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Výroční zpráva o činnosti Regionálního muzea Mělník, příspěvkové
organizace
za rok 2018
Regionální muzeum Mělník, p.o. (dále jen RMM) získalo titul "Muzeum roku 2017"
v celorepublikové soutěži portálu do-muzea.cz! Ze Smetanovy síně Obecního domu, kde
proběhlo 17. 5. vyhlášení cen Gloria musaealis a Muzeum roku si RMM odvezlo hned
dvě ceny. V soutěži Muzeum roku získalo Regionální muzeum Mělník, p. o. první místo
a skalní obydlí ve Lhotce (pobočka mělnického muzea) 3. místo.
Sbírkotvorná činnost a dokumentace.
Akvizice.
V roce 2018 bylo do chronologické sbírkové evidence zapsáno celkem 58 př. čísel
(z toho do podsbírky vinařství 14 př. čísel, do podsbírky regionální tisk 31 př. čísel,
do podsbírky knihy 1 př. číslo, do podsbírky přírodovědné 3 př. čísla a do podsbírky
historické 9 př. čísel).
Celkem čítá Sbírka Regionálního muzea Mělník, p. o. 41 176 čísel.
Do systematické evidence (druhého stupně evidence) bylo celkem zpracováno 61 inv. čísel
(z toho 37 inv. čísel v podsbírce historické, 6 inv. čísel v podsbírce Regionální tisk a 15 inv. č.
v podsbírce Vinařství a 3 v podsbírce přírodovědné).
V souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. probíhala inventarizace sbírkového fondu.
Celkově bylo inventarizováno 4324 evidenčních čísel, z toho v podsbírce knihy 195 inv. č.,
v podsbírce přírodovědné 85 inv. čísel, v podsbírce archeologické 2753 inv. čísel,
v podsbírce antropologické 6 inv. čísel, v podsbírce vinařství 70 inv. čísel, v podsbírce
regionální tisk 15 inv. čísel a v podsbírce historické 1200 inv. čísel.
Fotodokumentace sbírkového fondu v digitální podobě.
V podsbírce knihy byly nalepeny fotografie na katalogizační karty u 105 inv. čísel sbírkových
předmětů.
V podsbírce historické probíhala fotodokumentace souběžně s inventarizací sbírek. Zfocena
byla i část předmětů ve stálé expozici. Celkem bylo pořízeno 768 fotografií u 565 inv. čísel,
a to u těch, které fotografie neměly buď v digitální podobě, nebo vůbec žádné.
Fotodokumentace v podsbírce archeologické bude pokračovat na počátku 2019 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 přírodovědné o 10 záznamů.
Digitalizace chronologické evidence pokročila v podsbírce knihy o 1 záznam v podsbírce
přírodovědné o 10 záznamů.
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. To vše v souvislosti
s plánovanými prostorovými úpravami v zadní místnosti depozitáře a místnosti vedle
kanceláře. Po skončení rekonstrukce poslední místnosti bude část materiálu přesunuta
do těchto prostor. Především se bude jednat o celou antropologickou podsbírku a některé
zvláštní a nově zapsané nálezy. Do uvolněného prostoru v upravené místnosti s konzervačním
prostorem vedle kanceláře budou uloženy další nově zapsané předměty.
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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).
Národním muzeu byly na výstavu Keltové zapůjčeny dvě laténské spony z podsbírky
archeologické a na výstavu Retro zima za socíku byl z podsbírky historické zapůjčen dětský
kočárek ze 70. let do Galerie Tančící dům.
Knihovna.
Studijní knihovna.
Do studijní knihovny bylo zapsáno 32 přírůstkových čísel.
Zapsáno bylo 27 titulů ze studijní knihovny do programu Clavius.
Prezenčně bylo zapůjčeno 24 titulů pracovníkům RMM a 4 tituly badatelům.
Regionální knihovna.
Prezenčně bylo zapůjčeno 20 titulů pracovníkům RMM a 12 titulů badatelům.
Kartotéka osobností.
Do kartotéky osobností (lístkového katalogu) bylo napsáno 55 karet.
Do programu BACH – osobnosti bylo vloženo 192 záznamů.
Byly pořízeny 4 záznamy do tabulky Osobnosti regionu - novinové články pro potřeby
badatelů muzea – PC knihovna.
Archeologie.
Sbírkotvorná činnost.
Vytváření nové archeologické sbírky je ovlivněno především prováděním záchranných
archeologických výzkumů při stavební činnosti na pravé straně řeky Labe bývalého okresu
Mělník.
V roce 2018 proběhly dvě pozitivní akce, a to na kat. území Mělník. První akce souvisela
s výstavbou prodejny s truhlárnou v Nůšařské ulici (příprava stavby započala již v roce 2011
a byla několikrát přerušena). Další akcí byl záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci
křižovatky ulic Nádražní a Kokořínská.
Přehled archeologické činnosti RMM za rok 2018
Muzeum uvádí v této části pouze přehled záchranných archeologických výzkumů a činnost
kolem stavebních a jiných aktivit spojených se zákonem č. 20/1987 Sb. Ostatní akce muzea
související s oborem archeologie jsou popsány v přehledu muzea.
1. Zpráva o činnosti muzea v oboru archeologie
Záchranné archeologické výzkumy:
a) Záchranné archeologické výzkumy hrazené investorem.
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 do podzimu roku
2017 Ústav archeologické památkové péče středních Čech. Na okrese Mělník však tyto
záchranné archeologické výzkumy podle dohody mezi výše jmenovanou institucí
a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. vykonával Archeologický ústav AV ČR,
Praha, v.v.i. RMM pak pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. uskutečňovalo expertní
činnost v oboru archeologické památkové péče v zóně jím spravované, tj od Labe směrem
na Mšeno. Po zrušení tohoto usnesení pokračuje RMM v zóně jím spravované v provádění
všech záchranných archeologických výzkumů.
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Během podzimu 2017 a v roce 2018 provedlo RMM záchranné archeologické výzkumy
formou dohledu u 64 akcí. Tyto akce probíhaly na kat. ú.: Byšice (chodník, el. kabel),
Červená Píska (el. kabel), Dřísy (rybníček), Hostín (el. kabel, přístavba sálu), Chrást u Tišic
(el. kabel), Kly (3x el. kabel, chodník), Kokořín (lit. kavárna), Lhotka u Mělníka (centrum),
Liběchov (el. kabel), Liblice (komunikace), Mělník (9x el. kabel, rekonstrukce střediska,
prodejna s truhlárnou, STK, přístavba rampy, 2x přístavba, plynovod, rekonstrukce silnice, 2x
hala, veřejné osvětlení, 8 RD, rozšíření přístavu, chodník, vodovod), Mšeno (4x el. kabel,
silnice), Mšeno-Sedlec u Mšena (kanalizace), Přívory (MŠ), Řepín (el. kabel), Sedlec u
Mšena (el. kabel), Strážnice (el. kabel), Stránka (el. kabel), Střednice (el. kabel), Tišice
(vodovod, kanalizace, komunikace), Tuhaň (el. kabel), Vehlovice (vodovod a kanalizace,
el. kabel), Velký Borek (strouha a polní cesta, odvodnění silnice), Všetaty (hala, kanalizace
a vodovod), Vysoká u Mělníka (polní cesta, 2x el. kabel). Celkem bylo předáno 61 potvrzení
o provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu. Pozitivní výsledek byl
zachycen u stavby prodejny s truhlárnou v Nůšařské ulici na Mělníku a při rekonstrukci
křižovatky silnic Nádražní a Kokořínské také na kat. území Mělník. Ostatní akce byly
s výsledkem negativním.
b) Záchranné archeologické výzkumy při individuální výstavbě.
Všechny záchranné archeologické výzkumy při individuální výstavbě byly prováděny
na základě Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu a probíhaly na kat.
území: Chrást u Tišic, Chudolazy, Jelenice u Mělníka, Jiřice u Kostelce nad Labem, Kly,
Kokořín, Kozly u Tišic, Křenek, Lhotka u Mělníka, Malý Újezd, Mělník, Mšeno, Přívory,
Řepín, Střemy, Tišice, Vehlovice, Velký Borek, Velký Újezd, Všetaty, Záboří u Kel a Želízy.
Všechny akce byly provedeny s výsledkem negativním.
Na základě ukončených záchranných archeologických výzkumů bylo předáno 70 expertních
listů ke stavbě potvrzujících provedení záchranného archeologického výzkumu.
2. 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 2018 se vyjádřilo celkem ke 231 žádostem o stavební činnost
v regionu a má od SÚ a jiných institucí k dispozici celkem 386 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
2018 odevzdalo celkem 57 NZ. Většinu NZ s negativním výsledkem muzeum
do Archeologické mapy ČR, která byla vytvořena Archeologickým ústavem AV ČR Praha,
v.v.i. v červnu 2017 za tímto účelem, zaneslo v prosinci 2018.
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, tedy v průběhu roku 2019.
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NZ z výzkumu revitalizace historického jádra města Mšena a rekonstrukce komunikace II/259
– Masarykova ulice a náměstí Míru ve Mšeně spojená s výzkumem v ulici Ve Skaličkách
předalo muzeum do archivu Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. v prosinci 2018.
NZ z předstihových záchranných výzkumů na lokalitě Mšeno, ul. Jezerní a Mělník, židovský
hřbitov, provedených na podzim 2015, budou do archivu Archeologického ústavu AV ČR
v.v.i. odevzdány v roce 2019 po předání dokumentace a analýz z výše jmenovaných
výzkumů. Co se týče posledního záchranného archeologického výzkumu v Mělníku
v Nůšařské ulici při výstavbě prodejny spojené s truhlárnou v roce 2018, tato NZ bude
do archivu Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. předána až během roku 2019 nebo
2020. Stejně tak tomu bude v případě záchranného archeologického výzkumu při rekonstrukci
křižovatky silnic Nádražní a Kokořínská na kat. území Mělník.
Stejně tak plní RMM povinnosti týkající se evidence ZAV v Archeologické mapě ČR (databáze
Archeologického ústavu AV ČR Praha v.v.i.).

3. Výkaz účetnictví s obsahem analytické evidence nákladů a výnosů souvisejících
se záchrannými archeologickými výzkumy.
RMM uskutečnilo v roce 2018 celkem 61 záchranných archeologických výzkumů při
individuální výstavbě a 64 záchranných archeologických výzkumů formou dohledu, které
byly hrazeny investorem.
Úhrada za záchranné archeologické výzkumy formou dohledu a předstihového záchranného
archeologického výzkumu v Nůšařské ulici a na křižovatce silnic Nádražní a Kokořínská
na Mělníku, prováděné RMM od podzimu 2017 do prosince 2018, a hrazené investorem činí
68 385,- Kč (včetně DPH).
Náklady muzea na práce spojené s archeologickými nehrazenými akcemi, převážně
v souvislosti s individuální výstavbou RD, činily v roce 2018 celkem 39 395,62 Kč.
Náklady muzea za rok 2018 spojené s archeologickými investorskými aktivitami činily
38 203,71 Kč. Celkové náklady na práce spojené se záchrannými archeologickými výzkumy
tedy za rok 2018 činily 77 599,33 Kč.
Muzeum v květnu a v říjnu roku 2018 požádalo Středočeský kraj na základě usnesení č. 0405/2007/RK z 21. 2. 2007 o příspěvek na záchranné archeologické výzkumy formou dohledu
při výstavbě RD ve výši 29 572,- Kč. Od Středočeského kraje muzeum získalo příspěvek
ve výši 28 072,- Kč. Jednalo se celkem o 46 akcí.
Náklady na mzdu archeologa, laboranta a řidiče v počtu 1,1 pracovníka muzea činily v roce
2018 v hrubé mzdě 385 240,- Kč a v čisté mzdě 290 637,- Kč. Odvod zdravotního
a sociálního pojištění byl za 1,1 pracovníka 42 334,- Kč.
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Tabulka č. 1 Přehled aktivit Regionálního muzea Mělník v oblasti archeologie
počet žádostí včetně sdělení SÚ
386
počet vyjádření RMM
Počet
korespondence
RMM
spojené s archeologií
investoři negativní
ZAV
investoři pozitivní
RD pozitivní
RD negativní
ZAV
Celkem
expertní listy Investoři
ke stavbě
RD
SAS pro ArÚ
NZ pro ArÚ
NZ pro investory

231
574
62
2
61
125
61
70
57
2
1

Ochrana sbírek, konzervace a restaurování.
V rámci ochrany sbírek RMM obdrželo finanční dotaci ve výši 30 000 Kč, z programu ISO
MK ČR – na restaurování šesti sbírkových předmětů (houpadel) v souvislosti s reinstalací
části stálé expozice Historické kočárky.
Během roku probíhala pravidelná kontrola depozitářů.
Pokračovala vizuální kontrola a pravidelné vystříkání prostor 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.
Prováděny byly postřiky starých tisků prostředky proti škůdcům a pravidelné měsíční
kontroly stavu starých tisků v depozitáři AM.
Postupovala plánovaná stavební úprava poslední místnosti v přízemí, která bude součástí
depozitáře s archeologickými nálezy, byla dokončena úprava podlahy a stěn, zasazení mříže
do oken. V současné době pokračuje osazení vybraných regálů. V roce 2019 dojde k celkové
reorganizaci a uložení nálezů ve všech místnostech.
Konzervace kovových nálezů: nebyla provedena. Je v plánu na rok 2019. U drobnějších
nedostatků keramiky probíhá konzervace průběžně s pokračující periodickou inventarizací
a zápisem dalších nálezů.

Expoziční a výstavní činnost.
Stálé expozice muzea navštívilo v roce 2018 celkem 4956 návštěvníků (expozice v hlavní
budově 1888 osob, kočárky 1894 osob, celý objekt 1174 osob), z toho 4502 platících
a 454 neplatících návštěvníků.
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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 999 návštěvníků, z toho 787 platících a 212 neplatících.

Skalní obydlí ve Lhotce navštívilo od května do září celkem 3059 návštěvníků, z toho 2794
platících a 265 neplatících.

Během roku 2018 byla realizována reinstalace části stálé expozice Historické kočárky.
Zrušená část s názvem Nahlédnutí do depozitáře byla nahrazena stálou expozicí houpadel
z období od přelomu 19. století do přelomu 20. století. Houpadla patřila mezi výrobky firem
produkujících dětské kočárky, a proto mají ve specializované expozici kočárků své oprávněné
místo. Houpadla pak byla doplněna plyšovými medvídky – jednou z nejoblíbenějších
dětských hraček. Kromě trojrozměrných exponátů je zde prezentována i řada dobových
fotografií.
V průběhu roku byla uskutečněna první etapa reinstalace vinařské části vlastivědné
expozice muzea. Po technické stránce došlo k obnově povrchu pódia používaného
k prezentaci rozměrných artefaktů. Reinstalace dále zahrnovala rozšíření počtu exponátů
(umístěny ve dvou nových vitrínách) a připojení obrazového doprovodu tvořeného kvalitními
reprodukcemi dobové vinařské propagace ze Sbírky RMM.
Proběhla rovněž reinstalace expozice Příroda. Expozice byla doplněna novými texty,
mapami a byly obměněny některé dermoplastické preparáty.
Pro zatraktivnění stálé expozice byl v pokladně muzea od května umístěn pregéř – dobová
lavice pro ražbu mincí (raznice ve tvaru denáru kněžny Emmy) – pro výrobu pamětních mincí
na hliníkové plíšky.
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V rámci spolupráce s Centrem seniorů Mělník byly v jeho prostorách prezentovány tyto
fotografické výstavy:
1. března – 2. dubna – Kuba, perla Karibiku
1. - 27. srpna - „Léto v zahradě“
září - Pozdravy z toulek Šumavou
Krátkodobé výstavy.
Do 7. ledna měli návštěvníci ještě možnost zhlédnout výstavu „Vánoční ozdoby“, která
mapovala vývoj ozdob od konce 19. století do 80. let 20. století. Tuto příležitost využilo 219
návštěvníků.
Od 11. ledna do 11. února probíhala v malém sále výstava Dykův kraj na historických
pohlednicích. Výstava věnovaná 140. výročí narození básníka a politika Viktora Dyka a 100.
výročí vzniku Československa vznikla díky spolupráci muzea s panem Milanem Honzíkem,
sběratelem melnicensií. Vyvolala zájem tisku i místních středních škol a byl k ní připraven
jak program pro školy, tak komentované prohlídky pro veřejnost. Textové panely jsou trvale
hodnotným výstupem, neboť mohou dále sloužit jako putovní výstava, která byla pod názvem
„Viktor Dyk, básník a politik“ nabídnuta ostatním muzeím AMG.
Celková návštěvnost dosáhla 383 osob (z toho 246 účastníků projektů pro školy).
V době od 19. ledna do 18. února patřil velký výstavní sál vtipným obrázkům známého
šemanovického malíře. Výstavu s názvem Petr Pěnkava – ohlédnutí navštívilo celkem 300
osob, z toho 42 účastníků projektů.
Od 16. února do 18. března proběhla v malém sále výstava akvarelů mělnického rodáka
žijícího dlouho v Kanadě. Hlavními náměty byla kanadská a česká krajina a indiánské motivy
v duchu hyperrealismu. Výstavu Petr Soukup – obrazy navštívilo celkem 223 zájemců.
S autorem výstavy byl natočen video rozhovor na FCB (organický dosah 2855).
Od 4. května do 19. srpna probíhala ve velkém sále výstava Ano, pane doktore nabízející
pohled do prvorepublikového zdravotnictví. Výstava zapůjčená z Muzea východních Čech
v Hradci Králové byla doplněna o regionální reálie, a to především v podobě obrazového
materiálu. Vedle zajímavých exponátů, mezi něž patřilo především vybavení zubní
a gynekologické ordinace, se mohli návštěvníci seznámit s historií mělnických nemocnic.
K výstavě byly připraveny projekty pro školy (viz Práce s dětmi a mládeží). Celková
návštěvnost výstavy činila 2182 návštěvníků, z toho 1708 účastníků projektů.
30. květen – 11. listopad - Mělník na cestě k 28. říjnu 1918. Hlavní výstavní počin muzea ve
vztahu k 100. výročí od vzniku Československa a od konce 1. světové války měl charakter
exteriérové výstavy v rozsahu 14 panelů a byl výsledkem spolupráce muzea s Městem
Mělník. Zájemci o problematiku vzniku Československa a o její regionální rozměr mohli
využít celkem 10 ohlášených termínů komentovaných prohlídek vedených kurátorem výstavy.
Pro školní skupiny byly připraveny dvě verze pracovních listů (1. stupeň ZŠ; 2. stupeň ZŠ
a SŠ).
Od 19. července do 28. října probíhala v malém sále výstava Mňaaau! aneb kočky v muzeu
ve spolupráci se sběratelkami Miluší Fialovou a Sofií Krejčířovou.
Na výstavě byli k vidění kočky z rozmanitých materiálů i nejrůznější předměty s kočičím
motivem. Nechyběla galerie slavných: Garfield, Hello Kitty, Aristokočky, Kocour v botách,
Tom… a samozřejmě nejslavnější český kocour Mikeš. Dospělé návštěvníky zaujala
cestovatelská vitrína plná koček z exotických zemí s malým kvízem. Výstava byla doplněna
interaktivním a čtenářských koutkem s řadou aktivit pro děti. Součástí výstavy bylo 19
zážitkových programů pro mateřské školy a žáky prvních tříd základní školy.
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Od 19. července do 30. září probíhala doprovodná soutěž „Zachraňte kočičku aneb zatoulaná
klubíčka“, při níž děti hledaly písmenka kočičího jména v centru Mělníka. Soutěž mohla
proběhnout díky podpoře partnerů: Městská knihovna Mělník, RC Kašpárek Mělník, Zdravý
obchůdek Svatováclavská, Bylinka Mělník, Galerie Ve věži, Květinářství Hobíkovi,
Papírnictví Kubešovi, Oblastní muzeum Praha Východ - Památník Josefa Lady Hrusice, kteří
schovali klubíčka a věnovali ceny pro výherce. Vyhlášení vítězů a předání cen se konalo
v rámci programu Dne Středočeského kraje 28. října.
Výstavu navštívilo celkem 1370 návštěvníků, z toho 550 účastníků projektů.
Ve dnech od 14. září do října mohli zájemci navštívit výstavu s názvem Ohlédnutí - Jiří
Čermák fotografie. Ve velkém sále měli příležitost seznámit se s minulou i současnou
tvorbou mělnického rodáka, který při slavnostní vernisáži oslavil své životní jubileum.
Výstavu mělnického fotografa navštívilo celkem 173 osob.
Od 16. listopadu do 6. ledna patřil velký výstavní sál tradičně vánoční výstavě, tentokrát
s názvem Půjdem spolu do Betléma. Na výstavě byly prezentovány betlémy zapůjčené z
Krkonošského muzea v Jilemnici a vyvolala značný zájem jak mezi návštěvníky z řad
kulturní veřejnosti, tak mezi školami, pro které byl připraven doprovodný program. Dospělým
návštěvníkům a rodinám s dětmi výstava nabídla několik komentovaných prohlídek a dvě
dílničky orientované na výrobu ponikelských perličkových ozdob a na zdobení vánočních
perníčků. 27. prosince muzeum v rámci výstavy prezentovalo vzácný prvotisk Pražské bible,
od jejíhož vydání uplynulo v roce 2018 530 let. Výstavu si nenechalo ujít celkem 3928
návštěvníků, z toho 1941 účastníků projektů.
U příležitosti 50 let existence Cechu českých vinařů prezentovalo muzeum v rámci akce
„Nejlepší česká vína v Praze“ konané 5. června putovní výstavu Příběh vína a vody aneb
Pěstování révy vinné v údolích českých řek v prostorách Novoměstské radnice.
Druhou příležitostí k prezentaci výstavy bylo 1. září slavnostní „Zavírání vinohradu v Kuksu“
(Rentzovo muzeum v Kuksu; vypůjčitel: Cech českých vinařů).
Krátkodobé výstavy ve vstupních prostorách muzea.
V prvním týdnu nového roku pokračovala ještě výstava žáků první třídy ZŠ Jaroslava Seiferta
v Mělníku s názvem Sníh, dárky a kapři… Vánoce jsou, jak se patří!
Štíhlé i ty baňatější kamenné krasavice rozhlížející se z výšky na život v hlavním městě byly
k vidění od 10. ledna do 4. února. Výstavu Pražské věže a věžičky vytvořili žáci výtvarného
oboru Základní umělecké školy Mělník v loňském roce, kdy se jimi prezentovali na výtvarné
soutěži Evropa ve škole. Mladí malíři v minulosti několikrát zabodovali v krajských
a národních kolech tohoto výtvarného klání a nejinak tomu bylo vloni. Z možných soutěžních
námětů padla volba na téma Prahy, přesněji pražských věží. A mělničtí opět uspěli. Vítězné,
ale i ostatní velmi zdařilé, k návštěvě skutečných pražských věží lákající práce návštěvníkům
zprostředkovalo muzeum. Slavnostní zahájení akce proběhlo 10. 1. vystoupením hudebního
oboru žáků ZUŠ. (756 návštěvníků)
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V období od 6. února do 4. března proběhla výstava projektů studentů Vyšší odborné školy
České zahradnické akademie Mělník s názvem Zahradní úpravy veřejné a soukromé
zeleně. Studenti oboru zahradní a krajinná tvorba zde představili například návrh řešení
městského parku před mělnickým evangelickým kostelem, návrh změn vstupních prostor před
Základní školou Jindřicha Matiegky, či ukázku úprav rodinné zahrady. (520 návštěvníků)

Od 6. března do 1. dubna patřily vstupní prostory muzea retrospektivní výstavě Kašpárkův
rok 2017 obrazem. Výstava dokumentovala pestrou činnost Rodinného centra Kašpárek
Mělník v uplynulém roce. Slavnostní zahájení proběhlo ve středu 7. března pohádkovým
představením O velikonoční perníkové chaloupce a akademií dětské skupiny Rolnička. (721
návštěvníků)

Od 3. dubna do 6. května čekala na návštěvníky muzea výstava žáků Základní školy
v Mělníku – Pšovce s názvem V proudu času. Převážně žáci druhého stupně vytvářeli dílka
inspirované veličinou času. Žáci druhé třídy pak vytvořili společnými silami trojrozměrný
stroj času. Výstava byla zahájena ve středu 4. dubna v atriu muzea dramatickým programem
žáků školy. (490 návštěvníků)

V období od 8. do 27. května vystřídala variace na téma čas tvorba dětí z 1. B
ze Základní školy Jaroslava Seiferta v Mělníku. Výstava Co už umím(?) XI. přinesla
půvabné obrázky s květinami, lidskými tvářemi, duhou, či zástupci živočišné říše. (380
návštěvníků)

Od 29. května do 24. června překvapily návštěvníky muzea obrázky se zdravotní tématikou.
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Motivy první pomoci, vybavení prvorepublikových ordinací, momenty ze zásahů dnešních
záchranářů, ztvárnění pocitů z návštěvy u zubaře a mnoho dalších námětů představili žáci
výtvarného oboru ZUŠ Mělník Výstava s názvem Pomozte, pane doktore! byla dalším
počinem z cyklu Prevence trochu jinak, na němž škola spolupracuje s Programem prevence
kriminality Města Mělníka, Městskou policií Mělník, ÚO Policie ČR Mělník a Regionálním
muzeem Mělník. Letošním partnerem akce se stala Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje. (1 087 návštěvníků)

Od 26. června 26. srpna patřily vstupní prostory výstavě fotografií s názvem Zajímavosti
a lidová architektura Kokořínska II. Výstava byla součástí programu Dnů lidové
architektury. (520 návštěvníků)
Od 28. srpna do 20. září se mohli návštěvníci muzea ve vstupních prostorách seznámit
s vnímáním mělnické paměťové instituce a její činnosti očima žáků především místních škol.
Výstava Do muzea! představila výsledky výtvarně literární soutěže, která se stala součástí
programu oslav 130. výročí založení mělnického muzea. Nejlepší práce byly oceněny. (515
návštěvníků)

V termínu od 22. září do 21. října byla ve vstupních prostorách k vidění výstava Co nám
dává muzeum prezentující obrazem, textem a především výtvory dětí dlouholetou spolupráci
Základních škol Jindřicha Matiegky Mělník a Základní školy Jungmannovy sady Mělník
s muzeem. Tato výstava byla dalším počinem v rámci oslav 130. výročí založení mělnické
paměťové instituce. (427 návštěvníků)

V čase od 23. října do 18. listopadu zdobila vstupní prostory muzea díla žáků výtvarného
oboru ZUŠ Mělník pod vedením PaedDr. I. Wenkeové, v nichž se zamysleli nad významem
prvního samostatného státu a jeho hodnotami. Prostřednictvím výstavy s výstižným názvem
Republika vyjádřili svůj pohled v osobnostech, motivech i v životním stylu. Pro děti to
nebylo vůbec jednoduché téma. Hledaly náměty, které by jim byly blízké, pátraly po osudech
svých tehdy žijících předků, zjišťovaly, jak se lidé oblékali, jaké stroje jezdily, jaké stavby
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stály. Vyvedené portréty prezidenta Masaryka, dobově oděné páry, sokolské tradice, nástup
automobilismu, či tehdejší architekturu znázorněnou mladou generací muzejníci také patřičně
ohodnotili a ocenili během slavnostního zahájení. Výstavu, která byla součástí oslav vzniku
republiky, celkově navštívilo 963 osob.

V termínu od 20. listopadu do 6. ledna 2019 mohli návštěvníci ve vstupních prostorách
obdivovat motivy kapříků, receptů na vánoční cukroví, andílky, či modrobílé zimní variace
na výstavě žáků 2. B ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník pod vedením paní učitelky Bc. K. Fialové.
Výstava s výstižným názvem Jak voní Vánoce byla zahájena svátečním pásmem koled
a básniček ve středu 21. listopadu (1055 návštěvníků)

Krátkodobé výstavy v muzejní kavárně
9. ledna – 4. února – Kuba, výstava fotografií PhDr. M. Havlíčkové, 764 osob.
6. února – 25. února - Mandaly – výstava obrazů Bc. Jany Heidenreichové, 570 osob.
27. února – 22. března - Kokořínsko nostalgické - výstava černobílých snímků Ladislava
Záruby, 550 osob.
23. března – 22. dubna - Velikonoce v kavárně, 416 osob.
24. dubna – 20. května - Cesta po USA – výstava fotografií Marie Hausmannové, 480 osob.
22. května – 17. června - Léto v zahradě – výstava fotografií Evy Srbové, 620 osob.
19. června – 22. července - Ptačí svět - fotografická výstava Mgr. Libora Prause, PhD., 382
osob.
24. července – 2. září - Ze života hmyzu fotografická výstava Mgr. Libora Prause, PhD., 355
osob.
4. – 30. září – EXPO 58 a životní styl - připomínka úspěšné účasti Československa
na světové výstavě Bruselu v roce 1958, 572 osob.
2 – 28. října - 130 let mělnického muzea – malý exkurz do historie Regionálního muzea
Mělník od jeho vzniku v roce 1888 až do současnosti, 545 osob.
30. října – 25. listopadu - Egypt – výstava fotografií PhDr. M. Havlíčkové, 342 osob
27. listopadu – 6. ledna 2019 Vánoce v kavárně, 596 osob
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Propagace a styk s veřejností.
V rámci zkvalitnění služeb probíhala v době od 25. 10. 2017 do 28. 2. 2018 mezi návštěvníky
muzea anketa formou ústního rozhovoru s průvodkyněmi v pokladně. Podle jejích výsledků
se o akcích muzea lidé nejčastěji dozvídají z internetu zejména rozcestníků kudyznudy.cz,
akce.cz a ze stránek muzea, na druhé místo se řadí pravidelně rozesílaný newsletter a mnoho
respondentů také odpovědělo, že chodí do muzea pravidelně a akce pravidelně sledují, dobrou
reklamu dělají muzeu také pozvánky na ČT-D.
Probíhal také průzkum návštěvnosti skalního obydlí (23. 8. - 30. 9.) opět formou rozhovoru
s průvodkyní. Z průzkumu vyplynulo, že nejvíce lidí bylo motivováno k návštěvě skalního
obydlí televizním pořadem Dobré ráno s ČT (odvysíláno 14. 9.) a osobním doporučením
od jiných návštěvníků nebo z TIC Mělník. Informace z webů a FCB v anketě skončily
na posledním místě.
Byly zaslány údaje o návštěvnosti Regionálního muzea Mělník a Skalního obydlí ve Lhotce
do statistiky Czech tourism k evidenci nejnavštěvovanějších turistických cílů.
Byl aktualizován mailový adresář muzea pro zasílání newsletteru do organizací, institucí,
škol, spolků, subjektů cestovního ruchu…atd.
Pověřený pracovník muzea se pravidelně věnuje zveřejňování dalších záznamů pro on-line
Katalog kulturního dědictví Středočeského kraje, a to za využití nástrojů umožňujících
kontrolu dat před zveřejněním a vytváření uživatelsky přátelských rejstříků.
V souvislosti s oslavami 130. výročí založení mělnického muzea se RMM zúčastnilo průvodu
v rámci Mělnického vinobraní 2018. V průvodu se RMM prezentovalo ukázkou kočárků
ze své specializované sbírky. Vybrané exponáty připomněly hned několik významných
skutečností. Svým materiálem (proutí) odkázaly na mělnickou košíkářskou tradici, datací pak
odkazovaly na dobu založení muzea a období vzniku naší republiky, tedy k oslavám 100.
výročí.
Mezi pravidelné činnosti na úseku propagace 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. Zasílání pozvánek a tiskových zpráv
správcům FCB Středočeská kultura a webu www.stredozeme.cz.
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
Správa profilu RMM na Facebooku. Pravidelné vkládání aktualit (fotografie z akcí
s komentářem, pozvánky na výstavy, koncerty, odkazy na články či rozhovory, videa...).
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Správa profilu RMM na Instagramu - založen v květnu 2018 (vkládání zajímavých fotografií,
budování okruhu sledovatelů).
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…).
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 TIC Mělník (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.
RMM pravidelně vkládá akce muzea na portály melnicek.cz, kudyznudy.cz., museum.cz, domuzea.cz, akce.cz (promítá se i na další portály společnosti seznam.cz…např. firmy.cz,
mapy.cz…), czecot.com (Česká centrála cestovního ruchu)…, nově na informuji.cz, rticko.cz,
kampocesku.cz.
Weby, které zveřejňují akce muzea sami, jsou součástí přílohy č. 2.
Pro novou sezónu byla prodloužena prezentace muzea na oficiálním, česko-německém
webu Labské stezky www.labska-stezka.cz a www.elberadweg.de s roční návštěvností
1 milion uživatelů.
Byla uzavřena nová roční smlouva s firmou Paseo (správce volnočasových portálů
Vyletnik.cz, Kdykde.cz, Rodinnevylety.cz, Tipynavylet.cz, Cestujme.cz, Cykloserver.cz,
Nakole.cz
a Holiday.cz) – umístění profilu muzea (proběhla aktualizace údajů i fotografií) + umístění
v mobilní aplikaci Tipy na Výlet – Vyletnik.cz + týdenní fixace akcí na titulce kdykde.cz
7-13. 5. (Ano, pane doktore!), 23-29.7. (Mňaaau aneb Kočky v muzeu). Muzeum získalo
přístup pro vkládání a sdílení příspěvků na FCB kdykde.cz (7000 fans) a vyletnik.cz (14 000
fans).
Odkaz na muzeum je umístěn u jízdního řádu Kokořínského rychlíku
http://www.kzc.cz/vlak/kokorinsky-rychlik.
Byly aktualizovány informace v profilech muzea a skalního obydlí Lhotka
na www.kudyznudy.cz – přidány a vyměněny fotografie.
Byla navázána spolupráce s redaktorem portálu www.propamatky.cz – zasílání informací
z muzea pro zařazení do zpravodajství z regionů.
Byly aktualizovány údaje o muzeu v odkazu „příspěvkové organizace“ na webu KúSK.
Byla uzavřena nová smlouva se společností Mediatel na 2 roky - zaktualizován záznam
o muzeu ve Zlatých stránkách (www.zlatestranky.cz) s garancí zobrazení a pozicování +
promítání záznamu na dalších 20 portálů (bing, najisto, yelp…), 8 navigací (Tomtom, Here,
Waze…) a 5 mobilních aplikací.
Byl aktualizován profil muzea na portálu www.ifirmy.cz.

16

Byla navázána spolupráce s webem www.de8.cz, zveřejňující info o dopravě na dálnici D8
a akcích konaných v jejím okolí - pravidelné zveřejnění všech akcí muzea a sdílení na FCB.
13. srpna byl zaslán rozhovor s kurátorkou Mgr. Naďou Černou a fotografie k nové stálé
výstavě dětských houpadel a plyšových medvědů na www.stredozeme.cz.
Byla prodloužena smlouva s firmou Netpromotion group s.r.o. na další rok - budování webu
muzea - zpětný oborový odkaz zajišťující dobré umístění ve int. vyhledávačích.
Byl obnoven profil muzea na volnočasovém portálu www.peknyden.cz + vkládání akcí.
Akce muzea jsou nově sdíleny na portál www.copak.cz, www.tripy.cz.
Internetové stránky muzea (www.muzeum-melnik.cz)
Návštěvnost internetových stránek RMM za rok 2018 činila 57355 návštěvníků, z toho 42023
unikátních. Nejvíce návštěvníků směřuje z úvodní strany webu na záložku „akce a výstavy“
a „kontakty“, od dubna do září se na druhé místo řadí záložka „Skalní obydlí Lhotka“. Mnoho
lidí také využívá odkazy na akce v rozesílaném muzejním newsletteru. Zahraniční návštěvníci
nejčastěji zavítali na stránky muzea z USA, Ruska, Francie a Číny.
Byl zveřejněn Přehled činnosti muzea 2017 pod záložkou Muzeum/Přehledy činnosti
a hospodaření.
Byly aktualizovány informace o archeologii a dokumenty pro stažení.
Byla přidána informace o zpracování osobních údajů v souladu s GDPR. Pro stránky muzea
byl zakoupen zabezpečovací certifikát SSSL a nový modul zajišťující získání souhlasů
se zasíláním newsletteru na mailové adresy v databázi (259 adres) - nově uloženy na 3 roky
(automatické mazání a hlídání prodloužení registrace) v souladu s GDPR (firma Galileo
corp.)
Na titulní stranu webu byl přidán videospot o muzeu vzniklý v rámci společné propagace
příspěvkových organizací Středočeského kraje v oblasti kultury.
Byl přidán informační banner k soutěži Muzeum roku portálu www.do-muzea.cz „ohodnoťte
nás!“ na titulku.
Ikonka s odkazem na muzejní Instagram a účet na Youtube byla umístěna na titulku webu.
Na titulku byla také umístěna tabulka s odkazem na účet muzea na Tripsdvisor.cz umožňující
přímé hodnocení.
Sociální sítě
Facebook https://www.facebook.com/RegionalnimuzeumMelnik/
Informace z FCB RMM jsou sdíleny na další facebookové profily (Mělník - City, Mělník OK, Máme rádi Mělník, Alternativní rodiče Mělník, TIC Mělník, Výstavy pražské, RC
Kašpárek, Nemocnice Mělník, GSC foto, Toulkypocechach.com, FCB Středočeské centrály
cestovního ruchu, Vinařství Vondrák, IC Benátky nad Jizerou, Český rozhlas Region, D8.cz,
cysnews.cz, AMG, mestokralupy.cz, veltrusy.cz …atd.).
Třemi nejúspěšnějšími příspěvky za rok 2018 byly: Videospot o muzeu (vzniklý v rámci
společné propagace příspěvkových organizací Středočeského kraje v oblasti kultury) organický dosah 8306; „Muzeum získalo 1. místo v soutěži Muzeum roku 2017“ - organický
dosah 7089 uživatelů a „Muzeum vyhlašuje letní pátrací kočičí soutěž“ organický dosah
4 451 uživatelů.
Celkem si zařadilo profil RMM mezi oblíbené stránky 622 uživatelů.
Muzeum získalo práva vkládat a sdílet příspěvky na FCB kdykde.cz (7000 fans) a vyletnik.cz
(14 000 fans.)
V rámci dvouleté smlouvy RMM pravidelně zveřejňuje akce v mobilní aplikaci firmy Bekr
nakoleipesky.cz. Nově získalo pilotní zveřejnění videa o muzeu na FCB nakoleipesky.cz
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zdarma (60 000 fans). Příspěvek vidělo 12 691 uživatelů. Poté byl zveřejněn také tip na výlet
do skalního obydlí Lhotka - organický dosah 35 599 uživatelů.
Na FCB byly přidány do oblíbených stránek muzea všechny příspěvkové organizace v oblasti
kultury Sk - sledovány příspěvky (reakce), stránka Středočeského kraje a Středočeské centrály
cestovního ruchu.
Ikonka s odkazem na Facebook, Instagram a Tripadvisor byla přidána do podpisu emailů
(k pozvánkám, komunikaci s novináři…atd.)
S Nadací partnertství, která spravuje web Labské cyklostezky (Elberadweb) čj i nj verzi,
probíhá jednání o postování videa o muzeu na FCB Labské stezky v turistické sezóně 2019.
Instagram https://www.instagram.com/regionalni_muzeum_melnik/
V květnu 2018 byl založen profil muzea na Instagramu a propojen s facebookovým účtem.
V současné době probíhá budování sítě sledovatelů a výběr vhodných hashtagů i influencerů.
Muzejní hashtag: #muzeummelnik
Současný počet sledovatelů je 181.
Nejúspěšnější příspěvek - podzim v muzejním atriu 11. 10.
Byl vyvěšen také „nametag“ pro připojení k profilu muzea na Instagramu v prostorech muzea
a umístěn do nových propagačních materiálů (Plánu akcí na rok 2019…).
Ostatní
Byly přidány fotografie ke schválenému profilu muzea na mezinárodním tur. serveru
www.tripadvisor.com. (https://1url.cz/ZMHiw)
Do pokladny a v prostorech muzea byla vyvěšena výzva k hodnocení muzea na www.domuzea.cz a www.tripadvisor.cz návštěvníky.
Na profil muzea na Youtube https://1url.cz/lMehL jsou pravidelně sdílena videa z vernisáží
výstav i proběhlých akcí.
Ikonky s odkazem na Facebook, Instagram a Tripadvisor jsou přidávány na propagační
materiály od října 2018.
Propagační materiály.
Fotokniha „Takový byl rok 2017 v muzeu“ byla vytvořena a umístěna v kavárně.
Bylo vytvořeno logo muzea 130 let, které bylo používáno celý rok jako součást oslav 130.
výročí založení muzea.
Byla vydána výroční turistická vizitka 130 let od založení muzea – v prodeji na veletrzích
cestovního ruchu a v pokladně muzea.
Byly distribuovány záložky s fotografiemi kočárků vydané k výročí 130 let muzea
(do spolupracujících institucí, na veletrzích, při muzejní noci, žákům škol…).
Bylo navrženo a zhotoveno sběratelské výroční razítko „130 let muzea“, které měli zájemci
k dispozici v pokladně muzea a na veletrzích cestovního ruchu.
Byla uzavřena smlouva s GASK o převedení práv používání reklamního videospotu o muzeu
pro potřeby propagace v rámci společné prezentace PO v oblasti kultury Sk.
Tradičně byly poskytnuty letáky na skalní obydlí Lhotka pořadatelům pochodu Mělnický
hrozen.
Byly zaslány podklady pro jednotné materiály příspěvkových organizací - Přehled akcí pro
2. pololetí 2018 muzeí a galerií SK firmě Adjustart.
Byly poskytnuty 3 volné vstupenky do Skalního obydlí ve Lhotce MÚ Výsluní na květinový
ples výměnou za propagaci muzea a muzejních materiálů a akcí.
Byla vydána nová DL skládanka o muzeu – tisk firma Adjustart 5000 ks. Probíhá distribuce
do Infocenter a vybraných hotelů, kempů a spolupracujících organizací.
Byla prodloužena spolupráce s firmou Adjustart pro rok 2018. Tisk a distribuce DL letáku
o muzeu na 30 míst ve Středočeském kraji (Informační centra, muzea, zámky…) od 1. 5.
do 30. 9. 2018.
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Bylo vydáno leporelo o muzeu (8 fotografií s popisky) ve spolupráci s Mělnickým osvětovým
a okrašlovacím spolkem (500 ks v prodeji v pokladně muzea a v TIC Mělník).
Bylo natočeno video z Promenády historických kočárků při muzejní noci 25. 5. Použito bylo
při propagaci na sociálních sítích, webu muzea…atd., archivováno a poskytnuto ZUŠ Mělník,
která na akci spolupracovala.
Pro muzejní noc 2018 - oslavy 130. výročí od založení muzea byly objednán mix barev
balónků s výročním logem (500 ks).
Byl zhotoven a umístěn poutač A1 na křižovatku k hlavní silnici ve Lhotce vybízející
k návštěvě skalního obydlí Lhotka.
Byly umístěny speciální poutače na výstavu Ano, pane doktore (v Nemocnici Mělník,
v centru města, silueta doktora - smajlík v ulici 5. května u městské brány).
Byla dána nová žádost o doplnění směrovek na muzeum do městského orientačního systému.
V srpnu byly směrovky doplněny na vybraná místa. V ulici Legionářů umístěna nová
směrovka na muzeum.
Byly zaslány podklady (tabulky + fotografie) pro výrobu letáku o muzeu a skalním obydlí
ve Lhotce v rámci tvorby společných propagačních materiálů PO SK odboru kultury KúSK.
Byly předány propagační letáky o muzeu a ochutnávce vín v angličtině zámku Liblice pro
propagaci Mělnicka na Svatováclavském posvícení na ambasádě ČR ve Vídni.
Byl vydán nový Katalog aktivit pro školy 2018/19. Proběhla distribuce tištěné verze
do mělnických škol, elektronické verze do všech škol regionu a do spolupracujících škol.
Oslovena také nová soukromá mělnická škola Eriza.
Byla navázána spolupráce se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně a Městskou
knihovnou Neratovice, dohodnuto vzájemné vyvěšování plakátů a sdílení událostí.
Vznikla nová dohoda s vedením města Veltrusy o vzájemném vyvěšování plakátů.
Byla navázána spolupráce s Kulturním domem Kralupy n. Vl. – vyvěšování plakátů,
doporučení akcí muzea.
Byly zaslány podklady pro společné kalendárium akcí PO SK „Objevte poklady v srdci Čech“
pro 1. pol. 2019.
Pro rok 2019 byly vydány kapesní kalendáříky s motivem nové expozice dětských houpadel
a plán akcí muzea.
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.
Pravidelně byly zasílány podklady do Newsletteru na Odbor kultury Sk a pro propagaci akcí
příspěvkových organizací v oblasti kultury Sk na Citilight.
Byl zaslán přehled letních akcí TIC Mělník do přehledu MEKUL (Mělnické kulturní léto
2018).
Pozvánky a tiskové zprávy na akce spojené s výročím založení republiky byly zasílány
koordinátorovi oslav v rámci SK.
Byla zadána inzerce - stránka o muzeu a skalním obydlí Lhotka (text + 3 foto) do průvodce
Skalní
města
vydavatelství
MCU
10
000
výtisků
+
prezentace
na http://www.visitskalnimesta.cz.
Byla zadána inzerce - celostrana do reedice průvodce „Střední Čechy - To nej“ vydavatelství
MCU, s.r.o. - náklad 10 000 ks - distribuce: Czech Tourism (veletrhy v zahraničí), Turistická
a informační centra, Museum & Gift Shops (turistické objekty) Souvenir Shops (hotely),
knihkupectví (NeoLuxor, Kanzelsberger, Dobrovský ad.) síť trafik v centru Prahy (Relay),
další turisticky exponovaná místa jako Letiště Václava Havla, Pražský hrad ad.
Byly zaslány materiály o muzeu a skalním obydlí ve Lhotce (od každého 200 ks DL, vizitky)
do nově vzniklého Infocentra ve Veltrubech (na trase Labské stezky).
Byla uzavřena dohoda s firmou i-prague o bezplatné inzerci v informačních katalozích
k volnému odběru s názvem 90 dní volný čas a kultura (redakční řádkový tip na chystanou
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výstavu Expo Brusel a životní styl- Mělník 4. - 30. 9.) V distribuci na cca 200 místech
od 1. září 2018 a zároveň s aktivním linkem web muzea na www.i-prague.cz. Tištěné
katalogy dodány do kavárny muzea.
Byl zaslán přehled akcí září-prosinec 2018 do Přehledu mělnických akcí na 2. pololetí 2018 vydává Mekuc.
Byla zadána inzerce 1+1 vstupenka do stálých expozic muzea zdarma do Velké knihy
kulturních slev časopisu Instinkt (vyšel 11. 10. 2018)
Byla zadána inzerce ¼ strany (A5) do podzimního speciálu Muzejní noviny - Czech-TIM
(vychází říjen 2018) + bonus kapesní kalendáříky na rok 2019.
Byl zadán tip na výlet do expozic muzea (nová výstava houpadel a plyšových medvědů)
na https://www.kampocesku.cz/clanek/24590/regionalni-muzeum-melnik-plysovi-medvedi-adetska-houpadla (web propojený s Asociací cestovních kanceláří ČR) - neomezená platnost +
zaplacen přístup pro vkládání akcí do konce roku 2018 bez omezení počtu.
Bylo dohodnuto zveřejnění plakátu na Mezinárodní den archeologie 2018 (vycházka do Minic
v Kralupech nad Vltavou) v Kralupském zpravodaji 10/2018.
Byla zadána inzerce ½ strany do Kam po Česku (listopad) - výstava Půjdem spolu
do Betléma, houpadla, Adventní koncert a Předvánoční jarmark.
Muzeum bylo v rámci smlouvy o certifikaci Cyklisté vítáni zahrnuto do nově vydané Mapy
dálkových cyklotras Greenways a Eurovelo v ČR, kterou vydala Nadace Partnerství.
Byly zaslány podklady pro zveřejnění akcí muzea v Přehledu mělnických akcí na 1. pol. 2019
(vydává Mekuc v lednu 2019).
Byl odeslán plán akcí muzea na rok 2019 na odbor kultury KúSk.
Veletrhy a semináře.
RMM se prezentovalo na Mezinárodních veletrzích cestovních turistických příležitostí
v regionech Regiontour a průmyslu cestovního ruchu Go v na BVV v Brně (18. – 21.
ledna) a na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze (15. – 18.
února). Informace o muzeu byly poskytnuty do hlavního katalogu veletrhu Holiday World.
Byl vyplněn dotazník o spokojenosti o veletrhu Regiontour – vzneseny připomínky k umístění
stánku, návštěvnosti…atd. Na obou veletrzích probíhala návštěvnická soutěž, v Brně se
muzeum po všechny dny účastnilo programu na pódiu Asociace cestovních kanceláří ČR.
RMM se rovněž prezentovalo na vlastním stánku na veletrhu Regiony 2018 v Lysé nad
Labem od 12. do 15. dubna. V pátek proběhla prezentace muzejních akcí, expozic i města
Mělníka na pódiu v hale C, v pátek a sobotu probíhala soutěž s losováním v 12:00 a 15:00
hodin o volné vstupenky do skalního obydlí Lhotka.
Na výzvu Středočeské centrály cestovního ruchu se RMM přihlásilo ke společné účasti
na stánku Středočeského kraje na veletrzích Regiony Lysá nad Labem 2019, Euroregion Tour
Jablonec n. N. 2019 a veletrh ITEP Plzeň 2019. Byla odeslána přihláška účasti na veletrhu
Holiday World v Praze 2019 na společném stánku ACK ČR.
Média.
7. února byla v muzejní kavárně uspořádána schůzka pro novináře a zástupce médií SUKS
na téma představení plánu činnosti muzea 2018, oslav 130. výročí založení muzea a akce
k výročí 100 let republiky. Zúčastnili se zástupci redakcí: Mělnický deník, Týdeník 5+2 dny,
MF Dnes, Martin Fiedler - nezávislý novinář (student UK Praha), www.prvnizpravy.cz
(www.stredoceskenovinky.cz). Na základě informací ze schůzky vzniklo několik článků
zejména k výročí 130 let muzea (MF Dnes 8. 3., další viz příloha č. 1).
televize
6. ledna byla odvysílána v pořadu Tamtam na ČT-D upoutávka na výstavu Vánoční ozdoby.
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17. května proběhlo natáčení pořadu z cyklu Sváteční slovo Českou televizí s historikem
muzea. Pořad byl odvysílán 30. září.
Na výzvu odboru kultury SK byl poskytnut přehled plánovaných akcí muzea ke vzniku ČSR
na rok 2018 (včetně kontaktních osob) České televizi.
Byly zaslány fotografie skalního obydlí Lhotka do ČT1 pro natáčení pořadu Dobré ráno
na zámku Veltrusy. Natáčení rozhovoru o skalním obydlí Lhotka 14. 9. se zúčastnila ředitelka
muzea a pracovnice propagace.
1. října proběhlo v expozici vinařství natáčení ČT pro pořad Putování za vínem
(díl o Burgundské révě) - rozhovor s historikem muzea Mgr. Lukášem Snopkem.
7. prosince proběhlo natáčení výstavy Půjdem spolu do Betléma Televizí Praha - rozhovor
s kurátorem Mgr. Lukášem Snopkem a muzejní pedagožkou Mgr. Jitkou Královou.
12. prosince proběhlo natáčení Televize Praha v expozici historických kočárků a dětských
houpadel - opakované vysílání během prosince a ledna.
Nově jsou pozvánky na akce muzea vkládány do on-line přehledů Regionální televize
na www.rticko.cz - propisuje se i na lištu do vysílání.
rozhlas
Byla prodloužena spolupráce s redakcí rádia Relax - výměnou za zveřejnění loga na plakátech
muzea pravidelné odvysílání pozvánek na akce.
3. ledna proběhlo natáčení v expozicích muzea pro Český rozhlas Dvojka do pořadu O Česku.
Odvysíláno 9., 10., 11. 1…Z reportáže vznikly také 2 články do Týdeníku Rozhlas č. 7
(RMM stálé expozice), č. 8 (historické kočárky).
16. března byl poskytnut rozhovor do vysílání rádia Frekvence 1 a ČR Region o Vynášení
Morany.
15. května byla natočena reportáž pro Český rozhlas Region na výstavě Ano, pane doktore!
s kurátorkou Mgr. Naďou Černou a muzejní pedagožkou Mgr. Jitkou Královou.
Byl natočen rozhovor s kurátorkou Mgr. Naďou Černou v expozici historických kočárků
a s Mgr. Lukášem Snopkem k historii věnných měst pro Český rozhlas Hradec Králové vysíláno 20. 8. Dodány fotografie k článku na webu https://hradec.rozhlas.cz/za-pokladykralovskych-vennych-mest-putuje-petr-voldan-7556378/8
1. října se Mgr. Snopek zapojil do natáčení jednoho z dílů cyklu Krajinou vína České televize
Brno, redaktor Václav Žmolík.
19. října natočena pozvánka pro Český rozhlas na Mezinárodní den archeologie - Vycházka
do archeologické lokality Minice s archeoložkou PhDr. Alenou Veselou.
12. prosince proběhl rozhovor s kurátorem Mgr. Lukášem Snopkem na výstavě Půjdem spolu
do Betléma - redaktor René Flášar pro www.krajskelisty.cz (vyšlo 16. 12.).
Bylo osloveno Dětské rádio Mělník s nabídkou spolupráce (vysílání z akcí, vstupenky
do soutěží…).
tisk
Byly poskytnuty volné vstupenky do muzea a do skalního obydlí ve Lhotce u Mělníka redakci
Mělnického deníku pro jeho soutěže. Dohoda o mediální podpoře akcí muzea.
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29. ledna byl natočen rozhovor s historikem muzea Mgr. Lukášem Snopkem na výstavě
Dykův kraj na historických pohlednicích – p. Votruba MF Dnes – vyšla celá strana (15)
31. ledna.
Byl natočen rozhovor Vydejte se na výpravu za ptačím zpěvem pro Týdeník 5+2 Mělnicko
(4. května, str. 2., 4.)
Pokračuje spolupráce s MÚ Kostelec n. Labem – otištění přehledů do zpravodaje, i plán akcí
– na oplátku zaslány 2 volné vstupenky do expozic a na 1 výstavu.
Zaslány byly dobové fotografie MF dnes a Týdeníku 5+2 dny k článku o 130. výročí založení
muzea.
Byla navázána spolupráce se zpravodajským webem www.cysnews.cz zaměřeným na kulturu,
cestování, sport. Pravidelné zasílání zpráv.
Navázána byla spolupráce s redaktorem ČTK Jaroslavem Benešem (28. května rozhovor
s ředitelkou muzea na téma Muzeum roku 2017, plány muzea do budoucna, akce
a výstavy…vznikl článek o muzeu, který bude ČTK poskytovat dalším médiím). Uzavřena
dohoda o zasílání pozvánek a další spolupráci.
Byl získán kontakt na redakci int. novin www.stredoceskenovinky.cz společnosti Regionální
novinky a.s. - zasílání tiskových zpráv a pozvánek.
Byl získán nový kontakt na redaktora Praha TV Miloslava Vlacha - zasílání pozvánek
a tiskových zpráv.
Byl získán nový kontakt na redakci časopisu Praktická žena a oslovena redakce časopisu
Retro a Rytmus života pro spolupráci - zveřejnění akcí muzea.
Byla navázána spolupráce s externí redaktorkou Mělnického deníku Martou Duškovou
(článek 130 let muzea, Mňaaau aneb kočky v muzeu, pravidelné upoutávky na akce
v kuturních tipech…atd.)
Byly zaslány fotografie z výstavy Půjdem spolu do Betléma redakci časopisu Překvapení
pro prosincovou upoutávku.
Spolupráce a kontakty.
Nadále pokračuje spolupráce s mělnickými organizacemi Mekuc o.p.s., RC Kašpárek, ZUŠ
Mělník, DDM Mělník, GSC foto Mělník, Městská knihovna Mělník, Lahůdky Martin Růzha,
Potraviny M. Dvořák, Rodinné centrum Chloumek…atd. zejména při výměně propagačních
materiálů a podpoře akcí.
Pokračuje spolupráce s Denním stacionářem Slunečnice Mělník – panel s výstavou prací
klientů ve vstupních prostorech muzea pravidelně obměňován.
10. 1. a 4. 4. a proběhly schůzky se zástupci MÚ Mělník (p. Jansová - odb. kultury, p. Volf místostarosta, p. Rychtaříková odb. správy majetku) ohledně koordinace termínů akcí,
spolupráce při Vinobraní 2018, společné propagace akcí k 100. výročí vzniku ČSR…atd.
Byly poskytnuty nové fotografie z expozic a skalního obydlí Lhotka MÚ Mělník
pro propagaci na webu města a v propagačních materiálech vydávaných městem Mělník.
Byl zaslán přehled akcí muzea na 1. pololetí 2019 na odbor správy majetku MÚ Mělník zajištění plánování záborů a koordinace akcí.
Byly zaslány povinné výtisky plakátů z akcí muzea za první pololetí 2018 do Národní
knihovny v Praze.
6. 9. se konala schůzka s vedoucí Infocentra Dubá Bc. Lucií Matysovou, dohodnuta byla
výměna propagačních materiálů a další spolupráce.
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17. 10. proběhla schůzka s novou vedoucí Odboru kultury MÚ Mělník Mgr. Zuzanou
Syrovou ohledně koordinace termínů, veletrhů, spolupráce v oblasti cestovního ruchu…atd.
Byla navázána spolupráce s Informačním a dopravním centrem Podřipska
(www.vyletnarip.cz). Pravidelné zasílání pozvánek - předání návštěvníkům infocentra.
Na výstavu Půjdem spolu do Betléma věnoval perníkový betlém Domov sv. Máří Magdalény
Jiřetín pod Jedlovou, který spravuje Diecézní charita Litoměřice. Jako poděkování obdržel
volnou vstupenku do expozic muzea a na 1 výstavu pro všechny klienty i pracovníky
Domova.

Kulturně výchovné a vzdělávací akce.
Přednášky v muzejní kavárně.
cyklus přednášek Mykologického kroužku Mělník:
21. března - Vzácné houby CHKO Kokořínska a Mělnicka, Jaroslav Malý, účast 30 osob.
11. dubna - Pozoruhodné nálezy 2016/17, Jan Schneider, účast 24 osob.
16. května - Houby, které léčí, Ing. Jiří Baier a Ing. Jan Kroutil, účast 23 osob.
6. června - Nejen pro houbaře aneb co o houbách asi nevíte – Květnatec Archerův, Ivo
Novotný, účast 30 osob.
19. září – Fotografování hub aneb jak na to, Jaroslav Malý, účast 17 osob.
24. října - Houby přírodní rezervace Maštale, Bc. Tereza Tejklová, účast 17 osob.
7. listopadu – Podzimní houby, Jaroslav Malý, účast 23 osob.
5. prosince – Voskovky, jak je neznáte, Jan Herčík, účast 22 osob.
cyklus přednášek ve vztahu k 100. výročí vzniku Československa a ukončení 1. světové
války
2. října – Císař Karel I., poslední český král, Mgr. Lukáš Snopek, Centrum seniorů Mělník,
účast 17 osob.
4. října - Náboženské poměry první Československé republiky, Doc. PhDr. et PaedDr.
Marek Šmíd, Ph.D., účast 6 osob.
18. října - Mělnické děti a učitelé za cizí války, Mgr. Dalibor Státník, Ph.D., účast 5 osob.
28. října - Edith Stein (1891-1942). Židovská intelektuálka ve víru dějin 20. století.
Miroslav Lír, účast 16 osob.
Historik muzea se do oslav 100. výročí konce 1. světové války a vzniku ČSR zapojil také
prostřednictvím hostování (proslov/přednáška) na tematických akcích v obcích Velký Borek
(4. října), a Malý Újezd (21. října).
další přednášky:
1. února – Kuba, PhDr. M. Havlíčková, účast 32 osob.
8. března - Jarní ikebana a jarní cibuloviny, Jaroslav Hobík, účast 23 osob.
15. března - Setkání s živými sovami a přednáška o našich sovách a jejich tajemném
nočním životě, Mgr. Libor Praus, Ph.D., účast 102 osob.
4. dubna – Apiterapie, aneb včelími produkty ke zdraví, Ing. Alice Žežulková, účast 12
osob.
19. dubna - Příroda Mělnicka, přednáška ke Dni Země, Mgr. L. Praus Ph.D., účast 9 osob.
7. června – Bonsaje, Jaroslav Hobík, přednáška s promítáním fotografií z Evropské výstavy
bonsají, účast 11 osob.
1. listopadu – Mexiko – země Mayů, PhDr. Miloslava Havlíčková, účast 6 osob.
13. listopadu - Chrysantémy na divoko, Jaroslav Hobík, účast 30 osob.
další akce v kavárně muzea:
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13. února - Workshop – kreslení mandal, Bc. Jana Heidenreichová, účast 4 osoby.
17. května – VI. ročník akce - Make-up maraton – krásou proti rakovině na podporu nadace
Mamma – Help, účast 186 osob.
Ve středověkém sklepení, které je součástí stálé expozice, probíhaly přednášky o víně
a vinařství v Čechách spojené s degustací.
4. dubna - degustace České zahradnické akademie Mělník – studenti 4. ročníku, účast 13
osob.
3. května - posezení záchranářů a policie ČR k zahájení výstavy „Ano, pane doktore“, účast
25 osob.
5. května - posezení turistů ze Slovenska, účast 33 osob.
10. května - posezení členů Hasičského záchranného sboru, účast 21 osob.
12. května - posezení skupiny turistů, Pavel Zicha, účast 8 osob.
16. června – P. Štolbová, oslava narozenin, účast 8 osob.
28. června – posezení pedagogů SOŠ a SOU Neratovice, účast 55 osob.
2. srpna - CK – Amicor – turisté z Francie, účast 19 osob.
3. srpna - Exod Mšeno – pí. Machová, účast 14 osob.
22. září - Klub turistů – Chrudim, účast 40 osob.
25. října - AMICOR – francouzští turisté, účast 33 osob.

Mimo muzeum se uskutečnily tyto přednášky:
11. ledna – Kuba I., Volnočasové centrum Velký Borek, PhDr. Miloslava Havlíčková, účast
15 osob.
1. února – Mokřady, Centrum seniorů Mělník, Mgr. Libor Praus Ph.D., účast 30 osob.
8. února – Kuba II., Volnočasové centrum Velký Borek, PhDr. Miloslava Havlíčková, účast
16 osob.
23. února - Zajímavosti Kokořínska, Střemy, PhDr. Miloslava Havlíčková, účast 46 osob.
16. března – Kuba, Kulturní centrum Kostel, Mělnické Vtelno, PhDr. Miloslava Havlíčková
účast 12 osob.
3. dubna – Kuba, Centrum seniorů Mělník, PhDr. Miloslava Havlíčková, účast 38 osob.
29. června - Mělník na cestě k 28. říjnu 1918, Náměstí Míru, Mgr. Lukáš Snopek, účast
1 osoba.
24. září - Historická malba s námětem svatého Václav při práci na vinici ze Sbírky
RMM, Městská knihovna Neratovice, Mgr. Lukáš Snopek, účast 4 osoby.
13. října - Historické předpoklady okolností vzniku Československa – Mělnické Vtelno,
Mgr. Lukáš Snopek, účast 6 osob
2. listopadu – Mexiko, Hostín, PhDr. Miloslava Havlíčková, účast 23 osob.
6. listopadu - Zvuky přírody, Centrum seniorů Mělník, Mgr. Libor Praus Ph.D., účast 28
osob.
12. prosince - Dějiny města Mělníka v letech 1648–1848, Husův dům Mělník, Mgr. Lukáš
Snopek, účast 14 osob.
Další akce pro veřejnost v muzeu i mimo muzeum, které muzeum organizuje
nebo se na organizaci podílí:
27. ledna - zimní ornitologická vycházka ke Světovému dni mokřadů, Neratovice, účast
36 osob.
11. února - Mělnický masopust – tým pracovníků muzea spolupracoval na přípravě
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a realizaci obnovené tradici mělnického masopustu. Secvičil a předvedl několik tematických
žertovných veršovaných hříček v kostýmech, zapojil se do průvodu a přichystal masopustní
občerstvení. Průvod provázelo na čtyři stovky návštěvníků.

13. 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 na míru pro Centrum seniorů Mělník. Účast 56 seniorů
a pracovníků centra.

7. března - O velikonoční perníkové chaloupce – Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky,
akce při vernisáži Kašpárkův rok 2017 obrazem, účast 77 osob.
18. března 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. Na zpáteční cestě se do města doneslo líto. Program byl tentokráte vzhledem
k panujícímu mrazivému počasí pružnější. Jarní tradici si nenechalo ujít za silné pozornosti
médií 125 účastníků.

21. března - Vycházka za sovami na Mělníku, účast 15 osob.
24. března – Velikonoční řemeslnický jarmark – za účasti 48 jarmarečníků nabízejících
tradiční řemeslnické zboží převážně velikonočního a jarního charakteru. Nechyběly stylové
dekorace či možnost ochutnat něco dobrého v muzejní kavárně. Malí i velcí návštěvníci měli
možnost si v 10 interaktivních dílničkách uplést třeba pomlázku, nazdobit perníček, či si
vyrobit jarní dekorace. Jarmark navštívilo celkem 1158 návštěvníků, což je nejvyšší počet
v historii pořádání této akce.
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27. března - Milli Janatková – Mým kořenům – výtvarný workshop pro rodiny s dětmi
(malování rodového stromu) a večerní sólový interaktivní koncert, celková účast 40 osob.
10. dubna – Klavírní koncert žáků ZUŠ Mělník, žáci Martiny Hůtové, účast 47 osob.
4. - 5. května - Vítání ptačího zpěvu Mělník, účast 33 osob.
12. května - Vítání ptačího zpěvu Neratovice, účast 20 osob.
16. května - Koncert klavírního oddělení ZUŠ Mělník, žáci Nikol Sikorové Dis., účast 35
osob.
17. května – Třídní koncert oddělení smyčcových nástrojů ZUŠ Mělník, žáci Jindřišky
Kubecové a Jany Tomanové, účast 31 osob.
25. května - Mělnická muzejní noc – spojená s oslavami 130. výročí založení mělnického
muzea. Hlavním bodem programu byla promenáda historických kočárků s modelkami
v dobových kostýmech a s dobovými účesy, které na hlavách žákyň tanečního oboru ZUŠ
Mělník a muzejnic vykouzlila děvčata ze SOŠ a SOU Neratovice. Na přehlídce se představily
kočárky ze Sbírky RMM od 2. poloviny 19. století až do 80. let 20. století. Hudební doprovod
zajistila kapela učitelů ZUŠ Mělník. Přehlídkou kočárků však muzejní noc teprve začala. Děti
si užily přírodovědnou soutěž, na jejímž konci si za odměnu mohly vlastnoručně vyrazit denár
kněžny Emmy a dostaly balónek s výročním logem muzea. Návštěvníci prošli kurzem
„Prvorepublikovým domácím ošetřovatelem snadno a rychle“ při interaktivním programu
na výstavě Ano, pane doktore!. Kavárna ožila ochutnávkou vín vinařství Bc. Milan Vondrák
a k dobrému vínu zněly klávesy Miroslava Krause. Muzejní noc navštívilo celkem 653 osob.

28. května – Dobré ráno na promenádě – program pro klienty Centra seniorů Mělník
představil průřez výroby historických kočárků při elegantní kočárkové promenádě. V rolích
modelek vystoupily pracovnice muzea v dobových kostýmech. Akce podpořila reminiscenční
přístup při práci se seniory. Účast 32 osob.
29. května - „Já jsem muzikant“ – vystoupení žáků hudebně dramatického kroužku
pod vedením Mgr. Evy Kloboučníkové, ZŠ J. Seiferta Mělník, účast 44 osob.
28. června – Zpátky do školních škamen – program pro klienty Centra seniorů Mělník
představil pohled na úsměvné i ty vážnější vzpomínky na školní léta v různých časových
etapách. Účastníci besedy si nejenom povídali o tom, jak to chodívalo před a za katedrou, také
si znovu vyzkoušeli psaní na břidlicových tabulkách či důvtip Fröblových dárků. Účast 34
osob.
28. června - Vycházka za mělnickými rorýsi a jiřičkami i ostatními ptačími obyvateli
našeho města, účast 25 osob.
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26. července – Program k výstavě Ano, pane doktore! pro rodiny s dětmi – zážitkově
historický program přibližující prvorepublikové zdravotnictví interaktivním způsobem, účast
40 osob.

16. srpna – Program k výstavě Mňauuu aneb Kočky v muzeu - zážitkový program
pro rodiny s dětmi k výstavě s tematickým tvořením, účast 39 osob.

8., 9. a 16. září - Dny evropského dědictví 2018, (národní téma: Společné dědictví, společné
hodnoty). RMM v roli lokálního garanta spoluorganizovalo zpřístupnění devíti památek
na Mělníku a okolí a připravilo k akci tištěný programový leták.
6. října – Hrátky s tetičkou Mínou. Program pro děti v rámci Gastrofestivalu
Středočeského kraje – výstaviště Lysá nad Labem - dílnička s výrobou uzlových panenek
a dřevěného pejska, účast 85 osob.
6. října – Festival ptactva Mělník- vycházka přes zdymadlo dále po cyklostezce k Vltavě,
odchyt a ukázka kroužkování ptáků, účast 41 osob.
7. října - Festival ptactva Veltrusy - vycházka po modré turistické značce přes Vltavu
do zámku ve Veltrusech, účast 23 osob.
20. října - Mezinárodní den archeologie - komentovaná prohlídka archeologické lokality
pozdně halštatského – časně laténského hradiště a KP Minice, Kralupy nad Vltavou.
Hradištěm zájemce provedl dr. M. Slabina, který na této lokalitě prováděl systematický
archeologický výzkum v 70. letech minulého století. Účast 43 osob.
28. října - Den Středočeského kraje - 9:30 Derniéra výstavy Mňaaau aneb Kočky
v muzeu - program pro rodiny s dětmi s průvodcem Kocourkem Švarcíkem – komentovaná
prohlídka, hádanky, čtenářský koutek, muzejní dílnička s výrobou papírové kočky
v pláštěnce, kočičí škrabošky a také kočičí knížky, 11:00 Slavnostní předání cen vítězům
soutěže „Zakletá klubíčka“ 11:00 - 13:00 Přírodovědný kvíz pro děti v obnovené expozici
přírody 14:00 Komentovaná prohlídka výstavy Mělník na cestě k 28. říjnu na nám.
Míru14:30 Komentovaná prohlídka nové dlouhodobé výstavy Dětských houpadel
a plyšových medvědů a expozice historických kočárků s kurátorkou Mgr. Naďou Černou,
15:00 Edith Stein (1891–1942), židovská intelektuálka ve víru dějin 20. století – Přednáška
Miroslava Líra v kavárně muzea. Po celý den bylo Regionální muzeum Mělník otevřeno
za symbolické vstupné 1,- Kč! Den Středočeského kraje navštívilo 201 lidí.
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6. listopadu - Klavírní koncert žáků ZUŠ Mělník, účast 36 osob.
8. listopadu - Koncert pěveckého sboru Chrapot spojený s křtem nového CD s natočenou
variací na melodii státní hymny „Mělník starý, domov můj“, účast 83 osob.
29. listopadu - Třídní koncert žesťových nástrojů ZUŠ Mělník, účast 43 osob.
1. 12. Předvánoční řemeslnický jarmark - za účasti čtyřiceti pěti jarmarečníků nabízejících
tradiční řemeslnické zboží převážně adventního a vánočního svátečního charakteru.
Nechyběly ukázky textilních technik, práce ze dřeva, přírodní kosmetické produkty, ukázky
výzdoby skleněných ozdob, drátování, či dílnička na květinové vazby. Malí i velcí
návštěvníci měli možnost zastavit se u deseti interaktivních zón a vyrobit si dáreček. Zájemci
mohli v rámci jarmarku navštívit doprovodný program Tajemné bonsaje Spolku přátel bonsají
Mělník a květinové vazby Jaroslava Hobíka a především výstavu Půjdem spolu
do Betléma. Jarmark navštívilo celkem 1570 návštěvníků.

6. prosince - Adventní koncert v chrámu sv. Petra a Pavla - viola a zpěv. Vystoupili
Vratislav Kříž, Yukiko Kinjo, Jitka Hosprová Lenka Navrátilová, účast 121 osob.
9. prosince - Vánoční hra s koledami o narození Ježíška - vystoupení se svými žáky
nastudovala Mgr. Lýdie Paďourová-Havláková, účast 61 osob.
18. prosince - „Půjdem spolu do Betléma“ – vystoupení žáků hudebně dramatického
kroužku pod vedením Mgr. Evy Kloboučníkové, ZŠ J. Seiferta Mělník, účast 57 osob.

Práce s dětmi a mládeží, spolupráce se školami
Období roku 2018 znamenalo propracovanou intenzivní spolupráci se školami, školními
zařízeními a zájmovými organizacemi. Přímou cestou probíhala komunikace s pedagogy,
kteří si velmi rychle osvojili pořadníkový přihlašovací systém na jednotlivé programy a akce
muzea. Pedagogové si pochvalují nabídku programů a termínů přímo ve školním prostředí
formou tzv. kartičkového systému. Již počátkem 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 velmi vřelých vztahů s pedagogy
probíhala jednání k jednotlivým akcím v prostorách vybraných škol, kde se měli zájemci
možnost z úst muzejní pedagožky seznámit s charakteristikou vybraného programu.
Intenzivněji se muzejní pedagožka věnovala kooperaci se školami i v rámci volnočasových
aktivit a poskytla oporu pro realizaci výstav spojených s výročím založení místní mateřské
školy.
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V době od 23. ledna do 8. února se realizovala série 13 projektů k výstavě Viktor Dyk
na historických pohlednicích. Cílovou skupinou se stali žáci druhého stupně základních škol
a středoškolští studenti. Kurátor výstavy obeznámil mladé účastníky setkání s životem a dílem
mělnického rodáka, literáta a politika V. Dyka, s jeho významným podílem na utváření
samostatného čsl. státu a celkově žáky uvedl do politicko - kulturní situace doby, v níž autor
žil a pracoval. Setkání nechyběla edukativní část, připravená muzejní pedagožkou. Studenti
z nabízených portrétů osobností kraje rozeznávali Dykovu tvář, snažili se najít jeho možné
vrstevníky, na aktuální mapě města hledali místa nesoucí Dykův odkaz, zaposlouchali se
do veršů ze známého díla Milá sedmi loupežníků, či skládali správné názvy jeho básnických
sbírek a románů. Také pro ně byla připravena tematická doplňovačka. Cílem programu se
stalo seznámení s osobností Viktora Dyka, podpora zájmu o kulturní bohatství regionu
a podpora jazykové a literární výchovy. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní
vzdělávání podpořil projekt vzdělávací oblast Český jazyk/Literární výchova (základní
literární směry a významní představitelé domácí literární scény. Program odpovídal
průřezovému tématu Mediální výchova.
Programu se zúčastnilo 234 žáků a studentů a 12 pedagogů ze ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník,
ZŠ Jungmannovy sady Mělník, Střední průmyslové školy stavební Mělník, Střední
zdravotnické školy Mělník a České zahradnické akademie.

26. ledna se muzejní pedagožka zúčastnila studijní exkurze do Národního památníku Terezín
společně se žáky osmých a devátých ročníků ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník. Cílem byl
náhled na edukační činnost nekmenové muzejní instituce přímo v praxi.
29. ledna a 12. února proběhl doprovodný program k výstavě Petr Pěnkava – Ohlédnutí.
Seznámil návštěvníky s tvorbou šemanovického malíře Petra Pěnkavy. Hlavní zřetel byl
kladen na popis a pochopení významu obrazů, neboť malíř do svých děl vkládá nadsázku,
humor či satirické momenty. Byla vysvětlena technika olejomalby, kterou jsou díla vytvořena.
Součástí programu byla tvorba tzv. rozpohybovaného obrazu. Žáci na základě fotokopií děl
z výstavy pomocí koláže a dalších prostředků vytvořili pohyblivé části na obrazech a 3D
detaily. Programu se zúčastnilo 39 dětí a 3 pedagogové.
Od 1. do 23. března probíhala v muzeu premiéra projektu pro žáky prvního stupně základních
škol a škol mateřských Velikonoční dávnohrátky aneb Jak to bylo u Kudrnů
o postních nedělích. Muzejnice Naďa Černá a Jitka Králová opět zavedly děti
na Kudrnův statek a do jeho okolí tentokráte v době končícího masopustu. Zastavily se
u zvyklostí i každodennosti jednotlivých postních nedělí. Hravě, interaktivně, s důrazem
na lidové tradice regionu, dramatickou výchovu, rozvoj motoriky. Děti si připomněly význam
masopustních obchůzek a základních maškar. Posléze prošly nedělí černou, pučálkovou,
kýchavnou, družebnou. Vyzkoušely si polní práce na sv. Řehoře (rozsívka a sázení brambor).
Chlapci se stali vojáky Řehořova vojska a verbovali budoucí prvňáky. Příběh žáky zavedl
i ke zvyklostem neděle smrtné a květné. V rukodělné dílničce se děti naučily po vzoru tzv.
uzlových figur vytvořit Moranu. Program podpořil zájem o kulturní bohatství našeho regionu,
podnítil pozornost mladé generace k odkazu svých předků a dále taktéž podpořil rozvoj
motorických dovedností a ústní lidovou slovesnost. Projekt korespondoval s Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání / vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět,
vzdělávacím oborem Lidé a čas. V Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní
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vzdělávání přispěl k vzdělávací oblasti Dítě a společnost, dílčí vzdělávací cíl seznamování se
světem lidí, kultury a umění.
Program využilo 1120 dětí a 97 pedagogů ze ZŠ Jungmannovy sady Mělník, ZŠ Jaroslava
Seiferta Mělník, MŠ Nebužely, ZŠ Zdiby, ZŠ Mělník – Pšovka, MŠ Pohádka Mělník, MŠ
Zvoneček Mělník, ZŠ Jana Amose Komenského Lysá nad Labem, Mělník, ZŠ s praktickými
třídami Mělník, ZŠ Malý Újezd, MŠ Motýlek Mělník.

Během roku proběhla série sedmi projektů Poznej své město, poznej svůj region
připravených pro dva ročníky primy Gymnázia Františka Palackého v Neratovicích, dále pak
pro všechny ročníky Soukromé střední zdravotnické školy Mělník, o.p.s., a také pro žáky ZŠ
Dolní Beřkovice, ZŠ Dřísy, ZŠ Tišice a ZŠ Jungmannovy sady Mělník. 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. 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.
Celkově se projektů zúčastnilo 256 dětí a studentů a 20 pedagogů.

RMM se připojilo k celosvětové oslavě Dne Země a připravilo komponovaný program
ve dnech 20., 23. a 24. dubna ve skalním obydlí ve Lhotce pro žáky ZŠ Jindřicha Matiegky
Mělník, ZŠ Jungmannovy sady Mělník a ZŠ Tišice. 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 strakapoud velký, sojka obecná, pěnice
černohlavá, sýkora modřinka, červenka obecná, či budníček menší. Nejzajímavějším úlovkem
byla trojice vzácnějšího krutihlava obecného. Nechyběly četné dotazy, fotodokumentace
ze strany dětí i prohlídka okolí skalního bytu. V závěru setkání si děti vyzkoušely, jak dobrým
pomocníkem může být v přírodě obyčejný látkový kapesník. Jedno odpoledne bylo vyhrazeno
zájemcům z řad veřejnosti. Celkově akci s velkou pozitivní zpětnou vazbou navštívilo 161
dětí a dospělých návštěvníků.
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Během roku proběhla série šestnácti programů 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 (např. pře o délku kocourkovi mašle před rychtářem u dveří
radnice) a několika úkoly přiblížit minulost města nad soutokem a jeho zajímavosti. Do ručně
vytvořených pracovních listů, které zároveň plnily roli pamětních listů, děti za pomoci rodičů
vyplňovaly pětici tematických úkolů. Navrhovaly domovní znamení pro „svůj“ domeček
na náměstí, vlepovaly denárek, ztvárňovaly symbol města, vinný hrozen, určovaly Labe
s Vltavou a nezapomněly na vlastnoruční otisk pamětního muzejního razítka. V cíli je čekalo
hledání pokladu, váčků plných denárů (čokoládových), které se po vyřčení zaklínadla spustily
z okna. Cílem akce bylo mimo jiné rozšíření volnočasového spektra a podpora citlivého
vnímání a vztahu k místu, kde žijí, u nejmladší generace. Celkem se na výpravu do minulosti
vydalo 390 dětí a 34 pedagogů z MŠ Motýlek Mělník, MŠ Pohádka Mělník, MŠ Lužec nad
Vltavou, ZŠ Jungmannovy sady Mělník, ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník, ZŠ Mělník – Pšovka,
ZŠ s praktickými třídami Mělník, ZŠ Malý Újezd a 95 účastníků programu realizovaného
o prázdninách pro Rodinné centrum Kašpárek a pro širokou veřejnost.

V rámci výstavy Ano, pane doktore!, nabízející pohled na prvorepublikové zdravotnictví,
připravil tým policistů, strážníků, preventistů, edukátorky a záchranářů ze středočeské
záchranné služby tři typy programů pro školy. Sociálně preventivní program provedl děti
první pomocí v současné praxi a cílil na oblast zdravého způsobu života. Děti si zopakovaly
zásady bezpečného chování ve škole a ve volném čase, v silničním provozu. Vyzkoušely si
záchranu tonoucího (simulace tísňového volání), poskytnutí první pomoci. Následovala
prezentace každodenní práce integrovaného záchranného systému v regionu s diskuzí. Děti
nacvičily základní neodkladnou resuscitaci a resuscitaci asistovanou, první pomoc při
bezvědomí a nepřímé masáži srdce, i obsluhu automatického externího defibrilátoru. Druhý
z programů, zážitkově historický, realizovala muzejní pedagožka (v roli tehdejší zdravotnice)
jako praktický kurz „Prvorepublikovým domácím pečovatelem snadno a rychle“. Seznámila je
se zajímavými okamžiky světa zdraví v první republice. Děti si prohlédly přístroje na domácí
elektromasáže, osahaly si vybavení cestovní lékárničky, sestavily domácí přístroj
na macerování, pečovaly o kojence. Vyzkoušely břišní pás, změřily se na staré váze – míře,
orazily původní recept. Prohlédly si vybavení zubní ordinace, vyzkoušely staré optické
pomůcky. Třetím typem programu pak byl výukový projekt první pomoci pro nejmenší
s vedoucím školitelem Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Markem
Hylebrantem. Cílem programu byla prevence rizik ohrožujících duševní a fyzické zdraví
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a minulost a současnost zdravotnické péče. V RVP pro základní vzdělávání podpořil program
vzdělávací oblast Člověk a jeho zdraví / Výchova ke zdraví, dále Člověk, stát a právo.
Odpovídal průřezovému tématu Mediální výchova (objektivní a kritický přístup k mediálním
sdělením). Proběhlo 65 programů; z toho 31 sociálně preventivních, 31 zážitkově
historických, a tři pro nejmenší pro 1569 žáků a 99 učitelů ze škol převážně v regionu.

25. – 26. června se uskutečnila trojice interaktivních programů pro malé návštěvníky Tetička
Mína vypravuje, které byly zrealizovány v interiéru a exteriéru skalního obydlí ve Lhotce
u Mělníka. Pohádková postava Míny seznámila děti přístupnou hravou formou se životem
ve skále, s vybavením, každodenními činnostmi, s kravkou Strakou, děti si přečetly společně
pohádku o zatoulaném kůzleti a nechyběla terénní dílnička, v níž si děti vlastnoručně
vytvořily chrastící želvičku ze skořápek ořechů a postavily si zajímavé modely z hráškové
stavebnice. Akci navštívilo celkem 99 dětí a 14 pedagogů ze ZŠ Jungmannovy sady Mělník,
MŠ Čečelice a MŠ Pohádka Mělník.

24. července se pak uskutečnily dva programy pro rodiče s dětmi s celkovou účastí 116 dětí
a jejich rodičů / prarodičů.

Ve dnech 6. a 7. září se uskutečnil program Houby pro školy pro žáky prvního a druhého
stupně ZŠ Jungmannovy sady Mělník a ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník, které jsou zapojeny
do celoročního environmentálního projektu EVVA, a pro žáky ze ZŠ J. Seiferta Mělník.
Muzejníkům se i přes extrémní sucho podařilo nasbírat přes 85 druhů hub a mohl být
realizován interaktivní program zaměřený na poznávání druhů a prevenci rizik otrav
jedovatými houbami. Program vznikl ve spolupráci s mykologem Jaroslavem Malým. Opět
nechybělo barevné zónové rozlišení podle druhů, nechyběl kout se vzácnými úlovky
a největšími lákadly. Tentokráte prostor oživily 3D vtipné situace ze života houbařů. Proběhlo
také tříhodinové odpolední setkání s veřejností. V RVP pro základní vzdělávání odpovídá
průřezovému tématu Environmentální výchova, ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda
(2. stupeň ZŠ) – vzdělávací obor Přírodopis – Biologie hub, stavba, výskyt, význam hub,
zásady sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami. Ve vzdělávací oblasti Člověk
a jeho svět (1. stupeň ZŠ) – tematický okruh Rozmanitosti přírody (rostliny, houby,
živočichové). Návštěvnost: 481 dětí a 31 pedagogů, dále 51 z veřejnosti. Poznámka: Došlo
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ke zvýšení návštěvnosti této edukativně osvětové akce. Sběr exemplářů pro výstavu
samosběrem zajistil v rámci Kokořínska tým mělnických muzejníků.

V období 9. – 19. října se realizovala série 19 zážitkových programů pro mateřské školy
a žáky prvních tříd základní školy k výstavě Mňauuu aneb Kočky v muzeu. Ty na výpravě
do kočičího světa provázel chlupatý kamarád, maskot muzea kocourek Švarc. Děti se nejprve
od kocourka dozvěděly něco málo z kočičí historie, kde byli tito dnešní domácí mazlíčci
kdysi posvátní, odkud pocházejí, jak se dostali do Evropy, či, kde jim šlo doslova o život.
Poté se vydaly děti na komentovanou prohlídku více než 583 koček jako hraček
a sběratelských předmětů. Prohlédly si slavné kočičí hrdiny v hravé podobě, kočky
z exotických zemí, i kočky – hračky, s nimiž si hrály děti před desítkami let. Poté následovalo
posezení ve čtenářském kočičím koutku, kde Švarc přečetl malým návštěvníkům první
kapitolu z osudů o fous slavnějšího kocoura, Mikeše. V druhé části setkání probíhalo
tematické tvoření. Děti si za asistence kocourka vytvořily své vlastní kartonové kočičky
i s pláštěnkami plnými barevné fantazie. Také si nazdobily své vlastní kočičí škrabošky.
S radostí také využily hrátky v herním koutku s autorskými prvky a malý módní salon
s kočičími modely. Akci navštívilo celkem 427 dětí a 42 pedagogů.

Doprovodného programu k exteriérové výstavě Mělník na cestě k 28. říjnu 1918 se v září
a v říjnu 2018 zúčastnili žáci ZŠ Jungmannovy sady a ZŠ J. Seiferta a studenti Soukromé
střední zdravotnické školy Mělník. Účastníci těchto komentovaných prohlídek mohli využít
dvě verze pracovních listů k výstavě (1. stupeň ZŠ; 2. stupeň ZŠ a SŠ), které žákům přiblížily
poselství výstavy. Programů se zúčastnilo celkem 190 osob.
Od 16. listopadu do 21. prosince proběhlo 78 interaktivních projektů k výstavě Půjdem spolu
do Betléma. Představily se zde tradiční vyřezávané a malované betlémy z Krkonošského
muzea v Jilemnici (Jilemnicko a Podkrkonoší), doplnily je pak dva mělnické betlémy.
K vidění byly fotografie z Izraele Mgr. Libora Prause, Ph.D. a pohled na narození Ježíše
očima historika Mgr. Lukáše Snopka. Výstavu zahájili živým betlémem sami muzejníci.
Dominantní součástí výstavy byl interaktivní projekt pro školy, který dosáhl maximálního
rozsahu. Program připravila a realizovala muzejní pedagožka. Filmovou projekcí si děti
připomněly okolnosti kolem narození Ježíška, historii vzniku betlémů i tradiční betlemářské
kraje. Žáci si prohlédli jesličky, materiály užívané k jejich výrobě, určovali základní figury,
v hrané scénce poznaly cenu figurek na trzích. Vyzkoušeli rozmístění postav a sehráli hru
na darovníčky. Nechyběly samoobslužné interaktivní kouty. Největší úspěch získala dílnička.
Děti zde započaly výrobu skládacího vystřihovacího betlémku na dřevěném stojánku, který
jim navrhla muzejní edukátorka. Cílem programu bylo seznámení nejmladší generace
s českou betlemářskou tradicí, podpořit zájem o kulturní dědictví našich předků s důrazem
na region a taktéž polytechnickou výchovu. V RVP pro předškolní vzdělávání podpořil
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program vzdělávací oblast Dítě a společnost, pro základní vzdělávání vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět / Lidé a čas /Člověk a společnost / Výchova k občanství, Člověk
ve společnosti. Projekt absolvovalo 1924 osob, 1741 žáků a 183 pedagogů ze škol nejen
v regionu.
RMM poskytlo ZŠ a MŠ Chlumín početný soubor vesměs regionálně specifického
obrazového materiálu k tématu vzniku Československa za účelem jeho využití při výuce.
Pro MŠ Pod Vrchem Mělník připravil historik muzea program Vlastivědná abeceda.
Byly uskutečněny 2 vycházky za vodními ptáky na pískovnu Baraba pro ZŠ Jungmannovy
sady Mělník s celkovou účastí 60 osob.
Realizovány byly ukázky odchytu a kroužkování ptáků pro ZŠ Jungmannovy sady Mělník
v Brozánkách a v Nedamově s celkovou účastí 55 osob a pro Dvořákovo gymnázium Kralupy
v Zeměchách s účastí 23 osob.
Ve dnech 24. 9. – 31. 10. byla realizována přírodovědná soutěž pro žáky druhého stupně ZŠ
Cesty tažných ptáků, do které se zapojilo 6 tříd ze 4 škol. (ZŠ Jungmannovy sady, ZŠ
J. Seiferta, ZŠ J. Matiegky a ZŠ Dolní Beřkovice).
Přednášky na školách
Na úseku přírodovědném byly realizovány 3 přednášky – Mokřady (ZŠ Čečelice)
a Stopařské minimum (ZŠ Mlazice a ZŠ Tišice) s celkovou účastí 78 dětí.
Na úseku historie proběhly 3 přednášky - Karel IV. (ZŠ Byšice), Mistr Jan Hus (ZŠ Byšice)
a Vznik ČSR (ZŠ Jungmannovy sady Mělník) s celkovou účastí 82 dětí.
Na úseku archeologie se uskutečnila 1 přednáška – Pravěk na Mělnicku (ZŠ J. Matiegky
Mělník) s účastí 26 žáků.
Na úseku etnografie byly realizovány 4 přednášky – Od posvícení do adventu (2x ZŠ
J. Seiferta Mělník) a Rodina, Vánoce (2x ZŠ Kly) s celkovou účastí 104 dětí.

Konzultační činnost.
- prezenční studium fondu specializované vinařské knihovny muzea, Z. Čižmář
- prezenční studium dokumentace spolku Bratrstvo (baráčníci) Mělník-Pšovka, J. Červinka
- prezenční studium fotografií Mělníka od Sidonky z doby před r. 1887, K. Knorová
- dokumentace k rozhraničníku tří krajů u Liběchova, J. Klimeš
- spojitost Mělníka se sv. Ludmilou, sv. Václavem a Karlem IV., R. Van Vleet
- informace k vinařství rodiny Kozderovy na Mělníku, J. Cemus, SRN
- konzultace k bibliografii vlastivědných prací vyšlých po r. 2010, M. Klihavec
- oponentský posudek interního grantu – mělnické vinařství v raném novověku, FF UJEP
- snímek partyzánů v čele s mjr. Kaniščevem na zámku Řepín, Obec Košátky
- poskytnutí reprodukce článku J. Stáhlíka z regionální knihovny, J. A. Čepelák
- podklady pro kampaň 100 osobností českého muzejnictví, AMG ČR
- literatura reflektující dění na Mělnicku v r. 1938 – konzultace, M. Švarcová
- sluneční hodiny ve sbírce muzea, J. Fomín, UPM Praha
- srpen 1968 v Neratovicích a okolí – konzultace k heuristice, N. Škorvagová
- informační zdroje k nejstarším dějinám obce Libiš, M. Mölzer
- dodání podkladů k výzkumu kulturních akcí k 100. výročí ČSR, VŠE Praha
- historické záběry na budovu SPŠS Mělník k prezentaci na výstavě, O. Lešnerová, MEKUC
- Věžníkové z Věžník a Mělnicko, O. Stehlíková
- informace k osobnosti Josefa Ferdinanda Lobkowicze (1885–1914), Ľubovnianské muzeum,
SR
- lokální trať Lhotka-Střednice, redakce serveru iDnes.cz
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- informace k osobnosti Josefa Hořejšího (1910–1950), Mgr. P. Mallota, ÚSTR Praha
- Jakub Horčický z Tepence – hejtman mělnický, K. Šlajsna
- Židovské osídlení na Mělnicku, PhDr. M. Kinkor
- podklady pro komentovanou procházku Městská část Pšovka v rámci Dnů architektury, Ing.
arch. M. Řehák
- Historie turismu na Kokořínsku v období 1850-1945 – bakalářská práce, A. Myšková
- historie šlapacích autíček, M. Šátka
- EVVO projekty a aktivity, výstava hub, Mgr. R. Koláčná, Mgr. M. Kopecká, ZŠ
Jungmannovy sady Mělník, ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník
- 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
- koordinace a harmonogram akcí a vzájemná spolupráce s Městským úřadem Mělník, PhDr.
Mgr. P. Volf, Mgr. Z. Jansová, H. Rychtaříková, Městský úřad, Mělník
- spolupráce na projektech a výtvarných soutěžích, PaedDr. I. Wenkeová, ZUŠ Mělník
- příprava Mělnické muzejní noci – promenáda, J. Lechner, ZUŠ Mělník; M. Holý, zvukař,
Mgr. M. Hortová, taneční pedagog
- příprava sociálně preventivního projektu k výstavě Ano, pane doktore, tým Prevence
kriminality, Městské policie Mělník a Policie ČR, Bc. I. Podivínská, DiS, npor. Mgr.
M. Johnová, vstrm. R. Havelková, DiS, por. M. Moták, npor. Bc. T. Svoboda
- konzultace závěrečné práce s tematikou muzejní edukace, Mgr. A. Suková, ZŠ Mělník –
Pšovka
- konzultace diplomové práce s tematikou edukačních projektů pro I. stupeň, Mgr. A. Suková
- schůzka s ředitelkou ČZA Mělník p. Richterovou k výstavě projektové výuky ve vstupních
prostorech
- příprava, realizace a edukace k výstavě Rytíři mělničtí, Rytíři mělničtí, p. Mazura a kolektiv
- příprava prezentace projektu Kyberprostor@včeraadnes.cz na konferenci v Drážďanech,
npor. Mgr. T. Svoboda
- koordinace a harmonogram vánočních jarmarků v Mělníku, Mgr. Z. Syrová, vedoucí odboru
školství a kultury MÚ Mělník a Ing. Krutišová – event jarmarků
- příprava sociálně preventivní výstavy s tematikou dopravní výchovy, npor. Mgr. T. Svoboda
– PČR Mělník
– podklady pro článek do sborníku SM v Roztokách vztahující se k ZAV ve Středočeském
kraji a archeologii, K. Nový
– keramika a další archeologický materiál z výzkumů na kat. území Nelahozeves, K. Sklenář
- ptačí druhy v okolí Velkého Borku, Borůvka
- přikrmování ptáků v zimě, E. Srbová, účastníci vycházky ke Světovému dni mokřadů
- ptáci v areálu Spolany Neratovice, M. Lehká, L. Karlík
- vodní ptáci v PP Jiřina, E. Horká
- sčítání ptáků u polních hnojišť, M. Šálek
- výskyt sýčka obecného na Mělnicku, J. Kleker
- určení ptačího hnízda, P. Švec
- odchyt bramborníčků hnědých, M. Pudil
- pozorování chocholoušů obecných u Záboří, J. Šiška
- určení druhu sovy na sídlišti v Rousovicích, J. Kovaříková
- pozorování vlka u Chodče, A. Eiseltová
- zimování budníčků menších na Kelských loukách, K. Novotný
- zimní invaze čečetek, A. Klvaňová
- vodní ptáci na Vltavě u Mělníka, P. Bergmann
- lektorská činnost při vyvěšování budek v ZŠ malý Újezd, J. Tywoniaková
- recenze ornitologického článku do časopisu Panurus, M. Paclík, J. Vrána
- odchyt kulíška nejmenšího v Kokořínském dole, I. Svoboda
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- výskyt luňáka červeného na Mělnicku, D. Rak
- výskyt orla mořského na Mělnicku, K. Novotný
- odborná ornitologická literatura pro amatéry, M. Malecká
- chocholouši obecní v Mladé Boleslavi, J. Šifta
- hnízdění sokolů na Spolaně a mělnické elektrárně, V. Beran
- návrat tažných ptáků, L. Novák, E. Srbová
- hnízdní výskyt čejky chocholaté na Mělnicku, J. Šiška
- uhynulý orel mořský u Vliněvsi, Z. Vermouzek, G. Dobruská, D. Rak
- výskyt bukáčka nejmenšího na pískovně Baraba, K. Novotný, I. Svoboda
- rozšíření vzácných druhů modrásků na Mělnicku, J. Beneš
- ochrana hnízd chocholouše, A. Klvaňová
- hromadná nocoviště vran, L. Kadava
- Jak určovat věk krutihlava obecného, I. Svoboda
- určení asijského druhu špačka, I. Justová
- určení druhu motýla, E. Srbová, K. Novotný
- páchník hnědý v hořínském parku, J. Dvořák
- zimování pěnice černohlavé ve Velké Británii, J. Sedláček
- přírodovědná soutěž pro školy, P. Lumpe, Správa CHKO Kokořínsko-Máchův kraj
- hnízdění ledňáčků ve stromových vývratech, K. Novotný
- ptactvo Jizerských hor, M. Pudil, Severočeské muzeum v Liberci
- příprava Festivalu Ptactva, G. Dobruská, Česká společnost ornitologická
- výpomoc při kroužkování ptáků na Festivalu ptactva Mělník, I. Svoboda, K. Novotný
- vyvěšování budek v sadech na Polabí – J. Hakl, Město Mělník
- recenze ornitologického článku do časopisu Panurus, R Hampl
- hnízdění chocholoušů obecných v Mladé Boleslavi, J. Šifta
- hnízdní výskyt vlh pestrých na Mělnicku, L. Viktora, Česká společnost ornitologická
- zpětná hlášení kroužkovaných ptáků v Brozánkách, P. Lumpe
- určení ptačího mláděte, H. Kabešová
- kroužkování na odchytové akci Acrocephalus, K. Ševčíková, L. Harmáčková, J. Vrána
- Jednotný program sčítání ptáků, Z. Vermouzek, Česká společnost ornitologická
- motýli na Mělnicku, J. Beneš, Entomologický ústav Akademie věd ČR.
- určení druhu brouka, N. Vébrová
- určení druhu netopýra, J. Audy
- výskyt vzácných ptačích druhů na pozemcích Spolany Neratovice, M. Lehká,
- spolupráce na revitalizaci ZŠ Malý Újezd, I. Tywoniakova
- hnízdní výskyt ptáků na Labi východně od Neratovic, E. Neubergová
- ornitologická vycházka pro ZŠ Bezno (proběhne na jaře 2019)
- vhodné aktivity na téma ptáků pro děti spojené s pohybem venku, K. Kučerová
- výsledky kroužkování pěnic černohlavých na Mělnicku, V. Brlík
- zimní výskyt bramborníčka černohlavého v České republice, A. Holub
- zimní nocoviště havranů v mělnickém přístavu, I. Svoboda
- hromadné úhyny kosů (virus usutu), N. Černá
- říjnový výskyt vlaštovek, F. Novák
Odborné posudky
leden: posudek na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů na bytovém domě Studentská
3278, Mělník – firma Proxima
březen: posudek na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů na bytovém domě Nové
náměstí 702 – 706 ve Štětí (J. Cílek – předseda SVJ)
květen: posudek na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů na bytovém domě Bezručova
2895 – 2896, Mělník
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Publikační a ediční činnost
29. března se v RMM uskutečnila řádná schůze redakční rady Vlastivědného sborníku
Mělnicka (Confluens), jejímž předmětem byla příprava 11. čísla této seriálové publikace
plánovaného na rok 2019. Spoluvydavatelem publikace bude opět Státní okresní archiv
Mělník. Další schůze redakční rady proběhla 11. prosince ve Státním okresním archivu
Mělník.
Průběžně byly poskytovány podklady pro tematickou publikaci věnovanou vývoji
středočeského regionu mezi lety 1918–2018 Mgr. Dušanu Strakulovi (100 let české státnosti
ve Středočeském kraji).
KRÁLOVÁ Jitka, Jde to i jinak, Policista č. 12/2017.
KRÁLOVÁ Jitka, Rizika kyberprostoru v muzeu, Policista č. 2/2018.
KRÁLOVÁ Jitka, Ano, pane doktore!, Policista č. 11/2018
KRÁLOVÁ Jitka, Ano, pane doktore!, Veřejná správa č. 19/2018
KRÁLOVÁ Jitka, VACHKOVÁ, Muzeum škole – škola muzeu, Věstník AMG 6/2018
PRAUS Libor, O čečetkách a ptačím bloudění, Ptačí svět č. 2/2018: str. 8 – 9.
PRAUS Libor, Chocholouši obecní: Poslední mohykáni?, Naše příroda č. 6/2018: str. 26–30
PRAUS Libor, Zimní výskyt bramborníčků černohlavých (Saxicola rubicola) na Mělnicku,
Panurus č. 27/2018: str. 67–71
SNOPEK Lukáš, Událost, která v učebnicích chybí, Mělnická radnice č. 2/2018.
SNOPEK Lukáš – VESELÁ Alena – ZENTNER Jakub Václav, Kapitoly z minulosti Vraňan
a Mlčechvost, Vraňany 2018. Publikace vznikla ve spolupráci s archeoložkou a historikem
muzea a v rámci obrazového doprovodu prezentuje 20 artefaktů z muzejní sbírky
SNOPEK Lukáš, „Osmičková“ symbolika kaple sv. Barbory ve Vrbně, Vrbenský občasník
2018.
SNOPEK Lukáš, Trocha Krkonoš na Mělníku, Mělnická radnice č. 12/2018.
redakci sborníku Confluens zaslány 2 příspěvky k edukační činnosti muzea s názvem
Edukační počiny Regionálního muzea Mělník. Ohlédnutí za léty 2016 – 2018 a Prezentace
muzejní edukační teorie a praxe v letech 2017 – 2018. (J. Králová)
redakci Mělnické radnice a dalším médiím zaslán příspěvek První republika očima mladých
výtvarníků komentující výstavu ZUŠ v muzeu. Včetně fotografií. (J. Králová)

Výzkumná a badatelská činnost
úsek historie
- rešerše ve Státním okresním archivu Mělník (Mělník na přelomu 19. a 20. století, kapucíni
na Mělníku) a v Národní knihovně v Praze (speciální literatura k problematice 1. světové
války). (L. Snopek)
badatelská návštěva u pamětníka pana Josefa Honse. (L. Snopek)
pracovní cesta do Neratovic-Lobkovic - osobnost M. Plesinger-Božinova (L. Snopek)
- rešerše ve Státním okresním archivu Mělník - 130 let mělnického muzea, všední život
v regionu v době Protektorátu Čechy a Morava (N. Černá)
přírodovědný úsek
- mezinárodní sčítání vodního ptactva na Vltavě mezi soutokem s Labem a Vraňany
a na Vraňansko-hořínském kanále (11.1., 20.2., 20.3., 12.4., 18.10., 13.12.)
- sbírání faunistických dat v regionu Mělnicka (min. 1 den v týdnu – lužní lesy kolem Labe
a Vltavy, pískovny v dolním Povltaví, CHKO Kokořínsko...)
- průběžné kroužkování ptactva na zájmových lokalitách
- mapování pro atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR
- mapování výskytu denních motýlů na Mělnicku
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- sledování výskytu živočichů za pomocí fotopastí
- monitoring výskytu a hnízdní úspěšnosti chocholoušů obecných

Odborné semináře, konference, komise a další vzdělávání
16. ledna - účast historika muzea na projekci dokumentárního filmu věnovaného osobnosti
ukrajinského „Palacha“ Vasyla Makucha na Gymnáziu Jana Palacha v Mělníku. (L. Snopek)
18. - 21. ledna - účast na Mezinárodních veletrzích cestovních turistických příležitostí
v regionech Regiontour a průmyslu cestovního ruchu Go v Brně. Prezentace nabídky
muzejních aktivit (stálé expozice, výstavy, akce), města Mělníka a celého regionu.
(J. Králová, K. Frelichová. L. Janatková)
25. ledna - účast pracovnice propagace na kurzu Interpretace (Mgr. Bára Pešková) v Praze.
(K. Frelichová)
29. ledna - studijní návštěva muzea voskových figurín Grévin (posouzení výstavní činnosti
a propagace soukromého subjektu). (J. Králová)
29. ledna – účast pracovnice propagace na konferenci Cestovní ruch – marketing destinace
na zámku v Liblicích (propagační materiály muzea k dispozici u registrace účastníků i zámku
Liblice, výměna materiálů se Zlatým pruhem Polabí).(K.Frelichová)
30. ledna – 2. února - účast muzejní pedagožky na konferenci Poslání a budoucnost muzeí
v přírodě ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Aktivní zapojení
v odpoledních pracovních skupinách - téma kategorizace způsobů oživování a typů
prezentací, hranice mezi veřejnou službou a komercí. (J. Králová)
8. – 9. února - účast na Zoologických dnech Brno – konference České zoologické společnosti.
(L. Praus)
16. února – účast na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World (Praha,
Incheba). Prezentace nabídky muzejních výstav, stálých expozic, programu na léto, akcí
pro rodiny s dětmi. Pódiová prezentace aktivit muzea a soutěž. (M. Havlíčková,
J. Kirchnerová, J. Králová, R. Vojáčková)
2. března - účast muzejní pedagožky na akreditovaném kurzu Koncept GLOs –
autoevaluační nástroj v rukách pedagoga. S jakými obsahy a učebními zkušenostmi
odcházejí žáci z muzea? Muzeum hlavního města Prahy. (lektor: Mgr. Petra Horská PhD.)
(J. Králová)
19. března - spoluorganizovala muzejní pedagožka druhé 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 badatelsky orientované výuky a volitelně
kombinované praktické semináře např. na téma aktivizačních metod při práci se
středoškoláky, či představení jihlavského projektu Inkubátor. Mělnická edukátorka setkání
koordinovala. (spolupráce na vedení skupiny J. Králová, Regionální muzeum Mělník
a I. Vachková, Muzeum hlavního města Prahy)
19. března - účast muzejní pedagožky na jednání členů regionální platformy k projektu
krajská rodinná politika Středočeského kraje na Ministerstvu práce a sociálních věcí.
(J. Králová)
28. března - účast pracovnice propagace na školení na KÚSK na téma nová média
a propagace. (K. Frelichová)
6. dubna - studijní návštěva Regionálního muzea v Náchodě a Pevnostní tvrze Dobrošov
(posouzení expoziční a výstavní činnosti, práce s veřejností). (J. Králová)
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9. dubna - účast muzejní pedagožky u kulatého stolu projektu Krajská rodinná politika
Středočeského kraje na téma Hodnoty a potřeby rodiny v hotelu Tosca v Čelákovicích.
(J. Králová)
13. dubna – účast na Veletrhu Regiony v Lysé nad Labem. Prezentace nabídky muzejních
aktivit (stálé expozice, výstavy, akce), města Mělníka a celého regionu. (J. Králová,
K. Frelichová, M. Havlíčková, J. Kirchnerová)
27. dubna – účast pracovnice propagace na prezentaci firmy AV Media na výstavě
Labyrintem českých dějin věnované modernímu řešení expozic pomocí 3Dtechnologií…
(K. Frelichová)
17. května – účast na slavnostním vyhlášení soutěže Gloria Musaealis ve Smetanově síni
Obecního domu v Praze, kde RMM získalo prestižní ocenění Muzeum roku 2017 a pobočka
Skalní obydlí ve Lhotce pak třetí místo. (J. Králová, M. Havlíčková, K. Frelichová)
18. května – účast na slavnostním zahájení Festivalu muzejních nocí v Galerii moderního
umění v Hradci Králové. Při tomto slavnostním aktu se dostalo opět prostoru soutěži Gloria
Musealis a oceněným institucím v soutěži Muzeum roku. (M. Havlíčková, J. Králová,
P. Kirchner)
21. – 22. května - účast muzejní pedagožky na konferenci Aktuální trendy v muzejní
prezentaci a edukaci s tématem Vliv digitálních technologií na dětského návštěvníka
a mezioborové přesahy muzejní pedagogiky v Zámeckém areálu Ctěnice v Praze (Muzeum
hlavního města Prahy). Prezentace příspěvku Kyberprostor@včeraadnes.cz, studijní návštěva
stálé expozice a edukačních programů MHMP. Aktivní účast na plenárním zasedání Komise
pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku, podána zpráva o činnosti pracovní skupiny,
kterou spolukoordinuje. (J. Králová)
21. srpna – účast pracovnice propagace na kurzu NEN - začínáme zadávat elektronicky
v Praze - Otidea. (K. Frelichová)
18. září - účast muzejní pedagožky na 3. setkání členů regionální platformy k projektu
Krajská rodinná politika Středočeský kraj na Ministerstvu práce a sociálních věcí v Praze.
Pro setkání si připravila prezentaci k tématu dobrá praxe Regionálního muzea Mělník
ve spolupráci s Programem prevence kriminality. (J. Králová)
24. září - spoluorganizovala muzejní pedagožka třetí 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 metody a techniky dramatické výchovy v muzejní pedagogice –
přednosti a úskalí a volitelně kombinované praktické semináře Mělnická edukátorka setkání
koordinovala, (spolupráce na vedení skupiny J. Králová, Regionální muzeum Mělník
a I. Vachková, Muzeum hlavního města Prahy).
24. – 25. zíáří - účast muzejní pedagožky společně se zástupcem Policie ČR na 27.
konference bavorských, saských, hornorakouských a českých odborných pracovníků muzeí
Žasnout – objevovat – tvořit! Vzdělávání v muzeu v Muzeu hygieny v Drážďanech. Akci
pořádalo Saské zemské pracoviště pro muzejnictví ve spolupráci s AMG ČR. Mělnický tým
zde vystoupil s příspěvkem Digitální technologie, virtuální svět a jejich rizika. Sociálně
preventivní projekt v muzejní oblasti. Témata setkání se věnovala např. inkluze muzea, jaké
jsou prezentační možnosti muzeí dneška, jak oslovit nejmladší generaci, či mají být muzea
mimoškolní učebnou, či fungovat jako prostor k sebepoznávání. Studijně byla navštívena
výstava Rasismus. Vynález lidských ras. (J. Králová, T. Svoboda)
25. září - účast pracovnice propagace na školení Nová média II. na KúSk. (K. Frelichová)
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27. září - účast muzejní pedagožky na poradě muzejních edukátorů příspěvkových
organizací Středočeského kraje z oblasti kultury v budově Krajského úřadu v Praze.
Muzejní pedagožka zde prezentovala příspěvek Do muzea! Malé muzeum a jeho návštěvníci.
Postřehy z edukační praxe. Zpětná vazba první linie. Postřehy a inspirace z každodenní
praxe. (J. Králová)
1. – 5. října - odborná exkurze do bavorských muzeí v přírodě, organizovaná Českým svazem
muzeí v přírodě, Souborem lidové architektury Zubrnice a Metodickým centrem pro muzea
v přírodě Rožnov pod Radhoštěm. Návštěva nejznámějších německých (potažmo evropských)
muzeí v přírodě (Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim, Oberpfälzer Freilandmuseum
Neusath – Perschen, Bauernhausmuseum Lindberg, Museumsdorf Bayerischer Wald Tittling,
Freilichtmuseum Finsterau); dále pak Centra stavitelského dědictví Plasy a města Regensberg.
Organizační tým zajistil pro muzejníky ceněnou nadstavbu v podobě komentovaných
prohlídek s odborníky, diskuzi i možnost nahlédnutí do profesního zákulisí. Pro edukační
práci se tak nabízela možnost posoudit a inspirovat se interaktivními prvky v navštívených
muzeích, posoudit expoziční a výstavní činnost, seznámit se s technikou transferů objektů
v německém prostředí, posoudit fungování oživeného skanzenu v praxi, zhlédnout výstavy
k německému školství, pašeráctví na česko-německé hranici, hračkám, návštěvnický servis
a navázat spolupráci s kolegy z oboru. (J. Králová, M. Havlíčková).
12. 10., 26. 10., 9. 11. účast pracovnice propagace na kurzu MK ČR Základy muzejního PR
a marketingu v Praze. (K. Frelichová)
18. října - účast pracovnice propagace na školení EZAK (elektronické zadávání veřejných
zakázek) na KúSk. (K. Frelichová)
Pravidelná účast na jednáních SAK. (A. Veselá)

Organizace práce a řízení
I nadále se muzeum, jako příspěvková organizace Středočeského kraje řídilo všemi platnými
právními předpisy, směrnicemi a nařízeními.
Pravidelně se konaly pracovní porady všech pracovníků muzea poslední středu v měsíci, dle
potřeby získaly charakter dvouhodinového setkání, probíhaly velmi intenzívně i porady
k přípravě projektů a výstav.
Pravidelně se konaly pracovní porady všech pracovníků muzea poslední středu v měsíci, dle
potřeby probíhaly 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 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.
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Městský úřad Mělník (odbor školství a kultury) příprava exteriérové výstavy Mělník na cestě
k 28. říjnu 1918
Státní okresní archiv Mělník spolupráce při přípravě 11. čísla Vlastivědného sborníku
Mělnicka (Confluens; vyjde 2019) a při realizaci přednáškového cyklu k výročí vzniku
Československa.
Spolana Neratovice (Vítání ptačího zpěvu, vycházka k mokřadům na pozemku Spolany,
plánované vyvěšování budek do okolí Spolany v roce 2019).
Další spolupráce probíhá s jednotlivci ve všech oborech.

Opravy a údržba, zlepšování prostředí a služeb.
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 pro školy a návštěvníky.
Ve skalním obydlí Lhotka byl proveden generální úklid všech prostor před otevřením. Ve
světnici byla opravena část omítky a světnice byla vybílena. Byly opraveny vstupní dveře
a vrátka.
V celém areálu byla odstraněna náletová zeleň, která narušovala skálu a poražen 1 strom,
který zasahoval sousedům do střechy. Postupně se tak celý prostor vrací do původní podoby.
V objektu v Kralupech byla provedena výměna oken za plastová.
V hlavní budově v Mělníku bylo provedeno zateplení střechy přední budovy. Akce byla
provedena z 80%, neboť bylo zjištěno poškození folie, která musí být vyměněna. Akce bude
dokončena v r. 2019.
V hlavní budově a v Ostruhové ulici byly na okna umístěny květinové truhlíky
s pelargoniemi. Nově byly osázeny květináče v atriu, upravena zeleň na parkánu.
Do depozitáře archeologie v Kralupech nad Vltavou byla pořízena sestava regálů.
Pro novou část expozice, která je věnována historickým houpadlům bylo zrestaurováno šest
houpadel.
Do expozice ve Lhotce byly zakoupeny 2 polohovací figuríny.
Za již nevyhovující automobil Nissan Patrol zakoupen nový osobní automobil Dacia Lodgy.

Zpracovaly: Mgr. Naďa Černá
PhDr. Miloslava Havlíčková

V Mělníku 5. 2. 2019

Podklady dodali jednotliví odborní pracovníci muzea.
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