Regionální muzeum Mělník
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
příspěvková organizace Středočeského kraje

PLÁN VÝSTAV A AKCÍ NA ROK 2016
24. 11. – 10. 1. Honzík volá Bětu: Vánoce jsou tu!. Výstava výtvarných prací Výtvarného kroužku
Klementiny Průchové ze ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník. Vstupní prostory.
27. 11. -10. 1. Advent a Vánoce v zemi Joulupukkiho. Nahlédnutí do prožívání adventního
a vánočního času obyvateli Finska. Seznámení s dějinami a přírodou této severské země
prostřednictvím stručných textů, fotografií ze současného Finska i skrze vystavované exponáty.
12. 1. – 7. 2. Legenda o zazděné kočce - Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké
školy Mělník pod vedením PaedDr. Ireny Wenkeové. Práce vznikly v rámci projektu s Regionálním
muzeem Mělník. Vstupní prostory. Vernisáž se koná 13. ledna 2016 od 16.00 hodin v malém sále.
15. 1. - 14. 2. Obrazy Petra Pěnkavy
Vrnisáž se koná ve čtvrtek 14. 1. v 17:00 hodin.

- Výstava obrazů Petra Pěnkavy velký sál.

21. 1. od 14 hodin, CSM: Paměť skal. Vyprávění mělnické muzejnice PhDr. Havlíčkové o stopách
lidské činnosti na skalách na Kokořínsku spojené s projekcí. (místo: CSM)
26. 1. Koncert žáků ZUŠ učitele Jelena. Malý sál od 17 hod.
27.1. Klavírní koncert žáků ZUŠ učitelky Táni Nové. Malý sál od 17 hod.
9. 2. – 6. 3. Od Simien po Bale. Obrázky z Etiopie. Výstava snímků mělnické muzejnice a cestovatelky
Miloslavy Havlíčkové. Muzejní kavárna.
9. 2. – 6. 3. Výstava prací žáků ZŠ Jungmannovy sady Mělník. Výstava výtvarných prací žáků Základní
školy Jungmannovy sady Mělník pod vedením Mgr. Andrey Doležalové s prozatím utajeným námětem
a názvem. Vstupní prostory. Vernisáž se koná 10. února 2016 od 16.30 hodin.
10. 2. od 9 hodin. „Hoj, už je tady masopust!“. Komponovaný program, který slovem, popěvky
a několika vstupy maškar připomene tradici masopustního veselí. (místo: CSM)
11. 2. od 17 hodin. Etiopie. Vyprávění a promítání z putování po Etiopii mělnické muzejnice
a cestovatelky Miloslavy Havlíčkové. Muzejní kavárna.
8. 3. -3. 4. Kašpárkův rok 2015 obrazem. Výstava mapující další rok činnosti Rodinného centra
Kašpárek Mělník. Vstupní prostory. Vernisáž se koná 9. 3. 2016.
8. 3. -3. 4. Obyčejové tradice na Mělnicku obrazem – Poledne zvoníme
Výstava snímků dokumentující vybrané obyčejové tradice v mělnickém regionu. Tentokráte tradiční
obchůzka spojená s klapáním. Muzejní kavárna.
13. 3. Velikonoční dávnohrátky aneb „Jak to bylo u Kudrnů o pašijovém týdnu “ interaktivní
program pro děti o předvelikonočních časech našich předků a o tom, co příchod jara znamenal
v životě tehdejších dětí, velký sál, začátek programu: 13.00 hodin.

13. 3. Vynášení Morany - rozloučení se zimou a jarní hry ve spolupráci s Rodinným centrem Kašpárek
a Folklorním souborem Jarošáček Mělník od 15.00 hodin, sraz u Regionálního muzea Mělník.
19. 3. Velikonoční jarmark - tradiční řemeslný jarmark ve všech prostorách muzea od 9.00 – 17.00
hodin. (Králová)
25. 3. – 24. 4. Výstava p. Vaněček – Výstava obrazů Jiřího Vaněčka, velký sál. Zahájení 24. 3.2016.
5. 4. – 30. 4. Květinové jaro očima Ladislava Záruby. Výstava fotografií plná jarní inspirace.
Muzejní kavárna.
5. 4. – 30. 4. Co už umím (?), IX.
Výstava prací žáků Výtvarného kroužku Klementiny Průchové ze Základní školy Jaroslava Seiferta
Mělník. Vstupní prostory. Vernisáž proběhne 7. 4. 2016.
5. 4. – 31. 5. CSM: Od Simien po Bale. Obrázky z Etiopie. Výstava snímků mělnické muzejnice
a cestovatelky Miloslavy Havlíčkové. (místo: CSM)
13. 4. Vycházka za ptákem roku červenkou obecnou. Sraz v 16.30 hodin u muzea.
2. 5. -30. 9. – Otevřeno skalní obydlí Lhotka od čtvrtka do neděle a o státních svátcích
3. 5. – 29. 5. Expedice Karel IV. Výstava prací žáků Výtvarného oboru ZUŠ Mělník pod vedením
PaedDr. Ireny Wenkeové. Vernisáž 4. 5. v 16 h – venkovní prostory nebo velký sál
3. 5. – 29. 5. Jaro na zahradě
Výstava fotografií s jarními motivy hledáčkem mělnické muzejnice Evy Srbové. Muzejní kavárna.
6. 5. Vítání ptačího zpěvu (Mělník). Sraz v pátek 6. 5. po 18. hodině na tradičním místě na levém
břehu Vltavy, cca 1,5 km nad soutokem. Večerní táborák, spaní ve vlastních spacácích. Ranní vítání
začíná v sobotu 7. 5. ve 4.30, zájemci mohou dorazit i kdykoli během sobotního dopoledne.
Připravena bude ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Předpokládaný konec v sobotu ve 12 hodin.
Pořádá Česká společnost ornitologická a Regionální muzeum Mělník. Vede Libor Praus
(praus@muzeum-melnik.cz, mob.: 605 522 692) a Petr Lumpe.
14. 5. Vítání ptačího zpěvu (Neratovice). Sraz v sobotu 14. 5. v 7.00 na pravém břehu Labe
u železničního mostu. Vycházka (7 km) kolem dočišťovacích nádrží Spolany k Tišické pískovně.
Pozorování a určování ptáků podle zpěvu. Za pěkného počasí proběhne ukázka odchytu
a kroužkování ptáků. S sebou dalekohledy, terénní obuv a svačinu, vhodné i pro rodiny s dětmi.
Předpokládaný konec ve 12 hodin. Pořádá Česká společnost ornitologická a Regionální muzeum
Mělník. Vede Libor Praus (e: praus@muzeum-melnik.cz, mob.: 605 522 692).
10. 5. „Z pohádky do pohádky“. Vystoupení žáků 5. A hudebně dramatického kroužku ze ZŠ J.
Seiferta pod vedením Mgr. Evy Kloboučníkové. Malý sál od 16 hodin.
11. 5. Koncert ZUŠ – malý sál
12. 5. Od 14 hodin – CSM: Od Simien po Bale. Mělnická muzejnice a cestovatelka PhDr. Havlíčková
potěší klienty CSM svým vyprávěním a promítáním z putování po Etiopii.
12. 5. Koncert ZUŠ – malý sál
20. 5. Mělnická muzejní noc – Pobavit se, poznat, prožít…. Muzejní noc ve stylu časů barbarů.
Slavnostní zahájení výstavy Barbaři v 17.00 hodin.

21. 5. – 24. 6. Barbaři - Výstava bude zaměřena na období od změny letopočtu do 5. st.n.l. a bude
ukazovat život tehdejšího germánského etnika, především markomanského a v závěru
langobardského a durynského v Čechách i s jejich zvláštnostmi.
26. 5. – 30. 9. Ke cti otce vlasti – Císař Karel IV. a Mělník. Exteriérová výstava ve spolupráci s městem
Mělník a Státním okresním archivem Mělník.
31. 5. -26. 6. S družinou do pravěku. Výstava dětí ze školní družiny ZŠ Jungmannovy sady Mělník
pod vedením paní učitelky Radky Maškové. Vstupní prostory.
31. 5. -26. 6. Vozítka a houpadla na dobových fotografiích. Výstava archivních snímků z dílny
muzejní etnografky. Muzejní kavárna.
8. 6. Listnaté stromy a houby 4. díl – přednášky Mykologického kroužku Mělník se vrací do kavárny
muzea, přednáší Pavel Hruška od 17:00 hodin.
21. 6. Koncert Mělnického sboru Chrapot. Malý sál od 18 hodin.
28. 6. – 28. 7. Ježek v kleci. Výstava rozličných podob známého hlavolamu mělnického sběratele Otto
Ečera. Muzejní kavárna.
28. 6. Od 14 hodin, CSM: Karel IV., Mělník a Řím. Cestopisně historická přednáška Mgr. Lukáše
Snopka. Přednáška muzejního historika představí osobnost českého panovníka v souvislosti s jeho
korunovační cestou v roce 1355. Přednáška proběhne u příležitosti 700. výročí narození této
osobnosti a budou připomenuty jeho vazby k Mělníku.
28. 6. – 28. 8. Jaro v Maghrebu – obrázky z putování únorovým Marokem – fotografická výstava
muzejního zoologa Mgr. Libora Prause, Ph.D. ve vstupních prostorech
28. 6. Slávek Jelen Tour 2016 - pěvecký večer žánrů různých chutí, od 18:00 v malém sále
8. 7. – 28. 8. Už si zase hrajou aneb návrat modelářů a hračiček do muzea - výstava nejen
papírových modelů. Slavnostní zahájení se koná 7. 7. od 17:30 hodin.
14. 7. -30. 10. HAFani! Výstava dětských hraček a pejsků. Doprovodné aktivity ve znamení nejlepších
přátel člověka. Malý sál
19. 7. Tetička Mína vypravuje – Skalní obydlí ve Lhotce od 12:30 hodin
2. 8. – 4. 9. Hradiště na Mělnicku. Výstava přibližující slovem i obrazem opevněná sídliště od doby
bronzové po středověk. Muzejní kavárna.
10. 8. Komentovaná prohlídka výstavy Ke cti otce vlasti pro děti od 10:00 hodin
17. 8. Projděte se Mělníkem s kocourkem Švarcíkem – Poznejte své město Mělník s historikem
Lukášem Snopkem a kocourkem Švarcíkem. Výlet po městě pro RC Kašpárek a rodiny s dětmi začíná
v 9,30 hod. před muzeum.
30. 8. – 25. 9. Mělník včera a dnes - výstava dokumentující průběh regionálního projektu žáků 8. B
ze ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník pod vedením Mgr. Marcely Antonínové. Vstupní prostory.

6. 9. – 2. 10. Výstava Réva vinná a víno v Bibli. Písmo svaté je osvědčený zdroj inspirace pro umělce
a výtvarníky všech generací. Výstava návštěvníkům představí několik příkladů výtvarného zpracování
témat ze Starého i z Nového zákona, která se týkají vína nebo vinařství. Prezentovány zde budou
zvláště práce spojené s uměleckým dějepisem Mělnicka. Prostory kavárny.
10. – 11. 9. – Dny evropského dědictví - mělnické muzeum v roli lokálního garanta ve spolupráci
s místními patrioty a spolky zpřístupní vybrané památkové objekty na Mělníku, v Liběchově, Vliněvsi,
Dolních Beřkovicích a ve Vrbně.
16. – 18. 9. Vinobraní v muzeu
23. 9. – 30. 10. BÍLÁ TEMNOTA. Drogy. Cesta tam a zpět - výstava z cyklu sociálně preventivních
projektů tentokráte zaměřená na drogovou problematiku. Slavnostní zahájení se koná ve čtvrtek
22. 9. ve velkém sále muzea od 17.00 hodin.
27. 9. – 30. 10. Drogy. Cesta do pekel - výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Mělník pod vedením
PaedDR. Ireny Wenkeové ve spolupráci s Programem prevence kriminality Města Mělníka. Vstupní
prostory. Vernisáž 29. 9. 2016 od 16 hodin.
Festival ptactva na Mělníku, Sraz v sobotu 1. 10. v 8:00 před budovou mělnického muzea na náměstí
Míru. Nenáročná trasa ornitologické vycházky povede přes Hořínský park a zdymadlo a dále po
cyklostezce k Vltavě, kde bude připravena ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Délka trasy cca 4 km.
Vede: Libor Praus a Petr Lumpe. Pořádá Regionální muzeum Mělník ve spolupráci s AOPK RP Správa
CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.
2. 10. 2016, 8:00-11:00 Festival ptactva Veltrusy, Sraz v neděli 2. 10. v 8:40 před železniční stanicí
Nelahozeves (příjezd vlaku z Kralup n. Vltavou v 8:33). Nenáročná trasa ornitologické vycházky
povede po modré turistické značce přes Vltavu do Veltruského zámeckého parku (4 km), v případě
zájmu možno dojít podél Vltavy až do Kralup n. Vltavou (8 km). Pozorování a určování ptactva.
Za dobrého počasí proběhne ukázka odchytu a kroužkování ptáků. S sebou dalekohled, oblečení
do terénu, svačinu a dobrou náladu. Pořádá Regionální muzeum Mělník a Česká společnost
ornitologická. Vede: Libor Praus
4. 10 – 30. 10 Příběhy duše - výstava nestátní neziskové organizace Fokus Praha, která se věnuje
komplexní komunitní péči o lidi s dlouhodobým duševním onemocněním v neústavních podmínkách.
Akce navazuje a je součástí týdne duševního zdraví. Muzejní kavárna
13. 10. Hildegarda z Bingenu, nejvzdělanější žena středověku - přednáška o benediktinské abatyši
z 12. století, která se zvláště v německy mluvících zemí stále těší značné popularitě. Hildegardin
pronikavý intelekt zasáhl do mnoha oborů, zajímala se mj. o přírodu a léčivé účinky bylin. Cenné
poznatky z jejích spisů načerpali i badatelé v oboru dějin vinařství. Přednáší pan Miroslav Lír do 17.00
hodin v kavárně muzea.
19. 10. Houby teplomilných doubrav - přednáška Mykologického kroužku Mělník. Přednáší Stanislav
Tutka v kavárně muzea od 17:00 hodin.
28. 10. Den Středočeského kraje - derniéra výstavy HAFani s programem pro děti, slavnostní předání
cen vítězům letní soutěže „Hledá se Brok a jeho parta“…

1. 11. – 20. 11. Jungmannka a Matiegka. Spolu v přírodě - výstava žáků ZŠ Jungmannovy sady Mělník
pod vedením Mgr. Radky Koláčné a ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník pod vedením Mgr. Martiny Kopecké
obrazem a textem představí výsledky environmentální výchovy těchto škol. Vstupní prostory
1. 11. – 27. 11. Než barvy vyblednou…podzimní příroda pohledem muzejního přírodovědce
Mgr. Libora Prause PhD. Muzejní kavárna.
2. 11. Zdravotně prospěšné druhy hub - přednáška Mykologického kroužku Mělník. Přednáší Jaroslav
Malý a Ing. Jan Kroutil v kavárně muzea od 17:00 hodin. Na místě bude možné zakoupit některé
preparáty z hlívy ústřičné.
3. 11. Zajímavosti jihozápadní Kanady - přednáška ředitelky muzea PhDr. Miloslavy Havlíčkové
s postřehy a promítáním z cest. Muzejní kavárna, 17.00 hodin.
22. 11. – 8. 1. 2017 Už k nám vklouzlo Vánoc kouzlo - výstava výtvarných prací Výtvarného kroužku
Klementiny Průchové ze ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník. Vernisáž 23. listopadu v 16.00 hodin. Vstupní
prostory.
29. 11. – 8. 1. 2017 Vánoce v kavárně - výstava plná správné vánoční atmosféry. Muzejní kavárna.
25. 11. – 8. 1. Vánoce 50 - 60 let - nahlédnutí do vánočního času padesátých a šedesátých let
20. století (1954 – 1967), Jak vypadaly tehdejší stolování a jídelníček, výzdoba interiérů a design?
A jak to bylo s dárky? Dalo se spolehnout na nabídku tehdejších obchodů, vybírat z luxusní nabídky
Tuzexu, nebo se využívalo dovedných rukou v domácím prostředí? Slavnostní vernisáž se koná
ve čtvrtek 24. 11. od 17:00 hodin.
3. 12. Předvánoční řemeslný jarmark - již 15. ročník tradičního adventního jarmarku ve všech
prostorách muzea.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

