
Mělnické kulturní centrum, o.p.s.
U Sadů 323

276 01 Mělník

Programové tipy Mekuc – září 2019

Mělnické kulturní centrum zve v nové 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 pod svou střechou opět 
všechny pobočky Mělnického kulturního centra. 
Vybíráme tipy z programu Mekuc pro září–říjen 2019. Nadcházející sezónu zahájí koncert z cyklu swingových večerů ve středu 4. září 
v sadech u MKD, který bude patřit sesterskému triu Priester Sisters. V jeho repertoáru kromě swingu nechybí písně balkánské,  
cikánské či slovenské lidové a v neposlední řadě písně autorské. V nezvyklém složení kytara, akordeon a housle samy doprovází svůj 
trojhlasý zpěv, a proměňují tak koncerty v ojedinělý zážitek.
12. září bude v MKD uvedena one man show Caveman.  
17. září projekt akčního scénického čtení LiStOVáNí představí divákům novelu Jaroslava Rudiše Český ráj o současných mužích, 
jejichž touhy a sny se soustředí na tajemný svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy…  
25. září uvede MKD inscenaci Art, ve které excelují Karel Heřmánek, Josef Carda a Zdeněk Žák, hvězdy Divadla Bez zábradlí. Komedie 
francouzské spisovatelky, dramatičky a herečky Yasminy Rezy nastoluje otázku, kolik pravdy, upřímnosti a tolerance unese přátel-
ství. Solidní vztah tří přátel se ocitá na tenkém ledě ve chvíli, kdy si jeden z nich pořídí velmi drahý obraz. Zdánlivě banální estetický 
spor se zvrhne v nesmírně vtipnou hádku o hodnotách života a podstatě skutečného přátelství. Jedna z nejúspěšnějších současných 
francouzských her posbírala snad všechny prestižní ceny ve Francii i v zahraničí.
Mekuc na podzim letošního roku přispěje vybranými pořady také k oslavám 30. výročí sametové revoluce. Na říjnové představení 
spolku Testis Agent tzv. společenský naváže fotografická výstava Olga Havlová a Výbor dobré vůle, kterou doprovodí  
expozice Václav Havel na Mělníku dokumentující prezidentovu návštěvu našeho města v roce 1998. Václava Havla připomene 
Mekuc rovněž hrou Vyrozumění, kterou uvede 20. listopadu. 
Předplatné 4 ze 7  
Mekuc nabízí výhodné předplatné pro milovníky divadelních představení „4 ze 7“. Pravidelní návštěvníci si mohou ze sedmi hlavních 
představení, nabízených v daném polo letí, vybrat alespoň čtyři inscenace a zakoupit si je za zvýhodně ných podmínek. Předplatné má 
formu legitimace, která slouží místo vstupenky. Kromě nižší ceny vstupného přináší předplatné další výhody.
Předplatné Mekuc young  
Starším žákům (6.–9. třída) a studentům SŠ a SOU nabízí Mekuc velmi výhodné individuální předplatné formou průka zu Mekuc young, 
který lze zakoupit za 350 Kč. Držitel průkazu je oprávněn ke dvěma vstupům na večerní divadelní představení, která si vybere z konkrétní 
nabídky, ke dvěma vstupům na literární pořad LiStOVáNí, má neomezený vstup na projekce Film mekuc a na podvečerní přednášky Mekuc 
nabízené v MKD, do konce listopadu se může zdarma registrovat jako čtenář Městské knihovny Mělník. Počet průkazů je omezen.

Helena Horálková vystavuje v galerii Ve Věži
Renomovaná výtvarnice, grafička, ilustrátorka a výtvarná pedagožka Helena Horálková, členka Sdružení českých umělců grafiků 
Hollar, se umělecky vyjadřuje především volnou grafikou, převážně hlubotiskem. Často kombinuje tisky z výšky a z hloubky, přičemž 
ctí náhodu a improvizaci. Vystavená kolekce představuje výběr z tvorby posledních dvaceti let autorčiny tvůrčí práce. V rámci volné 
grafiky jsou zastoupena díla, která zachycují přírodu v její rozmanité barevné škále. Dalším tématem velkoformátových linorytových 
grafik je tepající život velkoměsta s jeho přízračnými obyvateli.
Z ilustrační tvorby jsou součástí kolekce linorytové grafické listy na motivy známé kabaretní písničky Majzl polka („Byla panna, 
měla pána, byla do něj udělána”), v nichž se hrdě hlásí k žižkovskému původu, a grafický soubor k Mudrosloví národa slovanského 
od F. L. Čelakovského. Soubor doplňují humoristické ilustrace ke knize Muži v offsidu od Karla Poláčka.
Výstava bude zahájena ve čtvrtek 26. září v 18 hodin a potrvá do 24. listopadu.
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Městská knihovna Mělník zná vítěze celoroční soutěže
Dětští čtenáři měli možnost v uplynulém školním roce sbírat každý měsíc body v soutěži ČTEME SI … a nejen to! Body sbírali nejen 
za přečtené knihy, mohli je získat i za návštěvu akcí pořádaných Mělnickým kulturním centrem nebo za zodpovězení otázky, kterou 
každý měsíc vyhlašoval maskot knihovny netopýr Čtenda.
Do 5. srpna měli všichni možnost předložit soutěžní čtenářské legitimace ke kontrole bodů a nyní vyhlašujeme vítěze. V kategorii 
nejmenších čtenářů do 7 let zvítězila Gábina Benešová, v kategorii 7–9 let zvítězila Beata Benešová, v kategorii 10–11 let zvítězila 
Nikola Otradovcová a v kategorii těch nejstarších do 15 let zvítězili se stejným počtem bodů Jakub Stehlík a Luis Ondřej.
Všem vítězům blahopřejeme a mohou se těšit na knižní dárek, který dostanou při své příští návštěvě knihovny.
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, nemusí být smutní. Hned v září začíná další ročník soutěže ČTEME si … a nejen to!, který opět potrvá 
celý školní rok. Soutěžící mohou opět sbírat body za přečtené knihy, za návštěvu akcí a za správné odpovědi na otázky, které budou 
znovu vyhlašovány každý měsíc pro dvě věkové kategorie.
Velkou novinkou je od září možnost absenčních výpůjček (tedy odnést si z knihovny domů) stolních her a také zvukových knih, 
jejichž fond pomalu budujeme od začátku letošního roku. Výpůjční lhůta je u nich jeden měsíc bez možnosti prodloužení.
Během září se v Městské knihovně Mělník mohou senioři přihlašovat do kurzů angličtiny, kurzů práce s počítačem a na lekce  
trénování paměti.
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