Regionální muzeum Mělník
náměstí Míru, 276 01 Mělník
příspěvková organizace Středočeského kraje

PLÁN VÝSTAV A AKCÍ NA ROK 2014
Muzeum vyhlašuje soutěž O NEJHEZČÍ KRASLICI aneb TRADIČNĚ I NETRADIČNĚ, uzávěrka 6. 4.
Ozdobte kraslici tradičním způsobem, či novou, moderní technikou, přineste svůj výtvor do muzea a zúčastněte
se soutěže o zajímavé ceny. Kraslice budou vystaveny na muzejním Velikonočním jarmarku a hodnoceny
návštěvníky. Od 15. 4. do 27. 4. budou soutěžní kraslice vystaveny v muzeu.
7. 1. – 2. 2. Motýli - výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Mělník pod vedením
PaedDr. Ireny Wenkeové ve vstupních prostorách, vernisáž se koná 8. 1. 2014 od 16.30 hodin v malém sále,
výstavu zahájí vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ Mělník
7. 1. – 2. 2. Jak rostla EMĚ - výstava dokumentující vznik elektrárny EMĚ Mělník, muzejní kavárna
24. 1. – 2. 3. výstava obrazů Vlastimila Týmy – vernisáž výstavy se koná 23. 1. od 17.00, velký sál
4. 2. – 2. 3. Kašpárkův rok 2013 obrazem -výstava mapující další rok činnosti Rodinného centra Kašpárek
Mělník, vernisáž se koná 5. 2., vstupní prostory
4. 2. – 2. 3. Obyčejové tradice na Mělnicku obrazem – výstava snímků dokumentující vybrané obyčejové
tradice v mělnickém regionu, muzejní kavárna
4. 3. – 30. 3. Industriální stavby – Pivovar Lobeč - výstava žáků výtvarného kroužku DDM Mělník pod
vedením Moniky Chmelařové, vstupní prostory
4. 3. – 30. 3. Loučení se zimou - výstava fotografií s přírodní tematikou, muzejní kavárna
1. 4. – 27. 4. Zvířata v zámeckém parku - výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Mšeno, pobočka
Mlazice pod vedením Hany Menclové, vstupní prostory
1. 4. – 4. 5. 2014 Velikonoce v kavárně - když se ponoří kavárna do jarní atmosféry, muzejní kavárna
6. 4. uzávěrka soutěže - O NEJHEZČÍ KRASLICI aneb TRADIČNĚ I NETRADIČNĚ - soutěž pro
širokou veřejnost, školy, školky, jednotlivce…o zajímavé ceny. Ozdobte kraslici tradičním způsobem, či
novou, moderní technikou, přineste svůj výtvor do muzea a zúčastněte se soutěže. Kraslice budou vystaveny na
muzejním Velikonočním jarmarku a hodnoceny návštěvníky. Od 15. 4. do 27. 4. budou soutěžní kraslice
vystaveny v muzeu.
6. 4. Velikonoční dávnohrátky aneb Jak to bylo u Kudrnů „Děti, přišel jara čas…“ - interaktivní program
pro veřejnost o předvelikočních časech našich předků a o tom, co příchod jara znamenal v životě tehdejších
dětí, velký sál od 13.00 hodin
6. 4. vynášení Morany - rozloučení se zimou a jarní hry ve spolupráci s Rodinným centrem Kašpárek,
od 15.00 hodin
12. 4. Velikonoční jarmark - tradiční řemeslný jarmark ve všech prostorách muzea spojený se soutěží o
nejhezčí kraslici, od 9.00 – 17.00 hodin
15. 4. – 27. 4. Výstava soutěžních kraslic aneb TRADIČNĚ I NETRADIČNĚ - výstava kraslic zapojených
do soutěže o nejhezčí kraslici
29. 4. – 25. 5. Setkání - výstava prací vzniklých v rámci činnosti Volnočasového centra Velký Borek
pod vedením Zuzany Hokešové, vstupní prostory
6. 5. – 1. 6. Foto J. Bambas - výstava fotografií v muzejní kavárně

16. 5. Muzejní noc
7. 5. – 29. 6. Doba kamenná – archeologická výstava, vernisáž se koná 6. 5., velký sál
27. 5. – 22. 6. Co už umím? (VII.) - výstava prací žáků Výtvarného kroužku Klementiny Průchové ze Základní
školy Jaroslava Seiferta Mělník, vernisáž proběhne 28. 5. 2014, vstupní prostory
3. 6. – 29. 6. Výstava k výročí města Mělníka v muzejní kavárně
11. 7. – 31. 8. výstava papírových i umělohmotných modelů – Centrum papírových modelů Neratovice,
vernisáž 10. 7. v 17.00 h.,
5. 8. – 31. 8. Mělnické pastorále – výstava fotografií Ladislava Záruby, muzejní kavárna
5. - 6. 9 výstava hub ve velkém sále
13. – 14. 9. Dny evropského dědictví
28. 10. Den Středočeského kraje
4. 11 -30. 11 – výstava k výročí města Mělníka
4. 11. – 30. 11. Od posvícení až do sv. Ondřeje – výstava v muzejní kavárně
6. 12. Předvánoční řemeslný jarmark – již 14. ročník tradičního řemeslného jarmarku v prostorách muzea od
9 -17 h.
Změna programu vyhrazena. Aktuální informace získáte na www.muzeum-melnik.cz
Otevírací doba: úterý – neděle 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace Středočeského kraje, náměstí Míru 54, 276 01 Mělník

