady Mělník (3. 4. – 28. 4.)
Návštěvníků: 471 os.
Historie nás baví – výstava výtvarných prací dětí z družiny ZŠ Jungmannovy sady Mělník
pod vedením Radky Maškové (30. 4. – 26. 5.)
Návštěvníků: 305 os.
Co už umím XII. – výstava prací žáků 7. B. ZŠ J. Seiferta Mělník pod vedením
Mgr. Klementiny Fialové (28. 5. – 23. 6.)
Návštěvníků: 311 os.
Lidová architektura Kokořínska III. (25. 6. – 25. 8.) – výstava fotografií PhDr. Miloslavy
Havlíčkové
Návštěvníků: 1.150 os.
Objev krásu starých časů! (27. 8. – 6. 10.) – výstava prací dětí z družiny ZŠ J. Seiferta
Mělník – projekt podporující polytechnické vzdělávání a výchovu v rámci MAP II. v ORP
Mělník (MAP II – místní akční plán, ORP - obec s rozšířenou působností)
Návštěvníků: 483 os.
Křižovatky (8. 10. – 10. 11.) - výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Mělník pod
vedením PaedDr. Ireny Wenkeové ve spolupráci s Programem prevence kriminality města
Mělník
Návštěvníků: 342 os.
Sametové vzpomínání (12. 11. – 24. 11.) – výstava žáků základních škol ORP Mělník
připomínající 30. výročí sametové revoluce
Návštěvníků: 595 os.
Bezpečný Mělník 2020 (2. – 8. 12.) – výstava zachycuje různé scény z práce a zásahů
Městské policie Mělník a Policie ČR na fotografiích a zároveň představuje kalendář autora
Tomáše Lorenze a dalších tvůrců – kpt. Petra Limprechta a kpt. Mgr. Tomáše Svobody.
Návštěvníků: 267os.
Kouzelnými vrátky do vánoční pohádky – výtvarné práce dětí ZŠ J.Seiferta pod vedením
Mgr. Klementiny Fialové (11. 12. 2019 – 31. 1. 2020)
Návštěvníků : 672
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Krátkodobé výstavy v muzejní kavárně
Mexiko – výstava fotografií PhDr. M. Havlíčkové (8. 1. – 3. 2.)
Návštěvníků: 417 os.
Patagonie – výstava fotografií Kristýny Černé (5. 2. – 10. 3. )
Návštěvníků 598 os.
Jak se žilo za protektorátu? Aneb střípky z každodenního života z let 1939 – 1945
Regionální muzeum Mělník, p. o. Mgr. Naďa Černá (12. 3. - 4. 4. ) Návštěvníků: 527 os.
Báječné včely – výstava fotografií Ing. Alice Žežulkové a Ing. Martina Nezbedy s tématikou
včel a včelařských pomůcek (6.-28. 4.)
Návštěvníků: 425 os.
Depoty v průběhu dějin – archeologická výstava zaměřená na ukládaní depotů – pokladů
nejen v pravěku, ale i ve středověku a novověku (30. 4. – 26. 5.)
Návštěvníků: 417 os.
Fenomén Kinder – výstava souborů pohádkových a filmových postaviček nejen z Kinder
vajíček Sofie Krejčíkové a její maminky (28. 5. – 30. 6.)
Návštěvníků: 683 os.
Chráněná území Mělnicka – výstava fotografií Mgr. Libora Prause P.h.D (2. 7. – 1. 9.)
Návštěvníků: 790 os.
Patron vinařů sv. Václav v umění – Mgr. Lukáš Snopek (3. 9. - 13. 10.)
Návštěvníků: 475 os.
Podzim v zahradě – výstava fotografií Evy Srbové (15. 10. – 3. 11.)
Návštěvníků: 420 os.
Sametová revoluce v Mělníku – výstava fotografií a dokumentů (5. – 24. 11.)
Návštěvníků: 570 os.

PROPAGACE A STYK S VEŘEJNOSTÍ
Pověřený pracovník muzea (historik) se pravidelně věnuje zveřejňování dalších záznamů
pro on-line Katalog kulturního dědictví Středočeského kraje, a to za využití nástrojů
umožňujících kontrolu dat před zveřejněním a vytváření uživatelsky přátelských rejstříků.
Příprava letáku k propagaci putovní výstavy Příběh vína a vody.
Účast na akci CČV na Novoměstské radnici v Praze dne 3. 6.
Účast na pietním aktu v Zahájí, 24. 4.
Účast na veřejném čtení o holocaustu u chrámu Petra a Pavla v Mělníku dne 2. 5.
Účast na pietním aktu u pomníku Jana Palacha.
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Pravidelné činnosti pracovníka propagace
Monitoring vybraných médií 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
Správa profilu RMM na Facebooku.
Správa profilu RMM na Instagramu.
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 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“ ve vstupních prostorech.
Správa a aktualizace vývěsných tabulí v atriu muzea (akce organizací Středočeského kraje,
partnerů muzea, kulturních tipů z Mělníka a okolí...).
Pravidelná komunikace s mělnickým infocentrem (doplňování informačních materiálů
o muzeu, vývěs plakátů).
Pravidelná komunikace s MEKUC (Mělnické kulturní centrum o.p.s.) - výlep muzejních
plakátů na výlepových plochách MEKUC, výměna informačních letáků, koordinace termínů
akcí, přispívání do přehledů akcí města…
Pravidelná komunikace s městským úřadem Mělník – zveřejnění akcí muzea na oficiálních
stránkách města, zasílání zpráv do zpravodaje Mělnická radnice, zasílání pozvánek...
Pravidelná komunikace s Krajským úřadem SK – Odborem kultury a památkové péče,
Odborem regionálního rozvoje, Odborem Kancelář hejtmanky - oddělení PR a komunikace,
se Středočeskou centrálou cestovního ruchu - zasílání tiskových zpáv a fotografií k akcím
muzea, pozvánek, upoutávek na FCB, přehledů akcí. Zasílání pozvánek a tiskových zpráv
správcům webu www.stredozeme.cz.
Pravidelně byly zasílány podklady do Newsletteru na Odbor kultury Sk a pro propagaci akcí
příspěvkových organizací v oblasti kultury Sk na Citilight.
Muzeum pravidelně přispívá do Středočeských střípků a měsíčníku Středočech.
Internet v propagaci
RMM pravidelně vkládá akce muzea na portály www.centralbohemia.cz, melnicek.cz,
kudyznudy.cz., museum.cz, do-muzea.cz, akce.cz (promítá se i na další portály společnosti
seznam.cz…např. firmy.cz, mapy.cz…), kdykde.cz, informuji.cz, rticko.cz, kampocesku.cz
a k muzejnímu profilu na google.cz.
Vybrané weby, které zveřejňují akce muzea sami, jsou součástí přílohy č. 1.
Muzeum nadále prezentuje svou nabídku na oficiálním, česko-německém webu Labské
stezky www.labska-stezka.cz a www.elberadweg.de s roční návštěvností 1 milion uživatelů.
Byla prodloužena roční smlouva s firmou Paseo do 8. 3. 2020 (správce volnočasových portálů
Vyletnik.cz, Kdykde.cz, Rodinnevylety.cz, Tipynavylet.cz, Cestujme.cz, Cykloserver.cz,
Nakole.cz a Holiday.cz) – umístění profilu muzea (proběhla aktualizace údajů a kompletní
výměna fotografií) + umístění v mobilní aplikaci Tipy na Výlet – Vyletnik.cz + týdenní fixace
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akcí na titulce kdykde.cz …Muzeum využívá přístup pro vkládání a sdílení příspěvků na FCB
kdykde.cz (7000 fans) a vyletnik.cz (14 300 fans).
Byla uzavřena roční smlouva o vkládání akcí na server www.kampocesku.cz
Byly aktualizovány údaje o muzeu v odkazu „příspěvkové organizace“ na webu KúSK.
Byla uzavřena smlouva s firmou Goway na 2 roky o umístění muzea a zveřejňování odkazu
na akce v mobilní aplikaci Mobilní turista. Zařazena trasa z Mělníka do skalního obydlí
Lhotka - zaslány informace a podklady. https://mobilniturista.com/stezka/3565/,
https://mobilniturista.com/detail-cile/7688/
Nově jsou akce muzea sdíleny na www.mom4moms.cz a www.brandysko.cz.
Byl zveřejněn odkaz na muzeum na stránkách Turistického informačního centra Jablonec
n. Nisou https://www.jablonec.com/dr-cs/1204-regionalni-muzeum-melnik.html
Prezentace muzea na www.google.com byla ověřena - muzeum je správcem fotografií,
prezencí a může přidávat akce, příspěvky ke svému účtu.
Probíhá spolupráce s projektem www.seniorclub.cz - portál určený pro trávení volného času
seniorů a jejich rodin - prezentace muzea na webu, odkaz na web muzea a akce.
Proběhla analýza a zhodnocení statistik odkazujících stránek na web muzea. Jako výstup byla
rozvázána smlouva s Nalaďte se na Střední Čechy, prohloubena spolupráce s městem
www.melnik.info. Další úspěšné odkazy: www.informuji.cz, www.kudyznudy.cz,
www.novinky.cz, www.melnik.cz, www.neratovice, www.melnicek...
Nově jsou akce muzea sdíleny na www.vltava-reka.cz, www.vltava-river.com.
Internetové stránky muzea (www.muzeum-melnik.cz)
Návštěvnost internetových stránek RMM za rok 2019 činí 166 661 návštěvníků, z toho
134 463 unikátních. Nejvíce návštěvníků směřuje z úvodní strany webu na záložku „akce
a výstavy“ a „kontakty“ od dubna se na druhé místo řadí záložka „Skalního obydlí Lhotka“.
Mnoho lidí také využívá odkazy na akce v rozesílaném muzejním newsletteru a odkazy
z událostí na FCB. Zahraniční návštěvníci nejčastěji zavítali na stránky muzea z USA.
Všechny tematické odkazy jsou pravidelně aktualizovány.
Proběhla kompletní aktualizace všech textů a kontrola veškerého obsahu stránek - změna
textů u stálých expozic (u skalního obydlí Lhotka přidány informace o dopravě
a parkování…). Byly přidány diplomy Muzeum roku 2018 a 2017 do patičky a k informacím
„O muzeu“…atd.
Byla vyvěšena na web Zřizovací listina muzea.
Sociální sítě
Facebook https://www.facebook.com/RegionalnimuzeumMelnik/
Informace z FCB RMM jsou sdíleny na další facebookové profily (Mělník - City, Mělník OK, Máme rádi Mělník, TIC Mělník, Výstavy pražské, RC Kašpárek, Vinařství Vondrák, IC
Benátky nad Jizerou, Český rozhlas Region, D8.cz, cysnews.cz, AMG, mestokralupy.cz,
veltrusy.cz, kamsdetmi.com, Restaurace Pobuda, Hotel Kokořín, Dětské rádio Mělník, domuzea.cz, FF Ústí n. L., Toulky po Čechách, Moravě a Stezku…atd.),
Proběhla společná FCB kampaň pro propagaci Vítání adventu a Předvánočního řemeslného
jarmarku v muzeu s profily Město Mělník, Ateliér Z větrné hůrky, Keramikartstudio.
V rámci smlouvy s firmou Paseo má muzeum přístup pro vkládání příspěvků na FCB
kdykde.cz (7000 fans) a vyletnik.cz (14 300 fans.)
Tři nejúspěšnější příspěvky za rok 2019:
1, 27. 9. Fotografie z vernisáže výstavy „Dopravka včera a dnes“, která byla uspořádána
k výročí 100 let Služby dopravní policie v ČR ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií
Mělník a dalšími subjekty. - organický dosah 11 326 uživatelů
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2, 2. 5. „Skalní obydlí ve Lhotce dnes otevírá brány pro novou turistickou sezónu.“ organický dosah 10 085 uživatelů
3, 24. 10. „Den Středočeského kraje v Mělníku se blíží“ + dobové fotografie skalního obydlí
Lhotka - organický dosah 9 521 uživatelů
Nejméně úspěšný příspěvek za rok 2019:
8. 10. Odkaz na událost - komentovanou prohlídku k výstavě Dopravka včera a dnes organický dosah 160 uživatelů
Možné důvody: Pouze sdílený odkaz, nikoliv přímý příspěvek (facebook dává nejmenší
váhu), nevhodný čas (9:16), bez fotografie - pouze odkaz na plakát události
Celkem si zařadilo profil RMM mezi oblíbené stránky 811 uživatelů (906 stránku sleduje).
Nejsledovanější dny jsou pondělí a čtvrtek, časy 11:00 -12:00 a 20:00-22:00.
Mezi fanoušky stránky převažují ženy (70%) ve věku 35-44 let. 80% uživatelů je z Mělníka
a z Prahy.
Instagram https://www.instagram.com/regionalni_muzeum_melnik/
Probíhá budování sítě sledovatelů a průzkum relevantních hastagů.
Muzejní hashtag: #muzeummelnik
Současný počet sledovatelů se od začátku roku 2019 (181) zvedl na 490.
Nejúspěšnější příspěvek - kraslice z Velikonočního jarmarku 16. 4. (63 likes)
Nametag pro přímé připojení k profilu muzea je vyvěšen v prostorech pokladny, atria
i muzejní kavárny. Byl umístěn na Plán akcí 2019 v elektronické i tištěné formě. Byl také
vyvěšen na stánku muzea na veletrzích cestovního ruchu v Praze, Jablonci n. Nisou, Lysé
n. Labem.
Google profil muzea - u profilu od 1. 1. 2019 přibylo 57 nových recenzí (z toho
45 5ti hvězdičkových).
K profilu skalního obydlí Lhotka u Mělníka přibylo od 1. 1. 2019 29 nových recenzí (z toho
20 5ti hvězdičkových)
Propagační materiály
Fotokniha „Takový byl rok 2018 v muzeu“ byla vytvořena a umístěna v kavárně.
Tradičně byly poskytnuty letáky o skalním obydlí Lhotka pořadatelům pochodu Mělnický
hrozen.
Byly poskytnuty 3 volné vstupenky do muzea MěÚ Výsluní na květinový ples výměnou
za propagaci muzea a muzejních materiálů a akcí.
Byla vyřízena žádost o doplnění směrovek na muzeum do orientačního systému města
Mělník. Byly doplněny směrovky v ulici Legionářů, Tyršova a Palackého.
Byl vydán plán akcí muzea na rok 2019 - proběhla distribuce do Infocenter, organizací
v Mělníku, na veletrzích cestovního ruchu…atd.
11. 2. Proběhla korektura letáků o muzeu a skalním obydlí Lhotce - společných propagačních
materiálů PO Sk, zaslána nakladatelství Naše vojsko.
Byly objednány 2 roll-upy a banner s logem a znakem Středočeského kraje, pro prezentaci
na vernisážích, akcích…atd.
Byly vydány slevové vstupenky do muzea (50% sleva - Švarcíkovo eso). Byly vydávány
ke vstupence do mělnického podzemí a vstupence do skalního obydlí Lhotka v období květen
- září 2019 jako motivace k návštěvě muzea. Také byly distribuovány na veletrzích
cestovního ruchu. Z nákladu 2000 ks využilo slevu 235 lidí. Vstupenky nebyly časově
omezeny, lidé mají možnost využít je ještě v roce 2020.
Byly obnoveny materiály na nástěnce před skalním obydlím Lhotka, vystavena nová otevírací
doba a obnoven poutač A1 na křižovatce u hlavní silnice.
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Proběhla výměna propagačních materiálů s kavárnou U Koně v Kokoříně. Dohoda
o vzájemném vyvěšování plakátů a přehledů akcí.
Byly zhotoveny bannery (firmou KON Mělník) na Zahájení dnů lidové architektury umístění na křižovatku „Na dole“ (hlavní tah na Mšeno a do CHKO Kokořínsko). Druhý
banner byl umístěn nad pódium při akci.
Byl zhotoven banner (firmou KON Mělník) na výstavu Svět kostiček - umístění na zábradlí
u autobusového nádraží Mělník - viditelný z hlavní silníce (ul. Bezručova).
Byly pořízeny 2 poutače A2 - umístěny v Mělníku na náměstí Míru a nám. Karla IV.
pro propagaci akcí a výstav muzea.
Skládanky o muzeu a Švarcíkovo eso - volná vstupenka pro 1 osobu byly umístěny
v pokladně nově otevřeného podzemí v Mělníku (nám. Míru čp. 5) - navázána spolupráce při
propagaci.
Byl vydán Katalog vzdělávacích aktivit pro školy 2019/20 a distribuován do mělnických škol
tištěné podobě, do škol v regionu elektronicky.
Byl zhotoven nový návrh na skládanku DL pro expozici Historické kočárky a dětská houpadla
(ateliér Agama Praha) - náklad 8000 ks. Během roku 2020 bude probíhat distribuce
na veletrzích, do infocenter, institucí a ubytovacích zařízení v regionu.
Byla zadána výroba 2000 ks muzejních tužek s gumou s potiskem www.muzeum-melnik.cz
firmě Promo Direct.
Byl zadán dotisk 5000 ks letáků pro skalní obydlí Lhotka - tiskárna Wendy - Chloumek.
Během roku 2020 bude probíhat distribuce na veletrzích, do infocenter, institucí
a ubytovacích zařízení v regionu.
Byly vydány „Tipy pro rodiny s dětmi“ z akcí muzea 1. pol. a 2. pol. - umístěny na vývěskách
v muzeu a v Mělníku, v Infocentru Mělník, distribuovány na veletrzích.
Byl vydán muzejní kalendářík 2020 (vespolupráci s Czech-Tim).
Byl zadán tisk vizitek (Tiskárna Wendy Mělník) - kavárna, muzejní pedagožka, archeoložka,
knihovnice.
Byla zadána výroba vývěsního štítu pro muzejní kavárnu do loubí před hlavním vchodem
(viditelné z nám. Míru i ul. Erbanova), návrh po změně prošel schvalovacím řízením
Odd. pam. péče města Mělník. Bude instalován během ledna 2020.
Inzerce a kulturní přehledy
Přehledy akcí na rok 2019 byly odeslány Asociaci muzeí a galerií do Kalendária výstav muzeí
a galerií ČR a do Kalendária akcí muzeí a galerií v ČR - údaje jsou pravidelně aktualizovány.
Byly aktualizovány údaje a fotografie v elektronickém adresáři muzeí a galerií AMG.
Byla odeslána přihláška do festivalu muzejních nocí do AMG.
Byly zaslány podklady pro společné kalendárium akcí PO SK „Objevte poklady v srdci Čech“
pro 2. pol. 2019.
Byla zadána inzerce ¼ strany (A5) do Czech-TIM (únor 2019) + bonus vytištění slevových
vstupenek do muzea (Švarcíkovo eso).
Byla zaslána statistika návštěvnosti za rok 2018 do celorepublikové statistiky agentury Czechtourism.
Byl zadán tip na výlet (roční platnost) na www.kampocesku.cz - pozvánka do stálých expozic
a na výstavy.
Byla zadána inzerce (plakát Mělnická muzejní noc) do Mělnicka 4/2019.
Byla zadána inzerce ¼ strany (A5) do Czech-TIM (září 2019 - muzejní noviny) + bonus
vytištění 2500 ks kalendáříků na rok 2020.
Byla zadána inzerce do Týdeníků 5plus2 dny ¼ strany (22. 11.) - výstava Vánoce 70. a 80.
let.
Byla znovu zadána prezentace muzea do Cykloprůvodce LABSKÁ STEZKA 2020
(ELBERADWEG Handbuch) + prodloužení prezentace na webech stezky: www.labska16

stezka.cz,
https://www.elberadweg.de/,
https://www.fietsen-elbe.nl/ pro rok 2020.

https://www.elbe-cycle-route.com/,

Veletrhy a semináře
Muzeum poskytlo materiály na stánek Středočeského kraje na veletrhu cestovního ruchu Go
a Regiontour v Brně (17. – 20. 1.)
Muzeum se prezentovalo na veletrhu Holiday World v Preaze na společném stánku ACK ČR.
Informace o muzeu byly poskytnuty do hlavního katalogu veletrhu Holiday world. Muzeum
se účastnilo programu na pódiu Asociace cestovních kanceláří ČR příspěvkem o stálých
expozicích a novinkách v muzeu a o skalním obydlí Lhotka - Dnech lidové architektury Sk.
Anotace k příspěvku zaslaná firmě ABF Expo Praha, která zajišťuje program veletrhu, byla
použita v PR článcích na sociálních sítích, webu před veletrhem…atd.
Muzeum se zúčastnilo veletrhu Euroregiontour v Jablonci nad Nisou 14. - 16. 3. na stánku
Středočeské centrály cestovního ruchu (s dobovým secesním kočárkem a v kostýmu).
Muzeum se prezentovalo na veletrhu Regiony 2018 v Lysé nad Labem 11.-13. 4. opět ve stylu
secese. Na veletrzích proběhla distribuce slevových vstupenek Švarcíkovo eso.
19. 3. Pracovnice propagace se zúčastnila školení na Krajském úřadě Sk na téma nová média
a propagace III.
23. 3. Pracovnice propagace se zúčastnila Konference Vltava 1 - ke společnému projektu
Středočeské a Jihočeské centrály cestovního ruchu. Konferenci pořádala nově vzniklá
turistická oblast Mělnicko - Kokořínsko zaštiťovaná MAS Vyhlídky na zámku v Liblicích.
24. 4. Pracovnice propagace se zúčastnila školení k datovému skladu Středočeské centrály
cestovního ruchu.
Pracovnice propagace se stala členkou týmu v oblasti cestovního ruchu pro projekt Smart city,
který inicioval MěÚ Mělník - úvodní schůzky 3. a 10. 5.
11. 9. proběhla v rámci projektu schůzka se zástupci MěÚ Písek a destinační agentury
Píseckem, s. r. o. - výměna zkušeností v oblasti tvorby koncepce cestovního ruchu, fungování
destinační agentury, spolupráce s krajskou centrálou cestovního ruchu…atd. 7. 10. proběhla
pracovní schůzka skupiny k cestovnímu ruchu - sestavení zadávací dokumentace projektu.
Projekt pokračuje a pracovní tým je v kontaktu elektronicky. Vydává pravidelné zprávy
o činnosti v oblasti „Smart“ cestovního ruchu.
14. 11. Pracovnice propagace se zúčastnila školení datového skladu SCCR.
Probíhá samostudium publikace „Jak na sítě“ předních českých odbornic na sociální
sítě Elišky Vyhnánkové a Michelle Losekoot.
Média
Archiv mediálních zpráv o muzeu byl od ledna 2019 převeden do elektronické formy. Scany
článků jsou archivovány ve sdíleném prostoru přístupném všem pracovníkům (záloha
na samostatném disku).
Pokračuje dobrá spolupráce s externí redaktorkou Mělnického deníku Martou Duškovou reportáže ze všech hlavních výstav a akcí.
4. 1. Proběhlo natáčení České televize - déčko v expozici historických kočárků a dětských
houpadel - odvysíláno 19. 1. v pořadu Tam- tam.
Byla navázána spolupráce s Dětským rádiem Mělník (oslovení mladší generace) - pravidelné
pozvánky na akce muzea ve vysílání - mediální partner. Poskytnuty 2 volné vstupenky
pro dvě osoby na výstavu Chlapi si zase hrajou a Poklady Rytířů Mělnických jako ceny
do soutěže losované v živém vysílání. Do letního vysílání poskytnuto 6 volných vstupenek
na výstavy Brekeke aneb V Mělníku není konec vodníků, Svět kostiček.
24. 1. proběhlo jednání s Mgr. Danou Špicarovou - Český rozhlas Region. Byla uzavřena
nová smlouva o spolupráci - pravidelné zveřejnění akcí muzea v tipech regionu, prostor pro
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rozhovory s hosty ve vysílání (pozvánky na výstavy a další témata), nabídka reklamních
předmětů na akce muzea, soutěže rozhlasu o vstupenky…atd. Muzeum vyvěsí logo Rádia
Region v pokladně, na webu, na propagačních materiálech.
28. 1. proběhla schůzka s Lindou Donathovou z Literárních novin - podklady pro přílohu
o muzeích Středočeského kraje (vyšlo v čísle 4/2019). 13. 2. Dodány další podklady
o konkrétních akcích, citace p. ředitelky, text o V. Dykovi…atd. Korektura 7. 4.
Byly zaslány fotografie do pořadu Tam-tam ČT-D z Vynášení Morany - pozvánka odvysílána
6. 4.
Proběhla spolupráce s odbornými časopisy zaměřenými tematicky na výstavy:
1. RC Modely, RC Revue - při výstavě modelů Chlapi si zase hrajou - otisknutí pozvánek
a článku a výstavě
2. Pozvánka na výstavu Nespoutaná řeka byla zveřejněna v časopisech Vodní hospodářství,
Vesmír, Ochrana přírody, Nika, Naše příroda.
Proběhlo natáčení ČT-D do pořadu Tam-tam na výstavě Nespoutaná řeka - odvysíláno 11. 5.
Zlevněné vstupenky do muzea (Švarcíkovo eso) a publikace Z Kolébky do kočárku byly
věnovány jako ceny do soutěží Mělnického deníku - byla navázána spolupráce s novým
šéfredaktorem Martinem Vávrou - schůzka 29. 4
S redaktorkou Markétou Vejvodovou z Českého rozhlasu byly natočeny 2 reportáže
o Kokořínsku s ředitelkou muzea PhDr. Miloslavou Havlíčkovou (Prolezovačky, Obraznice,
Bludiště) dne 2. 4. a dne 9. 5. reportáž o útvarech Skalní brána, Jestřebické pokličky a Viklan.
Prostřednictvím interview poskytnutého historikem muzea štábu Televize Praha (28. srpen
2019) byli televizní diváci seznámeni s pozoruhodnostmi vinařské části stálé vlastivědné
expozice Regionálního muzea.
16. 7. Byl natočen rozhovor o Dnech lidové architektury Středočeského kraje do vysílání ČRRegion.
Byl získán nový kontakt na redaktorku Týdeníku 5plus2 dny a MF Dnes Evu Jarošovou
(nástupkyně Viktora Votruby).
Byla natočena pozvánka na Výstavu hub do českého rozhlasu (p. Jeřábek) odvysíláno 3. a 4.
9. 2019.
Na vyžádání byly 4. 10. zaslány informace a fotografie z výstavy obrazů Karla Gotta, která
se konala v muzeu v roce 2009 (v souvislosti se zpěvákovým úmrtím) do redakce Mělnicka.
9. 12. proběhlo natáčení Českého rozhlasu - zahraniční redakce (Španělsko) + ČR Radiožurnál na výstavě Vánoce 70. a 80. let - rozhovor s kurátorkou výstavy Mgr. Naďou
Černou.
17. 12. proběhlo natáčení televize Nova na výstavě Vánoce 70. a 80. let - rozhovor
s kurátorkou výstavy Mgr. Naďou Černou.
Spolupráce a kontakty
Nadále pokračuje spolupráce s mělnickými organizacemi Mekuc o.p.s., RC Kašpárek, ZUŠ
Mělník, DDM Mělník, Knihovna Mělník, Pekařství U Nováků, Lahůdky Martin Růzha,
Potraviny M. Dvořák, Rodinné centrum Chloumek, pěvecký sbor Chrapot, Květinářství
Hobíkovi…atd. zejména při výměně propagačních materiálů a podpoře akcí.
Pokračuje spolupráce s Denním stacionářem Slunečnice Mělník – panel s výstavou prací
klientů ve vstupních prostorech muzea pravidelně obměňován.
Byly poskytnuty fotografie muzea Jihočeské centrále cestovního ruchu pro projekt webu
vltava-reka.cz a vltava-river.com.
Muzeum se přihlásilo do kampaně AMG ČR „1989: 30 let od sametové revoluce” 2 výstavy:
Sametová revoluce v Mělníku a Sametové vzpomínání - 17. listopad očima žáků základních
škol mělnického regionu.
Byla navázána nová spolupráce s Informačním centrem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav www.brandysko.cz. Pravidelné zasílání pozvánek - předání návštěvníkům infocentra, zařazení
do přehledů akcí na webu.
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23. 1. Proběhlo jednání s novou vedoucí odb. kultury města Mělník Mgr. Zuzanou Syrovou
o společných termínech a propagaci jarmarků, termínech dalších akcí, zlevněných
vstupenkách do muzea a jejich poskytnutí ke vstupenkám do mělnického podzemí a další
spolupráci.
Byly poskytnuty informace o cizojazyčných službách muzea pro projekt Středočeské centrály
cestovního ruchu „Z Prahy ven“.
Byla navázána spolupráce s předsedkyní asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu
Mgr. Marií Kysilkovou - zasílání zpráv a pozvánek
Byly zaslány fotografie skalního obydlí Lhotka do Středočeské filmové centrály.
Plakát na Mezinárodní den archeologie - vycházku do hradiště Libochovany (Litoměřicko)
byl zaslán na odbor kultury MěÚ Litoměřice a Infocentra Litoměřice - zajištění propagace
akce v Litoměřickém regionu.
Ostatní
Regionální muzeum Mělník opět získalo titul "Muzeum roku 2018" v celorepublikové
soutěži portálu do-muzea.cz!
Od dubna 2019 opět probíhá anketa pro zjištění, odkud se o nás návštěvníci dozvěděli.
Probíhá formou ústního rozhovoru s průvodkyněmi v pokladně muzea i ve skalním obydlí
Lhotka. Z průzkumu vyplývá, že lidé se nejčastěji o muzeu i skalním obydlí dozvídají
z internetových prohlížečů google.cz a mapy.cz, přes webové stránky muzea a FCB, potom
z doporučení známých a přátel a informačního značení v obci Lhotka, poutačů a tur. značení
v okolí nám. Míru v Mělníku. Průvodkyně oslovily cca 700 lidí.
Byl aktualizován elektr. adresář obcí pro rozesílání zpráv a pozvánek z muzea.
Byl zakoupen nový fotoaparát Canon Powershot G7 X mark pro pořizování fotografií a videí
z akcí a výstav.
Byla zhodnocena nabídka tonerů na trhu a vybrán nový dodavatel pro barevnou tiskárnu HP
Laser Jet Pro M452 - firma Alpha Supllies. Roční úspora nákladů cca o 30%.

KULTURNĚ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ AKCE
Přednášky
2. 2. Mexiko I. – Kokořín, Přednášející: PhDr. Miloslava Havlíčková
16. 2. Mexiko II. – Kokořín, Přednášející: PhDr. Miloslava Havlíčková
21. 2. Masopust pro pěstounskou péči – Domov mládeže Mělník
15. 3. Zajímavosti Kokořínska – Lhotka, Přednášející: PhDr. Miloslava Havlíčková
16. 3. Kuba – Kokořín, Přednášející: PhDr. Miloslava Havlíčková
28. 3. Mexiko II. – Velký Borek, Přednášející: PhDr. Miloslava Havlíčková
29. 3. Kanada – Střemy, Přednášející: PhDr. Miloslava Havlíčková
23. 4. Báječné včely – překvapivé zajímavosti ze života včel. Na přednášce jsou živé
v proskleném úlu a ochutnávka medu – Ing. Alice Žežulková
24. 4. Jarní druhy hub – mykologický kroužek Mělník – Jaroslav Malý
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15. 5. Houby Prahy a blízkého okolí – mykologický kroužek, přednáší Jan Schneider
9. 10. Nejchutnější houby a vybrané recepty
Přednášející: Petr Souček a Jaroslav Malý
22. 10. ZŠ Hořín Pravěk, přednášející Mgr. Lucie Hylmarová
28. 10. Skalní obydlí na Kokořínsku -přednáška s promítáním historických i současných
fotografií v rámci Dne Středočeského kraje, přednášející: PhDr. Miloslava Havlíčková
5. 11. Houby pražských parků, Ivo Novotný
7. 10. Prohlídka ve Lhotce – Strašidelná Lhotka, přednášející Mgr. Jitka Králová
20.11. Co je malé, to je hezké… Setkání s Jaroslavem Hobíkem a Milošem Rylichem
na téma Středomořské květiny a keře s ukázkou tvorby květinových miniatur.
4. 11. Svatá Kateřina ze Sieny – mystička pozdního středověku – Miroslav
13. listopadu - Chrysantémy na divoko, Jaroslav Hobík
18.11. Sametová revoluce na Mělníku - ZŠ Matiegky - kavárna, přednášející Mgr. Lukáš
Snopek
Koncerty
9. 5. Absolventský koncert studentek sólového zpěvu ze třídy Lenky Knechtlové ZUŠ
Mělník, 38 osob
10. 5. Třídní klavírní koncert ze třídy Tomáše Bubly ZUŠ Mělník, 42 osob
15. 5. Třídní klavírní koncert ze třídy Martiny Hůtové ZUŠ Mělník, 48 osob
21. 5. Třídní klavírní koncert ze třídy Nikol Sikorové ZUŠ Mělník, 35 osob
22. 5. Třídní koncert smyčcových nástrojů ze třídy Jany Tomasové a Jindřišky Kubecové
ZUŠ Mělník, 63 osob
28. 5. Máme rádi zvířata – vystoupení dětí ZŠ J. Seiferta pod vedením Mgr. Evy
Kloboučníkové, 47 osob
13. 6. Třídní koncert dechových nástrojů – pan učitel Václav Studnička – ZUŠ Mělník,
58 osob
23. 6. Recitál Adéla Rybářová + ZUŠ Mšeno – koncert viola s doprovodem, 50 osob
26. 6. Koncert žáků Sun of Art – Bc. Jana Laubová, 81 osob
4. 12. Klavírní koncert ZUŠ Mělník – paní učitelka Martina Hůtová, 54 osob
10.12. Když se čerti ženili – vystoupení hudebně dramatického kroužku ZŠ J.Seiferta
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pod vedením Mgr. Evy Kloboučníkové, 59 osob
15.12. Nastal nám den veselý! – příběh o putování do Betléma – pásmo písní a koled
Mgr. Lydie Paďourové Havlátové, 70 osob
17. 12. Koncert ZUŠ Mělník klavírních tříd v doprovodu žáků flétny, 51 osob

Akce v muzeu i mimo muzeum

Další akce pro veřejnost v muzeu i mimo něj, které muzeum organizuje nebo se na jejich
organizaci podílí:
2. 2. Světový den mokřadů – zimní ornitologická vycházka v Neratovicích – Mlékojedech
3. 3. Mělnický masopust – pořádaný ve spolupráci s RC Kašpárek Mělník a Folklorní soubor
Jarošovci
7. 3. Setkání občanů s vedením Středočeského kraje – Ing. Gabriel Kovács a Ing. Miloš Petera
22. 3. Soví noc - ornitologická procházka Kokořínským údolím
7. 4. Vynášení Morany – RM Mělník, DFS Jarošáček a RC Kašpárek Mělník
13. 4. Velikonoční jarmark – 13. ročník
3. – 4. 5. Vítání ptačího zpěvu Mělník – Česká společnost ornitologická, RM Mělník, p. o.,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko –
Máchův kraj
11. 5. Vítání ptačího zpěvu Neratovice – Česká společnost ornitologická, RM Mělník, p. o.,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko
Máchův kraj
18. 5. Mezinárodní den muzeí – vstup zdarma
24. 5. Muzejní noc
Výstava Nespoutaná řeka
(výstava)
Pohádka „O hodném Matýskovi“
(akce malý sál)
Sokolník Miloslav Pražák a jeho dravci
(akce kavárna)
O vlcích Máchova kraje – Ing. Ladislav Pořízek
(akce malý sál)
Interaktivní zábavný program + Fidla Tesaříková a její pohádka
(projekt)
Komentovaná prohlídka k výstavě Nespoutaná řeka – Mgr. Libor Praus Ph.D.
(výstava)
Koncert pěveckého komorního sboru Chrapot
(akce malý sál)
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49 os .
39 os.
55 os.
69 os.
42 os.
13 os.
72 os.

Miniatury vysněných krajin Jaroslava Hobíka na parkánu muzea
(akce kavárna)
Z historie malé železnice
(výstava)
Muzejní noc celkem:

33 os.
20 os.
392 os.

20. 7. Slavnostní zahájení Dnů lidové architektury Středočeského kraje – Regionální
muzeum Mělník se stalo spolupořadatelem Dnů lidové architektury, které byly zahájeny
ve Lhotce u Mělníka. Hlavními pořadateli se staly Středočeský kraj, Foibos a Kotěrovo
centrum architektury. Na postech spolupořadatelů stanuly kromě muzea Národní památkový
ústav a obec Lhotka. Cílem akce bylo představit půvab a význam lidového stavitelství
na Kokořínsku. Den provázel bohatý program, jemuž dominoval slavnostní křest publikace
Lidové stavby Středočeského kraje a exkurze za jejich poznáním. Na více než tři stovky
návštěvníků čekal jarmark lidových řemesel, kde se mj. představilo košíkářství, bylinkářství,
hrnčířství, či výrobky ze sena a levandule, dále vystoupení folklorních souborů Jarošovci
Mělník, Furiant z Malé Bělé, muzika Osmikráska z Prahy a lidový harmonikář.
Ve skalním obydlí probíhaly komentované prohlídky, výstava snímků se skalními objekty
a pro děti rukodělná dílnička s tetou Mínou. Návštěvníci hojně využívali kyvadlový koňský
povoz. Návštěvnost: cca 300 osob. (M. Havlíčková, J. Králová, K. Frelichová)

18. 7.
Vernisáž výstavy Brekeke aneb V Mělníku není konec vodníků – příprava hudebně
dramatického programu k zahájení výstavy – škádlení Haničky vodníkem Brčounem
Vrbičkou, originální jarmareční píseň a ukázka flašinetu. Počet návštěvníků: 42 (J. Králová,
K. Frelichová, M. Renzová)

23. 7.
Tetička Mína vypravuje – program přibližující život ve skalním obydlí Lhotka pohádkovou
formou rodinám s malými dětmi. Postava Míny seznámila děti přístupným hravým způsobem
se životem ve skále, s vybavením, každodenními činnostmi. Nechyběla terénní dílnička, v níž
si děti vlastnoručně vytvořily chrastící želvičku a výrobky z hráškové stavebnice a pohádka
o zatoulaném kůzleti. Návštěvnost: 33 osob. (J. Králová, K. Frelichová)
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25. 7.
Program k výstavě Brekeke aneb V Mělníku není konec vodníků – zážitkový program
ukazující veselý život hastrmanů, žab, ryb a jiné vodní havěti. K vidění vodnické hračky,
sbírkové předměty, kostýmy, knížky, snímky, loutky a jiné artefakty. V roli průvodce vodník
Brčoun Vrbička, který s Haničkou zatančil, zapěl jarmareční píseň o napraveném mlynáři.
S dětmi nahlédl do vodnické domácnosti, přečetl pohádku o líném vodníčkovi a v kouzelné
dílničce pomohl dětem vyrobit dřevěného hastrmánka. Nechyběl tematický herní kout
s originálními prvky. Návštěvnost: 46 osob (J. Králová, K. Frelichová)

14. 8.
Projděte se Mělníkem s kocourkem Švarcíkem – oblíbené putování nejmenších
návštěvníků za pamětí našeho města ve spolupráci s Rodinným centrem Kašpárek.
Průvodcem dětem a jejich rodičům byl historik muzea, doprovázený svým velkým zvídavým
přítelem a maskotem muzea, Kocourkem Švarcem. Tato dvojice z mělnického muzea se
snažila nejmenším hravou formou, vtipnými dialogy a několika úkoly přiblížit minulost města
nad soutokem a jeho zajímavosti. Do badatelských 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 muzea je čekalo
vyčarování pokladu, váčků plných čokoládových denárů.
Návštěvnost: rekordní počet 152 osob. (L. Snopek, J. Králová)

7. 9. Dny evropského dědictví 2019. Muzeum je již mnoho let regionálním garantem této
akce, při které které bylo zdarma zpřístupněno muzeum a několik dalších objektů.
Návštěvnost byla následující:
muzeum
expozice + kočárky
51 os.
výstava Brekeke
11 os.
chrám sv. Petra a Pavla v Mělníku , kostel sv. Ludmily v Mělníku, farní kostel sv. Havla
v Liběchově v Mělníku, kostel 14 sv. pomocníků, celková návštěvnost 334 os.
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5. 10. Festival ptactva 2019 - tradiční ornitologická vycházka do okolí Mělníka s ukázkou
odchytu a kroužkování ptáků. Přednášející: Ing. Petr Lumpe a Mgr. Libor Praus, Ph.D.
Návštěvníků: 24 os.
19. 10. Mezinárodní den archeologie – komentovaná prohlídka pravěkého a raně
středověkého hradiště Hrádek – Libochovany
ve spolupráci s Oblastním muzeem
v Litoměřicích.
Přednášející: PhDr. Jindřich Šteffl, PhD., PhDr. Miloslava Havlíčková, Mgr. Lucie
Hylmarová, PhDr. Alena Veselá,
Návštěvníků: 35 os.
28. 10. Den Středočeského kraje
Kočárky
45 os.
Celý objekt
69 os.
Vláčky
55 os.
Brekeke program
85 os.
Dopravka VS
86 os.
Brekeke – dílna
42 os.
Přednáška
20 os.
Návštěvníků
402 os.
8. – 9. 11.
Polytechnická dílnička pro děti – Vinné a pivní slavnosti Lysá nad Labem – Muzejní
edukátorka připravila rukodělnou dílničku pro Pivní a vinné slavnosti na výstavišti v Lysé
nad Labem (pod záštitou Středočeského kraje). Děti si vyráběly dřevěného pejska a kočičku,
nebo postavičku hastrmánka. Dospělí návštěvníci současně obdrželi propagační materiály
a informace k návštěvě muzejních expozic, či programů a akcí. (J. Králová)

8. 11. Křest knihy „Jak jsem jezdil do nebe“ – cykloklub Ing. Michaela Třetiny, 98 os.
30. 11. Předvánoční řemeslný jarmark, 1.784 os.
2.12. Křest kalendáře „Bezpečný Mělník 2020“ ve spolupráci s Městským úřadem Mělník
a policejními složkami policie ČR, 152 os.

PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ, SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
Období první čtvrtiny kalendářního roku 2019 přineslo pestrou edukační činnost se všemi
stupni škol. Pokračovala přímá komunikace s pedagogy, zájmovými organizacemi osobně,
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hojně byl využíván pořadníkový přihlašovací systém na akce muzea včetně preferovaného
kartičkového systému. Již počátkem roku bylo patrné, že nabízená kapacita termínu nepostačí
a bude třeba hledat další možnosti. Pokračovala distribuce propagačních materiálů
i připomínková služba. Vzhledem k požadavkům školy a na základě velmi vřelých vztahů
s pedagogy probíhala jednání k jednotlivým akcím v prostorách vybraných škol, kde se měli
zájemci možnost z úst muzejní pedagožky seznámit s charakteristikou vybraného programu.
Intenzivněji se muzejní pedagožka věnovala kooperaci se školami i v rámci volnočasových
aktivit a poskytla oporu pro realizaci školních výstav. Ve sledovaném období proběhlo
několik interaktivních projektů.
Pro pedagogy byl připraven nový katalog edukačních aktivit 2019/2020 v elektronické
a tištěné podobě, který byl distribuován do škol.
Termín: 29. – 30. 1.
Příprava a realizace dvoudenního projektu Ať žijí rytíři! pro mateřské školy proběhla
ve spolupráci se sdružením historického šermu Rytíři mělničtí. Chlapci si společně se členy
skupiny vyzkoušeli být šermíři, dívenky s muzejní pedagožkou nacvičovaly dvorskou etiketu.
Společně pak sehráli svým učitelkám malé představení. Prohlédli si také scénické kostýmy,
zbroj, zbraně, šperky a další rekvizity užívané při vystoupeních. Děti nadšené svými mužnými
hrdiny si také poslechly originální pohádku a odnesly si drobné dárky, papírové korunky
a štíty vyrobené v muzejní dílně. Návštěvnost: interaktivní projekty 7 programů, 115 žáků, 17
pedagogů, celkem 132. (J. M. Mazura, P. Pátra, J. Králová)
Cíl programu: Seznámení se životním stylem v šermířském sdružení, srovnání se životem
ve středověku, kulturní bohatství regionu, podpora mediální výchovy
RVP pro předškolní vzdělávání: Vzdělávací oblast Dítě a společnost
RVP pro základní vzdělávání: Člověk a jeho svět / Lidé a čas / Člověk a společnost

Termín: 7. – 8. 2.
Příprava a realizace dvoudenního projektu Chlapi si zase hrajou! pro třetí až páté ročníky
základní školy proběhla ve spolupráci s Model Klubem Mělník a jeho členy. Akce provázející
stejnojmennou výstavu představila žákům činnost modelářů a techniky využívané v jejich
práci. Žáci si prohlédli modely, diskutovali s jejich autory a především je čekalo vlastní
skládání papírové vlaštovky, letadla a automobilu. Vyzkoušeli si také jízdu na autodráze
a letecké simulátory. Program podpořil polytechnickou výchovu. Návštěvnost: interaktivní
projekty 8 programů, 160 žáků, 14 pedagogů, celkem 174. (J. Zelenka, T. Bartovský,
V. Macholda, J. Šebánek, p. Bílý, p. Joura, J. Králová)
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Cíl programu: Seznámení se základy modelářské zájmové činnosti, osvojování
si uživatelských praktických dovedností, profesní orientace, polytechnická výchova
RVP pro základní vzdělávání: Člověk a svět práce / Práce s drobným materiálem; druhy
a vlastnosti materiálů, pracovní pomůcky, nástroje a postupy, bezpečnost práce
Termín: 18. 2. – 15. 3.
Příprava a realizace reprízy úspěšného projektu pro žáky prvního stupně základních škol
a škol mateřských Velikonoční dávnohrátky aneb Jak to bylo u Kudrnů o postních
nedělích. Mělnické muzejnice opět zavedly děti na Kudrnův statek a do jeho okolí tentokráte
v době končícího masopustu. Zastavily se u zvyklostí i každodennosti jednotlivých postních
nedělí. Hravě, interaktivně, s důrazem na lidové tradice regionu, dramatickou výchovu, rozvoj
motoriky. Děti si připomněly význam masopustních obchůzek a základních maškar. Posléze
prošly nedělí černou, pražnou, kýchavnou, družebnou. Vyzkoušely si polní práce
na sv. Řehoře (rozsívka a sázení brambor). Chlapci se stali vojáky Řehořova vojska
a verbovali budoucí prvňáky. Příběh žáky zavedl i ke zvyklostem neděle smrtné a květné
(nasazení vajec do kukaně, přitloukání hřebíků). V rukodělné dílničce se děti naučily po vzoru
tzv. uzlových figur vytvořit Moranu.
Cíl programu: Seznámení s kulturním bohatstvím regionu, odkaz generace předků, rozvoj
motorických dovedností a ústní lidové slovesnosti, polytechnická výchova
RVP pro předškolní vzdělávání: Dítě a společnost / svět lidí, kultury a umění
RVP pro základní vzdělávání: Člověk a jeho svět práce / Lidé a čas
Návštěvnost: 38 programů, 838 žáků, 84 pedagogů, celkem 922. ZŠ Jindřicha Matiegky
Mělník, Jungmannovy sady Mělník, ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník, MŠ Pod Vrchem Mělník,
ZŠ Hořín, ZŠ Želízy, ZŠ Hostín, ZŠ T. G. Masaryka Štětí, MŠ Hovorčovice, ZŠ Mlazice, ZŠ
Obříství.
Projekt proběhl v rámci plnění projektu MAP II v ORP Mělník (finanční podpora při nákupu
materiálu a pomůcek) – 1. 1. 3. Polytechnická výchova před školou / za školou
Zvyšování kvality a zlepšování podmínek v předškolním vzdělávání, Cíl 1. 1 – Koutky
k rozvoji gramotnosti a polytechnického vzdělávání, logopedická intervence, relaxační koutky

Termín: 21. 2.
Příprava a realizace projektu Poznej své město, svůj region pro žáky primy Gymnázia
Františka Palackého Neratovice. Cestou za pamětí města s historikem a muzejní pedagožkou
žáci pracovali se slepou mapou a pracovními listy (ve stálé expozici muzea), využívali
hmatové hádanky, prvky dramatické výchovy, získali orientaci na časové ose. Znalosti si
ověřili v přesmyčkovém kvízu. Návštěvnost: 2 programy, 46 žáků, 3 pedagogové, celkem 49
osob. (L. Snopek, J. Králová)
Cíl programu: Seznámení s minulostí a určitými specifiky města (významné události,
osobnosti, místa. Podpora zájmu o kulturní a přírodní bohatství kraje, pozornost k odkazu
předků. RVP pro základní vzdělávání: Člověk a společnost / Výchova k občanství.
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Termín: 23., 25., 26. 4.
Příprava a realizace třídenního projektu Den Země ve skalním obydlí ve Lhotce u Mělníka
pro ZŠ Tišice, ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník a veřejnost. Zamyšlení nad úzkým sepětím
člověka s přírodou přinesla nejprve komentovaná prohlídka objektu, posléze následovala
ukázka odchytu a kroužkování ptáků pod vedením muzejního přírodovědce. K zajímavým
úlovkům patřili krutihlav obecný, červenka obecná, budníček nejmenší. Sobotní odpoledne
bylo vyhrazeno veřejnosti, převážně místní občané přijali pozvání prohlédnout si stav obydlí
po renovaci a zažít ornitologický program. Návštěvnost: 3 programy, 73 žáků, 7 pedagogů;
ZŠ J. Matiegky, ZŠ Tišice, veřejnost 40 návštěvníků, celkem 120 (J. Králová, L. Praus)
Cíl programu: Seznámení žáků s určitými specifiky našeho regionu v otázce vztahu člověka
a jeho činnosti vzhledem k prostředí, seznámení s životem ptáků / regionální zástupci,
zamyšlení mladé generace nad vztahy předků k přírodnímu prostředí. RVP pro základní
vzdělávání Člověk a jeho svět / Rozmanitosti přírody Člověk a příroda / Biologie živočichů,
průřezové téma Environmentální výchova.

Termín: 2., 3., 9. 5.
Program Projděte se Mělníkem s kocourkem Švarcíkem za pamětí města s historikem
a maskotem muzea, kocourem Švarcem pro nejmenší generaci. Minulost města hrou,
dramatizací, badatelskými listy s úkoly a hledáním pokladu. Návštěvnost: 4 programy, 76
dětí, 9 pedagogů, celkem 85. MŠ Pohádka Mělník, ZŠ J. Matiegky Mělník, MŠ Pod Vrchem
Mělník (J. Králová, L. Snopek)
Cíl programu: Přiblížení minulosti města a jeho zajímavostí nejmladší generaci, podpora
citlivého vnímání okolního prostředí, vztahu k místu, kde žijí u nejmladší generace. RVP
pro předškolní vzdělávání Dítě a společnost / Dítě a svět

Termín: 13. 5. – 7. 6.
Příprava a realizace přírodovědného projektu Nespoutaná řeka ke stejnojmenné výstavě
pro MŠ a ZŠ. Muzejní edukátorka a zoolog vzali děti na výpravu za typickou faunou a flórou
27

řeky od pramene po nížinu. Žáci objevovali za svitu baterek obojživelníky a poznávali jejich
hlasy, hráli si na skorce, vodouše, radost vyvolala demonstrační hra na potápky a kapry. Dále
zkoumali vodu z řek regionu a poznávali zvířata. Čekala je hmatová nožní stezka, poznávačka
v hádací lavici, relaxační stínohra a kout s kvízy. Projekt je seznámil s přírodou zachovalé
říční krajiny a jejími ekosystémy a představil jim typickou faunu a flóru nížinných řek a jejich
okolí. Diskuze na téma konkurenční boj o přežití. Návštěvnost: 40 programů, 840 žáků,
71 pedagogů, celkem 911. ZŠ J.Matiegky Mělník, ZŠ J. Seiferta Mělník, ZŠ Jungmannovy
sady Mělník, ZŠ Mělník – Pšovka, Eriza s.r.o., ZŠ Malý Újezd, ZŠ s praktickými třídami
Mělník, MŠ Pohádka Mělník, MŠ Zvoneček Mělník, MŠ Pod Vrchem Mělník. (J. Králová. L.
Praus)
Cíl programu: Seznámení žáků s významem řek pro člověka i živou přírodu, poznání
charakteristických druhů rostlin a živočichů říční krajiny, podpora zájmu o přírodní bohatství
našeho regionu a o odkaz předchozích generací. V RVP pro základní vzdělávání Člověk
a jeho svět / Místo, kde žijeme / Rozmanitosti přírody; Člověk a příroda /Biologie rostlin
a živočichů / Základy ekologie / Praktické poznávání přírody. Průřezové téma
Environmentální výchova.

Termín: 10., 24., 25., 26., 6.
Příprava a realizace projektu Tetička Mína vypravuje pro nejmenší děti ve skalním obydlí
Lhotka u Mělníka. Seznámení hravou formou s životem ve skále, každodenními činnostmi,
kravkou Strakou, pohádka o zatoulaném kůzleti, terénní dílnička s výrobou chrastící želvičky
a modelů z hráškové stavebnice. Návštěvnost: 6 programů, 139 žáků, 20 pedagogů, celkem
159. MŠ Pohádka Mělník, MŠ Pod Vrchem Mělník, MŠ Hovorčovice, ZŠ J. Matiegky
Mělník.(J. Králová, K. Frelichová)
Cíl programu: Lidé a jejich vliv na prostředí a přírodu, citlivý vztah k přírodnímu
a kulturnímu dědictví, podpora polytechnické výchovy. V RVP pro předškolní vzdělávání
Dítě a jeho svět, pro základní vzdělávání Člověk a jeho svět / Místo, kde žijeme /
Environmentální výchova

Termín: 5. – 6. 9.
Příprava a realizace projektu Houby pro školy pro žáky prvního a druhého stupně
ZŠ Jungmannovy sady Mělník a ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník, které jsou zapojeny
do celoročního environmentálního projektu EVVA, a pro žáky ze ZŠ J. Seiferta Mělník.
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Přes extrémní sucho zadařilo nasbírat přes 119 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. Opět nechybělo barevné zónové
rozlišení podle druhů, kout se vzácnými úlovky a houbová parfumerie. Proběhlo také
tříhodinové odpolední setkání s veřejností.
Cíl programu:
V RVP pro základní vzdělávání odpovídá průřezovému tématu Environmentální výchova,
ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda (2. stupeň ZŠ) – vzdělávací obor Přírodopis – Biologie
hub, stavba, výskyt, význam hub, zásady sběru, konzumace a první pomoc při otravě
houbami. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (1. stupeň ZŠ) – tematický okruh
Rozmanitosti přírody (rostliny, houby, živočichové). Návštěvnost: 408 dětí a 27 pedagogů,
dále 75 z veřejnosti. Celkem 510 osob. (J. Králová, J. Malý). Sběr exemplářů pro výstavu
samosběrem zajistil v rámci Kokořínska tým mělnických muzejníků a mykolog.

Termín: 9. – 13. 9.
Příprava a realizace projektu Brekeke aneb V Mělníku není konec vodníků pro mělnické
MŠ Pohádka, MŠ Čtyřlístek, ZŠ Jungmannovy sady, ZŠ Jindřicha Matiegky, ZŠ Jaroslava
Seiferta a MŠ Nebužely. Veselé putování světem hastrmanů a jiné vodní havěti. K vidění
vodnické hračky, sbírkové předměty, kostýmy, knížky, snímky, loutky a jiné artefakty. V roli
průvodce vodník Brčoun Vrbička, který s Haničkou zatančil, zapěl jarmareční píseň
o napraveném mlynáři. S dětmi nahlédl do vodnické domácnosti, přečetl pohádku o líném
vodníčkovi a v kouzelné dílničce pomohl dětem vyrobit dřevěného hastrmánka. Nechyběl
tematický herní kout s originálními prvky. Návštěvnost: 188 žáků, 21 pedagogů, celkem 209
osob. (J. Králová, K. Frelichová)
Cíl programu: Podpora polytechnické výchovy a konstrukčních činností, čtenářské
gramotnosti, postava vodníka v literatuře, ústní lidové slovesnosti a českém prostředí. V RVP
pro základní vzdělávání Člověk a svět práce / Konstrukční činnosti / Práce s drobným
materiálem, dále Český jazyk / Literární výchova / Zážitkové čtení; v RVP pro předškolní
vzdělávání Dítě a společnost a Dítě a jeho tělo

Termín: 30. 9. – 1. 10.
Spoluorganizace Kurzu zdravého životního stylu pro žáky osmých ročníků Základní školy
Jindřicha Matiegky Mělník. Akce byla realizována na výjezdu v Jizerských horách,
v Jindřichovicích. Muzejní edukátorka se podílela na aktivitách Hra na přivítanou v terénu,
dále připravila herně zábavný Barevný večer a program o slušném chování v minulosti
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Rukulíbám, madam.
Cíl programu:
Podpora společenskovědní výchovy, etiky a botaniky. V RVP pro základní vzdělávání
odpovídá průřezovému tématu Environmentální výchova, ve vzdělávací oblasti Člověk
a příroda (2. stupeň ZŠ) – vzdělávací obor Přírodopis – Rostliny, dále vzdělávací oblast
Člověk a společnost / Občanský a společenskovědní základ. Odpovídá průřezovému tématu
Osobnostní a sociální výchova. Účast: Hra na přivítanou 46, Barevný večer 46, Rukulíbám,
madam 46, celkem 138 žáků. (pedagogové ZŠ J. Matiegky, lektoři Městské policie Mělník,
DDM Mělník, za RMM J. Králová)

Termín: 8. – 25. 10.
Realizace sociálně preventivního projektu Dopravka včera a dnes pro MŠ Pohádka, MŠ
Čtyřlístek, MŠ Zvoneček, ZŠ Jungmannovy sady, ZŠ Jindřicha Matiegky, ZŠ Jaroslava
Seiferta, ZŠ s praktickými třídami Mělník a ZŠ Malý Újezd. Program pro nejmenší účastníky,
který jim hravou a vtipnou formou přiblížil bezpečné chování v silničním provozu. Připravily
tyto subjekty: Regionální muzeum Mělník (Mgr. J. Králová), Program prevence kriminality
Města Mělníka (Bc. I. Podivínská, DiS.), Policie ČR Mělník (kpt. Mgr. T. Svoboda;
por. Mgr. M. Johnová), Městská policie Mělník (prap. R. Havelková, DiS.; prap. M. Moták).
Exponáty zapůjčeny z Muzea PČR, Městské policie Mělník, Policie ČR, ze soukromých
sbírek bývalých policistů. Scénář, scény a libreto vytvořil sám lektorský tým. Součástí akce
byl Den pro rodiny s dětmi dne 9. 10. 2019 s preventivním projektem pro mezigenerační
skupiny. Dopravní výchova hrou s dramatizačními prvky (dialogy mezi lektory, dětmi
a kocourem Švarcem, který se společně s nimi učil pravidlům bezpečné dopravy). Nechyběly
exkurz do historie služby dopravní policie s důrazem na první republiku, témata dopravních
prostředků, bezpečných míst k provozování cyklistiky, opakování dopravních značek,
praktický nácvik k přecházení, světelná signalizace, užívání ochranných pomůcek, nácvik
připoutání, aplikace a nošení reflexních prvků, herně edukativní činnost v interaktivní zóně.
Projekt lze vnímat jako přípravu později v praxi využitelnou pro absolvování autoškoly a jako
prevenci aktuálně zvýšené úrazovosti v oblasti silniční dopravy u nejmladší generace.
Pomůcky pro výuku byly zakoupeny díky projektu MAP II. Hrací zónu vytvořila edukátorka
a technický tým muzea. Metodické materiály poskytl Besip.
Cíl programu: Podpora prevence rizik ohrožujících bezpečnost a zdraví v dopravě. V RVP pro
základní vzdělávání Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví (osobní bezpečí, krizové situace aj.;
v RVP pro předškolní vzdělávání Dítě a společnost.
Návštěvnost: 25 programů, žáků 542 / pedagogů: 59 / Den pro rodiny: 43 / Den
Středočeského kraje: 86 / Vernisáž: 32 / veřejnost: 62 / Celkem: 824 osob
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Termín: 14. 10.
Příprava a realizace projektu Poznej své město, svůj region pro žáky třetího ročníku ZŠ
Mělník - Pšovka. Cestou za pamětí města s historikem a muzejní pedagožkou žáci pracovali
se slepou mapou a pracovními listy (ve stálé expozici muzea), využívali hmatové hádanky,
prvky dramatické výchovy, získali orientaci na časové ose. Znalosti si ověřili
v přesmyčkovém kvízu. Návštěvnost: 1 program, 26 žáků, 2 pedagogové, celkem 28 osob. (L.
Snopek, J. Králová)
Cíl programu: Seznámení s minulostí a určitými specifiky města (významné události,
osobnosti, místa. Podpora zájmu o kulturní a přírodní bohatství kraje, pozornost k odkazu
předků. RVP pro základní vzdělávání: Člověk a společnost / Výchova k občanství.
Termín: 22. 11. – 20. 12.
Příprava a realizace projektu pro školy k výstavě Vánoce 70. a 80. let pro ZŠ J. Seiferta, ZŠ
J. Matiegky, ZŠ Jungmannovy sady, ZŠ Hostín, ZŠ Malý Újezd, MŠ Zvoneček, MŠ Pohádka,
MŠ Čtyřlístek, ZŠ Velký Borek, ZŠ a MŠ Želízy, ZŠ Obříství. Program představoval výpravu
do časů sedmdesátých a osmdesátých let v předvánočním a vánočním čase. Děti zavítaly
společně s prodavačkou Naďou (etnografka) a zákaznicí Jitkou (edukátorka) do hračkářství
a obdivovaly např. panenky, mončičáky, Rubikovu kostku, stavebnice, digitální hry, či set
igráčků. Sledovaly sportovní vybavení na hory, obuv, či produkci mělnické TDV. V textilu
a galanterii si pomyslně nakupovaly tuleňky, viskocelové kabelky, krimplenové šaty a chlapci
si zahráli na manekýny a předvedli dobové teplákové soupravy. Salvy smíchu pak vyvolávalo
hádání předmětů v obchodu elektro – domácí potřeby. Účel sifonové lahve, ždímačky,
gramofonových desek, či ponorného vařič se nakonec podařilo odhalit. Žáci si zazpívali hity
tehdejších hvězd hudebního světa. V kuchyni si pak společně se svými průvodkyněmi ukázali
tehdejší potravinářský sortiment, jeho ceny a u fiktivní rodiny Vondrových radostně poznávali
cibulák, plísňáky, chemlonové koberečky, klipsny, telefon, lurex i triko se Sandokanem.
Nechyběl také pohled na nabídku parfumerie. Kouzelná dílnička měla tentokráte tři variety.
Předškoláky a první dva ročníky základky čekala výroba záložky z žehlícího plátna a plsti,
třeťáci, čtvrťáci a páťáci upletli chobotničku z chemlonu a druhostupňoví žáci šili
palčákového maňáska. Nechyběla interaktivní zóna s obchůdkem a dobovým zbožím, či staré
hry a stavebnice.
Cíl programu: Podpora zájmu o české sváteční tradice, kulturní bohatství regionu,
polytechnické výchovy, seznámení s životním stylem 70. a 80. V RVP pro předškolní
vzdělávání – vzdělávací oblast Dítě a společnost, pro základní vzdělávání – Člověk a jeho
svět / Lidé a čas a Člověk a společnost / Výchova k občanství, dále Dějepis, dále Člověk a
svět práce / Práce s drobným materiálem.
Návštěvnost: 59 programů, žáků 1220 / pedagogů: 101; návštěva pedagogů z jiného regionu:
252; celkem projekty 1346 osob.

31

KONZULTAČNÍ ČINNOST
Koordinace a harmonogram akcí a vzájemná spolupráce s Městským úřadem Mělník,
koordinace jarmarků, Mgr. Zuzana Syrová, Ing. Marie Krutišová, Městský úřad, Mělník
EVVO projekty a aktivity, výstava hub, Mgr. Radka Koláčná, Mgr. Martina Kopecká, ZŠ
Jungmannovy sady Mělník, ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník
Příprava, koordinace, realizace projektů MAP II. v ORP Mělník a muzejních akcí, spolupráce
muzea se Soukromou základní školou Eriza, Mgr. Jitka Volemanová Samková, Eriza
Příprava, koordinace, realizace projektů MAP II. v ORP Mělník a muzejních akcí, spolupráce
muzea s MAS Vyhlídky, PhDr. Marcela Pánková, Ph.D., MAS Vyhlídky
Spolupráce na projektech a výtvarných soutěžích, PaedDr. Irena Wenkeová, ZUŠ Mělník
Příprava sociálně preventivního projektu k výstavě Dopravka včera a dnes, Tým Prevence
kriminality, Městské policie Mělník a Policie ČR, Bc. Irena Podivínská, DiS, npor. Mgr.
Markéta Johnová, por. Radka Havelková, DiS, por. Martin Moták, kpt. Mgr. Tomáš Svoboda
Spolupráce na výstavním projektu k 50. výročí založení sboru profesionálních hasičů
v Mělníku, Ing. kpt. Zbyněk Štajnc
Možnosti participace muzea na projektu Krajská rodinná politika Středočeského kraje
a dalších projektech MPSV ČR (RNDr. Alexandra Vokurková, MPSV ČR)
Možnosti spolupráce v oblasti sociální práce, výstavní a projektové činnosti, Nadace Sirius,
Mgr. Vladimíra Tvrdková
nabídka programů k výstavám a akcím muzea, ZŠ praktická a speciální Mělník
nabídka programů k výstavám a akcím muzea, pedagogický sbor ZŠ Jaroslava Seiferta,
Mělník
nabídka programů k výstavám a akcím muzea, pedagogický sbor ZŠ Jungmannovy sady
Mělník
nabídka programů k výstavám a akcím muzea, pedagogický sbor ZŠ Jindřicha Matiegky
Mělník
Doplnění katalogu historického vybavení kaple Narození Panny Marie v Jeviněvsi (OÚ
Býkev).
Informace o lokalitách Vojtěchov a Ráj z vlastivědy F. Bernaua, Město Mšeno
Rešerše dokumentace interiéru hřbitovní kaple v Hoříně – socha Ježíše Krista, Národní
památkový ústav.
Odkazy na memoárovou literaturu týkající se mělnického průběhu událostí let 1938/39,
M. Švarcová
Dobrozdání o dokumentačním potenciálu muzejní sbírky stran regionálních projevů
antisemitismu.
Rámcová datace počátku užívání mlýnků na hrozny na Mělnicku, p. Jelínek, Výzkumný ústav
zemědělské techniky, Praha, ú. služební.
Historické snímky dokumentující mělnické návrší v době vzniku malby L. Marolda „Mělník
od Sidonky“, K. Knorová, ú. badatelský.
Historické fotografie kostelíka Ducha Svatého nad Liběchovem po požáru v r. 1966,
P. Mandažiev – zpracovatel SHP, ú. služební.
Kaple v Přívorech – rešerše pro potřebu Úřadu městyse Všetaty.
Z historie fotoateliéru Synek Mělník, badatel-genealog, ú. soukromý.
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Badatelská návštěva – studium periodika Svobodný Máchův kraj, dr. Rapavá – Památník
Terezín.
Badatelská návštěva – studium literatury a histor. pohlednic k tématu Mělník-Rybáře,
K. Knorová.
Bližší určení korbele s podobenkou MUDr. K. Štěpána, 1913 – J. Klimeš, ú. soukormý.
Badatelská návštěva – studium literatury a konzultace týkající se vinic v okolí města – Dr. J.
Riezner, UJEP, ú. vědecký.
Badatelská návštěva – numizmatická konzultace 20krejcaru z r. 1869, ú. soukromý.
Badatelská návštěva – studium kramářských písní, Dr. A. Vítová, ÚČL AV ČR, v. v. i., ú.
vědecký.
Ing. Večl, historie Vidimi
Maříková, Bencor Mělnická Vrutice, zřízení muzea
výskyt zvláště chráněných druhů ptáků ve Štětí – J. Cílek
škodlivost kormorána velkého – A. Kupka
vodní ptáci na Labi u Neratovic – P. Bergmann
odchyt pěnic černohlavých na Mělnicku – V. Brlík
termíny příletu tažných druhů ptáků – E. Srbová
zimování strnadů lučních na Kelských loukách – I. Svoboda
výskyt sov v Kokořínském dole – M. Vostřák
určení majitele ptačího hnízda – I. Justová
výskyt luňáka červeného na Mělnicku – D. Rak
výskyt orla mořského na Mělnicku – K. Novotný
odborná chiropterologická literatura pro amatéry – A. Michálek
chocholouši obecní v Mladé Boleslavi – J. Šifta
hnízdění sokolů na Spolaně a mělnické elektrárně – V. Beran
historie ornitologického výzkumu na Mělnicku – J. Hudeček
stížnost na zabránění hnízdění jiřiček obecných na nádraží ve Všetatech – S. Císařová
koordinace sčítání hnízdících labutí velkých na Mělnicku – D. Jahoda
výskyt labutí na Vltavě mezi Kralupy a obcí Bukol – A. Ovsenáková
výskyt labutí na Labi mezi Mělníkem a Štětím – I. Svoboda
výskyt labutí na Labi mezi Kostelcem n. L. a Neratovicemi – M. Vostřák
ptáci v okolí obce Bezno – I. Řípová
možnost natáčení hnízda skřivana polního – I. Stříteský
početnost rorýsů obecných v Mělníku – E. Tošenovský
pozorování lindušky úhorní na poli u Záboří – V. Beran
určení mrtvého ptáka – Kopecká
hnízdění jiřiček na panelových domech – J. Carbol
výskyt kavek v Mělníku – K. Novotný, I. Svoboda
Odborné posudky:
duben 2019: Posudek na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů na bytovém domě Nové
náměstí 702–706 ve Štětí (J. Cílek – předseda SVJ)
červen 2019: posudek na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů na bytovém domě
Studentská 3279 v Mělníku (Montako stavební s.r.o.)
Odborné posudky
leden: posudek na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů na bytovém domě Studentská
3278, Mělník – firma Proxima
březen: posudek na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů na bytovém domě Nové
náměstí 702 – 706 ve Štětí (J. Cílek – předseda SVJ)
květen: posudek na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů na bytovém domě Bezručova
2895 – 2896, Mělník
33

PUBLIKAČNÍ A EDIČNÍ ČINNOST
Vydání vlastivědné publikace „Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka č. 11“ (220 s.,
náklad 250 kusů, ISBN 978-80-904538-6-9, spoluvydavatelem Státní oblastní archiv v Praze
– Státní okresní archiv Mělník). Redigoval ji Mgr. Lukáš Snopek. Z obsahu: P. Fiedler,
Místní odbor Ústřední matice školské v Mělníku * K. Popelkova, Vinárske festivaly
v porovnaní: prípady Mělník (Česko) a Pezinok (Slovensko) * J. Ryant, Vzpomínky na život
na mělnickém nábřeží v Rybářích v letech 1936–1950 * L. Praus, Poslední pár chocholouše
obecného (Galerida cristata) na Mělnicku? * J. Králová, Rizika kyberprostoru v mělnickém
muzeu * Obzory literatury: Výběrová bibliografie regionální literatury.
SNOPEK Lukáš, Dva zasloužilí muži a paní Profesorka, Mělnická radnice č. 1/2019, s. 16.
SNOPEK Lukáš, Zakladatel města a jeho svatá teta, Mělnická radnice č. 11/2019, s. 22.
SNOPEK Lukáš, Confluens – Vlastivědný sborník Mělnicka č. 11 (anotace), Mělnická
radnice č. 12/2019, s. 17.
Příprava podrobnějšího textu o malíři Vlastimilu Týmovi (opora pro výstavu březen/duben
2019).
V rámci Dnů lidové architektury 2 příspěvky do brožurky Lidové stavby Středočeského kraje
– severozápad: Skalní obydlí na Kokořínsku a Lhotka – skalní obydlí čp. 1, okr. Mělník,
Miloslava Havlíčková.
„Dny evropského dědictví 2019“ – programový průvodce, 8 s. připr. L. Snopek, tisk: Město
Mělník, náklad 250 ks – distribuováno zdarma na jednotlivých objektech a v TIS.
Písemné podklady o Hradsku do propagační brožurky pro město Mšeno.

VÝZKUMNÁ A BADATELSKÁ ČINNOST
úsek historie
- rešerše ve Státním okresním archivu Mělník (Mělník na přelomu 19. a 20. století, kapucíni
na Mělníku) a v Národní knihovně v Praze (speciální literatura k problematice 1. světové
války). (L. Snopek)
badatelská návštěva u pamětníka pana Josefa Honse. (L. Snopek)
pracovní cesta do Neratovic-Lobkovic - osobnost M. Plesinger-Božinova (L. Snopek)
- rešerše ve Státním okresním archivu Mělník - 130 let mělnického muzea, všední život
v regionu v době Protektorátu Čechy a Morava (N. Černá)
přírodovědný úsek
mezinárodní sčítání vodního ptactva na Vltavě mezi soutokem s Labem a Vraňany
a na Vraňansko-hořínském kanále (10. 1., 14. 2., 19. 3., 11. 4.)
sčítání hnízdících labutí velkých na Mělnicku
sbírání faunistických dat v regionu Mělnicka (min. 1 den v týdnu – lužní lesy kolem Labe
a Vltavy, pískovny v dolním Povltaví, CHKO Kokořínsko...
průběžné kroužkování ptactva na zájmových lokalitách

ODBORNÉ SEMINÁŘE, KONFERENCE, KOMISE
A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
8. 1. / 17.00 – 18.30
Pracovní setkání členů pracovních skupin v rámci projektu Místní akční plán II. v ORP
Mělník. Zastoupení muzea – muzejní edukátorka jako vedoucí pracovní skupiny Odborníci
a neformální vzdělávání. Plánování a realizace aktivit muzea, na něž bude možné čerpat
finanční prostředky. (J. Králová)
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Regiontour v Brně (17. – 20. 1.)
Muzeum se prezentovalo na veletrhu Holiday World v Praze na společném stánku ACK ČR.
Informace o muzeu byly poskytnuty do hlavního katalogu veletrhu Holiday World. Muzeum
se účastnilo programu na pódiu Asociace cestovních kanceláří ČR příspěvkem o stálých
expozicích a novinkách v muzeu a o skalním obydlí Lhotka - Dnech lidové architektury Sk.
Anotace k příspěvku zaslaná firmě ABF Expo Praha, která zajišťuje program veletrhu, byla
použita v PR článcích na sociálních sítích, webu před veletrhem…atd.
Muzeum se zúčastnilo veletrhu Euroregiontour v Jablonci nad Nisou 14. - 16. 3. na stánku
Středočeské centrály cestovního ruchu. (s dobovým secesním kočárkem a v kostýmu).
Muzeum se prezentovalo na veletrhu Regiony 2018 v Lysé nad Labem od 11. 4. do 13. 4.
opět ve stylu secese. Na veletrzích proběhla distribuce slevových vstupenek Švarcíkovo eso.
29. 1. / 17.00 – 18.30
Setkání pracovní skupiny Odborníci a neformální vzdělávání. Tvorba finanční rozvahy
jednotlivých aktivit. (J. Králová)
8. 2. / 17.00 – 18.30
Setkání řídícího a odborného týmu projektu MAP II – diskuze nad finanční rozvahou a další
úkoly projektu. (J. Králová)
11. 2.
Návštěva Muzea Policie ČR a jeho vedení a kurátorů za účelem možností spolupráce na
sociálně preventivním projektu s dopravní tematikou. (J. Králová, T. Svoboda, I. Podivínská,
R. Havelková, M. Moták)
13. 2.
Setkání členů platformy Středočeského kraje projektu Koordinace opatření na podporu
sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů. Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR. (J. Králová)
18. 3.
Spoluorganizace čtvrtého setkání pracovní skupiny pro spolupráci mezi muzeem a školou
v rámci Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR Muzeum škole škola muzeu (?) v Muzeu hlavního města Prahy. (J. Králová, Regionální muzeum Mělník a I.
Vachková, Muzeum hlavního města Prahy)
19. 3. / 17.00 – 18.30
Setkání řídícího a odborného týmu projektu MAP II – reference o plánovaných
a realizovaných aktivitách a další úkoly projektu. (J. Králová)
19. 3. Pracovnice propagace se zúčastnila školení na Krajském úřadě Sk na téma nová média
a propagace III.
23. 3. Pracovnice propagace se zúčastnila Konference Vltava 1 - ke společnému projektu
Středočeské a Jihočeské centrály cestovního ruchu. Konferenci pořádala nově vzniklá
turistická oblast Mělnicko - Kokořínsko zaštiťovaná MAS Vyhlídky na zámku v Liblicích.
28. 3.
Porada muzejních edukátorů příspěvkových organizací Středočeského kraje na téma
Inspirační zdroje vzdělávacích programů v Hornickém muzeu Příbram. Diskuze nad tématy.
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5. 4.
Prezentace projektu Kyberprostor@včeraadnes.cz pracovnicím Probační a mediační služby
Plzeň, metodická spolupráce. (J. Králová, T. Svoboda)
10. 4.
Kulatý stůl projektu Krajská rodinná politika Středočeského kraje v Lysé nad Labem – téma
Každá rodina si zaslouží pomoc, ne každá si o ni umí říct. Prezentace muzejního projektu
Kyberprostor@včeraadnes.cz. (J. Králová, T. Svoboda)
24. 4. Pracovnice propagace se zúčastnila školení k datovému skladu Středočeské centrály
cestovního ruchu.
Pracovnice propagace se stala členkou týmu v oblasti cestovního ruchu pro projekt Smart city,
který inicioval MěÚ Mělník - úvodní schůzky 3. a 10. 5.
16. – 17. 5.
Účast na mezinárodní konferenci Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání,
Senát Parlamentu ČR Praha, NPMK Praha, NPÚ Praha, ČMH Praha. Workshop dramaterapie.
16. 5.
Slavnostní vyhlášení cen Gloria Musealis – Muzeum roku 2018, Obecní dům Praha
22. 5.
Kulatý stůl projektu Krajská rodinná politika Libereckého kraje v Liberci na téma Rizika
virtuálního světa, předcházení problémům u dětí a v rodině. Prezentace muzejního projektu
Kyberprostor@včeraadnes.cz. (J. Králová, T. Svoboda)
3. – 4. 6.
Aktivní účast na mezinárodní konferenci Aktuální trendy v muzejní edukaci a prezentaci –
Neobyčejné možnosti neformálního vzdělávání, Západočeské muzeum Plzeň. Prezentace
projektu Ano, pane doktore! muzejní edukátorkou.
27. 6.
Pracovní setkání edukátorů v kultuře příspěvkových organizací Středočeského kraje, Krajský
úřad Praha. Prezentace činnosti a workshop Rabasova galerie Rakovník a Galerie
Středočeského kraje.)
11. 9. proběhla v rámci projektu schůzka se zástupci Mú Písek a destinační agentury
Píseckem, s. r. o. - výměna zkušeností v oblasti tvorby koncepce cestovního ruchu, fungování
destinační agentury, spolupráce s krajskou centrálou cestovního ruchu…atd. 7. 10. proběhla
pracovní schůzka skupiny k cestovnímu ruchu - sestavení zadávací dokumentace projektu.
Projekt pokračuje a pracovní tým je v kontaktu elektronicky. Vydává pravidelné zprávy o
činnosti v oblasti „Smart“ cestovního ruchu.
14. 11. Pracovnice propagace se zúčastnila školení datového skladu SCCR.
Historik muzea absolvoval školení k agendě Zpřístupňování digitálního obsahu (24. 9.)
ve Středočeském muzeu v Roztokách se zúčastnil konference věnované sv. Ludmile (24. 10.)
a byl proškolen v užívání aplikace CES-on line.
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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.
Pracovníci se pravidelně zúčastňují školení z PO a OBZP.

SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY
NPÚ Praha – historické a fotografické podklady k objektu t. zv. Turbovického lisu,
kde se nachází jediný dochovaný kládový lis v Čechách. Objekt změnil majitele a je snaha lis
prohlásit za technickou památku.
Město Mělník:
Na základě jmenování radou města se historik muzea 8. dubna a 23. září zúčastnil jednání
obnovené Správní rady Literárního fondu Města Mělníka.
Velmi dobrá spolupráce probíhá s Odborem školství a kultury a místostarostou města (akce
ke sv. Ludmile, Imaginárium bratří Formanů a Loď tajemství a další akce.
Kolegiální vztahy se muzeum snaží udržovat také s organizačními složkami o. p. s. Mělnické
kulturní centrum, zejména s Městskou knihovnou a s Masarykovým kulturním domem a TIC.
Státní okresní archiv Mělník: koncipování obsahu 11. čísla sborníku Confluens ve spolupráci
s archivářkou dr. N. Michňovou ze Státního okresního archivu Mělník, předsedkyní redakční
rady; realizace slavnostního uvedení knihy 12. prosince 2019.
Římskokatolická farnost – Proboštství Mělník vychází muzeu vstříc při žádostech o zápůjčky
uměleckých předmětů pro výstavní účely, překladatelským potenciálem duchovních polské
národnosti a zápůjčkou ozvučovací techniky (Projděte se Mělníkem…).
Dobrá spolupráce probíhá i s řadou obecních úřadů.
Příkladná byla spolupráce s Obecním úřadem Lhotka u Mělníka a s občany obce, kteří velmi
pomohli ke zdárnému průběhu Dnů lidové architektury Středočeského kraje dne 20. července
právě ve Lhotce, kde se konalo slavnostní zahájení.
S řadou subjektů trvá spolupráce již několik let a je přínosná pro obě strany. Probíhá většinou
formou reciprocity a pro muzeum je výhodná a potřebná. Rozšiřuje nejen nabídku pořadů
a akcí pro veřejnost, ale pomáhá s dokumentační, výzkumnou, vzdělávací a osvětovou
činností a propagací.
ZUŠ Mělník – již tradičně koncerty, výstavy a vernisáže.
ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník, ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník, ZŠ Jungmannovy sady,
MŠ Motýlek, MŠ Pohádka Mělník, MŠ Zvoneček a ZŠ praktická a speciální Mělník
(spolupráce při přípravě projektů a výstav, projekty na míru, spoluúčast muzejní pedagožky
na aktivitách školy).
Rodinné centrum Kašpárek – příprava a realizace společných projektů.
Prevence kriminality města Mělníka, Městská policie Mělník, Policie ČR.
Centrum seniorů Mělník – přednášky, výstavky.
Nově byla navázána spolupráce s Domovem pro seniory Nová slunečnice v Praze. Muzeum
se zapojí do reminiscenční výstavy ve dnech 14. - 20. 9. 2020, kdy poskytne praktickou
pomoc a exponáty (kočárky a vozítky)…
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Spolana Neratovice (Vítání ptačího zpěvu, vycházka k mokřadům na pozemku Spolany,
plánované vyvěšování budek do okolí Spolany v roce 2019).
MAS Vyhlídky – vydání pověstí (reedice) z regionu, projekt „ Živá muzea“ ve skalním
obydlí.
Spolupráce s mnoha jednotlivci v různých oborech.

OPRAVY A ÚDRŽBA, ZLEPŠOVÁNÍ PROSTŘEDÍ A SLUŽEB
Pro výstavní účely byly vlastními silami navrženy a vyrobeny veškeré interaktivní, scénické
prvky pro muzejní výstavy – komponenty pro muzejní dílnu pro školy a návštěvníky.
Byla provedena reorganizace skladových prostor pomocných výstavních prvků a materiálů.
Ve skalním obydlí Lhotka byl opět proveden generální úklid všech prostor před otevřením.
Ve světnici byla opravena další část omítky a světnice byla vybílena. Byly opraveny vstupní
dveře a vrátka.
Byla provedena revize elektro.
Byla obílena přední část skály a upraveny prostory pokladny (zateplení, vybílení).
V celém areálu byla odstraněna nově narostlá náletová zeleň, která narušovala skálu a poražen
1 strom, který narušoval skálu. Stávající zeleň byla sestříhána a upravena. Postupně se tak
celý prostor vrací do původní podoby.
V objektu v Mělníku, náměstí Míru 54 byla vyměněna střešní folie, která byla potrhaná.
Do pokladny a kavárny muzea byla nainstalována bezpečnostní signalizační tlačítka Panika.
Nově byl vymalován velký výstavní sál.
V objektu v Kralupech bylo provedeno začištění zdí u oken, vymalování a položení PVC ve
skladu přírody. Na míru byly smontovány nové úložné skříně.
Na vstupní vchodové dveře byla pořízena nová mříž, byla provedena oprava okapů a plechové
střechy.
Ve Vysoké Libni byla provedena oprava okapu.
V Nebuželích byla nainstalována nová EZS za nefunkční.
V hlavní budově a v Ostruhové ulici byly na okna umístěny květinové truhlíky
s pelargoniemi. Nově byly osázeny květináče v atriu, upravena zeleň na parkánu.

V Mělníku 3. 2. 2020

Zpracovala:
PhDr. Miloslava Havlíčková
Podklady dodali jednotliví odborní pracovníci muzea.
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Příloha č. 1
Zprávy o Regionálním muzeu Mělník, p. o. zveřejněné ve vybraných médiích v roce 2019
Název média
Naše rodina
RC Modely
RC Revue
Mělnický deník
Mělnický deník
Mělnický deník
Mělnický deník
http://www.stredoceskenovinky.cz/zpravy/regiony/modelklubmelnik-slavi-70-let-sve-cinnosti-vystavou-vmuzeu/highlightSearch=muzeum%20meln%C3%ADk/
Mělnický deník
Mělnický deník
Mělnický deník
Mělnický deník
Mělnický deník
Mělnický deník
https://www.cysnews.cz/kultura/chlapi-si-zase-hrajoumodelklub-melnik-slavi-70-let-sve-cinnosti-vystavou-v-muzeu/
http://www.turistickelisty.sportovnilisty.cz/vyletnik/regionalnimuzeum-melnik-zve-na-vystavu-chlapi-si-zasehrajou/?style=mobile
Mělnický deník
http://soutok.blogspot.com/2019/01/rytiri-melnicti-rozbililezeni-v-muzeu.html
Mělnický deník
Mělnický deník
https://region.rozhlas.cz/modelklub-melnik-slavi-70-let-vmelnickem-regionalnim-muzeu-uvidite-i-model-z-7728738
https://decko.ceskatelevize.cz/tamtam
http://www.holidayworld.cz/archivaktualit/aktualita.html/3_57606-skalni-obydli-na-veletrhuholiday-world
MF Dnes
Mělnicko
Mělnický deník

Chlapi si zase hrajou
Chlapi si zase hrajou
Chlapi si zase hrajou
Mělnické poklady
Poklady Rytířů Mělnických
Poklady Rytířů Mělnických
Chlapi si zase hrajou

6. 1.

Chlapi si zase hrajou

10. 1., str. 2
10. 1., str. 3
11. 1., str. 3
11. 1., str. 3

12. 1., str. 1

Poklady Rytířů Mělnických
Chlapi si zase hrajou
Mexiko - výstava
Poklady Rytířů Mělnických
Chlapi si zase hrajou, Mělnické
poklady
Poklady Rytířů Mělnických

12. 1.

Chlapi si zase hrajou

12. 1.

Chlapi si zase hrajou

14. 1., str. 3

Vycházka ke Světovému dni mokřadů

14. 1.

Poklady Rytířů Mělnických

14. 1., str. 2
17. 1., str. 3

Poklady Rytířů Mělnických
Chlapi si zase hrajou

18. 1.

Chlapi si zase hrajou

19. 1.

Expozice historických kočárků

20. 1.

Prezentace muzea na Holiday World
2019

12. 1., str. 2

28. 1., str. 2

Poklady Rytířů Mělnických
Chlapi si zase hrajou, Poklady Rytířů
Mělnických
Chlapi si zase hrajou, Poklady Rytířů
Mělnických
Chlapi si zase hrajou

29. 1.

Dny lidové architektury Sk Lhotka

30. 1., str. 10

Chlapi si zase hrajou
Dny lidové architektury 2019 - skalní
obydlí Lhotka

22. 1.
1/2019, str. 14-15
26. 1., str. 1, 2

Mělnický deník
https://melnicky.denik.cz/z-regionu/svatek-lidovych-pamatekletos-ovladne-melnicko-20190129.html
Mělnický deník
Mělnický deník
https://www.novinky.cz/cestovani/495994-tipy-na-vikend-dejtesi-sklenicku-ve-sklipku-zabehnete-lyzarsky-maraton.html

Obsah zprávy

Datum a str.
LEDEN
3/2019, str. 2
1/2019, str. 60
1/2019, str. 6
2. 1., str. 2
3. 1., str. 2
4. 1., str. 3
5. 1., str. 2

31. 1., str. 3
31. 1.

Vycházka ke světovému dni mokřadů

ÚNOR
Mělnický deník
1. 2., str. 2
Mělnický deník
Mělnický deník
Mělnický deník
Mělnický deník

2. 2., str. 2
5. 2., str. 1
5. 2., str. 2
7. 2., str. 3
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Poklady Rytířů Mělnických,
Kašpárkův rok 2018, Vycházka ke
světovému dni mokřadů
Vycházka ke světovému dni mokřadů
Chlapi si zase hrajou
Kašpárkův rok 2018
Chlapi si zase hrajou

Mělnický deník
Mělnický deník
http://soutok.blogspot.com/2019/02/muzeum-bylo-plne-letadeldo-zitrka-se.html
https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/foto-muzeum-byloplne-letadel-20190211.html
Mělnický deník
Mělnický týden (příloha Mělnického deníku)
http://soutok.blogspot.com/2019/02/muzeum-predstavilo-sveprojekty-pro-rok.html
Mělnický deník
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturniservis/595965/program-melnickeho-muzea-bude-letoszamereny-i-na-vodu-a-prirodu.html
Mělnický deník
Mělnický deník
Mělnický týden (příloha Mělnického deníku)
https://www.nase-voda.cz/program-melnickeho-muzea-budeletos-zamereny-na-vodu-prirodu/
https://melnicky.denik.cz/kultura_region/regionalni-muzeumletos-ovladne-priroda-voda-a-vodnici-20190215.html

https://www.nase-voda.cz/program-melnickehomuzea-bude-letos-zamereny-na-vodu-prirodu/
https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/rocni-navstevnostmelnickeho-muzea-se-pohybuje-okolo-ctyriceti-tisic20190220.html
Mělnický deník
http://soutok.blogspot.com/2019/02/do-nedele-muzete-navstivitprazsky.html
Mělnický deník
https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/muzeum-se-zucastniloveletrhu-holiday-world-v-praze-20190222.html
http://www.stredoceskenovinky.cz/zpravy.php?id=fc1bc22435ca-11e9-9fe8-003048df98d0&language=cs&preview=true
https://www.cysnews.cz/kultura/v-melnickem-muzeu-zacalyvelikonocni-davnohratky/
Mělnický deník
Mělnický deník
https://www.stredozeme.cz/cs/v-melnickem-muzeu-zacalyvelikonocni-davnohratky.html
http://www.stredoceskenovinky.cz/zpravy/regiony/regionalnimuzeum-melnik-se-zucastnilo-veletrhu-holiday-world2019/highlightSearch=muzeum%20meln%C3%ADk/
http://soutok.blogspot.com/2019/02/program-rmm-na-brezenpozvanky-na-pivni.html

8. 2., str. 1
10. 2., str. 2

Chlapi si zase hrajou
Chlapi si zase hrajou - projekty

9. 2.

Chlapi si zase hrajou - projekty

11. 2.

Chlapi si zase hrajou - projekty

13. 2., str. 3
12. 2., str. 24

Velikonoční jarmark, Dávnohrátky
Poklady Rytířů Mělnických - projekty

12. 2.

RMM 2019

16. 2., str. 3

Mělnický masopust

18. 2.

RMM 2019 - akce příroda,
návštěvnost 2018

18. 2., str. 1 a 2
19. 2., str. 5
19. 2., str. 24
19. 2.

RMM 2019
Voda - výstava ZŠ Pšovka
Chlapi si zase hrajou - projekty
RMM 2019 - akce příroda,
návštěvnost 2018

18. 2.

RMM 2019

19. 2.

Muzeum v roce 2019 (voda)

20. 2.

Muzeum roku, návštěvnost 2018, akce
2019

20. 2., str. 1

Muzeum roku, návštěvnost 2019, akce
2019

22. 2.

Holiday World 2019, Dávnohrátky

22. 2., str. 3

Jak se žilo za protektorátu?

22. 2.

Holiday World 2019

22. 2.

Velikonoční Dávnohrátky

25. 2.

Velikonoční Dávnohrátky

25. 2., str. 1
25. 2., str. 3

Veletrh Holiday world 2019
Masopust

26. 2.

Velikonoční Dávnohrátky

26. 2.

Veletrh Holiday world 2019

27. 2.

RMM březen, Masopust

BŘEZEN
Týdeník 5+2 dny (Střední Čechy - východ)
Mělnický týden
Mělnický týden (příloha Mělnického deníku)
Mělnický týden

9/2019, 1. 3., str. 1
2. 3., str. 2
5. 3., str. 24
6. 3., str. 2

http://soutok.blogspot.com/2019/03/v-patek-si-muzete-prozit-navlastni.html
https://melnicko.cz/se-zilo-za-protektoratu/
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredoceskykraj/9740/v-melnickem-muzeu-se-debatovalo
Mělnický deník
Mělnický deník
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Muzeum roku + návštěvnost 2018
Vycházka za sovím houkáním
Velikonoční dávnohrátky
Setkání vedení Sk s občany v malém
sále

7. 3.

V. Týma - obrazy

8. 3.

Jak se žilo za protektorátu?
Setkání vedení Sk s občany v malém
sále
Vycházka za sovím houkáním
Vynášení Morany

9. 3.
14. 3., str. 3
15. 3., str. 3

Mělnický deník
Mělnický deník
Mělnický deník
https://melnicko.cz/vlastimil-tyma-vystavuje-melnickem-muzeujiz-seste/
Mělnický deník
https://melnicky.denik.cz/kultura_region/muzeum-nabidnenespoutanou-reku-20190325.html
Mělnický deník
Mělnický deník
Mělnický týden (příloha Mělnického deníku)

15. 3., str. 2
21. 3., str. 3
22. 3., str. 3

Nespoutaná řeka
V. Týma - obrazy
Velikonoční jarmark

22. 3.

V. Týma - obrazy

23. 3., str. 3

V. Týma - obrazy

24. 3.

Nespoutaná řeka

25. 3., str. 1
25. 3., str. 3
26. 3., str. 2

Nespoutaná řeka
Vycházka za sovím houkáním
Masopust

DUBEN
4/2019, str. 19
4/2019, str. 2

RC Modely
Mělnická radnice
Mělnická radnice
Mělnicko
Mělnicko
Mělnicko
Mělnický deník
Mělnický týden (příloha Mělnického deníku)
Mělnický týden (příloha Mělnického deníku)
Naše rodina
Mělnický deník
https://www.novinky.cz/cestovani/501456-tipy-na-vikendzabehnete-pulmaraton-vyrazte-do-divadla.html
Mělnický deník
Mělnický týden
https://decko.ceskatelevize.cz/tamtam
Mělnický deník
http://soutok.blogspot.com/2019/04/nespoutana-reka-vynasenimorany-bajecne.html
https://melnicky.denik.cz/kultura_region/nespoutana-rekamuzeum-zve-na-novou-vystavu-20190405.html
https://melnicky.denik.cz/kultura_region/obrazem-vynasenimorany-v-melniku-20190407.html
http://soutok.blogspot.com/2019/04/velka-fotogalerie-z-akcevynaseni.html
http://www.stredoceskenovinky.cz/zpravy.php?id=a09274ef57cf-11e9-80db-003048df98d0&language=cs&preview=true
Mělnický týden (příloha Mělnického deníku)
Mělnický deník

4/2019 str. 10
4/2019 str. 6
4/2019 str. 23
2. 4., str. 2
2. 4., str. 9
2. 4., str. 23
14/2019, str. 2
3. 4., str. 2

Chlapi si zase hrajou
Nespoutaná řeka, Vynášení Morany
Velikonoční dávnohrátky, Holiday
world 2019
Velikonoční jarmark
Nespoutaná řeka
Muzejní noc
Báječné včely
Vynášení Morany
Masopust
Nespoutaná řeka
Nespoutaná řeka

4. 4.

Báječné včely

5. 4., str. 2
5. 4., str. 7
6. 4.
6. 4., str. 1 a 2

Báječné včely
Vynášení Morany
Vynášení Morany
Nespoutaná řeka

6. 4.

Nespoutaná řeka, RMM duben

7. 4.

Nespoutaná řeka

7. 4.

Vynášení Morany

7. 4.

Vynášení Morany

7. 4.

Nespoutaná řeka

9. 4., str. 3
10. 4., str. 2

Nespoutaná řeka
Velikonoční jarmark

https://melnicko.cz/jaky-ma-nas-vyznam-reka/

10. 4.

Nespoutaná řeka

11. 4.

Velikonoční jarmark

11. 4., str. 2

4/2019, str. 24

https://www.novinky.cz/cestovani/502103-kam-o-vikendu-sdetmi-navstivte-jarni-tvorive-dilny-zkuste-si-lukostrelbu.html
Mělnický deník
http://soutok.blogspot.com/2019/04/nektere-akce-tohotovikendu-velikonocni.html
Mělnický deník

13. 4., str. 1

Velikonoční jarmark
Velikonoční jarmark, Veletrh Regiony
Lysá n. L.
Veletrh Regiony Lysá n. L.

Mělnický týden (příloha Mělnického deníku)

16. 4., str. 3

Vynášení Morany, Regiony Lysá n. L.

Mělnický týden (příloha Mělnického deníku)

16. 4., str. 9

Jarní houby

Mělnický týden (příloha Mělnického deníku)

16. 4., str. 24

Nespoutaná řeka

https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/namesti-i-muzeum-seneslo-ve-znameni-velikonoc20190416.html?utm_source=onesignal&utm_medium=referral&
utm_campaign=push-notifikace&utm_content=denik-melnicky

16. 4.

Velikonoční jarmark
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12. 4.

Mělnický deník

17. 4., str. 1

Velikonoční jarmark

Mělnický deník

18. 4., str. 1

Mělnický deník

20. 4., str. 3

Přednášky o houbách
Historie, ta nás baví, Depoty
v průběhu dějin
Báječné včely

Mělnický týden (příloha Mělnického deníku)

23. 4., str. 24

Velikonoční jarmark

Mělnický deník

26. 4., str. 2

Vítání ptačího zpěvu

Mělnický deník

27. 4., str. 2

Den Země ve Lhotce

http://soutok.blogspot.com/2019/04/program-regionalnihomuzea-pro-mesic.html

29. 4.

RMM květen, skalní obydlí Lhotka

Mělnický deník

20. 4., str. 2

KVĚTEN
Mělnická radnice

5/2019, str. 24

http://www.stredoceskenovinky.cz/zpravy.php?id=26c9d7d46b65-11e9-80db-003048df98d0&language=cs&preview=true
https://www.cysnews.cz/kultura/melnicka-muzejni-noctentokrat-ve-znameni-prirody/
http://soutok.blogspot.com/2019/05/vitani-ptaciho-zpevu-sevydarilo-i-pres.html
Mělnický deník

1. 5.

RMM květen, Vynášení Morany,
Nespoutaná řeka, Muzejní noc
Den Země ve Lhotce, skalní obydlí
Lhotka

1. 5.

Mělnická muzejní noc

6. 5.

Vítání ptačího zpěvu

6. 5., str. 3

Vítání ptačího zpěvu - Neratovice

Mělnický deník

7. 5., str. 3

Vítání ptačího zpěvu

Mělnický deník

10. 5., str. 3

MDM - vstup zdarma

10. 5.

Muzeum roku 2018

10. 5.

Muzeum roku 2018, MDM

http://soutok.blogspot.com/2019/05/regionalni-muzeum-melnikje-opet.html
http://www.stredoceskenovinky.cz/zpravy/regiony/regionalnimuzeum-melnik-je-opet-nominovano-v-soutezi-muzeum-roku/
https://decko.ceskatelevize.cz/tamtam

11. 5.

Nespoutaná řeka

Mělnický deník

13. 5., str. 1

Muzeum roku 2018, MDM

Mělnický deník

13. 5., str. 3

Make-up maraton

Mělnický deník

14. 5., str. 2

16. 5., str. 3

Mělnická muzejní noc
Nespoutaná řeka - projekty, Muzejní
noc
Nespoutaná řeka - projekty

16. 5.

Muzeum roku 2018

16. 5.

Muzeum roku 2018

16. 5.

Muzeum roku 2018

17. 5.

Muzeum roku 2018

17. 5.

Nespoutaná řeka - projekty

17. 5.

Mělnická muzejní noc

17. 5.

Muzeum roku 2018

18. 5.

Fenomén Kinder

http://soutok.blogspot.com/2019/05/na-labi-pod-melnikempopluje-zitra-lod.html
Mělnický deník
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-vkulture/219411000120516/obsah/696568-vyhlaseni-cen-gloriamusealis
http://literarky.cz/domaci/28263--cen-gloria-musaealis-zavystavu-roku-ziskalo-muzeum-umni-olomouchttps://region.rozhlas.cz/regionalni-muzeum-v-melniku-je-opetmuzeem-roku-od-navstevniku-dostalo-nejvic-7943871
http://soutok.blogspot.com/2019/05/regionalni-muzeum-melnikziskalo-titul.html
http://www.stredoceskenovinky.cz/zpravy/regiony/vmelnickem-muzeu-deti-poznavaji-zivot-kolemreky/highlightSearch=muzeum%20meln%C3%ADk/
Mělnický deník
https://melnicky.denik.cz/z-regionu/v-hodnoceni-navstevnikumuzei-obhajili-melnicti-zlato-20190517.html
Mělnický deník

15. 5.

http://soutok.blogspot.com/2019/05/posledni-majovy-vikendpatri-muzejni.html
Mělnický deník

19. 5.

Muzeum roku 2018

20. 5., str. 1

Muzeum roku 2018

https://www.stredozeme.cz/cs/melnicke-regionalni-muzeum-je-

20. 5.

Muzeum roku 2018
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muzeem-roku.html
https://melnicko.cz/muzejni-noc-ve-znameni-prirody/

22. 5.

Mělnická muzejní noc

MF Dnes

23. 5., str. 15

Muzeum roku 2018

Mělnický deník

24. 5., str. 2 a 9

Mělnická muzejní noc

25. 5.

Mělnická muzejní noc

26. 5.

Mělnická muzejní noc

http://soutok.blogspot.com/2019/05/melnicka-muzejni-nocpotesila-milovniky.html
http://www.stredoceskenovinky.cz/zpravy/regiony/melnickamuzejni-noc-potesila-milovnikyprirody/highlightSearch=muzeum%20meln%C3%ADk/
https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/MelnikMame-dalsi-titul-Muzeum-roku-582833
Mělnický deník

26. 5.

Muzeum roku 2018

27. 5., str. 1

Mělnická muzejní noc

Mělnický deník

27. 5., str. 3

Fenomén Kinder

28. 5.

Mělnická muzejní noc

31. 5.

Fenomén Kinder

https://melnicky.denik.cz/kultura_region/melnicka-muzejni-nocpotesila-milovniky-prirody-20190525.html
https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/postavicky-z-kindervajicek-zaplavily-muzejni-kavarnu-20190530.html

ČERVEN
Mělnická radnice

6/2019, str. 24

Vítání ptačího zpěvu

Mělnická radnice

6/2019, str. 26

Muzeum roku, Svět kostiček

Noviny kraje

6/2019, str. 1

Muzeum roku 2018

Liběchovský zpravodaj

3/2019, str. 19

Brekeke, Svět kostiček

1. 6.

Já pěstoun

3. 6.

Já pěstoun

https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/tyden-pestounstvi-simelnik-pripomene-jiz-podruhe-20190601.html
Mělnický deník
https://www.cysnews.cz/kultura/postavicky-z-kinder-vajicekzaplavily-muzejni-kavarnu/
Mělnický týden (příloha Mělnického deníku)

4. 6.

Fenomén Kinder

4. 6., 23/19, str. 3

Mělnická muzejní noc

Mělnický deník

7. 6., str. 3

Já pěstoun

Mělnický deník

12. 6., str. 2

Já pěstoun

17. 6.

Brekeke - výzva

17. 6.

Svět kostiček, Adéla Rybářová

Mělnický týden (příloha Mělnického deníku)

18. 6., 25/19, str. 9

Brekeke, Tetička Mína, DLA Lhotka

Mělnický deník

20. 6.

Svět kostiček, Adéla Rybářová

https://www.stredozeme.cz/cs/svet-kosticek-cele-letov-melnickem-muzeu.html

20. 6.

Svět kostiček

https://www.stredozeme.cz/redakce/index.php?clanek=2327&la
nG=cs&xuser=699377774536913482&slozka=1&preview=yes
&portal=12
Mělnický deník

https://melnicky.denik.cz/kultura_region/prazdninovymtematem-muzea-je-fenomen-lego20190622.html?utm_source=onesignal&utm_medium=referral&
utm_campaign=push-notifikace&utm_content=denik-melnicky
Mělnický deník

22. 6.

Svět kostiček

24. 6., str. 2

Svět kostiček

Mělnický deník

27. 6., str. 2

Skalní obydlí Lhotka

5+2 dny - Náš kraj

28. 6., 26/19, str. 17

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11837614289-krajinouvina-palava/

27. 6., DÍL 9

Svět kostiček
Rozhovor s Mgr. Lukášem Snopkem
ve vinařské expozici

ČERVENEC
Mělnický týden (příloha Mělnického deníku)

2. 7., 27/19, str. 3

Mělnická radnice

7-8/2019, str. 23
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Svět kostiček
Léto v muzeu, Mělnická muzejní noc,
Brekeke…

Mělnická radnice

7-8/2019, str. 6 a 7

Mělnický deník

2. 7., str. 1, 3

https://melnicky.denik.cz/z-regionu/letosni-dny-lidovearchitektury-predstavi-skvosty-kokorinska-20190704.html

https://berounsky.denik.cz/z-regionu/letosni-dnylidove-architektury-predstavi-skvosty-kokorinska20190704.html
https://www.melnikdnes.cz/zpravy/19066-dny-lidovearchitektury-2019-budou-koncem-cervence-zahajenyna-kokorinsku/
http://www.mistnikultura.cz/dny-lidove-architektury2019-ve-stredoceskem-kraji

DLA Lhotka, Týden pěstounství
Chráněná území Mělnicka, Svět
kostiček

4. 7.

DLA Lhotka 2019

4. 7.

DLA Lhotka 2019

4. 7.

DLA Lhotka 2019

8. 7.

DLA Lhotka 2019

Mělnický týden (příloha Mělnického deníku)

Právo

11. 7., str. 22

Rozhovor s ředitelkou muzea PhDr.
Miloslavou Havlíčkovou - „Lidé od
vedle“
DLA Lhotka 2019

Mělnický deník

11. 7., str. 2

Tetička Mína vypravuje, Brekeke

Mělnický deník

12. 7., str. 2

DLA Lhotka 2019, Brekeke

14. 7.

Léto v muzeu

14. 7.

DLA Lhotka 2019, Tetička Mína
vypravuje

Mělnický týden (příloha Mělnického deníku)

16. 7., 29/19, str. 3

Tetička Mína vypravuje

https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/stredo
cesky-kraj/tipy-a-inspirace/dny-lidove-architekturystredoceskeho-kraje/5094/

16. 7.

DLA Lhotka 2019

Mělnický deník

19. 7., str. 3

Brekeke

ČR Region
https://melnicky.denik.cz/kultura_region/v-melnikuneni-konec-vodniku-20190720.html

20. 7. ?

DLA Lhotka 2019

20. 7.

DLA Lhotka 2019

Mělnický deník

20. 7., str. 2

Brekeke - Miss vodník

21. 7.

DLA Lhotka 2019

22. 7.

DLA Lhotka 2019

22. 7., str. 2

9. 7., 28/19, str. 10

http://soutok.blogspot.com/2019/07/program-rmmna-zbytek-prazdnin-v.html
http://soutok.blogspot.com/2019/07/treti-rocnik-dnulidove-architektury.html

https://melnicky.denik.cz/kultura_region/sobotapatrila-slavnostnimu-zahajeni-dnu-lidovearchitektury-20190721.html
https://www.stredozeme.cz/cs/dny-lidovearchitektury-byly-zahajeny-ve-lhotce.html
Mělnický deník

http://www.halonoviny.cz/articles/view/51453995
https://www.cysnews.cz/kultura/dny-lidovearchitektury-stredoceskeho-kraje-byly-v-sobotuzahajeny-ve-lhotce-u-melnika/

25. 7.

Brekeke
Tetička Mína vypravuje, Projděte se
Mělníkem s kocourkem Švarcíkem
DLA Lhotka 2019

25. 7.

DLA Lhotka 2019

Mělnický deník

26. 7., str. 2

Brekeke - Miss vodník

https://prahatv.eu/zpravy/stredoceskykraj/stredocesky-kraj/10791/lidova-architektura-jecenne-dedictvi

28. 7.

DLA Lhotka 2019

Mělnický týden (příloha Mělnického deníku)

30. 7., 31/19, str. 3

DLA Lhotka 2019

Mělnický deník

30. 7., str. 3

Projděte se Mělníkem s Kocourkem

Mělnický deník

23. 7., str. 3
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Švarcíkem
SRPEN
Marianne - Venkov a styl

8/2019, str. 34

Mělnický deník

3. 8., str. 2

Mělnický deník

5. 8., str. 2

Mělnický deník

8. 8., str. 12

Mělnický deník

13. 8., str. 2

Mělnický deník

14. 8., str. 12

Aha!

13. 8., 33/2019

http://soutok.blogspot.com/2019/08/stredovekesklepy-vedle-restaurace-u.html
Mělnický deník
Mělnický deník
5+2 dny
Mělnický deník
https://melnicky.denik.cz/kultura_region/v-muzeunuda-rozhodne-nehrozi20190826.html?utm_source=onesignal&utm_medium
=referral&utm_campaign=pushnotifikace&utm_content=denik-melnicky
Mělnický deník

15. 8.

Foto FKS Jarošovci ve Středočeském
kroji ve stálé expozici
Projděte se Mělníkem s Kocourkem
Švarcíkem
Projděte se Mělníkem s Kocourkem
Švarcíkem
Brekeke
Projděte se Mělníkem s Kocourkem
Švarcíkem
Projděte se Mělníkem s Kocourkem
Švarcíkem
Projděte se Mělníkem s Kocourkem
Švarcíkem
Projděte se Mělníkem s Kocourkem
Švarcíkem

19. 8., str. 3

Svět kostiček - derniéra

21. 8., str. 12
30/19, 23. 8., str. 2425

Stálé expozice
Skalní obydlí Lhotka

27. 8., str. 1

Muzeum - září

29. 8., str. 2

Patron vinařů sv. Václav

ZÁŘÍ

Mělnická radnice

9/2019, str. 13 a
17
9/2019, str. 19
9/2019, str. 20
9/2019, str. 21

Mělnická radnice
Mělnická radnice
Mělnická radnice
TV Praha - Náš Region
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky2. 9.,
kraj/stredocesky-kraj/11055/melnicke-muzeum-je- 9:23, 16:33, 23:23
atraktivni
Mělnický deník
2. 9., str. 3
Český rozhlas - Region
3. 9., 4. 9.
Mělnický deník
3. 9., str. 2
Mělnický deník
5. 9., str. 2
https://soutok.blogspot.com/2019/09/zajedte-si-do7. 9.
litomeric-na-zahradu-cech.html
https://www.cysnews.cz/kultura/na-vystave-hub-v9. 9.
muzeu-bylo-letos-k-videni-119-druhu/
https://soutok.blogspot.com/2019/09/hlavnim13. 9.
tahakem-vikendu-14-15-zari.html
Mělnický deník
14. 9.
https://melnicky.denik.cz/ctenar-reporter/regionalni16. 9.
45

Vinobraní v muzeu
EHD 2019
Brekeke
DLA Sk 2019 Lhotka

Vinařství, Brekeke, Muzeum roku

Patron vinařů sv. Václav v umění
Výstava hub
Výstava hub
EHD 2019
Výstava hub
Výstava hub
EHD 2019
EHD 2019
Dopravka včera a dnes, Vinobraní
v muzeu 2019

muzeum-zve-na-vystavu-20190916.html
https://soutok.blogspot.com/2019/09/atrakce-promelnicke-vinobrani-2019-jiz.html
https://melnicky.denik.cz/kultura_region/melnickemuzeum-se-zameri-na-dopravu-20190923.html,
Mělnický deník
Rádio Relax - zpravodajství
Týdeník 5+2 dny (Střední Čechy - východ)

17. 9.

Dopravka včera a dnes, Festival
ptactva

23. 9., str. 1

Dopravka včera a dnes

23. 9., 13.00

Dopravka včera a dnes
Dopravka včera a dnes, Festival
ptactva, Den SK, MDA

35/2019, 27. 9., str. 5

https://melnicky.denik.cz/ctenar-reporter/projektprevence-bezpecne-dopravy-pro-deti-startuje-vmelnickem-muzeu-20190927.html
https://soutok.blogspot.com/2019/09/prvni-rijnovyvikend-je-doslova-plny.html
Mělnický deník

27. 9.

30. 9.

Festival ptactva, Dopravka včera a
dnes, RMM říjen

30. 9., str. 2

Festival ptactva

ŘÍJEN

https://www.policie.cz/clanek/dopravka-vcera-adnes.aspx
https://www.cysnews.cz/kultura/soutez-kapricivodnika-sploucha-sve-ma-vyherce/
Mělnický deník
Mělnická radnice
Mělnická radnice
Mělnická radnice
Mělnická radnice

1. 10.

Dopravka včera a dnes

4. 10.

Kapříci vodníka Šploucha - soutěž,
Den Sk

4. 10., str. 4

Festival ptactva

10/2019, str. 2
10/2019, str. 8
10/2019, str. 13 a
20

Den Sk

10/2019, str. 6

Výstava hub, Kapříci vodníka
Šploucha
Projděte se Mělníkem s Kocourkem
Švarcíkem
Kapříci vodníka Šploucha - soutěž

5. 10., str. 2

Nejchutnější houby

8. 10., str. 3

Festival ptactva
Čeněk Hlavatý - spolupráce se ZUŠ
Mšeno
EHD 2019

10/2019, str. 21

Noviny kraje
Mělnický deník
Mělnický deník
Mělnický týden (příloha Mělnického deníku)

8. 10., 41/19, str. 9

Zpravodaj Kostelce n. L.
10/2019, str. 20
https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/preventivni11. 10.
akce-pro-deti-jiz-probihaji-20191011.html
Mělnický deník
12. 10., str. 3
Mělnický deník
14. 10., str. 2
https://melnicky.denik.cz/kultura_region/vystavaprezentuje-bezpecnost-silnicniho-provozu-detskym17. 10.
pohledem-20191017.html
Mělnicko
10-11/2019, str. 6
http://soutok.blogspot.com/2019/10/melnik-je20. 10.
branou-do-polabi-porta.html
Mělnický deník
25. 10., str. 2
https://www.cysnews.cz/kultura/v-melnickem-muzeu29. 10.
se-slavil-den-stredoceskeho-kraje/
https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/denstredoceskeho-kraje-se-konal-v-regionalnim-muzeu29. 10.
melnik-20191028.html
46

Dopravka včera a dnes

Dopravka včera a dnes - projekty
Dopravka včera a dnes - projekty
Dopravka včera a dnes - projekty
Křižovatky
Dopravka včera a dnes
Mezinárodní den archeologie
Den Sk
Den Sk

Den Sk

https://soutok.blogspot.com/2019/10/denstredoceskeho-kraje-v-regionalnim.html

29. 10.
LISTOPAD
11/2019, str. 25

Mělnická radnice
Mělnická radnice

11/2019, str. 26

Mělnická radnice

11/2019, str. 10

Policista
Středočech
Překvapení
Mělnický deník
Mělnický deník
Mělnický deník
Mělnický deník

11/2019, str. 13
11/2019, str. 10
47/2019, 18. 11.
1. 11., str. 11
1. 11., str. 1
7. 11., str. 2

https://melnicky.denik.cz/kultura_region/at-mir-dalzustava-s-touto-krajinou-20191115.html
https://melnicky.denik.cz/kultura_region/vanocnivystava-bude-v-retro-stylu-20191116.html
Mělnický deník
Mělnický deník
Týdeník 5+2dny
https://soutok.blogspot.com/2019/11/retro-modniprehlidka-otevrela-vystavu.html
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/retromodni-prehlidka-otevrela-vystavu-vanoce-70-a-80let/
Mělnický deník
https://www.stredozeme.cz/cs/retro-vanoce-vmelnickem-muzeu-vas-vrati-v-case.html
MF Dnes
https://www.novinykraje.cz/svetprace/2019/11/27/zav
zpominejte-na-vanocni-svatky-kdy-frceli-moncicacirubikova-kostka-ci-slapaci-auticko-moskvic/
Mělnický deník
https://www.novinky.cz/cestovani/tipy-navylety/clanek/kam-o-vikendu-s-detmi-vyrobte-siozdoby-ci-vence-vyrazte-za-mikulasem-40305077
Týdeník 5+2dny
MF Dnes
Mělnicko
Mělnický deník

Předvánoční jarmark
Vánoce 70. a 80. let
Brekeke
RMM listopad

12. 11., str. 3
15. 11.

Sametové vzpomínání

18. 11., str. 1

Vánoce 70. a 80. let

20. 11., str. 2
43/2019, 22. 11.,
str. 39

Vánoce 70. a 80. let

22. 11.

Vánoce 70. a 80. let

23. 11.

Vánoce 70. a 80. let

25. 11., str. 2

Vánoce 70. a 80. let

25. 11.

Vánoce 70. a 80. let

27. 11., str. 15

Bezpečný Mělník

27. 11.

Vánoce 70. a 80. let

28. 11., str. 2

Bezpečný Mělník v obrazech

28. 11.

Předvánoční jarmark

44/2019, 29. 11.,
str. 1 a 2
30. 11., str. 21
PROSINEC
11-12/2019, str. 4
12/2019, str. 10
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Křižovatky, Festival ptactva
Dopravka včera a dnes, Kapříci
vodníka Šploucha - poděkování
Sametové vzpomínání, Sametová
revoluce
Dopravka včera a dnes

Sametové vzpomínání
Sametové vzpomínání, Sametová
revoluce v Mělníku

2. 12., str. 2

Středočech

Den Sk

Vánoce 70. a 80. let

Vánoce 70. a 80. let
Vánoce 70. a 80. let
Bezpečný Mělník
Předvánoční jarmark, Bezpečný
Mělník
Vánoce 70. a 80. let

https://soutok.blogspot.com/2019/12/predvanocnijarmark-v-melnickem-muzeu.html
https://www.stredozeme.cz/cs/jarmark-prilakal-nadva-tisice-lidi.html
https://melnicky.denik.cz/ctenarreporter/predvanocni-jarmark-v-melnickem-muzeunavstivilo-rekordnich-1784-lidi-20191204.html
Mělnický deník
https://melnicky.denik.cz/ctenar-reporter/vmelnickem-muzeu-se-deti-dozvedi-jak-se-slavilyvanoce-v-70-a-80-letech-20191206.html
Mělnický týden (příloha Mělnického deníku)

2. 12.

Předvánoční jarmark, Confluens č. 11

2. 12.

Předvánoční jarmark, Confluens č. 11

4. 12.

Předvánoční jarmark

5. 12., str. 3

Vánoce 70. a 80. let

7. 12.

Vánoce 70. a 80. let - projekt

10. 12., 50/19, str.
2

Předvánoční jarmark, Bezpečný
Mělník

14. 12.

Confluens č. 11

16. 12.

Confluens č. 11

19. 12.

Vánoce 70. a 80. let

https://melnicky.denik.cz/kultura_region/sbornikconfluens-vychazi-opet-po-dvou-letech20191213.html
http://soutok.blogspot.com/2019/12/novy-sbornikconfluens-turnaj-sachovych.html
https://tn.nova.cz/clanek/retro-vanoce-o-jake-darkypsaly-jeziskovi-husakovy-deti.html

Instituce/Město
Mělník/Regionální
muzeum
Mělník/Regionální
muzeum
Mělník/Regionální
muzeum
Mělník/Regionální
muzeum
Mělník/Regionální
muzeum
Mělník/Regionální
muzeum
Mělník/Regionální
muzeum
Mělník/Regionální
muzeum
Mělník/Regionální
muzeum
Mělník/Regionální
muzeum
Mělník/Regionální
muzeum
Mělník/Regionální
muzeum
Mělník/Rgionální
muzeum
Mělník/Regionální
muzeum

Tipy zařazené ve vysílání Českého rozhlasu - Region
Akce
TIPY datum vysílání
Poklady rytířů mělnických

11.1.2019, 6:50 + 10:50

Chlapi si zase hrajou

20.1.2019, 6:50 + 8:50

Jak se žilo za protektorátu?

5.3.2019; 6:50 + 10:50

Jak se žilo za protektorátu?

12.3.2019; 6:50 + 10:50

Soví noc

22.3.2019; 6:50 + 10:50
+ 14:50

Nespoutaná řeka

4.4.2019; 14:50

Báječné včely

23.4.2019; 14:50

Jarní houby

24.4.2019; 14:50

Ornitologická akce s přespáním

3.5.2019; 6:50 + 10:50

přednáška mykologického kroužku - Houby
15.5.2019; 14:50
Prahy a blízkého okolí
Mělnická muzejní noc

24.5.2019; 6:50 + 10:50

Fenomén Kinder

18.6.2019, 6:50 + 10:50

Brekeke aneb V Mělníku není konec vodníků 02.08.2019, 10:50
přednáška Nechutnější houby a vybrané
09.10.2019; 10:50
recepty
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Mělník/Regionální
muzeum
Mělník/Regionální
muzeum

Přednáška mykologického kroužku

06.11.2019; 14:50

Vánoce 70. a 80. let

26.11.2019; 14:50

Weby, které zveřejňují akce nebo pozvánku do expozic: http://soutok.blogspot.cz/, www.de8.cz,
www.peknyden.cz,
www.polabi.com,
www.horydoly.cz
,
www.ententyky.cz,
www.zena-in.cz,
www.mestomseno.cz, www.e-dovolena.cz, www.kokorinsko.info, www.azrodina.cz, 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.neratoviny.cz, www.neratovice.cz,
www.mojemesto.cz; www.kokorin.info, www.malydobrodruh.cz , www.turistika.cz, www.mistnikultura.cz,
www.rodina.cz, www.kam-na-vylet.cz,
www.navylet.cz,
www.czecot.com,
www.detinapalube.cz,
www.sematam.cz,
www.cestovatel.cz,
www.infodnes.cz,
www.kamsdetmi.cz
,
www.copak.cz,
www.ctidoma.cz, www.superevent.cz, www.cysnews.cz, www.tripy.cz, www.pidak.cz, www.stredozeme.cz,
www.mobilniturista.com, cesky-raj.info, www.brandysko.cz, www.mestoduba.cz, www.navikend.cz...aj.
Weby s vlastní správou akcí: www.centralbohemia.cz, www.melnicek.cz, www.kudyznudy.cz,
www.kdykde.cz, www.akce.cz, www.informuji.cz, www.museum.cz, www.do-muzea.cz, www.tam-tam.cz
(ČT - D), www.rticko.cz, www.kampocesku.cz, www.google.cz
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Příloha č. 2

Přehled tiskových zpráv zasílaných do médií v roce 2019
Novináři
Aktualne.cz, Alena Gembalová - Středočeské noviny, Bleslavský
deník, Ctidoma. cz, cysnews.cz, ČTK - Jaroslav Beneš, Deník víkend,
Iveta Dušková - Měl. deník ext. red., Kraj press, 'Lidové noviny',
'Litoměřický deník', Mělnicko - Dana Duchoslavová - externí red.,
Mělnicko - J. Havránková, Mělnický deník - Barbora Walterová, Jiří
Macek, Neratoviny - Pavel Šanda, Právo, stredoceskenovinky.cz,
'Tůma Jaromír (tuma.jaromir@seznam.cz)'; Eva Jarošová - MF Dnes,
Týdeník 5+2 dny

4. 1.

Weby:
vyletnicek.cz, babinet.cz, dama.cz, 'ententyky.cz, 'Hory
doly.cz, e-dovolena.cz'; prozeny.cz'; Stastnezeny.cz',
Kdykde.
Cz
(dzacar@paseo.cz);
'kdykde.
cz
(tipy@kdykde.cz)'; 'kdykde. cz (vystavy@kdykde.cz)';
malydobrodruh.cz,
Místní
kultura,
navstivme.cz,
'novinky.cz,
'Peknyden.cz,
propamatky.cz,
'Rodinnevylety.cz';
Soutok-blog,
stredocech.net,
toulkypocechych.com, zena-in.cz
Rádia,
televize:
'Anton Kaimakov ČR 2 Praha – Rusko, Blaník – radio,
Bobr Brandýs n. L. TV, City rádio, Contact radio,
'Daniela Brůhová ČR 2, Dětské rádio Mělník - Martin
Beníšek, 'Frekvence1, 'Jan Zítka' <jan.zitka@rozhlas.cz>;
'kamera.kralupy@tiscali.cz';
Kateřina
Havránková
<katerina.havrankova@rozhlas.cz>;
Marek
Holý,
Mgr.Táňa Pikartová – Impuls, 'Miroslav Jedlička ČR 1,
Nova TV (martin.novotny@nova.cz)'; 'Nova TV
(vikend@nova.cz)'; Novotný Adam Barrandov, 'Petr Pavel
ČR Region, Produkce Rádio Relax, Radek Duchoň - ČR
Region,
Rádio
Junior,
Rádio
Region
<tipy@region.rozhlas.cz>; Rádio Signál, Rozhlas-víkend
(vikend@rozhlas.cz)'; 'RTV - Roudnická televize, Sabina
Vosecká - Český rozhlas Region, 'Světlana Lavičková
(svetlana.lavickova@rozhlas.cz)'; Tipy pro volný čas ČR,
TV Praha - Miloslav Vlach
Mělnická radnice
Věstník AMG
Měsíčníky:
Astrosatmedia, COT business, České dráhy pro Vás,
Dějiny a současnost, Foto, Glanc, Hobby Blesk, Chvilka
pro tebe, Idnes - Kirke, Instinkt, Koktejl, Krásy Česka,
Kreativ - časopis, Květy, Naše rodina, Ona Dnes, Paní
domu, petr.tesinsky@rf-hobby.cz; pro ženy Blesk,
Překvapení, redakce@pragmatic.cz; Tina, Travel Digest,
TTG, Vinařský obzor, Vinorevue, Vlasta, Žena a život
Obce zpravodaje měsíčníky:
'Byšice - zpravodaj', Dubacek - Duba, Kostelec mesicnik, Kralupy - zpravodaj, Libčické noviny', 'Lužec n.
Vl. - Vltavan', Mšenské noviny, Neratovice - Jiřina
Kovářová, Neratovice - listy'

4. 1.
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Poklady Rytířů Mělnických,
Chlapi si zase hrajou…,
Mělnické poklady, RMM
leden

Poklady Rytířů Mělnických,
Chlapi si zase hrajou…,
Mělnické poklady, RMM
leden

4. 1.

Poklady Rytířů Mělnických,
Chlapi si zase hrajou…,
Mělnické poklady, RMM
leden

9. 1.
9. 1.
9. 1.

RMM únor
RMM únor-duben
RMM únor-duben

9. 1.

RMM únor-duben

Obce
dvouměsíčníky
liché:
Drinovska drbna - Dřínov u Úžic, Liběchovský zpravodaj,
Mělnické Vtelno - Život.., 'Veltruské listy'
Novináři/Rádia a televize/Weby
Novináři/Rádia a televize/Weby
Novináři/Rádia a televize/Weby

14. 1.
23. 2.
25. 2.

Poklady Rytířů Mělnických
Pozvánka na SUKS 2019
RMM - únor, Světový den
Mokřadů, Kašpárkův rok 2018
Chlapi si zase hrajou - projekty

Kraj press, 'Lidové noviny', Mělnicko - J. Havránková,
Mělnický deník - Barbora Walterová, Jiří Macek, Právo,
stredoceskenovinky.cz, Votruba Viktor - MF Dnes,
Týdeník 5+2 dny, Soutok blog
Mělnická radnice

8. 2.

Kraj press, 'Lidové noviny', Mělnicko - J. Havránková,
Mělnický deník, Právo, stredoceskenovinky.cz, Votruba
Viktor - MF Dnes, Týdeník 5+2 dny, Soutok blog, ČTK,
Neratoviny
Literární noviny

12. 2.

Novináři/Rádia a televize/Weby

20. 2.

Novináři/Rádia a televize/Weby
Mělnická radnice

5. 3.
8. 3.

AMG Věstník
Měsíčníky

8. 3.
11. 3.

Naše příroda, Nika, Vesmír, Ochrana Přírody, Příroda,
Vodní hospodářství
Rádia a televize/Weby
Novináři
Novináři
Vodní hospodářství, Nika, Příroda, Ochrana přírody,
Vesmír
Mělnická radnice

13. 3.

Poklady pro článek o muzeu V. Dyk, Dny lidové
architektury, kniha Z Kolébky
do kočárku
RMM březen, Velikonoční
Dávnohrátky
Vlastimil Týma - obrazy
RMM duben, Dávnohrátky,
Holiday world
RMM duben-červen
RMM duben - květen,
Nespoutaná řeka
Nespoutaná řeka

21. 3.
22. 3.
8. 4.
5. 4.

Nespoutaná řeka, RMM duben
Nespoutaná řeka, RMM duben
Vynášení Morany
Nespoutaná řeka

9. 4.

Mělnicko
Novináři, Soutok Blog
Mělnicko - J. Havránková, Mělnický deník, Votruba
Viktor - MF Dnes, Týdeník 5+2 dny, Mělnická radnice
Novináři/Rádia a televize/Weby

9. 4.
12. 4.
13. 4.

RMM květen, Nespůoutaná
řeka,
Vynášení
Morany,
Muzejní noc - plakát
Muzejní noc - plakát
Veletrh Regiony - Lysá n. L.
Velikonoční jarmark

Obce zpravodaje měsíčníky:
'Byšice - zpravodaj', Dubacek - Duba, Kostelec mesicnik, Kralupy - zpravodaj, Libčické noviny', 'Lužec n.
Vl. - Vltavan', Mšenské noviny, Neratovice - Jiřina

30. 4.
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8. 2.

13. 2.

26. 4.

RMM březen, V. Týma
obrazy, Chlapi si zase hrajou,
Poklady Rytířů Mělnických projekty
RMM v roce 2019, statistika
2018

RMM květen - Muzejní noc,
Vítání ptačího zpěvu
RMM - červen

Kovářová, Neratovice - listy'
Obce
dvouměsíčníky
liché:
Drinovska drbna - Dřínov u Úžic, Liběchovský zpravodaj,
Mělnické Vtelno - Život.., 'Veltruské listy'
Novináři

29. 4.

Kraj press, Mělnicko - J. Havránková, Mělnický deník,
stredoceskenovinky.cz, Votruba Viktor - MF Dnes,
Týdeník 5+2 dny, Soutok blog, ČTK, Neratoviny
Novináři
Mělnická radnice

9. 5.
13. 5.

Novináři
Novináři/Rádia a televize, Soutok Blog
Novináři/Rádia a televize/Weby

15. 5.
17. 5.
23. 5.

Měsíčníky

27. 5.

Obce zpravodaje měsíčníky:
'Byšice - zpravodaj', Dubacek - Duba, Kostelec mesicnik, Kralupy - zpravodaj, Libčické noviny', 'Lužec n.
Vl. - Vltavan', Mšenské noviny, Neratovice - Jiřina
Kovářová, Neratovice - listy'
Obce dvouměsíčníky sudé
Věstník AMG
Mělnická radnice

27. 5.

Novináři/Rádia a televize/Weby

13. 6.

Novináři/Rádia a televize/Weby
Novináři/Rádia a televize/Weby

21. 6.
8. 7.

Novináři/Rádia a televize/Weby
Novináři, Soutok Blog
Měsíčníky

19. 7.
22. 7.
24. 7.

Obce zpravodaje měsíčníky, Obce dvouměsíčníky liché
Mělnická radnice

24. 7.

Věstník AMG
Novináři

24. 7.
14. 8.

Novináři/Rádia a televize/Weby

22. 8.

Obce zpravodaje měsíčníky:
'Byšice - zpravodaj', Dubacek - Duba,

29. 8.
Kostelec 52

6. 5.

27. 5.
6. 6.

24. 7.

Den Země ve skalním obydlí
Lhotka + zahájení tur. sezóny
Vítání ptačího zpěvu - Mělník
Mezinárodní den muzeí 2019
RMM červen, Vítání ptačího
zpěvu, Svět kostiček, Muzeum
roku 2018
Nespoutaná řeka - projekty
Muzeum roku 2018
RMM červen, Svět kostiček,
Fenomén Kinder
RMM červen-srpen, Svět
kostiček, Brekeke - vodníci
RMM červenec-srpen, Svět
kostiček, Brekeke - vodníci

RMM červen-srpen
RMM červenec-srpen,
Muzejní noc, Léto v muzeu,
DLA Lhotka
RMM červenec-srpen, Adéla
Rybářová, Svět kostiček,
výzva vodníci
Svět kostiček - zahájeno
Brekeke, DLA Lhotka, Tetička
Mína
Brekeke - zahájeno, soutěže
DLA Lhotka - foto
RMM září, Vinobraní,
Dopravka
RMM září, Vinobraní,
Dopravka
RMM září, Vinobraní, DLA
Lhotka, Brekeke - soutěže
RMM září-říjen
Projděte se Mělníkem
s kocourkem Švarcíkem, Svět
kostiček - derniéra
RMM září, EHD 2019,
Výstava hub
RMM říjen, Dopravka včera a
dnes

mesicnik, Kralupy - zpravodaj, Libčické noviny', 'Lužec n.
Vl. - Vltavan', Mšenské noviny, Neratovice - Jiřina
Kovářová, Neratovice - listy'
Obce dvouměsíčníky sudé
Novináři, Soutokblog
Mělnická radnice

6. 9.
9. 9.

Věstník AMG
Novináři/Rádia a televize/Weby

9. 9.
16. 9.

Týdeník 5+2 dny
Měsíčníky, Obce zpravodaje měsíčníky, Obce
dvouměsíčníky - liché
Kraj press, Mělnický deník, Týdeník 5+2 dny, Soutok
blog, ČTK
Mělnická radnice

19. 9.
30. 9.

Výstava hub
RMM říjen, výstava hub,
Dopravka včera a dnes, Dne
Sk, kocour Švarc
RMM říjen - prosinec
Dopravka včera a dnes,
Festival ptactva, RMM říjen
Dopravka včera a dnes - foto
RMM listopad

7. 10.

Festival ptactva

9. 10.

Kraj press, Mělnický deník, Týdeník 5+2 dny, Soutok
blog, ČTK, Litoměřický deník
Novináři
Novináři/Rádia a televize/Weby

21. 10.

RMM - listopad, Kapříci
vodníka Šploucha, Festival
ptactva, Předvánoční jarmark,
Sametová revoluce
MDA 2019

Měsíčníky, Obce zpravodaje
dvouměsíčníky - sudé
Novináři

1. 11.

měsíčníky,

Obce

28. 10.
31. 10.

11. 11.

Mělnciká radnice

11. 11.

Věstník AMG

11. 11.

Novináři/Rádia a televize/Weby

22. 11.

Novináři/Rádia a televize/Weby
Novináři, Soutok blog
Mělnická radnice

2. 12.
6. 12.
6. 12.

Novináři, Soutok blog

16. 12.
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Den Sk
RMM listopad, Sametová
revoluce, Co je malé, to je
hezké, sv. Kateřina ze Sieny
RMM prosinec, Vánoce 70. a
80. let, Confluens 11.
Sametové vzpomínání,
Sametová revoluce v Mělníku
RMM prosinec, Vánoce 70. a
80. let, Confluens č.11
RMM prosinec 2019 - úno
r2020, Vánoce 70. a 80. let
Vánoce 70. a 80. let - výstava
zahájena
Jarmark, RMM - prosinec
Vánoce 70. a 80. let - projekty
RMM leden 2020, Vánoce 70.
a 80. let - projekty, Proměny
tvaru a dekoru
Confluens č. 11

