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Programové tipy Mekuc – listopad 2019

Podzim, a zejména listopad 2019 jsou v Mělnickém kulturním centru ve znamení oslav 30. výročí pádu komunistického režimu. V Masarykově 
kulturním domě pokračuje řada tematických programů, které připomínají klíčové osobnosti boje proti totalitě, Václava a Olgu Havlovy,  
i významnou roli, kterou během sametové revoluce sehráli po boku studentských vůdců a členů disentu umělci. Ty programu MKD reprezentuje 
koncert připomínající divadlo Semafor – pražskou scénu, která se mezi prvními připojila ke stávce divadelníků. V jejích prostorách se během 
revolučního období konaly besedy s diváky, na něž byli zváni hosté, kteří v předchozím období nesměli vystupovat.

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 diskri-
minovaným. 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 napří-
klad 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 dispozici 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.

Koncert v barvách SeMaForu přináší to nejlepší z tvorby Suchého a Šlitra
Letošních 60 let od doby, kdy Divadlo Semafor zahájilo 30. 10. 1959 svou činnost premiérou hudební komedie Člověk z půdy, připomene 6. 
11. v MKD pásmo legendárních a bezmála zlidovělých semaforských šlágrů, jakými jsou Pramínek vlasů, Tereza, Nashledanou či Tak abyste to 
věděla. Program připravili Petr Macháček a Dáša Zázvůrková v doprovodu svěží jazzové kapely Jakub Šafr Trio pod názvem Koncert v Barvách 
SeMaForu a připomene to nejlepší z tvorby autorské dvojice Jiřího Suchého s Jiřím Šlitrem. Divadlo Semafor, kulturní fenomén šedesátých 
let, spoluvytvářely herecké a hudební osobnosti jako Waldemar Matuška, Eva Pilarová, Karel Gott, Naďa Urbánková, Hana Hegerová, Karel 
Černoch, Josef Dvořák, Dagmar Patrasová, Jitka Molavcová a řada dalších. Nadčasové kouzlo písní z muzikálů Dobře placená procházka, Kdyby 
tisíc klarinetů nebo Zločin v šantánu potvrzují kulturní výjimečnost této divadelní scény, která ovlivnila kulturní vývoj u nás způsobem srovna-
telným snad jen s prvorepublikovým Osvobozeným divadlem a která přitom dokáže bavit, okouzlovat a překvapovat dodnes.
Koncert je uspořádán v souvislosti s oslavami 30. výročí sametové revoluce.

Vyrozumění – výjimečný dramatik Václav Havel v MKD
Zatímco výstavní projekt Václav Havel na Mělníku připomíná prvního polistopadového prezidenta především jako politika, jako umělce, 
spisovatele a dramatika Václava Havla výborně představuje jeho absurdní drama Vyrozumění. Tuto výraznou hru MKD uvede 20. listopadu 
v podání ostravské Komorní scény Aréna v režii Vojtěcha Štěpánka. Inscenace potvrzuje, že je text z roku 1965 stále svěží. Přestože Havlovým 
hrám bývá někdy vyčítána přílišná komplikovanost, text Vyrozumění působí v ostravské jevištní interpretaci přirozeně.  Poprvé se zde objevuje 
pojem ptydepe, který se stal synonymem pro vyprázdněný a často smysl postrádající úřednický blábol. Konflikt mezi ředitelem úřadu a jeho 
náměstkem vystihuje i mnohé mocenské hrátky na současné politické scéně. Z inscenace tak čiší aktuálnost téměř děsivá. 
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Petr Hapka a jeho potměšilí hosté
Už pět let chybí na české hudební scéně podmanivý hlas šansoniéra, skladatele, bohéma a bonvivána Petra Hapky, výrazné osobnosti, která se 
zapsala do historie české kultury. Bohatou hudební tvorbu výjimečného autora a interpreta mapuje speciální koncertní program s názvem Petr 
Hapka a jeho potměšilí hosté, který se uskuteční 22. listopadu v MKD. Během večera zazní raná tvorba Petra Hapky pro Hanu Hegerovou, fil-
mové melodie i skladby pocházejících ze spolupráce s jeho největším tvůrčím partnerem, Michalem Horáčkem. U mikrofonu se vystřídají Hana 
Holišová, Jan Maxián, Lenka Nová, Jana Lota a František Segrado, které doprovodí pětičlenný orchestr sólistů pod vedením Petra Maláska.

Co nového v knihovně
Letní soutěž Kryštofe, hoď mi žlutou! vyvrcholila počátkem října výběrem tří výherců. Soutěž byla inspirována stejnojmennou knihou s ilust-
racemi Anny Niklové, která vystavovala své práce během letních měsíců v galerii Ve Věži. Zajímavé stavby ze stavebnice LEGO byly dle zadání 
do knihovny zaslány na fotografiích, z nichž pak vybrala porota tři výherce. Šimon Groh, Ondřej Jiskra a Michaela Urbánková získali knižní 
odměnu. Nepřevzaté ceny jsou k vyzvednutí v oddělení pro dětské čtenáře do konce listopadu.
Zajímavý program chystá dětské oddělení městské knihovny i na listopad. Od pondělí 4. do středy 6. listopadu mohou naši čtenáři prožít  
Strašidelný týden navazující na odpoledne s Knihomůrou, které proběhlo 31. října. Připraven je odpolední program v KLUBU, při kterém si 
budeme společně číst, hrát, tvořit a trochu se bát.
Jako novinku v půjčování nabízí knihovna interaktivní mluvící knihy z nakladatelství Albi. Kniha funguje pouze s elektronickou ALBI tužkou, 
proto je vhodná pro čtenáře, kteří už interaktivní knihu i s tužkou doma mají a chtějí si přečíst další. K dispozici jsou tituly Atlas světa,  
Dinosauři, Doprava, Lidské tělo a Když roboti brebentí.
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