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Podzim a zima v nové sezóně Mělnického kulturního centra

Mělnické kulturní centrum zve v nové kulturní sezóně návštěvníky na různorodý program zahrnující divadelní představení pro dospělé  
i pro děti, koncerty různých žánrů, filmové projekce, výstavy, přednášky, pohádky i řadu kurzů a výtvarných dílen. Po pestrých akcích  
Mělnického kulturního léta, které se ve velké většině odehrávaly pod širým nebem, přivítají příznivce kultury opět pod svou střechou 
všechny pobočky Mělnického kulturního centra. Podzimní nabídku programů částečně ovlivňuje 30. výročí sametové revoluce, které si 
vybranými programy připomínáme. 

Koncerty
Při příležitosti zahájení sezóny vystoupí ve středu 4. 9. v sadech u Masarykova kulturního domu Priester Sisters. Sesterské trio má 
v repertoáru písně balkánské, cikánské či slovenské lidové, a především písně swingové včetně autorských. Koncert tak otevírá nejen novou 
kulturní sezónu, ale také pravidelný cyklus Swingových večerů, které se budou opět konat vždy první středu v měsíci. Do tohoto cyklu se 
řadí i koncert Niny Rosy 2. 10., Koncert v barvách SeMaForu 6. 11., který je zároveň součástí oslav 30. výročí sametové revoluce,  
či vystoupení Shadde Yadda 4. 12., jež se ponese ve vánočním duchu.
15. 10. zavítá do MKD v rámci turné Zvířený prach Dan Bárta se skupinou Illustratosphere. 23. 10. odehraje Velký dechový  
orchestr MKD Mělník koncert Vivat Masaryk připomínající zároveň říjnové výročí vzniku Československé republiky i letošních 30 let  
od navázání na demokratickou, masarykovskou tradici první republiky sametovou revolucí v roce 1989. Vzpomínkový koncert Petr Hapka 
a jeho potměšilí hosté 22. 11. připomene, že i 5 let od úmrtí výjimečného zpěváka a autora jeho písně stále žijí a přinášejí radost i dojetí.
Dlouhodobě oblíbené jsou vánoční koncerty a další koncerty v období adventu. Po vánočním swingovém večeru posluchače 6. 12. osloví 
vokální uskupení 4TET precizními pěveckými výkony, které se snoubí s elegancí, humorem a charakteristickým excentrickým designem 
celého vystoupení. Chybět nebudou ani tradiční vystoupení mělnických souborů Jarošovci, Jarošáček a Chrapot.
V programové nabídce Mekuc jsou také Tříkrálový koncert aneb Za císaře pána Velkého dechového orchestru MKD Mělník 4. 1. 
a recitál Evy Urbanové nazvaný Druhá tvář 15. 1.

Divadelní představení a scénická čtení
I v nové sezóně nabízí Mělnické kulturní centrum oblíbené divadelní předplatné pro své věrné návštěvníky. Ti si volí ze 7 divadelních 
inscenací nabízených v pololetí alespoň 4 za zvýhodněnou cenu s bonusem v podobě volné či zvýhodněné vstupenky na jiný pořad.  
Vstupenky na divadelní představení jsou jednotlivě rovněž v běžném prodeji.
25. 9. zhlédnou diváci komedii francouzské spisovatelky, dramatičky a herečky Yasminy Rezy Art v podání Divadla Bez zábradlí.  
Představení příbramského Divadla Antonína Dvořáka Obsluhoval jsem anglického krále podle známé novely Bohumila Hrabala, které 
se koná 20. 10., vypráví příběh malého pikolíka, který jde za svým snem napříč zvraty nelehkého 20. století. Hra spolku Testis Agent  
tzv. společenský 31. 10. přibližuje silný komorní příběh rodiny, do jejíhož osudu zasáhla StB. Představení je součástí oslav 30. výročí  
sametové revoluce stejně jako absurdní drama Vyrozumění z pera Václava Havla, které do MKD přiveze 20. 11. soubor Komorní scény 
Aréna. 9. 12. čeká návštěvníky MKD představení Divadla v Řeznické Relativita, rozvíjející málo známý fakt, že světoznámý vědec Albert 
Einstein měl ještě jako velmi mladý dceru, po níž později mizí veškeré stopy. 7. 1. čeká diváky v podobě hry Teď mě zabij! Městského 
divadla Mladá Boleslav intimní vhled do problematiky lidí bojujících s vážnými hendikepy, prolamující četná společenská tabu včetně 
například euthanasie či sexuality osob s postižením. Novocirkusové představení propojující vrcholnou silovou i sportovně gymnastickou 
akrobacii s prvky pantomimy a scénickým tancem Loser(s) přiveze skupina Losers Cirque Company do MKD 21. 1.   
Mimo program „4 ze 7“ nabídne MKD 12. 9. kultovní představení pro jednoho herce Caveman agentury Point. 17. 10. se představí mělnickým  
divákům světoznámé duo australských bavičů The Umbilical Brothers. David Cillins a Shade Dundas propojují úžasné fyzické a vokální 
schopnosti se směsí divadla, grotesky a stand-upu. Fenomenální dvojici zařadil prestižní časopis Entertainment Weekly´s mezi stovku 
nejzábavnějších osobností na světě. Dvojice pobavila diváky již v 38 zemích světa a v říjnu přijede také na Mělník. 
V programové nabídce kulturního centra zůstávají nadále pořady, které atraktivně propojují divadelní představení a literaturu. V rámci 
projektu LiStOVáNí se posluchači 17. 9. seznámí s novelou Jaroslava Rudiše Český ráj o partě chlapů, která se pravidelně schází ve staré 
sauně za městem. Následující LiStOVáNí 14. 10. přiblíží vzpomínky na Československo za železnou oponou dětskýma očima od řady  
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různorodých osobností. Knihu Mé dětství v socialismu uspořádal Ján Simkanič, který je také sám jedním z autorů. Čtení povídek 
připomene kulaté výročí událostí, díky kterým už v socialismu žít nemusíme. Akční scénické čtení, navíc za přítomnosti autora, zazní i 8. 10. 
v rámci komponovaného večera Robert Fulghum je Opravář osudů připraveného nakladatelstvím Argo ve spolupráci s dramatičkou 
Terezou Vereckou. Oblíbený americký autor navštíví ČR u příležitosti vydání pokračování úspěšné knihy Opravář osudů.
3. 10. uvidí návštěvníci MKD Halinu Pawlowskou v zábavné talk show Manuál zralé ženy.

Filmy
Cyklus Film mekuc bude pokračovat výběrem hraných i dokumentárních filmů, které se vymykají standardům zábavní popkultury 
filmového průmyslu a mnohdy vzbudily pozitivní ohlas na mezinárodní scéně. Sérii projekcí zahájí kanadský snímek Genesis quebeckého 
režiséra Philippa Lesage o kráse a bolesti prvních adolescentních lásek. 

Výstavy
10. 9. se uskuteční vernisáž výstavy fotografií Josefa Luxemburga Malé toulky Lucemburským velkovévodstvím s promítáním  
dokumentu České kořeny v Lucembursku a Belgii, vyprávěním Čechů, kteří do těchto zemí emigrovali před rokem 1989.
Mělnické kulturní centrum přispěje k oslavám 30. výročí sametové revoluce také dvěma tematicky propojenými výstavami. 1. 11. budou slavnostně 
zahájeny výstavy Olga Havlová a Výbor dobré vůle, kterou připravil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se záměrem připomenout 
veřejnosti zakladatelku organizace, a Václav Havel na Mělníku dokumentující prezidentovu návštěvu našeho města v roce 1998. 
Galerie Ve Věži představí po ukončení výstavy Anny Niklové od 26. 9. grafiky a ilustrace renomované výtvarnice a výtvarné pedagožky 
Heleny Horálkové pod názvem Tisky. V dalších měsících se mohou milovníci umění těšit na díla Aidy Legnerové či Alžběty Suchanové.  

Dětské pořady
Programy pro děti připravují všechny pobočky kulturního centra. Kromě tradičních nedělních pohádkových představení a pořadů pro školy 
v MKD se jedná například o doprovodné workshopy k výstavám v galerii Ve Věži či pravidelné kreativní programy v knihovně, v níž se děti 
mohou setkat s maskotem knihovny, netopýrem Čtendou z dílny výtvarníka Lukáše Urbánka. Dětem je určen také druhý ročník čtenářské 
hry Čteme si .... a nejen to, která se setkala s velkým ohlasem, tematické programy s atraktivními motivy Halloweenu, Vánoc, Velikonoc, 
Noc s Andersenem a další, které připravuje městská knihovna. Zábavu i nenásilnou formu vzdělávání nabízí také knihovní Klub. 
V Turistickém informačním centru jsou pro děti připraveny materiály o městě včetně dětské trasy s luštěním tajenky, školám a dětským 
zájmovým skupinám je určen zážitkový vzdělávací program věnovaný mělnickému podzemí.
Z pořadů pro děti vybíráme: 15. 9. Trosečník Robinson, 13. 10. Kočičí pohádka, 10. 11. Štístko a Poupěnka – Ať žijí pohádky! Děti 
nebudou ošizeny ani o tradiční přehlídku amatérských divadelních souborů Divadlo dětem se závěrečným pohádkovým karnevalem.

Kurzy
Nedílnou součástí programu Mělnického kulturního centra jsou otevřené lekce Trénování paměti, tradiční jazykové kurzy a výtvarné dílny 
zaměřené na pletení z pedigu, aranžování atd. Oblíbené jsou kurzy práce na počítači pro seniory.

Přednášky
Pondělní přednášky mají v programu Mekuc své stálé místo. První z nich, cestopisná přednáška Josefa Nitry Život pod horou Fudži, 
přenese 30. 9. posluchače do země samurajů, saké a gejš, ale i nejmodernějších technologií a velkoměst.
Další cestovatelské přednášky diváky zavedou také do Bosny a Hercegoviny, na Borneo, Galapágy, do Banátu nebo do severní Indie.

Mělnické kulturní centrum podporuje zájem dospívajících o kulturu a jedním z jeho cílů je tento zájem kultivovat a prohlubovat. Studentům 
SŠ a SOU a žákům posledních ročníků ZŠ proto nabízí individuální předplatné Mekuc young, v rámci kterého si mohou zakoupit dvě 
vstupenky z nabídky divadelních představení za sníženou cenu, získají dva vstupy na literární pořad LiStOVáNí a neomezený vstup na 
projekce Film mekuc i na podvečerní přednášky pořádané Mekuc v MKD. Držitel průkazu Mekuc young se do konce listopadu může zdarma 
registrovat jako čtenář Městské knihovny Mělník. 

Vstupenky je možné zakoupit online a na pokladnách Mekuc v MKD v pondělí až pátek 13.00–18.00 a v TIC denně 9.00–17.00.  
Předplatné „4 ze 7”a Mekuc young vyřizuje pokladna v MKD.
Předprodej jednotlivých pořadů je od nové sezóny zahájen vždy 3 měsíce před konáním představení.


