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20. 1. 2021 | 19.00 
Šťastný vyvolený
Divadlo Verze
Divadlo Verze přináší konverzační komedií francouz- 
ského autora Érica Assous na divadelní prkna až 
bolestivě aktuální variantu tradičního tématu zami-
lovaného páru, kde je jeden z partnerů pro okolí dru-
hého jen velmi obtížně akceptovatelný. Houstnoucí 
atmosféra večeře, na níž snoubenka představuje 
přátelům svého vyvoleného a shodou okolností se 
zde setká s bývalým milencem, postupně eskaluje až 
k odkrytí toho, co se skrývá za zdvořilými maskami. 
Autor: Eric Assous | Překlad: Petr Christov | Režie: 
Thomas Zielinski | Hrají: David Matásek, Linda Ry-
bová, Jana Janěková ml., Igor Chmela, Matouš Ruml  
340/310 Kč

9. 12. | 19.00 
Bezruký Frantík
Divadlo Pod Palmovkou
Černou komedii Divadla pod Palmovkou – Palm 
Off inspiroval skutečný životní příběh Františka 
Filipa, který se narodil bez horních končetin, 
spisovatele a známé osobnosti první republiky. 
Neuvěřitelná vůle a odhodlanost vydobýt si své 
místo ve světě mu pomohly bojovat nejen  
s vlastním vrozeným hendikepem a chudobou,  
ale i s diskriminací a předsudky.
Autoři: Tomáš Dianiška a Igor Orozovič | Režie:  
F. X. Kalba | Hrají: Jakub Albrecht, Adam Vacula, 
Tomáš Dianiška, Tereza Dočkalová, Igor Orozovič, 
Nataša Mikulová, Jan Hartl a další
340/310 Kč
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Upřednostňuji místo v řadě:

na místech: 

Uveďte více možností, konkrétní místo bude určeno po úhradě 
předplatného na základě dostupnosti jednotlivých míst.

Způsob platby: HOTOVĚ / KARTOU 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Svým podpisem udělujete souhlas společnosti Mělnické kulturní 
centrum, o.p.s., se sídlem U Sadů 323, 276 01 Mělník,  
IČ: 242 101 37, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Měst-
ského soudu v Praze, oddíl O, vložka 874 (dále jen „Správce“), 
aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 
2016/679 zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, 
e-mail, telefon a podpis.
>>  E-mail a telefon je nutné zpracovávat za účelem zasílání infor-

mací o pořádaných divadelních akcích a případných změnách. 
Jméno a příjmení je nutné zpracovávat z důvodu přidělení 
a evidence platné legitimace předplatitele. Tyto údaje budou 
Správcem zpracovávány po dobu aktuální divadelní sezóny.

>>    S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný 
souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním 
e-mailu či dopisu na kontaktní údaje společnosti nebo na 
prochazkova@mekuc.cz

>>    Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní 
údaje však pro Správce mohou zpracovávat případně další 
poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

>>    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně 
osobních údajů máte právo: 
Vzít souhlas kdykoliv zpět. 
Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpraco-
váváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování 
osobních údajů. 
Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat 
aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto 
osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povin-
ností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se 
na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě osoby mladší 16 let vyplňuje zákonný zástupce.

Datum vyplnění přihlášky: 

Podpis:  

Vyplní Mekuc:
Datum úhrady předplatného: 

Přidělen průkaz číslo:

Přidělené místo v sále – řada:

sedadlo č.:

Předplatitelům 9/2020–1/2021 nabízíme 
jako bonus slevu 100 Kč z ceny vstupenky 
na koncert Lucie Sedlákové Hůlové  
& Ensemble Lucis – Čtvero ročních dob, 
který se bude konat v MKD 26. 11. 2020. 
Vstupenka bude poskytnuta na základě 
předložené legitimace. 

www.mekuc.cz

>> bonus
2020/2021

30. 11. | 19.00
Heroes
Losers Cirque Company
Spolupráce interpretů, kteří už dokázali opakovaně  
nadchnout mělnické publikum samostatně, jedineč- 
ného mima Radima Vizváry a skvělých akrobatů 
Losers Cirque Company, zaručuje výjimečný  
divácký zážitek. V příběhu boje o život zraněného 
po autonehodě se prolíná operační sál a vnitřní 
svět fantazie, novocirkusové prvky střídá pantomima, 
vážné téma a napětí odlehčuje svěží humor.
Autoři: Radim Vizváry a Losers Cirque Company  
Režie: Daniel Špinar | Choreografie: Radim 
Vizváry | Hrají: Radim Vizváry a Losers Cirque 
Company
340/310 Kč
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30. 9. | 19.00 
Kleopatra
La Fabrika
Skvělá Jitka Čvančarová jako slavná starověká 
femme fatale a frontman kapely Chinaski, 
zpěvák a kytarista Michal Malátný, v trojroli 
osudových mužů jejího života představí  
v komedii divadla La Fabrika netradiční pohled 
na legendární příběh v kulisách, v nichž se prolíná 
starý Egypt s moderní dobou. Písně Michala 
Malátného v podání obou interpretů podtrhují 
originalitu představení.
Autor: Petr Kolečko | Hudba: Michal Malátný
Režie: Ondřej Pavelka | Hrají: Jitka Čvančarová, 
Michal Malátný
340/310 Kč

22. 10. | 19.00  
Snímek 51
Divadlo v Celetné
Životopisné drama o britské vědkyni Rosalind 
Franklinové, donedávna neprávem téměř opomí-
jené skutečné objevitelce struktury DNA. Žena, 
která obětovala vášni pro vědu osobní život 
i zdraví, musela v tehdejším ryze mužském světě 
biochemických laboratoří čelit překážkám i před-
sudkům, které dodnes nejsou zcela překonány.
Autor: Anna Ziegler | Režie: Filip Nuckolls  
Hrají: Eva Elsnerová, Lukáš Jůza, Daniel  
Ondráček, Matouš Ruml, Miloslav Tichý, Jan 
Zadražil, Marek Němec 
340/310 Kč
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>> 3
9. 11. | 19.00
A pak už tam nezbyl 
ani jeden
Městské divadlo Mladá Boleslav
Psychothriller Městského divadla Mladá Boleslav  
je dramatizací jednoho z nejslavnějších detektivních 
románů královny detektivek Agathy Christie. Děj 
přivádí do luxusní vily na opuštěném ostrově deset 
nesourodých postav. Když hosté začnou jeden po 
druhém za podivných okolností umírat, z dětské ří-
kanky o deseti malých černoušcích se stává hrozivá 
věštba. Minulost každého z nich totiž skrývá temné 
tajemství a vrahem může být kdokoli z přítomných.
Autor: Agatha Christie | Překlad: Jana Ohnesorg  
Režie: Petr Mikeska | Hrají: Diana Šoltýsová, 
Jakub Koudela, Petr Bucháček, Roman Teprt 
290/260 Kč
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Pro první polovinu sezóny 2020/21 připravilo Mělnické 
kulturní centrum nově nabídku předplatného „čtyři  
z šesti“. Pravidelní návštěvníci divadelních pořadů si  
mohou z nabízených šesti her vybrat alespoň čtyři  
představení a zakoupit si je za zvýhodněných podmínek. 
Předplatné má formu legitimace, která slouží místo  
vstupenky na vybraná představení. Kromě nižší ceny  
za vstupenky přináší předplatné další výhody: 

>>  Stálé místo v hledišti divadelního sálu  
dle vlastního výběru

>>  Možnost darování nebo zapůjčení  
předplatitelské legitimace jiné osobě

>>  Pravidelné zasílání informačních přehledů  
o programu Mekuc

>>  Speciální výhody pro předplatitele

Předplatitelům 9/2020–1/2021 nabízíme bonus. 
Předplatitelům 9/2020–1/2021 nabízíme jako bonus slevu 
100 Kč z ceny vstupenky na koncert Lucie Sedlákové  
Hůlové & Ensemble Lucis – Čtvero ročních dob, který se 
bude konat v MKD 26. 11. 2020. Vstupenka bude  
poskytnuta na základě předložené legitimace.

Jak se stát předplatitelem Mekuc  
a za jakých podmínek
Předplatitelem se může stát každý, kdo vyplní přihlášku. 
Přihláška je k vyzvednutí v MKD nebo v TIC a ke stažení 
na www.mekuc.cz 

>>  Vyplněnou přihlášku odevzdá zájemce v pokladně 
MKD, kde si vybere své místo v sále.

>>  Předplatné se platí jednorázově v hotovosti či kartou 
na předprodejním místě v MKD.

>>  Legitimaci obdrží předplatitel ihned po zaplacení  
příslušné částky. Průkaz opravňuje předplatitele ke 
vstupu do sálu a plně nahrazuje vstupenku.

>>  V případě, že nejsou v době nákupu předplatného  
známa všechna data konání představení, bude  
předplatitel informován o termínu v okamžiku, kdy 
bude termín sjednán.  

>>  Předprodejním místem je Masarykův kulturní dům, 
ulice U Sadů 323, Mělník.

>>  Bližší informace o představeních, termínech a případ-
ných změnách jsou zveřejněny na www.mekuc.cz 

>>  Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu,  
o které budou předplatitelé včas informováni.

>>  Pořadatel (Mekuc) má právo z oprávněných důvodů  
na některá představení vybraná místa změnit.

>>  Předprodej na období 9/2020–1/2021 bude zahájen  
15. 6. 2020 v MKD. Předplatné bude v prodeji  
do 30. 9. 2020. 

Přejeme Vám krásné kulturní zážitky a mnoho příjemných 
večerů v Masarykově kulturním domě. 

Mekuc, o.p.s.
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PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení: 

E-mail: 

Telefon: 

Vybraná představení, cena předplatného
30. 9. | KLEOPATRA

340 Kč dospělí / 310 Kč studenti, senioři

22. 10. |  SNÍMEK 51
340 Kč dospělí / 310 Kč studenti, senioři

9. 11. |  A PAK UŽ TAM NEZBYL  
ANI JEDEN

290 Kč dospělí / 260 Kč studenti, senioři

30. 11. | HEROES
340 Kč dospělí / 310 Kč studenti, senioři

9. 12. | BEZRUKÝ FRANTÍK
340 Kč dospělí / 310 Kč studenti, senioři

20. 1. 2021 | ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ
340 Kč dospělí / 310 Kč studenti, senioři

  
Celkem cena předplatného:
Pokud některá z nabízených představení nechcete navštívit, 
výrazně je přeškrtněte.

Počet vybraných představení: 

Nárok na slevu: ANO / NE✃

Masarykův kulturní dům byl vybudován 
v letech 1935 až 1936 jako výsledek dlouho-
dobého úsilí Mělnických o vznik důstojného 
centra kultury ve městě. S architekty Josefem 
Šircem a Bedřichem Zemanem na konečné  
podobě spolupracoval místní významný 
architekt Jan Bohuslav Zelený. Budova 
výjimečná svou koncepcí v duchu funkcio-
nalistického purismu byla zároveň pojata 
jako důstojný památník prezidenta Tomáše 
Garriguea Masaryka a mělnických občanů 
padlých v 1. světové válce. Masarykův kul-
turní dům je státem chráněnou památkou  
a sídlem obecně prospěšné společnosti  
Mělnické kulturní centrum – Mekuc.

>> Masarykův kulturní dům


