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Robert Fulghum je opravář osudů! 
Slavný americký spisovatel Robert Fulghum patří v České republice k nejpopulárnějším spisovatelům. V mělnickém MKD již dvakrát zazněly 
texty z jeho laskavých, humorných, hluboce lidských a zároveň i nenápadně poučných knih během oblíbených pořadů LiStOVáNí. Nyní autor 
přijíždí do ČR pokřtít svou novou knihu U devíti draků a jedné ovce, pokračování úspěšného románu Opravář osudů. A právě v rámci této  
radostné události připravuje nakladatelství Argo ve spolupráci s dramatičkou Terezou Vereckou komponovaný večer, během kterého diváci 
budou mít příležitost zeptat se svého oblíbeného autora úplně na cokoli. Součástí bude scénické čtení se dvěma herci, kteří seznámí diváky 
s dějem Opraváře osudů, románu, který Robert Fulghum napsal pro svoje české fanoušky a který se v Česku odehrává. Mělničtí diváci se 
mohou těšit na inspirativní setkání 8. 10. v MKD.

LiStOVáNí: Mé dětství v socialismu
Letošní 30. výročí sametové revoluce a pádu totalitního režimu vybízí k zamyšlení, jak moc se tehdejší svět lišil od dnešního a nakolik jím jsme 
poznamenáni dodnes. Zajímavým způsobem na tyto otázky odpoví LiStOVáNí 14. 10., kdy v MKD zazní akční scénické čtení z antologie Mé 
dětství v socialismu. Její editor Ján Simkanič připravil výjimečnou sbírku vzpomínek více než 60 známých i méně známých osobností. Ohlížejí 
se společně za svými dětskými léty od 50. do 80. let 20. století a jejich vyprávění dokáže překvapit, pobavit i dojmout, ale především přiblížit  
tehdejší atmosféru mnohem silněji než jakákoli historická analýza. V posluchačích patřících mezi děti socialismu se při působivém scénickém 
čtení zaručeně probudí proud vlastních vzpomínek, emocí a zážitků, zato ti, kteří se narodili až po sametové revoluci, zůstanou v úžasu nad tím, 
v čem byli jejich rodiče nuceni každodenně žít.

Dan Bárta & Illustratosphere: Zvířený prach tour
Mnohonásobný držitel Ceny Anděl v kategorii Zpěvák roku se svou alternativně jazzovou kapelou představí v MKD 15. 10. nejnovější album 
Kráska a zvířený prach.

Australské hvězdy rozesmějí MKD
Světově proslulé duo australských komiků The Umbilical Brothers je mezinárodním komediálním fenoménem – ve svých vystoupeních  
kombinuje pantomimu s loutkami, groteskami i vokálními zvukovými efekty. Při svých vystoupeních hojně zapojují do scének i samotné  
diváky, čímž vytvářejí jedinečná a pokaždé trochu jiná představení, která ocení i děti. Ani částečné použití angličtiny není na úkor srozu-
mitelnosti neuvěřitelně zábavných scének. Dvojice komiků vystupovala v pořadech moderátorských legend, jakými jsou Larry King, David 
Letterman nebo Jay Leno, hráli například i pro britskou královnu. Jsou držiteli řady ocenění včetně Emmy za komediální seriál The Upside Down 
Show. Jejich příjezd je událost nejen pro Mělník, kde vystoupí 17. 10., ale pro celé Česko, a při této jedinečné příležitosti duo představí nejlepší 
výstupy ze své tvorby.

Obsluhoval jsem anglického krále
20. 10. ožije v MKD slavná novela Bohumila Hrabala. Představení je součástí oslav letošního významného výročí. Letošních 30 let od sametové 
revoluce znamená zároveň i 30 let od prvního oficiálního vydání literární předlohy, která před rokem 1989 mohla vycházet pouze v zahraničí 
a v Československu se ji podařilo režimu navzdory nelegálně vydat Jazzové sekci.
Příběh hlavní postavy, původně pikolíka malého vzrůstem, ale velkého životními sny, touhou po uznání společnosti a úsilím jej dosáhnout, se 
odehrává v rozmezí několika desítek let. Skrze život jednoho člověka diváci sledují složitý osud českého národa od první republiky až po dobu 
budování socialismu.
Autentická nahrávka hlasu autora předlohy, která příběh uvádí i zakončuje, dodává celému představení příbramského Divadla Antonína 
Dvořáka výjimečnou působivost a umocňuje hrabalovského ducha inscenace. 
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Drama rodiny s tajemstvím z dob StB 
Hru Agent tzv. společenský, jež má mnoho co říci nejen k nesvobodné minulosti, ale i k současnému stavu společnosti, napsala režisérka 
Martina Kinská spolu s dokumentaristou a historikem Radkem Schovánkem. Ten zasvětil víc než 20 let studiu spisů StB a jejích praktik. Osud 
rodiny, do něhož krutě zasáhla StB, se v téměř detektivním příběhu postupně odkrývá se souvislostmi, o kterých dlouho neměli někteří členové 
rodiny ani tušení a jiní by na ně chtěli raději navždy zapomenout. Pravda o lidech vydíráním donucených donášet na své blízké bolí, pochopit 
ji a smířit se s ní není snadné, ale teprve její přijetí znamená skutečnou svobodu. Ta tak překvapivě pro některé z nás může přicházet velmi 
opožděně, i tři desítky let po sametové revoluci.
Hra v provedení spolku Testis získala Cenu Marka Ravenhilla za nejlepší českou divadelní inscenaci nového textu za rok 2018.
Představení Agent tzv. společenský, patřící mezi pořady připomínající 30. výročí konce totality, zhlédnou diváci v MKD 31. 10. Večer budou mít 
současně příležitost prohlédnout si výstavu Václav Havel na Mělníku, jejíž slavnostní zahájení proběhne 1. 11. 
Po představení bude následovat diskuse s herci a autory hry Radkem Schovánkem a Martinou Kinskou.

Výstavy v MKD přiblíží Václava a Olgu Havlovy
30. výročí sametové revoluce, klíčového okamžiku našich moderních dějin, je příležitostí připomenout si významné osobnosti československého 
předlistopadového disentu, které se staly tvářemi nadějeplného vývoje a návratu k demokracii v našich zemích po pádu totality v roce 1989. 
Mělnické kulturní centrum proto připravuje dva tematicky související výstavní projekty. Expozice Olga Havlová a Výbor dobré vůle, uspořádaná 
ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové se záměrem připomenout veřejnosti zakladatelku organizace, poukáže na její  
významnou charitativní činnost na poli sociálním, zdravotním, vzdělávacím a humanitárním, pomoc lidem nemocným, opuštěným  
a diskriminovaným. Druhá výstava, Václav Havel na Mělníku, dokumentující prezidentovu návštěvu našeho města v roce 1998, představí 
říjnový pracovní den českého prezidenta, který kromě setkání s mělnickými občany na náměstí a se zástupci měst a obcí na radnici absolvoval 
například i návštěvu zdejší nemocnice, Střední zahradnické školy Mělník (dnes Česká zahradnická akademie Mělník) i vyhlídky na soutok Labe 
a Vltavy. Na výstavě budou návštěvníkům k dipozici také fotografické publikace významných představitelů české fotografické scény  
připomínající střípky ze života Václava Havla i osudové okamžiky dějin v roce 1989.
Obě tematicky související výstavy budou v Masarykově kulturním domě slavnostně zahájeny 1. 11. 2019. U příležitosti vernisáže bude  
promítnut dokumentární snímek Miroslava Janka Olga.

Knihovna seniorům
Poslední zářijový týden se znovu rozběhly aktivity pro seniory. Každý týden, a to v úterý dopoledne, jsou lekce angličtiny. Opět budou probíhat 
v knihovním KLUBU.
Znovu začínají oblíbené lekce počítačové gramotnosti pro seniory. Budou se konat 1x za 14 dní také v knihovním KLUBU, ale nově odpoledne  
od 12.00 do 16.00 hodin. Říjnové termíny budou 3., 10., 17. 10. a 31. 10. 

Týden knihoven 2019
Letošní ročník je tematicky spojen s Wikipedií, uskuteční se od 30. 9 do 6. 10. 2019 a Městská knihovna Mělník pro vás připravila řadu aktivit. 
Týden knihoven bude zaměřen nejen na propagaci knihovny a knihovnických činností, ale znovu připomeneme, hlavně novým čtenářům, jak 
zacházet s knihou a jak se chovat v knihovně, nejen ke knihám, ale i k ostatním čtenářům. Děti do 15 let mohou využít nabídku bezplatné  
registrace a během Týdne knihoven se zdarma zaregistrovat mezi čtenáře v dětském oddělení. Navštívit mohou také knihovní KLUB, který 
nabízí v odpoledních hodinách zajímavé čtenářské aktivity. 
V podzimním Týdnu knihoven využijeme především knihy o podzimní přírodě jak ke čtení, tak jako inspiraci při tvoření. V pondělí budeme se 
začínajícími čtenáři číst z knihy Kláry Smolíkové Knihožrouti a k tomu si vyrobíme záložku nebo čtenářský odznak. V úterý budeme řešit kvízy 
a hrát stolní hry (např. Přines si svou knihu) a ve středu využijeme knihy Piotra Sochy a vyrobíme si třeba podzimní talisman. 
Pro dospělé čtenáře je připraveno autorské čtení mělnické spisovatelky Karly Kubíkové z její poslední knihy Spálená křídla. Čtení a beseda se 
uskuteční v úterý 1. října v 16.00 hodin v knihovně.  
V době trvání Týdne knihoven je v platnosti amnestie pro nepořádné čtenáře. Máte-li knížky zapůjčené v knihovně doma déle, než je jejich 
výpůjční doba, využijte naší nabídky a vraťte je do všech oddělení bez finančního postihu. 
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