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Programové tipy Mekuc – květen 2018
Odhalená pravda / The Naked Truth
Ve čtvrtek 10. května bude divadelní sál MKD hostit představení Divadla Bolka Polívky a StageArtCZ Odhalená pravda. Dojemná komedie Dave Simpsona o ženách, které se rozhodnou, každá z jiného důvodu, absolvovat kurz tance u tyče, je oslavou nezlomné bojovnosti
překonávající zdánlivě nezdolné překážky, síly přátelství a ženskosti ve všech jejích podobách. Humor hry je často založen na lechtivých
narážkách, které ale v sestavě ryze ženské tělocvičny působí přirozeně a rozhodně nepohorší. S herecky i fyzicky velmi náročnou hrou si
šestice hereček poradila s bravurou prozrazující, že atraktivní a stále oblíbenější pole dance, aktivitu na pomezí umění a sportu, musely
poctivě na vlastní kůži trénovat.
Adéla Marie Jirků: Něco z Mařky
Ve čtvrtek 17. května se v galerii Ve Věži v Pražské bráně uskuteční vernisáž výstavy mladé výtvarnice MgA. Adély Marie Jirků
Něco z Mařky. Autorka studovala na VŠUP Praha v Atelieru Ilustrace a grafiky, poté ve Francii na ESBAM v Marseille, Studio
Champs de la peinture u prof. Bartoliho a absolvovala v roce 2011 na AVU Praha, Ateliér grafiky 1 u prof. Lindovského.
Malířka a ilustrátorka využívá rozmanitých technik nejen kresby i malby, od minimalistické tužky či suché jehly přes akvarel po výšivku.
Výstava v mělnické galerii Ve Věži představuje práci na autorské knize Mařka, čerpající z autorčiných dětských vzpomínek na
pozoruhodnou postavu hluchoněmé pasačky ovcí, která prožila celý život kolem rodné dřevěnice na Valašsku. Kniha je velkou, ohnivou
oslavou vášně pro kresbu, vášně, kterou, jak se ukáže, v sobě prostá stará vesnická tetka Mařka náhodou objeví a kterou s ní autorka
sdílela jako dítě a sdílí i jako dospělá, zralá a svébytná umělkyně. Výstava v galerii Ve Věži potrvá do 15. července 2018.
Férová snídaně NaZemi
Je příjemné pozorovat, jak se z úspěšné novinky spojující podobně zaměřené osobnosti postupně stává novodobá tradice vyhledávaná
širokou veřejností. Jedním z takových krásných a oblíbených, i když teprve před několika lety vzniklých zvyků, je na Mělníku i Férová
snídaně, piknikový happening na podporu fair trade a odpovědné spotřeby. Koná se při příležitosti Světového dne pro fair trade, což
je svátek, který slaví druhou květnovou sobotu desetitisíce lidí na celém světě, v ČR je koordinátorem organizace NaZemi ve spolupráci
s Fairtrade ČS. Mělnické kulturní centrum se už tradičně zapojuje do tohoto projektu propagace lokálních pěstitelů a fair trade výrobků
otevřeným přátelským piknikem u vily Karoly.
Letos se na Férovou snídani na trávníku u sochy Karla IV. můžeme těšit 12. května. Na piknik si účastníci mohou přinést fair trade
a lokální dobroty, využít je možné i širokou nabídku farmářských trhů, které budou probíhat na náměstí Míru. Opět se připomene loni
při této příležitosti založená mělnická Semínkovna sloužící k bezplatné výměně a rozdávání nadbytečného vlastního osiva a sazeniček
a sdílení radosti z pěstování.
Mělnická Jizerská 50: retrospektivní výstava recesistického závodu na lyžích
V prostorách Masarykova kulturního domu bude 25. května zahájena výstava dokumentující uplynulých 24 ročníků unikátního závodu
Mělnická Jizerská 50. Na fotografiích a plakátech si diváci připomenou atmosféru lyžařského závodu, který se koná každoročně třetí
červnovou neděli na náměstí Míru, kde lyžaři v zimní výstroji nebo v žertovných převlecích absolvují trať kolem náměstí, na které
překonávají různé překážky.
Zahájení výstavy proběhne v 18 hodin, zájemci si budou moci vychutnat komentovaný videosestřih, prohlédnout všechna trika
a plakáty s logy MJ50, vychutnat si archivní videa z TV, projet se na lyžích před MKD nebo si užít nefalšovanou květnovou
koulovačku. Bude také oficiálně představeno nové logo jubilejního ročníku a zvoleno nejlepší logo MJ50. Celý večer pak vyvrcholí
koncertem kapely TH!S. Výstava v MKD potrvá do 3. srpna 2018.
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Novinky v TIC Mělník
Startující turistickou sezonu vítá Turistické informační centrum Mělník opět s několika novinkami. Kromě sady informačních materiálů
v novém městském grafickém vizuálu s nezaměnitelnými vlnami odkazujícími k soutoku Labe a Vltavy si mohou zákazníci odnést také
jednu ze dvou barevných variant trička. Stopy z vlnek v mělnickém designu ukazují, že všechny cesty nevedou do Říma, ale na Mělník.
V nových tričkách se vtipným sloganem KDO SE MOC PTÁ, MOC SE DOZVÍ… zodpovědí návštěvníkům všemožné dotazy také
pracovnice TIC – tady totiž přísloví platí doslova. V tričkách s logem TIC sklidily úspěch i na veletrhu turistického ruchu Regiony ČR
v Lysé nad Labem 12.–15. dubna, kde prezentovaly Mělník jako jedno z nejpozoruhodnějších míst naší krásné země – město bohaté
historie, skvělého vína a živé kultury. Na oplátku pracovnice načerpaly od kolegů ze sousedních i vzdálenějších měst mnoho inspirace,
jak i do budoucna služby TIC ještě zkvalitňovat a rozšířit.
Mnoho informací, které pro místní i turisty TIC shromažďuje, je nyní možné načerpat také online. TIC zprovoznilo na adrese
www.ticmelnik.cz nový turistický web, který městu Mělník dlouho chyběl. Poskytuje nejen ucelený přehled oblíbených turistických cílů,
zajímavostí a služeb, ale také novinky z kulturního, sportovního a společenského dění ve městě a regionu, důležité dopravní informace
i pravidelně aktualizovaný kalendář akcí.
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