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Zpráva o činnosti Regionálního muzea Mělník, p. o.
za rok 2017
Sbírkotvorná činnost a dokumentace.
Akvizice.
V roce 2017 bylo do chronologické sbírkové evidence zapsáno celkem 75 př. čísel (z toho
do podsbírky vinařství 36 př. čísla, do podsbírky regionální tisk 34 př. čísel, do podsbírky
knihy 1 př. č. a do podsbírky přírodovědné 4 př. č.)
Celkem čítá Sbírka Regionálního muzea Mělník, p. o. (dále jen RMM) 41 118 čísel.
Do podsbírky historické bylo jako dar převzat soubor blahopřání k uzavření sňatku
(Nebužely, 1959).
Do systematické evidence (druhého stupně evidence) bylo celkem zpracováno 10 inv. čísel
(z toho 6 inv. čísel v podsbírce knihy a 4 inv. čísla v podsbírce přírodovědné).
V souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. probíhala inventarizace sbírkového fondu.
Celkově bylo inventarizováno 5200 evidenčních čísel, z toho v podsbírce knihy 180 inv. č.,
v podsbírce historické 1789 evid. čísel, v podsbírce archeologické 3067 inv. čísel,
v podsbírce přírodovědné 79 inv. čísel, v podsbírce regionální tisk 15 inv. čísel
a v podsbírce vinařství 70 inv. čísel.
Provedena byla aktualizace údajů o sbírkách zapsaných do CES dle termínů daných
metodickým pokynem k zákonu č. 122/2000 Sb. a prováděcí vyhlášce č. 275/2000 Sb.
Fotodokumentace sbírkového fondu v digitální podobě.
V podsbírce knihy bylo vytištěno a nalepeno 450 ks fotografií sbírkových předmětů
regionální knihovny u 225 inv. čísel. Nově bylo zfotodokumentováno 8 inv. čísel.
V podsbírce historické probíhala fotodokumentace souběžně s inventarizací sbírek. Zfocena
byla i část předmětů ve stálé expozici. Celkem bylo pořízeno 1133 fotografií u 718 inv. čísel,
a to u těch, které fotografie neměly buď v digitální podobě, nebo vůbec žádné.
V podsbírce vinařství bylo digitálně zfotodokumentováno 17. inv. čísel.
Fotodokumentace v podsbírce archeologické bude pokračovat v roce 2018 po zapsání všech
získaných a převedených nálezů do archeologické podsbírky. Bude prováděna u jednotlivých
ještě touto formou nezdokumentovaných nálezů nestřepového původu.
Digitalizace sbírkové dokumentace v programu Bach.
Digitalizace systematické evidence pokročila v podsbírce vinařství o 156 záznamů,
v podsbírce knihy o 6 záznamů a v podsbírce archeologické o 5316 záznamů, digitalizace
chronologické evidence se rozrostla o 1 záznam v podsbírce knihy a o 4 záznamy v podsbírce
přírodovědné.
Během roku 2017 pokračovala katalogizace evidence nálezů ze záchranných archeologických
výzkumů ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, v.v.i. a z jiných institucí
provádějících ZAV na Mělnicku. Pokračovalo zapisování materiálu ze ZAV Mšeno 20112012 (zbývá po materiálové stránce sklo, mazanice a struska), ZAV ArÚ vedené P. Medunou
v oblasti Mělníka a dalších kat. území Mělnicka (zbývá Vepřek, Vidim a další kat.území
včetně Mělníka podle jednotlivých ZAV), dále materiál z výzkumů dr. I. Boháčové z kat.ú.
Neratovice, celkem 3 ZAV. Ze starých fondů bylo dokončeno zapisování Hradska,
Chramostku a Jenichova prováděné dr. Šollem, Venclem a Pleslem a z výzkumu prováděného
dr. M. Kunou byl zapsán Vepřek. Na začátku roku 2018 bude pokračovat zapisování
materiálu z výzkumu prováděného dr. Kunou ve Klech a zbývající část předaného materiálu
dr. Medunou, ještě nedopsaný materiál ze Mšena z výzkumů v roce 2011, 2012 a předaný
materiál ze sdružení Syrakus, o.s. Ze starých fondů zbývá dodělat problematickou část
středověkého a pravěkého fondu. U této části je nutné dohledat původ a místo nálezu.
Materiál od archeologů-amatérů se zapisuje průběžně s předáváním předmětů.
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Pokračovala práce na lokačním seznamu depozitáře s podsbírkou archeologickou
a antropologickou v návaznosti na nově zapsané nálezy ze ZAV ve spolupráci
s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, v.v.i., ze ZAV dalších archeologů z ArÚ
a ostatních institucí provádějících ZAV na území Mělnicka se zaměřením na zadní místnost
depozitáře a místnost s konzervačním prostorem vedle kanceláře. Po dokončení rekonstrukce
poslední místnosti bude část materiálu přesunuta do této části depozitáře (antropologická
podsbírka a některé zvláštní nálezy a nově zapsané nálezy).
S cílem zefektivnění práce se sbírkovými předměty byla zřízena malá příruční knihovna
v zázemí depozitáře – archivu.
Agenda Zpřístupňování digitálního obsahu
V této oblasti se pověřený pracovník věnuje pravidelnému zveřejňování dalších záznamů, a to
za využití nástrojů umožňujících kontrolu předmětných dat ještě před zveřejněním. V případě
obtíží věc konzultuje s pověřeným pracovníkem technického garanta aplikace, čímž
Regionální muzeum Mělník přispívá ke zdokonalování používaného systému. Veřejnou část
databáze – Katalog kulturního dědictví Středočeského kraje – využíváme jako pomůcku při
vlastní badatelské práci našich odborných pracovníků (dohledávání tematických exponátů ve
sbírkách jiných muzeí Středočeského kraje apod.). Při zveřejňování záznamů se snažíme
postupovat tak, aby uživatelé katalogu mohli využívat také rubriku „filtr“, který má podobu
základního rejstříku (autor, místo atd.).
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).
Knihovna.
Studijní knihovna.
Do studijní knihovny bylo zapsáno 30 přírůstkových čísel.
Zapsáno bylo 58 titulů ze studijní knihovny do programu Clavius.
Prezenčně bylo zapůjčeno 50 titulů pracovníkům RMM.
Zpracováno bylo 57 karet do lístkového katalogu studijní knihovny.
Regionální knihovna.
Prezenčně byly zapůjčeny 2 tituly pracovníkům RMM a 8 titulů badatelům.
Zpracovány byly 2 karty do lístkového katalogu regionální sbírkové knihovny.
Kartotéka osobností.
Do kartotéky osobností (lístkového katalogu) bylo napsáno 34 karet.
Do programu BACH – osobnosti bylo zapsáno 208 záznamů.
Bylo pořízeno 10 záznamů do tabulky Osobnosti regionu - novinové články pro potřeby
badatelů.
Archeologie.
Muzeum dle dohody s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, v.v.i. provádělo v roce 2017
v rámci své expertní činnosti záchranné archeologické výzkumy formou dohledu ve svěřené
oblasti (na území bývalého okresu Mělník, na pravé straně řeky Labe).
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Sbírkotvorná činnost.
Vytváření nové archeologické sbírky je ovlivněno především prováděním záchranných
archeologických výzkumů při stavební činnosti na pravé straně řeky Labe bývalého okresu
Mělník.
Záchranné archeologické výzkumy hrazené investorem prováděl za Středočeský kraj od února
2007 na základě usnesení č. 085-2/2007/RK ze dne 24. 1. 2007 Ústav archeologické
památkové péče středních Čech. Na okrese Mělník však tyto ZAV podle dohody mezi výše
jmenovanou institucí a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. vykonával
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Muzeum pak pro Archeologický ústav AV ČR,
Praha, v.v.i. uskutečňovalo po celý rok 2017 expertní činnost v oboru archeologické
památkové péče v zóně jím spravované, tj. od Labe směrem na Mšeno.
V roce 2017 byly všechny akce provedeny s výsledkem negativním.
Přehled archeologické činnosti RMM v roce 2017
Muzeum uvádí v této části pouze přehled záchranných archeologických výzkumů a činnost
kolem stavebních a jiných aktivit spojených se zákonem č. 20/1987 Sb.
1. přehled kopií dohod o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi
muzeem a investorem v roce 2017
Na základě usnesení č. 085-2/2007RK ze dne 24. 1. 2007 směl záchranné archeologické
výzkumy hrazené investorem za příspěvkové organizace Středočeského kraje od začátku
února 2007 provádět pouze Ústav archeologické památkové péče středních Čech.
2. zpráva o činnosti muzea v oboru archeologie
záchranné archeologické výzkumy:
a) Expertní činnost pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Oblast Mělníka byla na základě dohody mezi Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.
a Ústavem archeologické památkové péče středních Čech a vzhledem ke studijním záměrům
Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. přiřazena v roce 2007 Archeologickému ústavu
AV ČR, Praha, v.v.i. RMM od března 2007 provádělo pro Archeologický ústav AV ČR,
Praha, v.v.i. expertní činnost v oblasti archeologické památkové péče. Tato činnost byla
prováděna pouze na území, které bylo dohodnuto na základě ústní dohody mezi RMM
a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. v roce 2003, a to na území od Labe směrem
na Mšeno.
Během podzimu 2016 a roku 2017 provedlo RMM záchranné archeologické výzkumy formou
dohledu u 50 akcí. Tyto akce probíhaly na kat. ú.: Borek na Labem (ČOV), Byšice (Vitana,
vodovod), Čečelice (kanalizace a ČOV), Chrást u Tišic (5x el. kabel), Jelenice u Mělníka (el.
kabel, 3x komunikace), Kly (2x el. kabel), Kokořín-Hlučov (el. kabel), Kozly u Tišic (el.
kabel, inž. sítě), Ješovice (polní cesta), Malý Újezd (ZŠ), Mělnická Vrutice (inž. sítě), Mělník
(8x el. kabel, rekonstrukce pensionu, 2x inž. sítě, KD, chodník v PZ, zastřešení, prodejna
nábytku, přístavba, 2x plynovod), Mlékojedy (pivovar), Mšeno (sladovna, 2x el. kabel), Ostrý
(el. kabel), Přívory (el. kabel), Mšeno-Sedlec u Mšena (vodovod), Stránka u Mšena (el.
kabel), Střezivojice (el. kabel), Tuhaň (3x el. kabel), Všetaty (el. kabel), Záboří u Kel (el.
kabel). Celkem bylo předáno 25 potvrzení o provedení záchranného archeologického
výzkumu formou dohledu. Pozitivní výsledek nebyl zachycen. Do roku 2018 přechází jedna
akce.
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: Čečelice, Dřísy, Chorušice, Chrást u Tišic, Jelenice u Mělníka, Kly, Kokořín, Kozly
u Tišic, Křenek, Lhotka u Mělníka, Mělník, Nedomice, Přívory, Řepín, Skuhrov u Mělníka,
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Střednice, Střemy, Střezivojice, Tišice, Tuhaň, Velký Borek, Vysoká u Mělníka, Všetaty,
Záboří u Kel a Želízy.
Všechny akce byly provedeny s výsledkem negativním.
Na základě ukončených záchranných archeologických výzkumů bylo předáno 103 expertních
listů ke stavbě potvrzujících provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. naplňování dohody o rozsahu a podmínkách provádění záchranného archeologického
výzkumu oprávněnou organizací a AV ČR
RMM 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 předstihových
záchranných archeologických výzkumů, vede archeologickou podsbírku.
Dále se muzeum vyjadřuje ke všem stavebním aktivitám ve své oblasti, a to jak k investičním,
tak neinvestičním. Za rok 2017 se vyjádřilo celkem ke 251 žádostem o stavební činnost
v regionu a má od SÚ a jiných institucí k dispozici celkem 387 informací o stavebních
aktivitách na spravovaném území Mělnicka. Systematický záchranný archeologický výzkum
vyplývající z dohody mezi muzeem a Akademií věd ČR zatím RMM 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 výzkumu, muzeum za rok
2017 předalo celkem 50 nálezových zpráv.
NZ z předstihového záchranného archeologického výzkumu během výstavby mycího centra
v Nůšařské ulici v Mělníku bude do archivu Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i.
předána až po ukončení dokumentace tohoto výzkumu, tj. v roce 2018. NZ z výzkumu
revitalizace historického jádra města Mšena a rekonstrukce komunikace II/259 - Masarykova
ulice a náměstí Míru ve Mšeně bude po zpracování a ukončení dokumentace předána
do archivu Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. na začátku roku 2018. Termín je
závislý na předání odborných posudků z Českých Budějovic. Co se týče ZAV z ulice
Ve Skaličkách, probíhá jeho zpracování. NZ bude předána v první polovině roku 2018.
Nejasný termín je závislý na předání odborných posudků. NZ z předstihového záchranného
výzkumu na lokalitě Mšeno, ul. Jezerní a Mělník, židovský hřbitov provedeného na podzim
2015 budou do archivu Archeologického ústavu AV ČR v.v.i. odevzdány v roce 2018.
4. výkaz účetnictví s obsahem analytické evidence nákladů a výnosů souvisejících
se ZAV
RMM uskutečnilo v roce 2017 celkem 80 záchranných archeologických výzkumů, které
nebyly hrazeny investorem. Mimo to dalších 50 záchranných archeologických výzkumů
formou dohledu bylo provedeno během expertní činnosti pro Archeologický ústav AV, ČR,
Praha, v.v.i.
Úhrada za záchranné archeologické výzkumy formou dohledu prováděné RMM od podzimu
2016 do listopadu 2017 a spojená s expertní činností v oboru archeologické památkové péče
pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. činí 30.274,32 Kč.
Náklady na práce spojené s archeologickými nehrazenými akcemi a to převážně s výstavbou
RD včetně expertní činnosti pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. činily v roce
2017 celkem 64.250,531 Kč. V nich jsou započteny kancelářské a fotografické potřeby,
výjezdy autem, amortizace auta, telefon atd.
6

Muzeum v září 2017 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 35.697,50 Kč (včetně
mzdy pracovníků muzea věnujících se ZAV) a získalo od Středočeského kraje příspěvek ve
výši 35.698,- Kč. Jednalo se celkem o 63 akcí.
Náklady na mzdu archeologa, laboranta a řidiče v počtu 1,1 pracovníka muzea byly v roce
2017 v hrubé mzdě 361.981,- Kč a v čisté mzdě 274.566,- Kč. Odvod zdravotního
a sociálního pojištění byl za 1,1 pracovníka 39.831,- Kč.
Tabulka č. 1 - Přehled aktivit Regionálního muzea Mělník v oblasti archeologie
počet žádostí včetně sdělení SÚ

387

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

251
413
50
80

ZAV
expertní listy

Celkem
80+50 (ArÚ)
Investoři (pouze 25
potvrzení o ZAV)

ke stavbě

RD

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

103
50
50
-

Ochrana sbírek, konzervace a restaurování.
V souvislosti s ochranou sbírek byla podána žádost na Ministerstvo kultury ČR o dotaci
z programu ISO – na restaurování šesti sbírkových předmětů (houpadel) v souvislosti
s chystanou reinstalací části stálé expozice Historické kočárky.
Během roku probíhala pravidelná kontrola depozitářů.
Probíhala základní očista nově získaných předmětů.
Pokračovala vizuální kontrola a vystříkání prostor ochranným prostředkem v depozitáři
podsbírky přírodovědné.
V depozitáři podsbírky historické byla prováděna pravidelná ochrana všech textilií aplikací
přípravku proti šatním molům do všech skříní a beden.
Realizována byla kontrola knih v regionální knihovně.
Prováděna byla ochrana starých tisků prostředky proti škůdcům a pravidelné měsíční kontroly
stavu starých tisků v depozitáři AM.
Pokračovala plánovaná stavební úprava poslední místnosti archeologického depozitáře.
Byla provedena konzervace kovových nálezů v konzervačním oddělení Středočeského muzea
v Roztokách u Prahy. Jednalo se o 96 bronzových a železných předmětů. Celková výše
nákladů za konzervaci je 60.000,- Kč.
7

Konzervace větších keramických nádob bude provedena v roce 2018, stejně jako konzervace
dalších kovových předmětů. U drobnějších nedostatků keramiky probíhá konzervace
průběžně s pokračující periodickou inventarizací a zápisem dalších nálezů.

Expoziční a výstavní činnost.
Muzeum navštívilo v roce 2017 celkem 39994 návštěvníků. Pro veřejnost bylo připraveno
37 krátkodobých výstav.
V rámci zatraktivnění stálé expozice v letní sezoně byla vyhlášena tzv. Popletená expozice.
Návštěvníci, kteří se chtěli do hry zapojit, hledali 14 „nesmyslů“ které po expozici napáchali
muzejní skřítci.
Pro zatraktivnění stálé expozice byl objednán pregéř – dobová lavice pro ražbu mincí
(raznice ve tvaru denáru kněžny Emmy) – pro výrobu pamětních mincí na hliníkové plíšky.
Bude umístěn v pokladně muzea od ledna 2018.

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 1426 návštěvníků.

Skalní obydlí ve Lhotce navštívilo od dubna do října 2017 celkem 3118 návštěvníků.

V rámci spolupráce s Centrem seniorů Mělník byly v jeho prostorách prezentovány tyto
výstavy:
9. – 31. ledna - fotografická výstava „Jaro v Maghrebu“
1. -31. března - „Hradiště v pravěku a v raném středověku“, výstava věnovaná výšinným
sídlištím na Mělnicku.
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2. - 31. května - „Jaro na zahradě“, jarní motivy hledáčkem muzejnice Evy Srbové.
31. 10. – 30. 11. – „Skalní zajímavosti Kokořínska“ – výstava fotografií
1. - 31.12 - výstava současných i historických fotografií „Posvátná místa města Mělníka“
Krátkodobé výstavy.
Do 8 ledna měli návštěvníci ještě možnost zhlédnout výstavu „Vánoce 50. a 60. let.“
Tentokrát návštěvníkům přiblížila (a těm starším připomenula) atmosféru Vánoc v období 50.
a 60. let minulého století. Tuto příležitost využilo 102 návštěvníků.
Od 20. ledna do 19. února patřil velký sál již popáté olejomalbám mělnického rodáka, malíře
Vlastimila Týmy. Tentokrát však bohužel již bez účasti autora, který krátce před výstavou
zemřel. Prodejní výstavu, prezentující průřez autorovy činnosti, navštívilo 278 příznivců jeho
tvorby.
Od 5. května do 27. srpna probíhala ve velkém sále muzea výstava nesoucí v názvu známou
Nerudovu otázku. Výstava „Kam s ním? Do muzea!“ představila výsledky akviziční politiky
muzea za posledních deset let. Návštěvníky seznámila s 382 zajímavými přírůstky ze všech
oborů v muzeu zastoupených – archeologie, historie, etnografie, přírodovědy, vinařství,
regionálního tisku i knihovny. V interaktivních zónách si děti i dospělí vyzkoušeli, co vše
čeká muzejníky při práci s předměty před tím, než se stanou součástí sbírek. Úkoly byly
koncipovány v různém stupni náročnosti, aby si na své přišly všechny věkové návštěvnické
kategorie. Cílem výstavy bylo informovat veřejnost o tom, co a proč muzeum vlastně sbírá,
„otevřít muzejní vrata dokořán“ a nahlodat negativní mýty, které o muzejní práci a prostředí
občas přetrvávají. Výstavu navštívilo celkem 1477 osob (z toho 1141 účastníků projektů pro
školy a 47 návštěvníků projektů pro veřejnost)
Ve dnech od 14. července do 24. září se malý sál muzea proměnil v hernu. Výstava s názvem
„Člověče, nezlob se!“ přiblížila návštěvníkům historické stolní hry a stavebnice z let 1880 –
1980. Součástí byla interaktivní zóna nejen pro děti. K výstavě probíhaly během srpna
komentované prohlídky Letem herním světem, při kterých se děti dozvěděly informace
o historii stavebnic a vyrobily si vlastní jednoduchou hru: měšec s kamínky. Pro nejmenší
byly připraveny Minihrátky - přiblížení světa deskových her dětem do 6 let.
Po celou dobu výstavy probíhala Fotosoutěž „Hraj si, ať jsi, kde jsi…“ o deskové hry
na muzejním facebooku! Výstavu navštívilo celkem 1979 osob (z toho 634 účastníků
projektů)
Od 13. října do 5. listopadu byla v malém sále realizována výstava „Markův svět je zpět.“
Výstava 257 kartonových modelů a jiných děl mladého mělnického modeláře Marka Suchého
byla ohlédnutím za jeho 10letou tvorbou od prvopočátků až k dnešním rekvizitám k filmům
a animačním loutkám. Modely Marek tvoří již od svých 4 let a s tímto koníčkem byl v roce
2012 zapsán do České knihy rekordů. Výstava byla doplněna interaktivní zónou věnovanou
metodám tvoření z papíru. Modely si přišlo prohlédnout celkem 384 návštěvníků.
Od 22. září do 30. října připravilo mělnické muzeum ve spolupráci s Programem prevence
kriminality Města Mělníka, Policií ČR, Městskou policií Mělník a Kriminalistickým ústavem
Praha již šestý výstavní počin z cyklu sociálně preventivních projektů. Její název
„Kyberprostor@včeraadnes.cz“ naznačuje, že tentokráte se tematicky zacílila na rizikové
prostředí virtuálního světa, počítačové kriminality a nebezpečí plynoucí ze sociálních sítí.
Zajímavé exponáty, k nimž patřily například ukázka zálohování paměti mobilní techniky,
ohořelá výpočetní technika, či například výbušninou zničený notebook, z něhož se dala získat
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data, byly zapůjčeny z pražského kriminalistického ústavu. Realizační tým výstavy poskytl
především ze svých zdrojů zajímavou sbírku vývojové řady mobilních telefonů, staré VHS
a herní techniky. Koncept výstavy v modrém tónu virtuálního světa oživila dioramata rodiny
ohrožené digitální demencí, hráčského doupěte, komunikace mezi dítětem a rizikovou osobou
vydávající se za vrstevníka, či náznaku pokoje psychiatrické léčebny. Vše v alarmujícím
modrém vizuálu. Na návštěvníka působily oborové termíny ručně ztvárněné digitálním
písmem, desatero bezpečného chování při internetové komunikaci i jasně vymezené
pojmosloví. Výstavu provázela interakce, která měla poměřit mezigenerační komunikační
zdatnost. Pro mladší ročníky zde byla možnost napsat textovou zprávu na starém psacím
stroji, starší ročníky pak testovaly psaní prostřednictvím mobilního telefonu. Tyto také
překládaly sms zkratky užívané při mobilní komunikaci teenagery. Za zamyšlení stála
regionální statistika počítačové kriminality. Do virtuálního světa zamířilo celkem 769
návštěvníků (z toho 678 účastníků projektu pro školy, 23 zájemců projektu pro veřejnost a 68
návštěvníků)

Ve dnech od 24. listopadu do 7. ledna se velký výstavní sál rozzářil stovkami vánočních
ozdob. Na výstavě s jednoduchým výstižným názvem „Vánoční ozdoby“ měli návštěvníci
možnost zhlédnout průřez vánočními ozdobami 20. století, pohlédnout na stromeček, jako
symbol Vánoc a na způsoby jeho zdobení na pozadí svátečně nazdobených interiérů
v jednotlivých desetiletích 20. století. Důraz byl kladen na ukázku rozmanitosti materiálů
používaných při výrobě ozdob v té které době. Část vystavovaných exponátů byla zapůjčena
ze Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Součástí výstavy byl tradiční projekt
pro školy. Vánoční atmosféru přišlo nadýchat do konce roku celkem 3522 návštěvníků (z toho
1627 účastníků projektu pro školy)

Krátkodobé výstavy ve vstupních prostorách muzea.
V prvním týdnu nového roku probíhala ještě ve vstupních prostorách výstava prací žáků
výtvarného oboru ZUŠ Mělník pod vedením PaedDr. Ireny Wenkeové „Vánoční poklady
mělnické ZUŠky“. (návštěvníci 34)
V termínu od 10. ledna do 5. února opětovně vystavovali výtvarné práce žáci ZUŠ Mělník.
V rámci výstavy „Bitvy, souboje, zápasy“ představili své pojetí tématu 17. výtvarného
salonu královských věnných měst, kde se prezentovali. Tento byl vloni věnován výročí bitvy
u Hradce Králové (r. 1866) a mělničtí žáci zde opět zabodovali. Akce byla slavnostně
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zahájena v malém sále bubenickým defilé žáků hudebního oboru ZUŠ pod vedením Mgr.
Marka Štejgra. Na vzniku prací od počátku participovaly Státní okresní archiv Mělník
a Regionální muzeum Mělník. (vernisáž 69 osob, návštěvníci 423)

Od 7. února do 5. března vystřídala válečné motivy tvorba dětí z MŠ Zvoneček Mělník. Ve
vstupních prostorách ji mohli spatřit návštěvníci v rámci výstavy „50 let s MŠ Zvoneček“.
Dobové snímky a úryvky z kronik střídaly ukázky prací z nejrůznějších materiálů, vzpomínky
bývalých žáčků i vtipné hlášky dětí. Pestrou fotogalerii doplnily výhledy do budoucnosti
a celkově zde byl nastíněn vývoj mateřské školy v uplynulých padesáti letech. Výstava byla
zahájena vernisáží s hudebně dramatickým vystoupením dětí a pedagogů mateřinky.
Netradiční veršovanou zdravici předvedli za velkého ohlasu přítomných hostů mělničtí
muzejníci. (vernisáž 115 osob, návštěvníci 798)

Od 7. března do 2. dubna patřily vstupní prostory muzea retrospektivní výstavě „Kašpárkův
rok 2016 obrazem“. Výstava fotografiemi a psaným slovem dokumentovala pestrou činnost
Rodinného centra Kašpárek Mělník v uplynulém roce. V rámci zahájení se konalo pohádkové
představení „Jak šla vrána do světa“ Petrpaslíkova divadla. (vernisáž 35 osob, pohádka 78
převážně dětských hostů, návštěvníci 453).

V termínu od 4. do 30. dubna probíhala výstava žáků ze ZŠ Jungmannovy sady Mělník
„Mámo, táto… Podívej, co umím!“ Ta formou fotografie zachytila výstupy polytechnické
výchovy realizované v průběhu jednoho školního roku. Návštěvníci mohli nahlédnout
do hodin fyziky, do školní cvičné kuchyně, posoudit, co vzniká pod rukama dětí a pedagogů
ve společných projektových dnech, či jaký je zájem o konstrukční aktivity. Výstava byla
zahájena za přítomnosti vedení školy a hostů partnerské školy, moderovali ji sami žáci, kteří
také připravili občerstvení vlastní výroby. Účastníci zhlédli animace propagující muzeum,
vytvořené žáky školy v rámci mediální výchovy. (vernisáž 22 osob, návštěvníci 327).
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V období od 2. do 28. května vystřídala dokumentační snímky tvorba dětí z Výtvarného
kroužku Klementiny Průchové ze ZŠ Jaroslava Seiferta v Mělníku na výstavě „Co už
umím(?) X.“ Z obrázků se na návštěvníky dívali pestrobarevní papoušci s mláďaty, čekal je
černobílý svět školních přezůvek, květinové království, či si mohli prohlédnout oblíbená
zvířata. (návštěvníci 398)

V čase od 30. května do 25. června se mohli návštěvníci potěšit půvabnými výtvory dětí z MŠ
„Pohádka Mělník“, které pod vedením svých pedagogů představily svou tvorbu během čtyř
ročních období tohoto školního roku. Obrázky doplnily vtipné odpovědi dětí na téma Moje
maminka a ručně šité panenky, které děti vytvářely společně se svými maminkami. Výstava
byla zahájena hudebně dramatickým programem. (vernisáž 121 osob, návštěvníci 524)

Od 27. června do 27. srpna zaplnila vstupní prostory výstava fotografií „Lidová architektura
Kokořínska“. (návštěvníci 920)
Čas od 12. do 24. září zpříjemnila návštěvu muzea výstava výtvarných prací žáků třetí třídy
ZŠ Jungmannovy sady Mělník pod vedením Mgr. Andrey Doležalové. Název „Čtvero
ročních období“ naznačoval námět. Děti zde totiž prezentovaly své představy jara, léta,
podzimu a zimy. Návštěvníci se tak mohli potěšit například pohledem na plastický rybník
i s plovoucími kačenkami, kluziště plné tučňáků, obrázky s přírodninami, či kvetoucí lány.
Výstava byla slavnostně zahájena hudebním programem malých výtvarníků. (vernisáž 41,
návštěvníci 240).

Nástrahy velkoměsta, neobvyklé nehody, nebezpečné přecházení, útok neznámého a další
rizika okolního světa představili v období 26. září až 29. října ve své tvorbě žáci výtvarného
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oboru ZUŠ v Mělníku ve vstupních prostorách mělnického muzea. Mladí výtvarníci pod
vedením PaedDr. Ireny Wenkeové pracovali různými technikami. Inspiraci nacházeli
v obrazovém materiálu i ve své fantazii. Výstava s názvem „Tudy?“ je dalším počinem
z cyklu Prevence trochu jinak, na kterém spolupracuje škola s Programem prevence
kriminality Města Mělníka, Městskou policií Mělník, Policií ČR ÚO Mělník a Regionálním
muzeem Mělník. Zástupci pořádajících subjektů se také stali hodnotiteli vzniklých děl.
Výstavou mladí lidé prezentovali svůj postoj k sociálně negativním jevům současného světa.
(vernisáž 35, návštěvníci 612).

Období od 31. října do 19. listopadu čekala na návštěvníky výstava „Jak se žije v terénních
třídách?“, která velkoformátovými snímky mapovala průřez školním rokem v terénu ve dvou
mělnických třídách - 3. C ze ZŠ Jungmannovy sady a 8. C ze ZŠ Jindřicha Matiegky. Díky
jejich třídním učitelkám a současně školním EVVO koordinátorkám děti žijí ve velmi úzkém
sepětí s přírodou, kam vyjíždějí například na kurzy zdravého životního stylu, na výlety, či
terénní praktika. Kolektivy obrazem představily i dlouholetou plodnou spolupráci s muzeem
v oblasti environmentálního vzdělávání. (návštěvníci 420).

Od 21. listopadu až do 7. ledna 2018 se ve vstupních výstavních prostorách rozezněla vánoční
nálada díky výstavě „Sníh, dárky a kapři… Vánoce jsou, jak se patří!“ Obrázky čertíků,
Mikulášů, střídaly ladovské motivy prvňáčků ze ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník pod vedením
třídní učitelky Bc. Klementiny Průchové. Výstava byla zahájena hudebně dramatickým
programem a slavnostním pasováním dětí na písmáky. (vernisáž 81, návštěvníci 1090)

Krátkodobé výstavy v muzejní kavárně
Od 10. ledna do 5. února patřila kavárna výstavě „Vůně kávy“, která připomněla slovem
i obrazem tento oblíbený nápoj. (385 osob)
„Muzeum a sbírky“ byl název výstavy zaměřené na muzejnictví a sbírky z oboru
archeologie. Od 7. února do 5. března mohli návštěvníci kavárny zhlédnout předměty získané
do muzea v poslední době díky záchranným archeologickým výzkumům, činnosti detektorářů
a povrchovému sběru. (265 osob)
Od 7. března do 2. dubna se mohli zájemci v kavárně potěšit výstavou „Věže na fotografiích
Blanky Vágnerové“. (324 osob)
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Velikonoční atmosféra dýchala na návštěvníky kavárny ve dnech 4. až 26. dubna. (453 osob)
V květnu byla v kavárně prezentována výstava „1917: Dočká se Evropa míru?“, jejímž
prostřednictvím byly veřejnosti připomenuty vybrané osobnosti a události roku 1917. (462
osob)
Mezi 6. červnem až 2. červencem kavárnu zaplnily fotografie kraje pískovcových skal a jeho
pozoruhodnosti: skalní reliéfy, tvrze, či staré cesty na výstavě s názvem „Skalní zajímavosti
Kokořínska“. (583 osob)

Od 4. července do 3. září probíhala v kavárně výstava „Retro léto“ evokující trávení prázdnin
a dovolených v minulých časech. Pomocí dobových fotografií a řady předmětů (plavky,
sluneční brýle, tábornické potřeby) nastínila výstavka tuto problematiku v rozsahu od 30. let
do 80. let minulého století. (764 osob)
„Tomáš Dohnal – (1903 – 1993) – český vinař z Moravy“, to byl název výstavy, která
představila tuto významnou osobnost vinařského oboru. Možnost dozvědět se o ní něco více
měli návštěvníci v době od 5. září do 8. října. (416 osob)
Od 10. do 29. října patřila kavárna obrázkům Ivany Tošnarové na výstavě s názvem
„Obrázky pastelkou i jinak“. (365 osob)
Výstava fotografií muzejního přírodovědce Mgr. Libora Prause, Ph.D. z cest po Izraeli
nazvaná Příroda ve Svaté zemi zaplnila kavárnu ve dnech od 31. října do 26. listopadu. (316
osob)

Propagace a styk s veřejností.
Mezi pravidelné činnosti na tomto úseku patří:
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 zpráv a fotografií k akcím
muzea, pozvánek, upoutávek na FCB, přehledů akcí.
Pravidelná komunikace s Městským úřadem Mělník – zveřejnění akcí muzea na oficiálních
stránkách města, zasílání zpráv do zpravodaje Mělnická radnice, zasílání pozvánek.
Monitoring tisku a správa archivu mediálních zpráv o muzeu. Viz Příloha č. 1.
Pravidelné rozesílání tiskových zpráv do médií (upoutávek i zpráv o průběhu akcí)
a přehledů akcí muzea, pravidelné vkládání akcí do on-line přehledů s vlastní správou viz
Příloha č. 2
Návrh, grafická úprava, výroba a distribuce propagačních materiálů k jednotlivým akcím
(plakáty, letáky…), k muzeu obecně (informační letáky, přehledy akcí…).
Návrh, grafická úprava, výroba a rozesílání pozvánek na jednotlivé akce – tištěných
i elektronických.
Správa internetových stránek muzea www.muzeum-melnik.cz a profilu muzea na facebooku
a portálu www.do-muzea.cz. Pravidelné vkládání aktualit (fotografie z akcí s komentářem,
pozvánky na výstavy, koncerty, odkazy na články či rozhovory, videa…).
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 všech hlavních akcí muzea (vernisáže, výstavy, jarmarky, dny otevřených
dveří, programy pro školy, konference…).
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Komunikace se správci IT – firma CNS, firma Galileo corporation – tvůrci muzejních
webových stránek, správci emailů.
Příprava, instalace a archivace vždy měsíční fotografické výstavy z uplynulých akcí muzea
„Muzeum není mauzoleum“.
Správa a aktualizace vývěsních tabulí v atriu muzea (akce organizací Středočeského kraje,
partnerů muzea, kulturních tipů z Mělníka a okolí…).
Pravidelná komunikace s mělnickým infocentrem (doplňování informačních materiálů
o muzeu, vyvěšování plakátů).
Pravidelná komunikace s MEKUC, výlep muzejních plakátů na výlepových plochách
MEKUC, výměna informačních letáků mezi RMM a MEKUC.
Internet v propagaci.
Pokračuje spolupráce s portálem http://www.museum.cz/. RMM má profil na tomto serveru
výměnou za zveřejnění loga Museum.cz na internetových stránkách RMM. Profil muzea
na tomto portálu byl pravidelně aktualizován - přidány nové fotografie, pravidelně vkládány
upoutávky na akce.
Odkaz na muzeum je umístěn na stránkách města Mělníka. Odboru kultury je zasílán přehled
muzejních akcí a plakáty, které jsou zveřejňovány na oficiálních stránkách města.
RMM se od roku 2015 prezentuje na portálu www.do-muzea.cz, kde jsou vedeny základní
informace o muzeu a aktualizace v podobě výstav a akcí.
Muzeum poskytlo fotografie pro prezentaci na vyhlášení výsledků soutěže Muzeum roku –
serveru www.do-muzea.cz. Druhý ročník této akce probíhal od 1. dubna 2016 do konce
března 2017 prostřednictvím portálu do-muzea.cz, jehož provozovatelem je Národní muzeum
a který vznikl ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR. Regionální muzeum Mělník
získalo díky hlasům svých návštěvníků skvělé druhé místo. Tito udělili muzeu nejvíce
bodů v kategoriích celkový dojem z muzea a služby návštěvníkům.
RMM pravidelně zveřejňuje akce muzea na portálech melnicek.cz, kudyznudy.cz.,
kamdnesvyrazime.cz, akce.cz (promítá se i na další portály společnosti seznam.cz…např.
firmy.cz, mapy.cz…), czecot.com (česká centrála cestovního ruchu).
Informace o výstavách a akcích jsou pravidelně zasílány i portálu novinky.cz.
Byla zaktualizována prezentace muzea na oficiálním, česko-německém webu Labské stezky
www.labska-stezka.cz a www.elberadweg.de s roční návštěvností 1 milion uživatelů
pro novou sezónu.
Byla prodloužena spolupráce s portály www.kdykde.cz, www.vyletnik.cz – celoroční
zveřejnění akce + fixace výstavy Člověče, nezlob se na titulce v termínu 31. 7. – 6. 8. 2017.
Byla navázána nová spolupráce se sekretariátem města Dubá – zveřejní akcí muzea
na www.mestoduba.cz a vybrané akce i na FCB Město Dubá.
Proběhla aktualizace údajů o muzeu a kavárně v katalogu firem www.top99.cz.
Byly aktualizovány údaje o muzeu a skalním obydlí ve Lhotce na serveru české centrály
cestovního ruchu www.czecot.com (přidána výstava Z historie malé železnice, fotky,
upravena otevírací doba…)
Byla navázána spolupráce s internetovým magazínem www.stredocech.net – uveřejňování
akcí a tiskových zpráv muzea na webu a FCB.
Byl aktualizován profil muzea, skalního obydlí a knihovny na www.firmy.cz, www.mapy.cz
(www.seznam.cz) Byl přidán do poboček profil kavárny muzea. Upravena otevírací doba,
popis a přidány fotografie.
Byla navázána spolupráce s webem www.ceska-hracka.cz – zveřejněn odkaz na expozici
kočárků a dobové hračky, Z historie malé železnice, pravidelné uveřejnění výstav a akcí.
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Byl aktualizován emailový adresář cestovních kanceláří a agentur pro rozesílání novinek
z muzea.
Byla zveřejněna nabídka na vstupenku 1+1 zdarma do expozic a na výstavu Kam s ním?
Do muzea! na portálu www.slevyapoukazy.cz (www.kamdnesvyrazime.cz).
Muzeum s inzercí v Cykloprůvodci Praha a Střední Čechy (vydavatelství Bekr) získalo
prostor pro pravidelné zveřejňování akcí na FCB aplikace Na kole i pěšky (přes 41 000
sledovatelů).
Akce muzea jsou nově zveřejňovány v kalendáři akcí na turistickém serveru:
www.infoglobe.cz.
Byl aktualizován profil muzea na www.sermiri.cz - přidán odkaz na FCB, změna popisu.
Byla navázána spolupráce při propagaci s Nemocnicí Mělník – sdílení akcí na FCB,
upoutávka na expozici kočárků na FCB porodnice…
Byla navázána spolupráce s cestovatelským serverem www.mujtip.info. Pravidelné
zveřejňování akcí muzea.
Akce muzea jsou sdíleny na FCB nově Centrály cestovního ruchu SK a web SK
www.middleczech.cz.
Byl založen účet muzea na informačním portále www.informuji.cz pro zadávání akcí.
Byl založen profil muzea na stránkách www.museist.com – projekt sdružující informace
z muzeí celého světa na jednom webu.
Byla navázána spolupráce s nově vznikající databází řemeslníků www.rukodelci.cz –
zveřejnění dat muzejních jarmarků.
31. 5. 2017 Regionální muzeum Mělník navštívil americký influencer Brian Cox. Ve
spolupráci s agenturou Czech tourism a Středočeským krajem z jeho cyklistické cesty vzniklo
video a doprovodné výstupy, které jsou prezentovány přes sociální sítě.
Internetové stránky muzea (www.muzeum-melnik.cz)
Celková návštěvnost internetových stránek RMM za rok 2017 činila 95 056 návštěvníků,
z toho 66 089 unikátních (návštěvnost oproti minulému roku vzrostla o 100% - 45 368, 27
143). Nejvíce návštěvníků přichází přes úvodní stránku a poté směřuje na záložku „akce a
výstavy“ a „kontakty“, od dubna do září se na druhé místo řadí záložka „Skalní obydlí
Lhotka“. Zahraniční návštěvníci nejčastěji zavítají na stránky muzea z USA, Ruska, Ukrajiny
a Polska.
Zaktualizována byla záložka Z historie malé železnice – popis doplněn o nové exponáty,
upozornění na opravené kolejiště, nová pozvánka do expozice železničních hraček.
Byla aktualizována loga partnerů a sponzorů muzea (přidány lahůdky Růzha, nové logo města
Mělníka).
Zveřejněn byl Přehled činnosti muzea 2016 pod záložkou O muzeu.
V záložce Přehledy činnosti a hospodaření byly zveřejněny: Rozbor hospodaření k 31. 12.
2016 a Finanční plán nákladů a výnosů na rok 2017.
Byla přidána informace o možnosti použití rampy pro vozíčkáře do kavárny (do záložek
„kavárna“ a „navštivte nás“).
Aktualizován byl odkaz na Sbírku RMM v Centrální evidenci sbírek - cesonline.cz.
Byla uzavřena roční smlouva s firmou NETpromotion pro zavedení oborového zpětného
odkazu na web muzea v rámci optimalizace SEO pro vyhledávače + kontrola a přidání
klíčových slov. Díky této optimalizaci se v rámci Mělníka web muzea zobrazuje pro všechna
zadaná klíčová slova (viz. smlouva) na 1. místě, v rámci regionu na prvním místě kromě
ochutávky vín, v rámci celé ČR na prvním místě u 3 klíčových slov, další pozice by se měly
s pomocí oborového odkazu zlepšit.
Byla zveřejněna anketa: „Jak se Vám líbí naše webové stránky“ + výzva k zaslání připomínek
a námětů na jejich zlepšení (říjen 2017).
Následně byl zadán požadavek na kalkulaci a návrh redesignu stránek muzea firmě Galileo
corp. Byla navržena nová struktura a podoba stránek v souladu s novými grafickými trendy
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a zachováním obsahu. Proběhla kontrola a úprava veškerých dat, doplnění fotogalerie…
Nové stránky, které jsou propojeny s facebookovým profilem muzea, byly spuštěny 16.
listopadu.
Facebookový profil RMM.
Informace z facebookového profilu RMM jsou sdíleny na další facebookové profily (Želví
doupě - knihkupectví a nekuřácká kavárna v Mělníku, Mělník - City, NERAtovicko, TIC
Mělník, Týdeník 5+2dny, Výstavy pražské, Mělničtí zvoníci, RC Chloumek, RC Kašpárek,
knihovna Mělník, Nemocnice Mělník, GSC foto, Toulkypocechach.com, FCB Krajského
úřadu SK, FCB Středočeské centrály cestovního ruchu, spolek Libiš, Vinařství
Vondrák…atd.).
Dva nejúspěšnější příspěvky: „Muzeum získalo 2. místo v soutěži Muzeum roku 2016“ organický dosah 5453 uživatelů a „Výstava Vánoční ozdoby je zahájena!“ – foto z vernisáže
– organický dosah 5369 uživatelů
Celkem si zařadilo profil RMM mezi oblíbené stránky 485 uživatelů.
Propagační materiály.
Fotokniha „Takový byl rok 2016 v muzeu“ byla vytvořena a umístěna v kavárně muzea.
Byly zakoupeny profesionální fotografie (fotograf Marek Vaneš) budovy muzea, expozic
a monstrance, celkem 13 fotografií s licenční smlouvou pro volné použití v propagaci atd.
Byla navázána spolupráce při výměně propagačních materiálů s Památníkem A. Dvořáka
ve Vysoké u Příbrami. Zaslány letáky Lhotka, Muzeum skládanka, Historické kočárky AJ,
NJ.
Byla rozšířena nabídka Infopointu Cyklisté vítání o tipy na jednodenní výlety na kole
z Mělníka, seznam doporučených internetových odkazů a info o otevíracích dobách památek
a jízdní řád cyklovlaku Kokořínsko.
Byla vyrobena oboustranná klíčenka s motivem kočárku a šlapacího autíčka Bing –
do prodeje v pokladně muzea.
Byly navrhnuty a vyrobeny originální štítky s logem muzea a SK na dárkové pytlíčky pro děti
na Vynášení Morany 2017.
Muzeum obdrželo nové vizitky (v rámci inzerce v Czech TIM únor 2017) s fotografiemi
skalního obydlí ve Lhotce a expozice historických kočárků, otevírací dobou a kontakty. Byly
využity a distribuovány na veletrhu Regiony v Lysé nad Labem, přes léto do hotelů
a autocampů, infocenter a dalších institucí…
Byly objednány propagační tašky s originálním motivem hroznu a logem muzea – igelitové
1000 ks a látkové 100 ks v tmavě modré barvě.
Byly objednány nové muzejní propisky černé s popisem 200 ks a bloky s logem a kontaktem
na muzeum 500 ks.
Proběhla analýza možností dalších propagačních předmětů – získány cenové nabídky (vinné
nálevky s logem, hlavolamy s logem, lanyardy…) – zatím ke zvážení.
Byla obnovena vývěsní cedule na vratech expozice historických kočárků v Ostruhové ulici.
Byly poskytnuty materiály (DL letáky) Zlatému pruhu Polabí (p. Hlaváč) pro další distribuci
– zámek Loučeň, Infocentrum Milovice…atd.
Byla obnovena vývěsní tabule s otevírací dobou ve skalním obydlí ve Lhotce u Mělníka, nově
umístěna také na vrátka, přidány skládanky o muzeu a kavárně pro rozdávání, průběžně
dodávány letáčky s aktuálními akcemi muzea, vytvořen nový ceník suvenýrů.
Byly přidány letáčky do skalního obydlí Lhotka v německém a polském jazyce a vývěsní
cedule v týchž jazycích.
Byl sestaven scénář pro krátké video o muzeu, zaslán na odbor kultury SK.
Byl aktualizován a vytištěn muzejní průvodce v německém a polském jazyce – k dispozici
v pokladně muzea.
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Byla zaslána korektura stránky v průvodci po příspěvkových organizacích SK oddělení
kultury Krajského úřadu SK.
Byly poskytnuty propagační skládanky o muzeu a skalním obydlí Lhotka Infocentru Velvary.
Byly aktualizovány informace a fotografie o muzeu na poutači u zámku.
28. 6. Proběhlo jednání s p. Rychtaříkovou z odboru majetku MÚ Mělník o povolení záborů
pro poutače na výstavy v centru Mělníka – všechna navrhovaná místa byla schválena
a poutače umístěny. Proběhlo také jednání o stálém umístění muzejního poutače-áčka
na náměstí Míru – žádost byla zamítnuta.
Bylo získáno povolení od obce Lhotka k umístění poutače na křižovatce silnic vedoucí
ke skalnímu obydlí Lhotka.
Tradičně byly poskytnuty letáky o skalním obydlí Lhotka pořadatelům pochodu Mělnický
hrozen.
Byla prodloužena spolupráce s firmou Adjustart – dotisk DL letáku o muzeu 10 000ks
(distribuce od 1. 6. do 30. 9. na 30 míst Středočeského kraje).
Byla prodloužena také smlouva s firmou Adjustart o prezentaci muzea v rámci kampaně
„Nalaďte se na Střední Čechy“ na rok 2017 pod heslem „muzeum, které si užijete“. Byla
aktualizována prezentace v letáku a na web, poskytnuta kvalitnější fotografie.
Byly zaslány vybrané plakáty z výstav a akcí muzea do oddělení doplňování domácích
dokumentů – povinný výtisk Národní knihovny ČR. Dohoda o zasílání vydaných materiálů 2x
ročně.
Na letní sezónu byly doplněny letáky DL o muzeu, kavárně a skalním obydlí Lhotka v TIC
Mělník, Kemp Mělník a ve vybraných hotelech.
Byla poskytnuta zpráva o činnosti muzea 2016 do kroniky města Mělníka.
Byl zaslán návrh průjezdné trasy (Mělník – Liběchov - Dubá – Doksy) pro spolupráci
při oslavách 115. výročí značky Harley-Davidson v ČR odboru kultury a památkové péče SK.
11. května proběhlo focení muzejního středověkého patrového sklepa pro připravovanou
publikaci nakladatelství Rubiko „Podzemí České republiky“.
14. června proběhla kontrola plnění podmínek zapojení do projektu „Cyklisté vítáni“
komisařem Nadace partnerství. Proběhla k oboustranné spokojenosti.
K výstavě Člověče, nezlob se! byly naistalovány 4 speciální poutače v centru města –
u Pražské brány ve tva;ru hrací figurky.
V pokladně muzea je k dispozici návštěvníkům nový katalog Příspěvkových organizací SK
z oblasti kultury. Distribuován byl i do TIC Mělník.
Byly zaslány podklady pro slide věnovaný úspěchu RMM v soutěži Muzeum roku 2016
do prezentace náměstka Mgr. Daniela Marka pro setkání vedení SK se starosty.
RMM bylo zařazeno do letáku „Mělník dětem“ vydaného TIC Mělník (pátrací hra po 11
pamětihodnostech města).
RMM vypracovalo tiskové podklady pro výlepovou kampaň příspěvkových organizací SK.
Plakát na výstavu Markův svět zpět a Vánoční ozdoby byl vylepen v Mladé Boleslavi viz
seznam míst http://www.rengl.cz/seznam-ploch-mlada-boleslav. Byly zaslány podklady
i
pro 2. vlnu výlepové kampaně: plakáty na výstavy Dykův kraj na historických pohlednicích,
Petr Pěnkava – ohlédnutí…
Byly zadány akce muzea do přehledu kulturních akcí města Mělník na 1. pol. 2018, který
vydává v tištění i elektronické verzi Mekuc Mělník.
Pracovnice propagace navštívila nové Informační centrum Středočeské centrály cestovního
ruchu v Husově ulici. Byly předány propagační materiály z muzea a z Mělníka pro umístění
v infocentru i v IC agentury Czech tourism na Staroměstském nám. v Praze.
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Byl sestaven krátký text, který bude namluven k prezentačnímu videospotu příspěvkových
organizací SK. Filmaři byli provedeni muzeem a natočili vybrané záběry z expozic, kavárny,
sklepů i exteriéru.
Probíhá tisk a distribuce Plánu akcí muzea na rok 2018 do vybraných institucí,
ve spolupracujících organizacích, v pokladně muzea i elektronicky…
Byly zaslány podklady pro jednotné materiály příspěvkových organizací Přehled muzeí
a galerií SK a Přehled akcí pro 1. pololetí 2018 muzeí a galerií SK firmě Adjustart.
Byl zadán tisk nového DL letáku pro skalní obydlí Lhotka 5000 ks tiskárně Wendy – dodání
leden 2018 pro využití na veletrzích cestovního ruchu.
Byl vypracován návrh výroby a distribuce nových propagačních materiálů (letáků, samolepek
a turistických vizitek) pro rok 2018 a k výročí 130. let od založení muzea včetně cenové
kalkulace (pro zařazení do rozpočtu na rok 2018).
Inzerce a kulturní přehledy.
Přehledy akcí byly odeslány Asociaci muzeí a galerií do Kalendária výstav muzeí a galerií ČR
a do Kalendária akcí muzeí a galerií v ČR.
Odboru kultury SK byly zaslány podklady do Katalogu příspěvkových organizací o muzeu
i skalním obydlí ve Lhotce.
Každý měsíc byly zasílány podklady do Newsletteru na Odbor kultury SK.
Odboru kultury SK jsou pravidelně zasílány, přehledy akcí, fotografie a tiskové zprávy
k akcím a výstavám RMM pro použití na FCB, web middleczech.cz a do dalších médií.
RMM nadále propaguje své expozice i v mobilní aplikaci od společnosti Daruma.
Byla uzavřena smlouva o inzerci v Cykloprůvodci Středočeský kraj (vydání jaro 2017 –
vydavatelství Bekr) 2,5x18 cm + text a foto 1 str. + prezentace v mobilní aplikaci „Na kole
i pěšky“ na 2 roky. Připraveny a zaslány podklady.
Byl poskytnut přehled akcí leden – červen 2017 do Kaleidoskopu SK.
Byla zadána prezentace ¼ strany do speciální přílohy magazínu Cech Tim - muzejních novin
(formát A2) – vychází koncem ledna 2017 + fotografie muzea do poznávací soutěže výletních
míst v ČR.
Byly zaslány podklady pro prezentaci muzea v Katalogu veletrhu Holiday World Praha 2017.
Byla zadána vstupenka 1+1 do stálých expozic muzea a na výstavu Kam s ním? Do muzea!
do projektu Velká kniha kulturních slev časopisu Instinkt, vyšel 23. března 2017.
Byl zaslán přehled letních akcí TIC Mělník do přehledu MEKUL (Mělnické kulturní léto).
Byla zadána inzerce (muzeum+léto v RMM) do časopisu Kam na výlet speciál:
Za tajemstvím poznání - 1/3 strany + prezentace na webech: www.kampocesku.cz,
www.infokam.cz s průměrnou návštěvností 2500 přístupů/den.
Byl aktualizován plán akcí PO 2017, sestaven plán akcí RMM 2018 – oba odeslány na odbor
kultury SK.
Byla zadána inzerce do přílohy MF Dnes – Náš kraj (16. 6.) – ¼ strany muzeum a letní akce.
Byla získána inzerce zdarma 210mmx84mm do mapy Tipy na výlety - příloha
MF dnes (23. 6.)
Byla zadána inzerce do letního speciálu pro rodiče a děti magazínu Czech Tim ¼ strany (A5)
– o muzeu a letních akcích.
Byl odeslán přehled akcí říjen – prosinec 2017 oddělení řízení příspěvkových organizací
v oblasti kultury pro zařazení do připravované plošné reklamní kampaně SK.
Byl odeslán program Vinobraní v muzeu 2017 odboru kultury města Mělníka pro zařazení
do celkového programu Mělnického vinobraní. V průběhu vinobraní byla nabídka muzea
(výstava Tomáš Dohnal, český vinař z Moravy a ochutnávka vín) vyhlášena jako bod
doprovodného programu na hlavním pódiu, promítacím plátně u pódia bylo promítáno logo
muzea a Středočeského kraje.
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Byla uzavřena nová smlouva se společností DARUMA – provozovatel světelné infomační
tabule v ulici 5. května. Natočeny a zveřejněny byly 2 reklamní videospoty o muzeu
a kavárně (získány pro potřeby muzea), nově e-ink displey – možno přidávat aktuální události
12 x za rok – využíváno pro výstavy. Prezentace zveřejněny i v mobilní aplikaci + QR kody
Byl zadán inzerát ¼ strany (A5) do podzimního speciálu časopisu Czech TIM – prezentace
vánočních akcí + zařazení muzea do sběratelské série kalendáříků na rok 2018 (2500 výtisků).
Byla zadána nová prezentace muzea do oficiálního cykloprůvodce Labskou stezkou 2018.
Byly zadány 2 akce k bezplatnému zveřejnění v katalogu akcí pro volný čas KAPKA ČASU
2018.
16. 11., 27. 11., 4. 12. Proběhly korektury nového vydání 99 tipů v Polabí 2018 (muzeum –
tip. č. 64 – celá strana, č. 75 skalní obydlí Lhotka – celá strana).
Byl vyplněn a odeslán dotazník zaměřený na činnost Organizací destinačního managementu
na území Středočeského kraje v rámci Programu rozvoje cestovního ruchu Středočeského
kraje.
Veletrhy a semináře.
Muzeum se prezentovalo na Mezinárodních veletrzích cestovních turistických příležitostí
v regionech Regiontour a průmyslu cestovního ruchu Go v na BVV v Brně (19. – 22. 1.) a na
mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze (16. – 19. 2.). Z veletrhu
Holiday World byl natočen živý vstup do vysílání ČR Region o akcích a činnosti muzea
s muzejní pedagožkou Mgr. Jitkou Královou.
Muzeum se rovněž prezentovalo na stánku Středočeského kraje na 16. společné výstavě měst,
obcí, mikroregionů a informačních center Regiony 2017 v Lysé nad Labem od 27. 4. do 1. 5.
V sobotu proběhla v 11.00 a 14:00 prezentace činnosti a připravovaných akcí muzea.
Jako novinka byla uspořádána veletržní soutěž. Návštěvníci měli poznat muzejní předmět –
zouvák. V Brně se zúčastnilo 133 lidí, v Praze 31 lidí, v Lysé nad Labem 34 lidí. Byly
předány 1. ceny Publikace Z kolébky do kočárku, sada skleniček, muzejní puzzle, hrneček
s rozhlednou Hradišť a volné vstupenky do expozic pro 2 osoby a do skalního obydlí ve
Lhotce. Dále bylo rozesláno 151 vstupenek do expozic a na jednu výstavu 1+1 zdarma
ostatním soutěžícím.
Muzeum poskytlo své materiály na stánek Středočeského kraje na veletrhu For Bikes 2017.
Muzeum prezentovalo své materiály na mezinárodním veletrhu ITEP v Plzni (22. 9.) v rámci
stánku Středočeského kraje. Byla uspořádána hmatová soutěž (56 soutěžících) a prezentace
proběhla v retro stylu 70. let – čímž byla propagována stálá expozice historických kočárků –
součástí stánku byl i vystavený kočárek ze 70. let 20. stol.
Média.
televize
Upoutávka na Vynášení Morany byla odvysílána 1. dubna v pořadu Tamtam na ČT-D.
Byla navázána spolupráce s obnovenou Televizí Kralupy n. Vlt., kterou převzalo do správy
město Kralupy n. Vlt. (F. Krátký) – reportáž z vycházky ke Světovému dni mokřadů –
odvysílána 7. února, zveřejněno také na https://www.youtube.com/watch?v=aDOawPy9NfQ
24. května proběhlo natáčení výstavy Kam s ním? Do muzea! ČT-D – pro pořad Tamtam –
odvysíláno 3. června.
24. května proběhlo natáčení v areálu muzea (atrium, expozice) pro dokument o Mělníku
České televize, odvysílán v červenci 2017.
Na výzvu odboru kultury SK byl poskytnut přehled plánovaných akcí muzea ke vzniku ČSR
na rok 2018 České televizi.
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Byly poskytnuty fotografie a materiály k výstavě „Člověče, nezlob se!“ pro vysílání TV Nova
– Snídaně s Novou 13. července.
15. srpna proběhlo natáčení výstavy „Člověče, nezlob se“ televizí ČT-D – odvysíláno
27. srpna v pořadu Tam-tam.
5. září proběhlo natáčení záběrů muzea pro prezentační spot o příspěvkových organizacích
SK.
23. listopadu Natáčení televize Barrandov na výstavě Vánoční ozdoby – retroozdoby. Bylo
použito do vánočního cyklu v hlavních zprávách.
5. prosince Natáčení televize Barrandov na výstavě Vánoční ozdoby – retrodárky. Bylo
použito do vánočního cyklu v hlavních zprávách.
rozhlas
Bylo natočeno interview na téma „Rodný dům V. Dyka“ vysílané na ČRo2 17. února.
(L. Snopek)
14. června bylo natočeno interview na téma minulost vinařství v Čechách pro Radio Bohemia
v rámci přehlídky „Nejlepší česká vína v Praze“, Novoměstská radnice, Praha 2. (L. Snopek)
Byl navázán kontakt na rádio Signál – dohoda o zasílání zpráv z muzea, vybrané pozvánky
do vysílání.
Byla navázána nová spolupráce s Českým rozhlasem Regina – zveřejňování pozvánek na akce
ve vysílání výměnou za umístění Rozhlasových novin v kavárně a pokladně.
Byl získán aktuální kontakt na moderátorku rádia Impuls pro Střední Čechy Táňu Pikartovou
– dohoda o spolupráci.
12. července byl natočen rozhovor o letních akcích muzea s redaktorkou Českého rozhlasu
region – vysíláno v pozvánkách v průběhu léta.
16. září v 15.15 hod. byl odvysílán živý vstup Českého rozhlasu Region z Mělnického
vinobraní v muzeu.
23. listopadu byl natočen rozhovor pro Český rozhlas Region (redaktorka Barbora Kvapilová)
s kurátorkou výstavy Vánoční ozdoby.
7. prosince byl natočen rozhovor s p. Jedličkou z Českého rozhlasu 1 s Mgr. Naďou Černou
(kurátorkou) na výstavě Vánoční ozdoby.
tisk
Do adresáře byla přidána nová adresa pro zasílání tiskových zpráv a novinek na Středočeský
kraj press@kr-s.cz.
21. února byla uspořádána schůzka pro novináře a zástupce místních a celostátních periodik
SUKS 2017 (Setkání u kulatého stolu) v muzejní kavárně na téma představení plánu činnosti
muzea 2017. Zúčastnili se zástupci redakcí: Mělnický deník, Mělnicko, Týdeník 5+2 dny, MF
Dnes, Právo. Přímo ze schůzky vzniklo několik tiskových výstupů (viz příloha tisk 2017).
24. ledna bylo natočeno interview na téma „Historická měřidla u vstupu do mělnické radnice“,
poskytnuto J. Říhovi z Mělnického deníku. (L. Snopek)
Byl navázán nový kontakt na redakci Liběchovského zpravodaje (čtvrtletník) – muzeum bude
mít od ledna celou stranu pro svoji prezentaci.
1. února proběhlo focení nové výstavy Dobové hračky 1900 – 1980 pro Mělnický deník.
Byl získán nový kontakt na redaktorku časopisu Glanc Vendulu Kvapilovou – zveřejnění
Vynášení Morany v dubnovém čísle a dohoda o další spolupráci.
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Byl navázán kontakt s redaktorem časopisu Tina (Milan Šlehofer) – v čísle 29. 3. vyšla
pozvánka na Velikonoční jarmark. Zaslány podklady pro prezentaci expozice kočárků v nové
rubrice Tiny – Tipy na výlet – vyjde v č. 2/2018
Zaslány byly článek a fotografie ke Skalnímu obydlí Lhotka do květnového vydání časopisu
Krásy Česka.
Byly zaslány ilustrační fotografie k muzejní noci p. Prokešové na SK pro použití
ve Středočechu a dalších médiích.
Byly poskytnuty volné vstupenky do muzea a do skalního obydlí ve Lhotce u Mělníka redakci
Mělnického deníku pro jeho soutěže. Dohoda o mediální podpoře soutěže „Dotkni se
a hádej…“ a letních akcí.
Byla uzavřena dohoda s novým šéfredaktorem Zpravodaje Mšenska Jiřím Říhou – měsíční
přehled akcí muzea vkládán do každého čísla.
Byla navázána spolupráce s redaktorkou Středočeských novin Alenou Gembalovou – dohoda
o zasílání tiskových zpráv a přehledů z muzea.
23. listopadu byl poskytnut rozhovor s Mgr. Naďou Černou (kurátorkou) na výstavě Vánoční
ozdoby do adventní přílohy MF Dnes – Náš kraj, použito také do Týdeníku 5+2 dny.
Pro místní periodoika připraveny příspěvky:
- k prezentaci muzea a města na Mezinárodních veletrzích cestovních příležitostí v regionech
Regiontour a průmyslu cestovního ruchu Go v Brně.
- Děti u Kudrnů čekají zvyklosti Pašijového týdne (k programu Velikonoční dávnohrátky)
- Přijďte se rozloučit se zimou do muzea (Vynášení Morany)
- informace k prezentaci mělnického muzea na konferenci Bezpečný Mělník (příspěvek
Spolupráce muzea v oblasti sociálně preventivních projektů. Zkušenosti z edukační praxe
Regionálního muzea Mělník
- článek k environmentální činnosti muzea Jaro vítají i v mělnickém muzeu (Den Země pro
školy, Vítání ptačího zpěvu aj.)
- příspěvek k prezentaci muzea v rámci oslav Dne Země ve skalním obydlí ve Lhotce (Den
Země slavilo i Regionální muzeum v Mělníku). Otištěn v MD 25. 4.
- článek Páťáci ze Seifertky vystavují v muzeu k výstavě Co už umím, (X.)
- články Historikem na zkoušku, Muzeum plné archeologů, Přírodovědcem na vlastní kůži,
Děti objevují na půdě poklad upozorňující na projekty k výstavě Kam s ním? Do muzea!
(Dny s jednotlivými muzejními profesemi)
- článek Mateřinka z Nebužel poznávala minulost města k projektu Projděte se Mělníkem
s kocourkem Švarcíkem
- Regionální muzeum Mělník druhé v soutěži roku
- informace k interaktivnímu programu k výstavě Člověče, nezlob se…, dále k programu
Mělnické muzeum dětem, Dávnohrátky s Jitkou a Tetička Mína vypravuje
- článek k akci Kam na houby? A co třeba do muzea! k připravované výstavě hub
- článek Mělnické muzeum se připravilo na první měsíc školního roku - k připravované
nabídce nových edukačních aktivit
- příspěvek k akci Projděte se Mělníkem s kocourkem Švarcíkem Děti si s kocourkem
vyčarovaly poklad
- tisková zpráva z prezentace muzea na veletrhu cestovního ruchu ITEP Plzeň
s fotodokumentací
- příspěvek komentující zahájení výstavy Tudy? Nebezpečné situace očima teenagerů. Právě
teď v muzeu
-příspěvek Za minulostí města zaslán místním periodikům a PR k programu Poznej své město
včetně snímků
- příspěvek Adventní čas otevře předvánoční jarmark v muzeu
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- příspěvek Jak se žije v terénních třídách? - k zahájení stejnojmenné výstavy včetně
fotogalerie
- příspěvek Vánoce, jak se patří … o chystané výstavě Sníh, stromek, dárky a kapři, Vánoce
jsou, jak se patří…
- fotogalerie s komentářem byla k aktu slavnostního vyhlášení a předávání cen za soutěž
Barvy podzimu
Příspěvek Muzeum škole - škola muzeu. Setkání první byl zaslán redakci Věstníku AMG ČR
k setkání muzejních pedagogů, na jehož organizaci participovalo muzeum.
Za účelem zvýšení obliby muzejních FCB stránek u návštěvnické veřejnosti byly vytvořeny
veršované fotopříspěvky k podpoře letních soutěží muzea, k programu Kam s ním, Do muzea!
– Den s přírodovědcem, Člověče, nezlob se…, fotopříspěvky s textem k podpoře projektu
k výstavě Kyberprostor@včeraadnes.cz, o účasti muzejní pedagožky na kurzu zdravého
životního stylu ZŠ Matiegky, k zahájení výstavy Jak se žije v terénních třídách.
Spolupráce a kontakty.
Muzeum se připojilo k akci Vinná noc (29. dubna) otevřením kavárny do 22:00. Spolupráce
s agenturou Mělnický košt při propagaci.
Byla navázána spolupráce s Minigalerií Odolená Voda – výměna propagačních materiálů
a pozvánek – vzájemná propagace.
Nadále pokračuje spolupráce s mělnickými organizacemi Mekuc o.p.s., RC Kašpárek a DFS
Jarošáček, Jarošovci (Mělnický masopust, Vynášení Morany), pěvecký sbor Chrapot,
p. M. Holý, DDM Mělník, GSC foto Mělník, Knihovna Mělník, Pekařství U Nováků,
Lahůdky Martin Růzha, Potraviny M. Dvořák, Rodinné centrum Chloumek…atd. zejména
při výměně propagačních materiálů a podpoře akcí.
Probíhá výměna propagačních materiálů a dohoda o vzájemné podpoře s Kulturním centrem
Kostel v Mělnickém Vtelně.
Byla navázána spolupráce při propagaci s Nemocnicí Mělník – sdílení akcí na FCB,
upoutávka na expozici kočárků na FCB porodnice…
Byl navázán kontakt s Bc. Jakubem Kulhánkem – specialistou pro web, sociální sítě
Středočeské centrály cestovního ruchu – dohoda o zasílání akcí muzea.
Byl navázán kontakt na nové redaktory Středočeského informačního portálu Ctidoma.cz –
Kryštof Eder – kultura, Nikola Nejedlíková – Mělnický region.
24. 10. Proběhla informační schůzka s vedoucí TIC Mělník Jitkou Novákovou
o připravovaných propagačních materiálech na rok 2018, účasti na veletrzích, městském
turistickém značení.
Pokračuje spolupráce s Denním stacionářem Slunečnice Mělník – panel s výstavou prací
klientů ve vstupních prostorech muzea pravidelně obměňován, o adventu vystaven betlém
zhotovený klienty stacionáře v muzejní kavárně.

Kulturně výchovné a vzdělávací akce.
Přednášky v muzejní kavárně.
Obnoven byl cyklus přednášek Mykologického kroužku Mělník.
5. dubna - Všeobecné informace o houbách, Jaroslav Malý, účast 32 osob
24. května - Houby v kuchyni (s ochutnávkou), Ing Jiří Baier, účast 16 osob
14. června - Houby smrků a smrčin, Pavel Hruška, účast 23 osob
6. září - Houby české tajgy, Stanislav Tutka, účast 20 osob
18. října - Houby deštných pralesů, Ing. Marek Brtník, účast 17 osob
8. listopadu - Pavučince známé i neznámé, Bc. Tereza Tejklová, účast 18 osob
13. prosince - Jedovaté houby a typy otrav, Ivo Novotný, účast 28 osob
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další přednášky:
1. února – Mokřady, ke Světovému dni mokřadů, Mgr. Libor Praus Ph.D., účast 10 osob
25. února – Jak to bylo v zahrádce naší babičky, Jaroslav Hobík, účast 27 osob
20. dubna - Staré zahrady, promítání a povídání mimo jiné o bylinkách, Jaroslav Hobík,
účast 23 osob
18. května - Prevence karcinomu prsu, Centrum Mamma Help, účast 6 osob
1. června - Literární dílo mistra Jana Husa, Mgr. Jan Pišna, účast 10 osob
15. června - Babiččiny voničky a dědečkova jablíčka, Jaroslav Hobík s hosty Ing. Vítkem
Michálkem a Ing. Luďkem Laňarem, účast 15 osob
28. října – Staré odrůdy a podzimní ikebana, Jaroslav Hobík s hosty Ing. Vítkem
Michálkem a Ing. Luďkem Laňarem, účast 23 osob
28. října – Svatý Ignác z Loyoly, Miroslav Lír, účast 10 osob
další akce v kavárně muzea
4. dubna - Porada zástupců Středočeského kraje AMG, účast 16 osob
29. dubna - vinařská výstavka k Vinné noci na Mělníku, účast 163 osob
11. května – V. ročník akce - Make-up maraton – krásou proti rakovině na podporu nadace
Mamma – Help, účast 516 osob.
27. května - Módní přehlídka - Ateliér Dany Vrbové – pletená móda, účast 18 osob
21. června – předváděcí akce Marikay – Ateliér Dany Vrbové, účast 16 osob
3. listopadu – GIFF 2017 - Mezinárodní filmový festival filmů věnovaných aktivitě
Geocashing, Peter Kollár, účast 36 osob
7. prosince - Kreslení vánočních ozdob a zimních motivů na hedvábnou vitráž, účast 5 osob
Ve středověkém sklepení, které je součástí stálé expozice, probíhaly přednášky o víně
a vinařství v Čechách spojené s degustací.
21. ledna - Klub českých turistů, pí. Machová, účast 19 osob
9. dubna - ULLI REISSEN, němečtí turisté, účast 23 osob
27. dubna - setkání členů Hasičského záchranného sboru ČR, účast 30 osob
13. května - Setkání českých turistů, pí. Šmídová, účast 8 osob
17. května - CK Amicor, francouzští turisté, účast 31osob
18. května - p. Renzová, 5 osob
31. května - američtí novináři, Středočeský kraj, 3 osoby
11. června - skupina turistů z Jižní Koreje, účast 17 osob
4. srpna - skupina EXOD, pí. Sobotková, účast 17 osob
23. srpna - Klub důchodců Hrob, účast 46 osob
30. srpna - CK Amicor – francouzští turisté, účast 35 osob
6. září - CK Amicor – francouzští turisté, 32 osob
20. září - návštěva muzejníků z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, účast 23 osob
21. září - posezení policie ČR a městské policie, účast 16 osob
7. října – skupina turistů, p. Draštík, účast 30 osob
14. října - němečtí turisté, pí. Davídková, účast 44 osob
1. listopadu - posezení zaměstnanců firmy Unipetrol, účast 18 osob
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4. listopadu - skupina turistů, p. Valchař, účast 14 osob
22. listopadu - posezení zaměstnanců firmy Unipetrol, účast 11 osob
3. prosince - posezení skupiny KČT Česká Lípa, pí. Machová, účast 26 osob
Mimo muzeum se uskutečnily tyto přednášky:
24. ledna – Zajímavosti jihozápadní Kanady, RC Chloumek, PhDr. Miloslava Havlíčková,
účast 14 osob
10. března – Venezuela, Kulturní centrum Kostel, Mělnické Vtelno, PhDr. Miloslava
Havlíčková, účast 14 osob
19. března - Zajímavosti jihozápadní Kanady, Kokořín, PhDr. Miloslava Havlíčková, účast
22 osob
12. dubna – Kapucíni a jejich hospic na Mělníku, Centrum seniorů Mělník, Mgr. Lukáš
Snopek, účast 15 osob
12. dubna – Úvod do mělnické vlastivědy (dějiny města do roku 1620), Husův dům, Mgr.
Lukáš Snopek, účast 20 osob
31. května - Pravěk na Mělnicku, Centrum seniorů Mělník, PhDr. Alena Veselá, účast 27
osob
8. června – Borneo (2. část), Volnočasové centrum Velký Borek, PhDr. Miloslava
Havlíčková, účast 14 osob
14. června - Od Filipojakubské noci do posvícení, Červený mlýn Všestudy, Mgr. Naďa
Černá, účast 12 osob
31. května - prohlídka historického jádra Mělníka, klienti místního pracoviště z. s. Fokus,
Mgr. L. Snopek, účast 10 osob
18. července - Krásy Kokořínska, RC Chloumek, PhDr. Miloslava Havlíčková, účast 25 osob
13. září – Dějiny vinařství na Mělnicku, Městská knihovna Neratovice, Mgr. Lukáš Snopek,
účast 10 osob
25. září - Krásy Kokořínska, KD Neratovice, PhDr. Miloslava Havlíčková, účast 43 osob
11. října - prohlídka historického jádra Mělníka, klienti místního pracoviště z. s. Fokus,
Mgr. L. Snopek, účast 11 osob
19. října - Příroda Mělnicka, Centrum seniorů Mělník, Mgr. Libor Praus Ph.D., účast 35
osob
2. listopadu - Kuba (1. část), Volnočasové centrum Velký Borek, PhDr. Miloslava
Havlíčková, účast 15 osob
Další akce pro veřejnost v muzeu i mimo muzeum, které muzeum organizuje
nebo se na organizaci podílí:
4. února - zimní ornitologická vycházka ke Světovému dni mokřadů Neratovice, účast 30
osob
26. února - Mělnický masopust – tým pracovníků muzea vykázal podporu tradici
mělnického masopustu. Secvičil a předvedl několik tematických žertovných veršovaných
hříček v kostýmech, zapojil se do průvodu a přichystal masopustní občerstvení. Účast 259
osob.
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28. února – Hoj, už je tady masopust – program s vyprávěním o masopustních tradicích
s dramatickými hříčkami a ukázkami tradičních masek, popěvků, zvyklostí a s tanečním
veselím. Program byl připraven pro Centrum seniorů Mělník. Účast 79 seniorů a pracovníků
centra.

2. dubna - Vynášení Morany – program oživující tradici vynášení smrti, Morany
ve spolupráci s RC Kašpárek Mělník a Dětským folklorním souborem Jarošáček Mělník.
Po nastrojení figury smrti a ozdobení vejdunky a ulitkami se průvod za veselých popěvků
a zastaveníček s ukázkou zpěvů a tanců vydal městem k řece, kde byla Morana vhozena
do vody. Do města se doneslo líto a nechyběly tradiční kašpárkovské perníčky, vlastnoručně
vyrobené dárky a hry z muzejní nůše. Jarní tradici si nenechalo ujít 240 účastníků.

8. dubna – Velikonoční řemeslnický jarmark – za účasti 46 jarmarečníků nabízejících
tradiční řemeslnické zboží převážně velikonočního a jarního charakteru. K vidění bylo
například umění perníkářky, keramiků, hrnčířů, šperkařů. Nechyběly ukázky textilních
technik, práce ze dřeva, přírodní kosmetické produkty, pedigu a samozřejmě předvádění
technik výzdoby kraslic, řezbářského umění, drátování, či dílnička na květinové vazby, nebo
levandulový svět. Malí i velcí návštěvníci měli možnost zastavit se u vysokého počtu 13
interaktivních zón a vyrobit si dáreček. Jarmark navštívilo celkem 1013 návštěvníků.

8. dubna - Velikonoce v chaloupce - oživená expozice venkovského bydlení druhé poloviny
19. století, komentovaná prohlídka této části expozice zaměřená především na tradice Bílé
soboty, účast 881 osob
20. dubna Absolventský koncert ZUŠ Mělník, oddělení kytar Jindřišky Kubecové, účast 76
osob
27. dubna - Absolventský koncert ZUŠ Mělník, oddělení klavíru Martiny Hůtové a Nikol
Sikorové Dis., účast 26 osob
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4. května - Koncert smyčcových nástrojů ZUŠ Mělník žáci Jany Tomasové a Jindřišky
Kubecové, účast 65 osob
5. - 6. května - Vítání ptačího zpěvu Mělník, účast 35 osob
6. května - Veterán párty pořádané Klubem historických vozidel Horní Počernice,
Chvalovská tvrz, komentovaná přehlídka historických kočárků a dobového oblečení
10. května - Třídní koncert klavírního oddělení Nikol Sikorové Dis., účast 45 osob
13. května - Vítání ptačího zpěvu Neratovice, účast 23 osob
16. května - Absolventský koncert studentek sólového zpěvu a hry na klarinet, účast 35
osob
17. května - Zpíváme jaru a maminkám, třída Mgr. E. Kloboučníkové, ZŠ J. Seiferta
Mělník, účast 34 osob
18. května - klavírní koncert žáků ZUŠ Mělník, žáci Martiny Hůtové, účast 58 osob
26. května - Mělnická muzejní noc nabídla pestrou škálu aktivit pro malé i velké
návštěvníky. Program zahájilo divadelní představení „O panence, která tence plakala“
nastudované Rodinným centrem Kašpárek (85 osob). Na něho navázaly Dávnohrátky
s Jitkou – připomenutí nejoblíbenějšího tvoření za posledních deset let. Zde byla nabídnuta
návštěvníkům možnost skládání severských srdíček, šití kostěnými jehlami, výroba
papírových pejsků s vyměnitelnými oblečky, výroba papírových košíčků, thaumatropu aj. (55
osob). Zájemcům byla nabídnuta komentovaná prohlídka expozice Historické kočárky
s nově otevřenou místností Dobové hračky (45 osob). Od 20. hodin probíhal doprovodný
program k výstavě Kam s ním? Do muzea! - - vtipné hříčky ze života muzejníkova
v podání mělnických muzejníků (31 osob). Do 21.30 pak následovalo setkání s kurátory
sbírek a komentované prohlídky výstavy. Program zakončil svým vystoupením pěvecký
soubor Chrapot. (56 osob).
Po celou dobu muzejní noci se mohli zájemci zúčastnit Popletené expozice – zábavné
muzejní hry, při které hledali „nesmysly“, které v expozici napáchali muzejní skřítkové. (176
osob). Celková návštěvnost 448 osob.

10. června – XXI. Klecanská veteranrallye – dopoledne komentování přehlídky
historických kočárků, se kterými dorazili návštěvníci i vlastní účastníci veteranrallye,
Po celou dobu oficiálního programu veteranrallye byla zájemcům z řad účastníků rallye
i diváků poskytována odborná metodická pomoc – určování stáří kočárků a vozítek, výrobce,
rady pro restaurování apod.
15. června - Klavírní koncert ZUŠ Mělník, žáci Tomáše Bubly, účast 32 osob
21. června - Vycházka za mělnickými rorýsi a jiřičkami i ostatními obyvateli našeho
města, účast 7 osob
30. června - – 20. srpna - letní hmatová soutěž „Dotkni se a hádej…“ ve vstupních
prostorách muzea. Ve třech bedničkách byly nainstalovány dobové předměty, které museli
návštěvníci po hmatu poznat. Sponzorsky byly získány ceny od firmy Kovap Náchod
a Ateliéru háčkované módy Dany Vrbové.
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Slavnostní předání cen proběhlo ve čtvrtek 24. 8. v 17:00 hodin. Soutěže se zúčastnilo 188
návštěvníků.
9. – 10. září - Dny evropského dědictví - téma Památky a příroda, 728 osob
30. září - Festival Ptactva Mělník, 26 účastníků
1. října - Festival Ptactva Veltrusy, 15 účastníků
3. října - konference Svatá Ludmila, její doba a odkaz. Na konferenci konané v malém
sále muzea zazněly příspěvky 12 odborníků z různých oblastí a institucí. Konferenci zahájil
Ing. Martin Hrdlička starosta obce Tetín, který inicioval vznik Spolku Svatá Ludmila 1100 let
z.s. Tento spolek se od roku 2015 věnuje památce Svaté Ludmily. Letošní mělnická
konference byla jednou z řady akcí, které spolek k tématu Svaté Ludmily pořádá. Tentokrát
ve spolupráci s Městem Mělník, Státním okresním archivem Mělník a Regionálním muzeem
Mělník. Konference se zúčastnilo celkem 63 zájemců z řad odborné i laické veřejnosti.
21. října - Mezinárodní den archeologie – komentovaná prohlídka lokality Hradsko
– PhDr. Alena Veselá, PhDr. Miloslava Havlíčková, 53 os.
28. října – Den Středočeského kraje. Otevřené byly všechny výstavy i stálé expozice
za symbolické vstupné 1,- Kč. Zájem byl tradičně o dlouhodobou výstavu „Z historie malé
železnice“ s jezdícím vláčkem a dílnou ze stavebnice Merkur (157 osob). Pozornosti
návštěvníků se těšila též výstava kartonových modelů mělnického mladého modeláře Marka
Suchého „Markův svět zpět“, na které navíc probíhala tvořivá dílnička. Děti všech věkových
kategorií si zde mohly vyprojektovat a vyrobit dům dle svých představ, i když jen z papíru.
Nejzdařilejší modely měly i koupelnu, chlívek pro zvířátka či počítačovou místnost. Jako
bonus děti i rodiče procvičili své smysly při poznávání různých druhů papíru po hmatu (39
osob). V rámci výstavy Kyberprostor@včeraadnes.cz proběhl projekt pro veřejnost (23 osob).
Odpolední program uvítal v muzejní kavárně příznivce zahrádkaření při přednášce Jaroslav
Hobíka a jeho hostů „Staré odrůdy a Podzimní ikebana“ Odborníci na pomologii Ing. Vítek
Michálek a Ing. Luďek Laňar popovídali o starých českých odrůdách jabloní a zodpověděli
dotazy zájemců. Nechyběla ochutnávka 8 druhů zmiňovaných jablek. Jaroslav Hobík
předvedl ukázky podzimních vazeb chrysantém pro potěchu oka i ducha. (23 osob). Od 17:00
pak v kavárně proběhla přednáška Miroslava Líra věnovaná významné osobnosti
náboženských a kulturních dějin raného novověku „Svatý Ignác z Loyoly a jeho doba“(10
osob). Celkem se akcí zúčastnilo 252 osob.
2. prosince - Předvánoční řemeslnický jarmark za účasti padesáti jarmarečníků
nabízejících tradiční řemeslnické zboží převážně adventního a vánočního svátečního
charakteru. Malí i velcí návštěvníci měli možnost zastavit se u deseti interaktivních zón,
na něž byl také o letošním jarmarku u jednotlivých jarmarečníků kladen důraz, a vyrobit si
dáreček. Návštěvníci měli v rámci jarmarku možnost navštívit ornitologický program
o významu krmení ptactva v zimním období a především výstavu Vánoční ozdoby. Jarmark
navštívilo celkem 1494 návštěvníků.

2. prosince - přírodovědný doprovodný program při předvánočním jarmarku - výklad
o krmení ptáků, cca 50 účastníků
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19. prosince - Slyšte, slyšte pastuškové, vystoupení žáků ZŠ J. Seiferta Mělník, účast 72
osob

Práce s dětmi a mládeží, spolupráce se školami
Období roku 2017 pokračovalo v již osvědčené propracované intenzivní spolupráci
se školami, školními zařízeními a zájmovými organizacemi. Přímou cestou probíhala
komunikace s pedagogy, kteří velmi dobře pracovali s pořadníkovým, přihlašovacím
systémem na jednotlivé programy a akce muzea. Pedagogové si pochvalují nabídku programů
a termínů přímo ve školním prostředí formou tzv. kartičkového systému. Již od počátku roku
byla patrná silná obsazenost nabízených aktivit. Všem zúčastněným školám byly
distribuovány propagační a informativní materiály k jednotlivým projektům včetně oblíbené
připomínkové služby objednaných termínů. Vzhledem k požadavkům školy a na základě
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 výstav spojených s výročím
založení místní mateřské školy a se zajímavými aktivitami několika místních škol.
Na počátku nového školního roku byly všem školám distribuovány nové katalogy edukačních
aktivit s další inovací (přehlednější struktura, rozvrh pro potřeby pedagogů, barevná
dvoustrana propagující obrazem zajímavé akce) propagační a informativní materiály
k jednotlivým projektům. Učitelská veřejnost opětovně ocenila osobní přístup
a připomínkovou službu objednaných termínů.
Od 10. března do 5. dubna probíhala v muzeu repríza loňského formátu úspěšného projektu
pro žáky prvního stupně základních škol a škol mateřských Velikonoční dávnohrátky aneb
Jak to bylo u Kudrnů o Pašijovém týdnu. Mělnické muzejnice opět zavedly děti
na Kudrnův statek a do jeho okolí tentokrát v době Pašijového týdnu. Děti poznávaly hravou
formou regionální tradice velikonočních svátků a jarních zvyklostí. Při projektu se využívaly
prvky dramatické výchovy, práce se substituty. Účastníci si vyzkoušeli mnohé tehdy běžné
činnosti jako například cídit nádobí věchtem slámy, zavrčet si trakaři a kocoury, navážit
na starých vahách cukr do kvásku a jiné prvky. Nově muzejnice vložily do programu hříčku
s liščí nedělí a představily se dětem v novém lidovém oděvu. Nechyběla rukodělná tematicky
zaměřená dílnička, kde se děti naučily krajovou technikou oklůckovat vajíčka a čekala je
výroba dřevěné káči, se kterou si zahrály několik her. Program podpořil zájem o kulturní
bohatství našeho regionu, podnítil pozornost mladé generace k odkazu svých předků a dále
rovněž podpořil praktické manuální činnosti a ústní lidovou slovesnost. Svým zaměřením se
tato výstava stala podpůrným prvkem pro hodiny prvouky na prvním stupni základní školy
(v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti
Člověk a jeho svět, vzdělávací obor Lidé a čas (1. stupeň) V Rámcovém vzdělávacím
programu pro předškolní vzdělávání přispěla k vzdělávací oblasti Dítě a společnost, dílčí
vzdělávací cíl seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků
o prostředí, v němž dítě žije, budování vztahu ke kultuře a umění.
Příležitost zavítat zpět do starých časů využilo 824 dětí a 84 pedagogů ze ZŠ Neratovice,
ZŠ Špitálská Praha, ZŠ Mělník s praktickými třídami, ZŠ Hostín u Vojkovic, ZŠ Velký
Borek, ZŠ Hořín, MŠ Motýlek Mělník, ZŠ Řepín, Domácí škola ze Středohoří, MŠ
Březiněves, MŠ Pohádka Mělník, ZŠ Tišice, ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník, ZŠ Mělník
Pšovka, ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník, ZŠ Jungmannovy sady Mělník, ZŠ Malý Újezd, MŠ
Zvoneček Mělník, MŠ Nebužely, ZŠ Všetaty.
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Během roku pokračoval projekt Poznej své město, poznej svůj region. Cílem programu bylo
seznámit studenty s minulostí i určitými specifiky mělnického regionu prostřednictvím
komentované prohlídky stálých expozic muzea. Na cestě za pamětí města
a kraje, při níž je provázeli historik a muzejní pedagožka, nechyběly vtipné komentáře
a otázky k zamyšlení. V průběhu si žáci nově nabyté znalosti ověřovali v pracovních listech
Kocoura Švarce. Program, který se setkal se zájmem žáků i jejich učitelů, poskytl orientaci
na časové přímce a podpořil zájem o kulturní a přírodní bohatství kraje, také pozornost
k odkazu našich předků. Nově přibylo několik prvků interaktivní pedagogiky. Projektu
se zúčastnilo celkem 233 žáků a studentů a 16 pedagogů. (3 projekty Gymnázium Neratovice,
ZŠ Dolní Bousov, FOKUS Mělník, Jungmannovy sady Mělník, ZŠ J. Matiegky Mělník a ZŠ
Tuchlovice)

RMM se připojilo k celosvětové oslavě Dne Země a připravilo komponovaný program
ve dnech 21. 4. a 25. 4. ve skalním obydlí ve Lhotce pro žáky tří mělnických škol - Jindřicha
Matiegky, Jaroslava Seiferta a Jungmannovy sady. Muzejní pedagožka jim nejprve
při komentované prohlídce bytu nastínila význam úzkého sepětí člověka s přírodou. Poté
následovala ukázka odchytu a kroužkování ptáků pod vedením muzejního přírodovědce.
Zájem mladé generace tak vzbudili například kos černý, pěvuška modrá, červenka obecná,
či budníček menší. Nejzajímavějším úlovkem byl vzácnější krutihlav obecný. Nechyběly
četné dotazy, fotodokumentace ze strany dětí i prohlídka okolí skalního bytu. Celkově akci
s velkou pozitivní zpětnou vazbou navštívilo 83 dětí a 8 dospělých návštěvníků.
Tento program proběhl i v Brozánkách pro školní kolektiv ZŠ Jungmannovy sady v Mělníku
s účastí 27 dětí a 1 pedagoga.

Ve dnech 9. – 12. května proběhly čtyři programy pro nejmenší za pamětí našeho města
„Projděte se Mělníkem s kocourkem Švarcíkem“. Průvodcem dětem a jejich rodičům byl
historik muzea, doprovázený svým velkým zvídavým přítelem a maskotem muzea,
Kocourkem Švarcem (jinak muzejní pedagožkou). Tato dvojice z mělnického muzea
se snažila nejmenším hravou formou, vtipnými dialogy a několika úkoly přiblížit minulost
města nad soutokem a jeho zajímavosti. Do ručně vytvořených pracovních listů, které zároveň
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plnily roli pamětních listů, děti za pomoci rodičů vyplňovaly pětici tematických úkolů.
Navrhovaly domovní znamení pro „svůj“ domeček na náměstí, vlepovaly denárek,
ztvárňovaly symbol města, vinný hrozen, určovaly Labe s Vltavou a nezapomněly
na vlastnoruční otisk pamětního muzejního razítka. V cíli je čekalo hledání pokladu, váčků
plných denárů (čokoládových), které se po vyřčení zaklínadla spustily z okna. Cílem akce
bylo mimo jiné rozšíření a podpora citlivého vnímání a vztahu k místu, kde žijí, u nejmladší
generace. Celkem se na výpravu do minulosti vydala MŠ Motýlek Mělník (32 a 3),
MŠ Pohádka Mělník (28 a 2, 13 a 1), MŠ Nebužely (18 a 3). Tento program proběhl
i 16. srpna pro Rodinné centrum Kašpárek a pro širokou veřejnost (86 návštěvníků) a 25. října
pro ZŠ Bechlín (35 žáků a dva učitelé).

V termínu od 16. května do 21. června se uskutečnil v rámci výstavy Kam s ním? Do muzea!
dosud nerealizovaný projekt ve čtyřech verzích, který edukativně podpořil výstavu
prezentující nové přírůstky muzea v poslední dekádě a současně hravě představil práci
odborných pracovníků muzea se sbírkovými předměty. V týmu pracovala vždy muzejní
pedagožka a odborný pracovník. První týden tak žáci druhého stupně třídili kufr plný
předmětů, sepisovali darovací smlouvu, přidělovali přírůstkové číslo, identifikovali záběry
ze zašlých fotografií, nebo třeba pomocí stoletého kalendáře odhalovali chybějící den na staré
pozvánce. Testovali si tak každodenní náplň práce historika v muzeu. Největší zájem u mladé
generace vyvolala možnost vyplnění darovací listiny na psacích strojích, s nimiž se tu mnozí
z žáků setkali poprvé. Následný týden si děti z prvního stupně vyzkoušely práci archeoložky
na archeologickém nalezišti. Čekalo je pilné vyměřování, zakreslování objektů, objevování
nálezů v zemině, jejich očistu, nákres, odhad původu, skládání keramických úlomků. Malí
výzkumníci si mohli taktéž vyzkoušet popis a číslování střepů i komentovanou prohlídku.
I v tomto případě se nemohly děti dosyta nabažit psaní na psacích strojích a nadšení z objevů
v hlíně. Další zájemci pak strávili týden s přírodovědcem a poznávali jeho práci se sbírkami.
Malí přírodovědci poznávali termoplastické preparáty, přiřazovali k nim správné stopy.
Naučili se je měřit, číst ze zvířecích kožek, také rozeznávali díky smyslům a pomůckám
nerosty a horniny, poznávali místní květenu, či poznali, co jsou antropogenní pasti. Největší
ohlas však vyvolala možnost hádat tajemné zvířecí zvuky linoucí se ze „setmělého lesa,
vlastně sálu. Poslední týden čekal na předškoláky a prvňáčky zážitkový program, kde pomocí
smyslů poznávali práci etnografky na kouzelné půdě tety Jitky plné pokladů. Malí badatelé
tak otevírali kufry předmětů z dvacátého století. Hladili je, dávali jim jména, rozpoznávali
jejich účel a vlastnosti, či jim nacházeli správný domeček na časové ose. A také ukázali, že
se umí zabavit navzájem. Děvčátka připravila chlapcům módní přehlídku, při které nechyběl
praprababiččin spací úbor, babiččiny šaty do tanečních nebo třeba maminčiny dětské tepláky.
Kluci naopak předvedli kamarádkám modelkám, jaké hračky a sportovní potřeby objevili
na půdě. Odměnou všem dětem bylo víceúčelové osvědčení (osvědčení, pracovní list,
vstupenka 1 + 1) malých archeologů, přírodovědců, etnografů a sladkost. Dotýkat se světa
muzejních pracovníků přišlo úctyhodných 1076 dětí a 65 pedagogů nejen z mělnických škol
(ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník, ZŠ Mělník Pšovka, ZŠ Jaroslav Seiferta Mělník,
ZŠ Jungmannovy sady Mělník, ZŠ Malý Újezd, MŠ Zvoneček Mělník, MŠ Nebužely).

31

Ve dnech 12. července, 22., 23., a 24. srpna se realizoval k výstavě Kam s ním? Do muzea!
podobný program pro veřejnost. Dotýkat se světa muzejních pracovníků přišlo
47 návštěvníků (Den s archeoložkou 13, Den s etnografkou 9, Den s přírodovědcem 16,
Den s historikem 9).

22. června se uskutečnila komentovaná prohlídka skalního obydlí ve Lhotce u Mělníka
doplněná o aktivity ke květomluvě a životu předků v úzkém sepětí s přírodou (23 a 3).
V termínu od 14. července do 24. září byla v malém sále muzea realizována interaktivní
výstava Člověče, nezlob se…, která představila zajímavý soubor stolních her a stavebnic
ze sbírky manželů Pecháčkových z Rychnova nad Kněžnou. K nejatraktivnějším exponátům
patřila například stavebnice Tego z pálených cihliček, puzzle z přelomu století s litografickým
tiskem, vlastenecká stavebnice Pražský hrad, jejíž vznik inicioval Jaroslav Seifert, či kotvová
Richterova kamenná stavebnice. Nechyběly karty, Rubikova kostka, jedna z prvních verzí hry
Kloboučku, hop, či stavebnice Merkur a Archimedes. Návštěvníci všeho věku hojně využívali
bohatý interaktivní program. Pro nejmladší návštěvnickou generaci byla vytvořena tematická
herní zóna s interaktivními prvky muzejní produkce, které ji seznamovaly s herním světem
(dle principů vývojové psychologie). Větší potěšilo tzv. hráčské doupě, kde na ně čekalo více
než dvě stě her. K nim patřily například pexesovník, maximikádo, skládačky, Tivoli, kostky,
hlavolamy, rybičky, série deskových her, či dobová prvorepubliková hra Veselá pouť rokem
1937. V průběhu letních prázdnin proběhl několikrát zážitkový program s muzejní
pedagožkou zahrnující komentovanou prohlídku, souboje v deskových hrách a muzejní
dílničku, v níž si děti i dospělí vyrobili své vlastní kamínkové domino i s váčkem. Akci
doprovodily Dávnohrátky s Jitkou, kde si na základě ohlasů návštěvníků vyrobili ti, na něž
se nedostalo o vánoční čas, pohyblivý retro cirkus se zvířátky. S počátkem školního roku byl
tento program realizován i pro děti z mateřských škol a žáky prvního stupně. V jeho rámci
čekala na malé návštěvníky opět výrobní dílnička. Cílem programu se stalo přiblížení
významu stolních a deskových her v životě člověka s důrazem na českou produkci a podpora
polytechnické výchovy. V RVP pro základní vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti Dítě
a svět / Lidé a čas / Člověka svět práce / Práce s drobným materiálem. V RVP pro předškolní
vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Dítě a společnost. Interaktivní projekt navštívilo
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celkem 472 účastníků, letního programu se zúčastnilo 162 zájemců.

V letní sezóně se uskutečnila trojice interaktivních programů pro malé návštěvníky Tetička
Mína vypravuje, které byly realizovány 11. července a 8. srpna v interiéru a exteriéru
skalního obydlí ve Lhotce u Mělníka. Pohádková postava Míny seznámila děti a jejich rodiny
přístupnou hravou formou se životem ve skále, s vybavením a každodenními činnostmi.
Součástí programu byla terénní dílnička, v níž si děti vlastnoručně vytvořily dřevěného psího
hlídače obydlí. (MŠ Nebužely 16 dětí a 4 pedagožky; RC Kašpárek a veřejnost 74 účastníků).

Ve dnech 7. a 8. září se uskutečnil program Houby pro školy pro žáky prvního a druhého
stupně ZŠ Jungmannovy sady Mělník, která je zapojena do celoročního environmentálního
projektu EVVA, pro žáky ze ZŠ J. Seiferta Mělník, dále pro klienty Fokus Mělník.
Muzejníkům se i přes extrémní sucho zadařilo nasbírat přes sto sedmdesát 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.
Novinkou se stalo barevné zónové rozlišení podle druhů, nechyběl voňavý kout, sekce houby
v retro vzpomínkách muzejníků, vtipy o houbách, či diorama ze života v lese. Obnovil
se odpolední program pro veřejnost. V RVP pro základní vzdělávání program 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). (351 dětí a 27 pedagogů, 51 účastníků z řad veřejnosti)

V termínu 9. – 10. října se muzejní pedagožka účastnila tradičního výjezdního projektu
ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník Kurz zdravého životního stylu určeného žákům osmých
ročníků. Kurz se realizoval v Jindřichově v Jizerských horách. Muzejní pedagožka
participovala na Hře na přivítanou (úkoly s přírodovědnou tematikou) a připravila program
Barevný večer (hry v minulosti a dnes) a Dávnohrátky a Jitkou (rukodělné herní tradice a síla
kolektivu). Jednotlivých programů se zúčastnilo celkem 144 žáků.
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V rámci výstavy Kyberprostor@včeraadnes.cz připravil tým policistů, strážníků,
preventistů a muzejní pedagožky projekty pro středoškolské studenty a žáky prvního
a druhého stupně základních škol (celkem 29 setkání pro školy a jedno pro veřejnost, 9. – 30.
10.). Lektoři se zaměřili na prevenci rizik virtuálního světa, počítačové kriminality
a nebezpečí plynoucí z prostředí sociálních sítí. Zajímavé exponáty, k nimž patřily například
ukázka zálohování paměti mobilní techniky, ohořelá výpočetní technika, či například
výbušninou zničený notebook, z něhož se dala získat data, byly zapůjčeny z pražského
kriminalistického ústavu. Realizační tým výstavy poskytl především ze svých zdrojů
zajímavou sbírku vývojové řady mobilních telefonů, staré VHS a herní techniky. Koncept
výstavy v modrém tónu virtuálního světa oživila dioramata rodiny ohrožené digitální
demencí, hráčského doupěte, komunikace mezi dítětem a rizikovou osobou vydávající
se za vrstevníka, či náznaku pokoje psychiatrické léčebny. Na návštěvníka působily oborové
termíny ručně ztvárněné digitálním písmem, desatero bezpečného chování při internetové
komunikaci i jasně vymezené pojmosloví. V rámci projektu se žáci nejprve seznámili
prostřednictvím obrazem a slovem se stručnou historií internetu a mobilních telefonů,
následně je policisté a strážníci uvedli do kyberprostorové problematiky (jevy jako např.
happy slaping, pfishing, hoax, flaming, či sexting) a jejich právní legislativa. Společně s žáky
diskutovali o předcházení závislostem, o následcích sociálních a zdravotních s nimi vedla
rozpravu preventistka městského úřadu. V dioramatu komunikace mezi dítětem a rizikovou
osobou se obeznámili s gromingem včetně praktických rad k předcházení. Výstavu provázela
interakce, která měla poměřit mezigenerační komunikační zdatnost. Pro mladší ročníky zde
byla možnost napsat textovou zprávu na starém psacím stroji, starší ročníky pak testovaly
psaní prostřednictvím mobilního telefonu. Tyto také překládali sms zkratky užívané při
mobilní komunikaci teenagery. Projekt navštívili také odborníci z Kriminalistického ústavu
Praha, praktikant policejní školy, či preventisté a strážníci z regionu. Cílem programu byla
prevence rizik ohrožujících duševní a fyzické zdraví v souvislosti s kyberšikanou
a nebezpečím virtuálního světa. V RVP pro základní vzdělávání podpořil program vzdělávací
oblast Informační a komunikační technologie (odpovědný přístup k nevhodnému obsahu,
ochrana dat před zneužitím), dále Člověk a jeho zdraví (rizika ohrožení zdraví a jejich
prevence, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií, či Člověk, stát
a právo (nebezpečí ohrožujících sociálně patologických jevů). Odpovídal průřezovému tématu
Mediální výchova (objektivní a kritický přístup k mediálním sdělením) a Osobnostní
a sociální výchova. Interaktivní projekt absolvovalo 641 žáků a 37 pedagogů ze ZŠ Jindřicha
Matiegky Mělník, ZŠ Jungmannovy sady Mělník, ZŠ Kostelec nad Labem, ZŠ s praktickými
třídami Mělník, ZŠ Tišice, ZŠ Všetaty, ZŠ Bechlín, Gymnázia Jana Palacha Mělník
a SŠ zdravotní Mělník.

V termínu od 24. listopadu do 22. prosince probíhala série interaktivních projektů k výstavě
Vánoční ozdoby. Výstava nabízela průřez vánočními ozdobami 20. století, pohled
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na stromeček, jako symbol Vánoc a způsoby jeho zdobení na pozadí svátečně nazdobených
interiérů. Společně se svými průvodkyněmi Jitkou (muzejní pedagožka) a Naďou (etnografka)
nejprve děti nahlédly do venkovského stavení a seznámily se s prvními jedlými a slaměnými
ozdobami, ty starší i s příběhem prvního nazdobeného stromku. Poté navštívily měšťanské
prostředí, kde se obdivovaly např. sněhovému pečivu. V prvorepublikové domácnosti si malí
návštěvníci poslechli andělské zvonění. Podivovali se perličkovým ozdobám a vydali
se navštívit interiéry šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let. Lektorky využívaly
perzonifikaci figurín, regionální odkaz místní výroby vánočních ozdob, smyslové vnímání
(sluch – zvuky využívaných materiálů, hmat/čich – interaktivní dřevěné stromky
s poznáváním materiálů, zrak – mapa tradičních lokalit známých výrobou ozdob). Tradičně
nechyběla kouzelná muzejní dílnička. Tentokráte s cílem výrazně podpořit polytechnické
vzdělávání. Děti si zde vyrobily s asistencí lektorek secesní ozdobu Mikuláše ve vatovém
kabátku a dále si upletly hvězdičku ze skleněných ponikelských perliček. Cílem programu
bylo seznámení nejmladší generace se životním stylem a tradicí zdobení vánočních stromečků
v jednotlivých dekádách především dvacátého století, dále podpora zájmu o kulturní minulost
našeho regionu a taktéž podpora polytechnické výchovy. V RVP pro předškolní vzdělávání
podpořil program vzdělávací oblast Dítě a společnost (seznamování se světem lidí, kultury
a umění), pro základní vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Člověk a jeho svět / Lidé a čas
/ Člověk a společnost / Výchova k občanství, Člověk ve společnosti, dále pak. Interaktivní
projekt absolvovalo 1500 žáků a 127 pedagogů ze ZŠ s praktickými třídami Mělník, MŠ
Zvoneček Mělník, ZŠ Velký Borek, ZŠ Kostelec n. Labem, MŠ Motýlek Mělník, MŠ
Čečelice, MŠ Nebužely, ZŠ Jindřicha Matiegky, ZŠ Jungmannovy sady Mělník, ZŠ Jaroslava
Seiferta, ZŠ Mělník – Pšovka, ZŠ Hostín u Vojkovic, ZŠ Špitálská Praha 9, MŠ Pohádka
Mělník, ZŠ a MŠ Řepín a MŠ Březiněves.

Pro druhý stupeň ZŠ a střední školy byla vyhlášena jarní přírodovědná soutěž „Příroda
se probouzí“. Ceny vítězům byly předány 1. června (1. místo 7. C a 9. B ZŠ J. Matiegky,
2. místo 8. A a 8. B ZŠ J. Seiferta).
Podzimní přírodovědná soutěž „Barvy podzimu“ byla vyhlášena pro první stupeň ZŠ.
Celkem se do ní zapojilo 105 účastníků. První místo získala 3. A ze ZŠ J. Matiegky, dalšími
zapojenými třídami byly: 2. B. ZŠ J. Matiegky a třídy 3. C, 4. A a 4. B ze ZŠ Jungmannovy
sady. Vítězné práce byly v prostředí škol vyhlášeny a předány ceny 21. a 22. listopadu.

Přednášky na školách
Na úseku přírodovědném bylo realizováno 6 přednášek – Příroda Mělnicka (2x ZŠ Lužec
nad Vltavou), Stopařské minimum (ZŠ Tišice, 3x MŠ Zvoneček) s celkovou účastí 149 dětí.
35

Konzultační činnost.
- keramika a další materiál získaný ze ZAV v Kralupech nad Vltavou, PhDr. K. Sklenář
- štípaná industrie získaná z oblasti Kokořínska a zaměřená především na mezolit,
K. Čuláková, K. Pauknerová, M. Walls
- podklady pro článek vztahující se na archeologické výzkumy ve Středočeském kraji
do sborníku Středočeského muzea v Roztokách, K. Nový
- projekt České národní hnutí na Mělnicku 1860-1914, Mgr. N. Milotová, NM Praha
- podklady pro publikaci Počátky českého knihopisu, PhDr. K. Boldan, NK Praha
- památky z doby raného novověku v Hoříně a okolí, M. Roubalová
- informace k vinici Turbovice a Mečířské, L. Mráziková
- dotaz k pramenům k poznání dějin usedlosti čp. 5 v Libiši, M. Nohejl
- sakrální památky Kel a Záboří, P. Michalíček
- historická měřidla u vchodu do mělnické radnice, J. Říha
- muzejní materiály k osobnosti Sv. Čecha, P. Fiedler
- materiály k stavebnímu vývoji hradu Kokořína, J. Martin
- prameny k problematice královských věnných měst, V. Machutka
- vyjádření k první písemné zprávě o révě vinné v ČR, F. Muška
- materiály k nejstarším dějinám trati Vraňany (Jenišovice) – Libochovice, Z. Bek
- dokumentace k dějinám pivovaru na Mělníku-Podolí, M. Pitra
- vztah Klusáků z Kostelce k obci Čečelice, L. Jehlička
- vyjádření týkající se kostela v Čečelicích (místo pohřbení Žofie Klusákové z Kostelce),
J. Jehlička
- historické materiály k cyklistice na Mělnicku, L. Mazačová, RM Kolín
- dotaz k materiálům k zámku a zahradě ve Stránce, Z. Baladová, Pardubice
- historické snímky obce (výstava k výročí obce), Obecní úřad Malý Újezd
- informace k soše sv. Václava u Dřís (exponát muzea), NPÚ Praha
- výskyt niněr ve sbírkách muzea, B. Kadlíčková, bakalářská práce, Masarykova univerzita
- siluety ve sbírce Regionálního muzea Mělník, A. Kučerová
- místní údaje o činnosti odbojové organizace Maffie, J. Hálek – MÚ AV ČR
- podklady k absolventské práci na téma Víno v malířství, M. Kopičková
- informace k vinici Peluňce u Liběchova, T. Trejbal
- snímky z konce 2. světové války na Mělnicku, I. Novák
- historické snímky města Mělníka – Pražská ulice, M. Honzík
- informace a historické snímky k tématu mělnického Podolí, M. Řehák
- ikonické materiály k dějinám obce Tuhaň, H. Pikorová
- informace a ikonické materiály týkající se úcty k osobnosti kpt. O. Jaroše, J. Klůc
- rešerše historických záběrů viničních objektů Klamovka a Bašovka, L. Dvořák
- dotaz k osobnosti Jos. Šimáka (* 1888 Mělník, † 1959), L. Fedorovičová
- historická fotografie kaple na vinici Koráb, P. M. Herold
- historická fotodokumentace okolí kostela sv. Ondřeje v Nelahozevsi, odd. PP MěÚ Kralupy
n. V.
- staré snímky hřbitova v Hoříně, J. Hejtyková
- konzultace a dokumentační materiál ke knize o českém vinařství, J. Mejstřík
- historické záběry mělnických hostinců, odpovězeno přes elektronickou poštu
- studium historických záběrů náměstí Míru – fotoatelier Adler, K. Lojka
- informace k historii specifické vinné lahve – mělnický kalamář, A. Svobodová
- dokumentační potenciál muzea ve vztahu k dějinám obce Cítov, D. Hubený
- odbojář Fr. Kulhánek (1925–1944), J. Žižka
- určení stáří a výrobce u prošívaného dětského kočárku, L. Hartlová
- určení stáří kukaně, M. Krontorádová
- určení obsahu nákladu na dobové fotografii, M. Honzík
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– poskytnutí informací o posvícení, p. Zelenková, Blesk.cz
- portrétní silueta ze sbírky RMM, A. Kučerová
- EVVO projekty a aktivity, výstava hub, Mgr. R. Koláčná, Mgr. M. Kopecká, ZŠ
Jungmannovy sady Mělník, ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník
- spolupráce na projektech a výtvarných soutěžích, PaedDr. I. Wenkeová, ZUŠ Mělník
- příprava projektu k podpoře polytechnického vzdělávání a výstavy Mámo, táto, podívej,
co umím, Ing. M. Čáslavová, ZŠ Jungmannovy sady Mělník
- příprava plánu sociálně preventivních výstav a programů v muzeu ve výhledu pěti let, tým
Prevence kriminality, Městské policie Mělník a Policie ČR, Bc. I. Podivínská, DiS, npor. Mgr.
M. Johnová, J. Houžvic, vstrm. R. Havelková, DiS, strm. M. Moták, npor. Bc. T. Svoboda
- nabídka programů k výstavám a akcím muzea, ZŠ praktická a speciální Mělník, pedagogický
sbor ZŠ Jaroslava Seiferta, Mělník, pedagogický sbor ZŠ Jungmannovy sady Mělník,
pedagogický sbor ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník
- spolupráce s Centrem seniorů Mělník, PhDr. J. Vronský, CSM Mělník
- příprava a realizace ročního programu pro klienty Centra seniorů Mělník, D. Miškovičová,
CSM Mělník
- příprava a realizace spolupráce v nadcházejícím časovém výhledu, J. Lechner, ZUŠ Mělník
- příprava a realizace prvního setkání pracovní skupiny pro spolupráci mezi muzeem a školou
v rámci Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR (Mgr. I. Vachková,
PhD., Muzeum hlavního města Prahy)
- koncepce vzájemné spolupráce, přípravy společných projektů, výstav, oboustranná podpora
činnosti, Ing. Helena Frýdlová, Mgr. Lucie Čermáková, RC Kašpárek, Mělník
- realizace programu o činnosti muzea a muzejníků v teoretické rovině a praxi, pro kariérní
výchovu, Mgr. Hana Urbancová, ZŠ Jungmannovy sady Mělník
- přikrmování ptáků v zimě, E. Srbová, účastníci vycházky ke světovému dni mokřadů
- projekt rorýsí školy, Vyšší odborná škola zahradnická
- ptáci v areálu Spolany Neratovice, L. Karlík
- zimní sčítání ptáků u polních hnojišť, M. Šálek
- jeřábi na Polabské černavě, P. Lumpe
- příprava přírodovědné soutěže pro školy - spolupráce se Správou CHKO Kokořínsko –
P. Lumpe
- mapování výskytu kulíků říčních na orné půdě, M. Sládeček
- úhyn ledňáčků při krutých mrazech, K. Novotný
- hnízdění bělořitů šedých v pískovně Zlosyň, P. Vaněk
- ptačí chřipka ve středních Čechách, P. Bergmann
- přírodovědné bibliotéky, funkčnost webových stránek, Z. Vacíková
- recenze ornitologického článku do časopisu Panurus, M. Paclík, J. Vrána
- rukopis o inkubačním chování skřivanů, K. Weidinger
- seminář posuzování budov s ohledem na výskyt netopýrů a rorýsů, E. Tošenovský,
L. Viktora, D. Weinfurtová
- odchyt kulíška nejmenšího v Kokořínském dole, J. Sedláček
- výskyt luňáka červeného na Mělnicku, D. Rak
- výskyt orla mořského na Mělnicku, T. Bělka
- výskyt sýčka obecného na Mělnicku, M. Šálek
- odborná ornitologická literatura pro amatéry, M. Malecká
- chocholouši obecní v Mladé Boleslavi, J. Šifta, A. Najmanová
- čas na terén v pracovní době, D. Hrčka
- kde sehnat nahrávku hlasu andulky obecné, T. Novotná
- hnízdění sokolů na Spolaně a mělnické elektrárně, V. Beran
- výskyt vyder na Mělnicku, Lukáš Poledník
- návrat tažných ptáků, L. Novák
- hnízdiště luňáků a motáků lužních na Mělnicku, D. Rak
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- aktuální hnízdní rozšíření zrzohlávek rudozobých, P. Bergmann, M. Paclík, M. Růžička
- ptáci v areálu Spolany Neratovice, L. Karlík
- letní sčítání ptáků u polních hnojišť, M. Šálek
- ceny do přírodovědné soutěže pro školy, M. Holubová, Správa CHKO Kokořínsko
- hnízdění ledňáčků ve stromových vývratech, M. Hnízdil
- ptactvo pískoven Zlosyň a Hostín u Vojkovic, L. Čermák, E. Tocksteinová
- recenze ornitologického článku do časopisu Panurus, Z. Tyller
- videotechnika vhodná k natáčení ptačích hnízd, K. Weidinger
- stav populací orchidejí v PR Slatinná louka u Liblic, J. Sedláček
- výskyt chocholoušů obecných v Mladé Boleslavi, J. Šifta, A. Najmanová, B. Horáček
- průkaznost hnízdění sokolů na Spolaně a mělnické elektrárně, V. Beran, J. Šiška, L. Karlík
- identifikace majitelů spadlých ptačích hnízd, M. Gajdošík
- zpětná hlášení kroužkovaných ptáků v Hoříně, I. Svoboda, P. Lumpe
- podmínky posuzování výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů
na budovách, L. Živný, P. Antonyová, J. Dušátko
- chiropterologický průzkum kostela v Nebuželích, D. Horáček
- kroužkování na odchytové akci Acrocephalus, K. Ševčíková
- posudek středoškolské odborné činnosti o skřivanu lesním, J. Koleček
- Jednotný program sčítání ptáků, Z. Vermouzek
- stav populace modráska hořcového Rebelova na Mělnicku, J. Beneš
- biotopové nároky strnadů zahradních, O. Boháč
- doložené případy hnízdění kormoránů velkých v Čechách, V. Šoltys
- Kam za ptáky v ČR, A. Klvaňová
- ptactvo Jizerských hor, M. Pudil
- příprava Festivalu Ptactva, G. Dobruská
- výpomoc při kroužkování ptáků na Festivalu ptactva Mělník, I. Svoboda, K. Novotný
- článek o ptačích zatoulancích do časopisu Ptačí svět, A. Klvaňová
- vhodný počet budek k vyvěšení do sadů na Polabí, J. Hakl, Město Mělník
- recenze ornitologického článku do časopisu Panurus, J. Vrána
- ptactvo pískovny Dobříň, V. Beran
- kroužkování na odchytové akci Acrocephalu, K. Ševčíková, L. Harmáčková, J. Vrána
- faunistická data o motýlech na Mělnicku, J Červený
- spolupráce při pořádání zimních vycházek za mokřadními ptáky, ZŠ Jungmannovy sady
Mělník
- určení ploštice, N. Černá
- výskyt chrousta mlynaříka na Mělnicku, Karlík
- přírodovědné programy pro mateřské školy, MŠ Zvoneček
- výskyt racka tříprstého na pískovně Dobříň, Milan Janoušek
- Zimní sčítání vodního ptactva na Vltavě, P. Bergmann
- vlhy pestré na Mělnicku, O. Holoubek
- aktuální rozšíření šakala obecného v České republice, J. Hudeček
- kde preparovat slučku malou, P. Procházka
- stav stromů v zámecké zahradě v Liběchově, L. Vlk
- metodika pro mapování výskytu chocholoušů obecných, J. Havlíček
- výskyt nutrií a ondater na Mělnicku, J. Bošková
- článek o chocholouších obecných do časopisu Sylvia, J. Koleček¨
- početnost zajíce polního v zemědělské krajině, P. Pavliska
- jak se zbavit strakapouda, který tesá dutiny v zateplení, O. Maršálová
Zoologické posudky
- květen 2017: Průzkum výskytu rorýsů a netopýrů na bytovém domu Studentská 3278,
Mělník k žádosti o dotaci z IROP – výzva č. 37 – Energetické úspory v bytových domech
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- červenec 2017: Průzkum výskytu rorýsů a netopýrů na bytových domech ul. Vlasákova
č. p. 2761 – 2762, Mělník a ul. Fr. Kriegla č. p. 2884, Mělník k projektové žádosti
o zastřešení objektů spádovou střechou valbového typu
- listopad 2017: Průzkum výskytu rorýsů a netopýrů na bytovém domu ul. Na Výsluní
č. p. 1300-1301, Neratovice k projektové žádosti o zateplení objektu

Publikační a ediční činnost
Vydání vlastivědné publikace „Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka č. 10“, Regionální
muzeum Mělník, p. o a Státní okresní archiv Mělník
(256 s., náklad 250 kusů, ISBN 978-80-904538-6-9).
Redigoval Mgr. Lukáš Snopek.
Z obsahu: Jiří Koumar, Trans fluvius, ad fontes (Přes řeku k pramenům…). Cesta přes řeku na
mělnickém panství v 16. a 17. století * Jaroslav Šulc, Poddanské osídlení na panství Obříství
po třicetileté válce * Anežka Kučerová, Antonín Mánes (1784–1843) a Mělnicko * Adam
Hájek, Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě v Kralupech nad Vltavou *
Pavel Žáček, Projekt „Jonquil“ a Mělník. Snahy OSS o vytvoření operační základny
v protektorátu, 1944 * Obzory literatury
30. listopadu proběhla veřejná prezentace publikace „Confluens – Vlastivědný sborník
Mělnicka č. 10“ v prostorách Státního okresního archivu Mělník.
Bibliografie pracovníků muzea
HAVLÍČKOVÁ Miloslava, Pískovcové kvádry tzv. „štuky“, Občasník obce Vysoká, č. 14,
2017, str. 16
KRÁLOVÁ Jitka – JAGOŠOVÁ Lucie, Aktuální kontury profese muzejního pedagoga.
Reflexe kvalifikační profilace pracovníků v oblasti muzejní pedagogiky na příkladu Komise
pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR, Muzeólogia a kulturné dědičstvo 2/2017
KRÁLOVÁ Jitka, Komunikace muzea a školy při realizaci preventivních programů.
Dotazníková sonda mezi mělnickými učiteli, Confluens č. 10, 2017, s. 162 - 166
KRÁLOVÁ Jitka, Edukační počiny Regionálního muzea Mělník. Ohlédnutí za léty 2014
a 2015 (zpráva), Confluens č. 10, 2017, s. 234 - 239
KRÁLOVÁ Jitka, Sociálně preventivní výstavy Regionálního muzea Mělník (zpráva),
Confluens č. 10, 2017, s. 242 - 245
KRÁLOVÁ Jitka, Bílá temnota. Preventivní projekt v muzejním prostředí, Věstník AMG
č. 2/2017
KRÁLOVÁ Jitka, Bílá temnota, Policista, č. 1, 2017
KRÁLOVÁ Jitka, V Mělníku se prevenci daří, Policista č. 5, 2017
SNOPEK Lukáš, Popis výmalby kostela Nejsvětější Trojice na Mělníce-Chloumku z roku
1606, Confluens č. 10, 2017, s. 167–181
JAKUBÍNSKÁ Ivana – MICHŇOVÁ Nikola – SNOPEK Lukáš, Výběrová bibliografie
regionální literatury za léta 2015 a 2016, Confluens č. 10, 2017, s. 216–222.
PRAUS Libor, Úspěšné hnízdění bělořita šedého (Oenanthe oenanthe) v pískovně Zlosyň
na Mělnicku (zpráva), Confluens č. 10, 2017, s. 226 – 227
PRAUS Libor – SNOPEK Lukáš, Paměť našeho města na výstavě, Mělnická radnice 7–8/2017,
s. 26 (text propagující výstavu Kam s ním? Do muzea!)
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SNOPEK Lukáš, „Josef Tomeš, Viktor Dyk a T. G. Masaryk“ (recenze), Confluens č. 10, 2017,
s. 197–198.
SNOPEK Lukáš, „Jaroslav V. Polc, Jan Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti“
(recenze), Confluens č. 10, 2017, s. 198–200.
„Dny evropského dědictví 2017“ – programový průvodce, 8 s. Připr. L. Snopek, tisk: Město
Mělník, náklad 500 ks – distribuováno zdarma na jednotlivých objektech a v Turistickém
informačním středisku.
SNOPEK Lukáš, Naše Město a Marie Terezie, Mělnická radnice č. 5/2017, s. 20.
SNOPEK Lukáš, „Dny evropského dědictví 2017“, Mělnická radnice č. 9/2017
SNOPEK Lukáš, „Z programu Dnů evropského dědictví (pro inspiraci)“ a „Z činnosti spolku
Svatá Ludmila – 1 100 let“, farní zpravodaj »Sv. Ludmila« (září 2017).
SNOPEK Lukáš, Plody svatoludmilské konference, Mělnická radnice 11/2017, s. 19.
Zpracován byl text „Dějiny České země se sklenkou v ruce…“ (pro potřebu Cechu českých
vinařů).

Výzkumná a badatelská činnost
úsek historie
Archivní studium tematiky kapucínského hospicu na Mělníku ve Státním okresním archivu
Mělník.
Archivní studium ve Státním okresním archivu Mělník v rámci přípravy výstavy o vzniku ČSR.
Badatelské návštěvy u pamětníků paní Olgy Týmové, pana Milana Honzíka a pana Jos. Honse.
Sběr soudobé vinařské dokumentace v Praze na přehlídce pořádané Cechem českých vinařů.
Dokumentační cesta do Roudnice nad Labem (vinařská dokumentace, návštěva muzea, 6. 6.).
Příprava příspěvku na téma „Svatá Ludmila v umění města Mělníka – několik doplňujících
poznámek“ u příležitosti konference konané dne 3. 10.
Studium literatury v rámci přípravy výstavy „Dykův kraj…“ – studium v Národní knihovně
ČR.
Průběžné studium orientované na přípravu výstav „Dykův kraj na historických pohlednicích“
a „Mělník na cestě k 28. říjnu 1918“.(L. Snopek)
Archivní studium tematiky zdravotnictví na Mělnicku v době první republiky ve Státním
okresním archivu Mělník v souvislosti s chystanou výstavou Ano, pane doktore. (N. Černá)
Dokumentace skalních obydlí (M. Havlíčková)
přírodovědný úsek
- mezinárodní sčítání vodního ptactva na Vltavě mezi soutokem s Labem a Vraňany
a na Vraňansko-hořínském kanále (12.1.)
- mimohnízdní sčítání vodního ptactva na Vltavě mezi soutokem s Labem a Vraňany
a na Vraňansko-hořínském kanále (12. 1., 16. 2., 16. 3., 20. 4., 10. 10., 19. 11.)
- sbírání faunistických dat v regionu Mělnicka (min. 1 den v týdnu – lužní lesy kolem Labe
a Vltavy, pískovny v dolním Povltaví, Kokořínský důl...)
- průběžné kroužkování ptactva na zájmových lokalitách
- mapování pro atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR (atlas.birds.cz)
- monitoring výskytu a hnízdní úspěšnosti chocholoušů obecných
- 8. – 9. 5.: Průzkum výskytu rorýsů a netopýrů na bytovém domu Studentská 3278, Mělník
k žádosti o dotaci z IROP – výzva č. 37 – Energetické úspory v bytových domech
- pohnízdní sčítání ptáků u polních hnojišť
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- sběr faunistických dat o motýlech na Mělnicku

Kronikářství
29. června se konalo setkání kronikářů mělnického okresu v muzejní kavárně. Jeho hlavním
cílem byla výměna zkušeností z kronikářské práce a spolupráce kronikářů s muzeem.
Setkání se zúčastnilo 13 kronikářů a 1 starosta obce.

Odborné semináře, konference, komise a další vzdělávání
9. – 10. února - Zoologické dny Brno – konference České zoologické společnosti, (L. Praus)
1. března - studijní návštěva výstavy Slavní detektivové na stopě zločinu v Letohrádku
Mitrovských v Brně. (J. Králová)
2. března - schůzka pracovních skupin MAP s cílem stanovení konkrétních aktivit ročního
plánu. Muzeum zapojeno v sekci Odborníci a neformální vzdělávání. Muzejní pedagožka
připravila návrh tří aktivit (např. Neformální a zájmové vzdělávání a škola/ World Café,
Polytechnická výchova před školou/ za školou aj.) (J. Králová)
11. března - studijní návštěva Muzea Eduarda Helda v Zákupech s expozicí zaměřenou
na tradiční výrobu masopustních masek. Navázána užší spolupráce s majitelem PVO s.r.o.,
firmou na papírenskou výrobu, jejíž je muzeum součástí. (J. Králová)
13. března - schůze předsednictva Cechu českých vinařů v Roudnici (L. Snopek)
19. – 21. března - konference Muzeum a škola v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Tématem letošního ročníku byly Křižovatky muzejní pedagogiky. Účastníci se věnovali
problematice budoucnosti muzejní edukace, muzejně pedagogickému vzdělávání, úloze
metodického centra, otázce zařazení muzejních edukátorů do katalogu prací, více zdrojovému
financování, prezentaci galerijní pedagogiky, minulosti a současnosti činnosti Komise
pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku. Muzejní pedagožka vystoupila s příspěvkem
Muzejní pedagogové pod drobnohledem. Sonda do členské základny Komise pro práci
s veřejností
a muzejní pedagogiku AMG. Došlo k mnoha oborovým diskuzím a výměně zkušeností
a dobré praxe. (J. Králová)
27. – 28. března - seminář Posuzování budov z hlediska výskytu zvláště chráněných
druhů netopýrů a rorýse obecného, Olomouc a Přerov (L. Praus)
30. března - konference Bezpečný Mělník konaná v Mělníku. Akce představila příklady
dobré praxe v oblasti preventivně bezpečnostní problematiky nejenom v regionu. Muzejní
pedagožka zde s velmi pozitivní zpětnou vazbou odprezentovala příspěvek Spolupráce muzea
s Programem prevence kriminality města Mělníka v oblasti preventivních projektů. Zkušenosti
z edukační praxe Regionálního muzea Mělník. Zhodnotila pětileté zkušenosti z projektu
a nechyběla výměna zkušeností. (J. Králová)
11. dubna - seminář Muzeum pro návštěvníky II: Tradiční a nové formy komunikace
a prezentace (Nová budova Národního muzea Praha). Seznámení s novými trendy,
příklady dobré praxe ve vztahu k veřejnosti, online komunikace s návštěvníkem, ukázkami
přístupů k muzejnímu marketingu a public relations i s propagovanými přístupy muzejní
edukace. Studijní návštěva výstav Retro a Archa Noemova. (J. Králová, K. Frelichová)
19. dubna - kurz Jak využít sílu Facebooku ke svým cílům? Neziskovky.cz (K. Frelichová)
3. – 5. května - kolokvium Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci ve Slezském
zemském muzeu v Opavě. Setkání představovalo kombinaci kolokvia a diskuzní platformy
pro členy Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku a ostatní aktéry. Došlo
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k seznámení s edukační a výstavní činností v hostitelské instituci. Prezentovány byly příklady
dobré praxe a pozornost byla věnována podpoře činnosti komise a vzniku nových pracovních
skupin. Muzejní pedagožka zde odprezentovala příspěvek Možnosti muzea v oblasti
preventivních projektů. Zkušenosti z edukační praxe Regionálního muzea Mělník. Došlo
k mnoha oborovým diskuzím a výměně zkušeností a dobré praxe. Zároveň si muzejní
pedagožka prohlédla výstavní a expoziční prostory hostitelské organizace. Tato také byla
oslovena k vedení pracovní skupiny pro spolupráci mezi školami a muzeem. (J. Králová)
17. května - slavnostní vyhlášení cen v soutěži Muzeum roku v Betlémské kapli v Praze.
Od roku 2015 mohou muzea a galerie v České republice obdržet ocenění od svých
návštěvníků, kteří je hodnotí v soutěži Muzeum roku. Návštěvnická soutěž vznikla jako
součást mediální kampaně Národní soutěže Gloria musaealis. Druhý ročník probíhal
od 1. dubna 2016 do konce března letošního roku prostřednictvím portálu do-muzea.cz, jehož
provozovatelem je Národní muzeum a vznikl ve spolupráci s AMG ČR. Příznivci muzeí
a galerií posuzovali navštívená místa podle předem nastavených hodnotících kritérií, k nimž
patří například dojem z expozic a výstav, počet hodnocení, lidé v muzeu, či služby
poskytované návštěvníkům. Regionální muzeum Mělník získalo díky hlasům svých
návštěvníků druhé místo. Tito udělili muzeu nejvíce bodů v kategoriích celkový dojem
z muzea a služby návštěvníkům. (J. Králová, N. Černá)
19. května – prezentace muzea při Národním zahájení Festivalu muzejních nocí
v prostorách litoměřického hradu. Zde došlo opětovně k prezentaci vítězných projektů
XV. ročníku Národní soutěže muzeí a galerií Gloria musealis a také byla znovu vyzdvižena
muzea, která získala nejvíce návštěvnických hlasů v soutěži Muzeum roku 2016. Zástupkyně
ředitelky muzea po představení muzea a děkovné řeči obdržela od zaštiťujících organizací
akce Ústeckého kraje a Města Litoměřic pro svou paměťovou instituci věcný dárek v podobě
hodnotné knižní publikace. (J. Králová, N. Černá)
15. června - setkání Řídícího výboru – projekt Místní akční plán v ORP Mělník – schválení
ročního akčního plánu. (J. Králová)
29. června - úvodní seminář projektu Krajská rodinná politika Středočeský kraj (projekt
koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života n úrovni krajů).
Místem konání bylo MPSV Praha. Představen projekt a aktéři regionální rodinné politiky.
Nechyběla panelová diskuze a možnosti spolupráce v regionu. (J. Králová)
27. července - návštěva výstavy Velká vizita v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
dohoda o zápůjčce vybraných částí výstavy. (N. Černá)
1. září – účast na workshopu Fórum rodinné politiky, který se konal pod záštitou
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Parkhotelu Plzeň. Muzejní pedagožka se věnovala
panelové diskuzi na téma - Je rodina zdrojem společenské prosperity a tradiční rodina
21. století. (J. Králová)
25. září - 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. Součástí setkání byla úvodní přednáška na téma srovnání
moderního a tradičního muzea, dále panelová diskuze k problematice spolupráce mezi školou
a muzeem a čtveřice miniseminářů, z nichž jeden vedla muzejní pedagožka (téma Muzejní
pedagogové a učitelé. Umíme spolu komunikovat?) (J. Králová)
11. – 13. října - mezinárodní konference Hands on! Budoucnost v rukách dětí. Neformální
vzdělávání jako nástroj sociální změny, probíhající putovně v Plzni (Západočeské muzeum
Plzeň, Depo 2015, Techmania), v Písku (Galerie Sladovna) a v Praze (Národní galerie Praha).
Věnovala se problematice využívání smyslů, digitálních technologií v paměťových
institucích, vliv počítačů na dětský mozek, muzea na rozcestí, praktických mezinárodních
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workshopů, prohlídce hostitelských institucí a jejich edukačních programů (např. 12 smyslů,
Děti lví srdce, Mraveniště, sbírka současného umění NG Praha aj.) (J. Králová)
18. října – seminář Muzea ve službách veřejnosti – prezentace, edukace, finance, MK ČR,
Nostický palác (N. Černá)
18. října - aktualizace Strategického plánu rozvoje města Mělníka – diskuzní fórum
kulturních organizací města (J. Králová)
27. října - kurz Grafika v cestovním ruchu od Travelbecker.cz v Praze. (K. Frelichová)
31. října - 215. Žofínské fórum na téma Středočeský kraj a rozvoj cestovního ruchu.
(K. Frelichová, M. Havlíčková)
28. listopadu – pracovní jednání k projektu kraje – Rodinná politika Středočeského kraje regionální platforma. (J. Králová)
7. prosince - úvodní setkání k projektu MAP II. - Místní akční plán ORP Mělník, aktualizace
Strategických rámců MAP I. (J. Králová)
Pravidelná účast na jednáních SAK. (A. Veselá)
Schůzky Mělnického ornitologického klubu (MOK) každý druhý čtvrtek v měsíci, výměna
informací - do 6 účastníků, kavárna RMM. (L. Praus)
Aktivní práce v projektu OP VVV – Místní akční plány rozvoje vzdělávání v ORP Mělník
(místní komunita / muzeum a neformální vzdělávání). Muzejní pedagožka je členkou
pracovní skupiny odborníci a neformální vzdělávání. (J. Králová)

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

Spolupráce s jinými subjekty.
S řadou subjektů trvá spolupráce již několik let a je přínosná pro obě strany. Probíhá většinou
formou reciprocity a pro muzeum je přínosná a potřebná. Rozšiřuje nejen nabídku pořadů
a akcí pro veřejnost, ale pomáhá s dokumentační, výzkumnou, vzdělávací a osvětovou
činností a propagací.
ZUŠ Mšeno a ZUŠ Mělník – koncerty, výstavy a vernisáže
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, Rodinné centrum Chloumek, Klub seniorů velký Borek
Město Mělník, Obecní úřady
Firma Růzha Mělník
Mykologický kroužek Mělník
Soukromí sběratelé a badatelé
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Opravy a údržba, zlepšování prostředí a služeb.
Došlo k velkému jarnímu úklidu stálých expozic, k úklidu v expozici kočárků, k úklidu skladu
edukačních prvků.
Došlo k opakovanému úklidu skladu výstavních prvků ve velkém sále.
Byla provedena reorganizace skladových prostor pomocných výstavních prvků a materiálů.
Pro výstavní účely byly vlastními silami navrženy a vyrobeny veškeré interaktivní, scénické
prvky pro muzejní výstavy – komponenty pro muzejní dílnu.
Ve skalním obydlí Lhotka byl proveden generální úklid všech prostor před otevřením.
V muzeu byly nově osázeny okenní truhlíky a v atriu a na parkánu nádoby na květiny.
Průběžně byla udržována veškerá zeleň ve všech objektech v Mělníku.
Byly objednány jmenovky na dveře pro všechny kanceláře a knihovnu pro lepší orientaci
v zázemí muzea.
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