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DIVADLO
Teď mě zabij  
Inscenace Městského divadla Mladá Boleslav Teď mě zabij přiblíží 7. 1. příběh rodiny, která žila poměrně spokojeně až do osudového okamžiku. 
Ten zamíchá kartami a navždy změní životy, důležité je ale nikdy neztratit naději. Intimní vhled do problematiky lidí žijících a bojujících s vážnými 
hendikepy, fyzickými i mentálními, prolamuje společenská tabu, včetně například euthanasie či sexuality osob s postižením. Představení není 
vhodné pro děti do 15 let.

The Loser(s)
Novocirkusové představení skupiny Losers Cirque Company, které se odehraje 21. 1., propojuje vrcholnou silovou i sportovně gymnastickou  
akrobacii s prvky pantomimy a scénickým tancem. Vystoupení na motivy básně Osudový stín Anny-Marie Mlezivové chce být současnou 
reflexí faktu, že v dnešním zrychleném tempu společnosti mnoho lidí ztrácí svoji osobnost a vizi jak soukromého, tak partnerského života.  
Chce si klást otázku, kde se nalézají naše hranice, kdo je naším vzorem, láskou a partnerem.

LiStOVáNí: Losos v kaluži
První akční scénické čtení v letošním roce se uskuteční 29. 1. a přiblíží knihu Markéty Lukáškové Losos v kaluži. Cynická Bára není typ holky, 
která se ráno probudí se sexy rozcuchem, protáhne se a na první pokus vyfotí #nomakeup selfie, za kterou dostane 200 lajků, než dojde do  
koupelny. Je spíš ten typ holky, která se ráno bojí podívat do zrcadla, na zůstatek účtu a do lednice. Její život se otočí vzhůru nohama, když jí 
umře babička a „odejde do nebe“. Bára ale zjistí, že smrtí nic nekončí, naopak jí všechno začíná! 
Autorka bude představení přítomna, po diskuzi bude možné zakoupit kteroukoli ze tří jejích knih.

KONCERTY
Tříkrálový koncert aneb Za císaře pána
Velký dechový orchestr MKD Mělník připravuje další z tematicky ucelených koncertů, tentokráte pod názvem Tříkrálový koncert aneb Za císaře 
pána. V sobotu 4. ledna se v 17 hodin rozezní divadelní sál MKD charakteristickými skladbami z období dohasínající rakouské monarchie. 
Koncert bude zároveň poctou Jaroslavu Haškovi, který zemřel 3. ledna (1923) a jehož citace ze čtyřdílného románu Osudy dobrého vojáka 
Švejka budou všechny skladby příběhově spojovat. Jedná se především o melodie, o nichž Hašek v románu píše, když je vkládá Švejkovi do úst. 
V průběhu koncertu tak zazní například pochod 28. pěšího pluku Castaldo, pochod Defilé 91. zeměbraneckého pluku, jehož byl Švejk příslušníkem, 
pochod 35. pěšího pluku, jehož text si Švejk zpíval cestou do Budějovic. Herkulovy lázně byly stálým ozdravným cílem císaře Františka Josefa 
I., proto zazní koncertní valčík Vzpomínka na Herkulovy lázně, císař rád navštěvoval operetu, do programu koncertu je proto zařazena i árie 
z operety Giuditta od Franze Lehára. V závěru koncertu zazní i slavný Radeckého pochod.
Velký dechový orchestr MKD Mělník diriguje ředitel a šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie ČR, plukovník Dr. Václav Blahunek.

Mili Janatková Trio
Milli Janatková, která v doprovodu výjimečných muzikantů pianisty Marka Novotného a kontrabasisty Petra Tichého zahájí 8. 1. cyklus 
swingových večerů 2020, je osobitá zpěvačka, multiinstrumentalistka, skladatelka, výtvarnice a lektorka propojující žánry a umělecké obory. 
Pochází z Mělníka. Autorčiny projekty vyjadřují úctu k předkům, zdraví, životnímu prostředí, a podporují vědomí odpovědnosti v rámci celého 
světa. Milli svou hudbu přirozeně propojuje s tancem od roku 2008, včetně vizuálního umění a řemesla (šití, malba, grafika a video). Vedle 
tvůrčí práce pedagogicky působí na taneční konzervatoři Duncan Centre v Praze a studuje Speciální pedagogiku pro učitele na Univerzitě 
Karlově. Je veřejně aktivní v podpoře lidí s postižením a nemocí.

Eva Urbanová 
Operní diva světového formátu Eva Urbanová zazáří 15. 1. v exkluzivním pořadu Druhá tvář s muzikantsky skvěle obsazenou formací BAROCK. 
Hutný zvuk klasických smyčcových nástrojů se sóly koncertního mistra brněnské filharmonie a skvělá rytmická sekce v čele s kytaristou a front-
manem AC/DC revivalu a kapely ČECHOMOR Adamem Malíkem vytváří pěvkyni spolehlivé zázemí pro uplatnění všech barev jejího skvělého hlasu 
v legendárních popových a rockových hitech kapel QUEEN, Nightwish či pěveckých legend Andrei Bocceliho, Il divo a mnoha dalších.
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4TET
Náhradní termín koncertu skvělé vokální formace se uskuteční 31. 1. Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou. Verze V.,  
kterou připravil se 4TETem stejný tým jako verze předešlé, je scénicky a obsahově úplně jiná. Co ale zůstalo, je umělecky plnohodnotný, 
precizní a přitom osobitý projev vokálního seskupení, který se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální 
výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího 
Škorpíka i temperamentní herecké až „taneční“ výkony některých aktérů na jevišti. To vše rozhodně nenechá nikoho chladným a odměnou jsou 
jim vždy vyprodané koncerty s neopakovatelnou atmosférou.

PRO DĚTI
Divadlo dětem 
Každoroční přehlídku amatérských divadelních souborů Divadlo dětem, kterou Mekuc pořádá ve spolupráci s Divadelním souborem Nové 
divadlo Mělník, zahájí 19. 1. pohádka Čert a Káča Divadelního spolku J. N. Štěpánka Chrudim. 26. 1. se děti mohou těšit na Alenčiny rošády 
Amatérského divadelního spolku DIPONA Louňovice. Další představení a závěrečný dětský karneval budou následovat v únoru, přehlídku 
doplňují a pro děti zatraktivňují doprovodné soutěže. 

FILM mekuc
Parazit
Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa (Snowpiercer, Okja), kterou Film mekuc uvede 28. 1., sleduje chudou, ale mazanou čtyřčlennou rodinu, 
která se rozhodne infiltrovat do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Co se může stát, když se setkají dva tak odlišné světy? Originální dílo 
mistrovsky pracuje s prvky thrilleru, dramatu i satiry a přináší vtipný a nepředvídatelný divácký zážitek. Parazit byl oceněný Zlatou palmou 
a podle mnohých ohlasů se tak stal nejzábavnějším vítězem festivalu v Cannes od dob Pulp Fiction.

PŘEDNÁŠKY
Ladakh a Zanskar v nové podobě
Přednáška cestovatelky Radky Tkáčikové 27. 1. pootevře mystiku Ladakhu. Oblast nazývaná malým Tibetem pro svoji kulturní i náboženskou 
podobu s Tibetem – Ladakh unikl plundrování rudých gard, jelikož leží na území Indie. Nová trasa skrz Zanskar nás zavede do hloubi tohoto 
území sevřeného štíty Himalájí. Tradiční vesnice, kam ještě civilizační vymoženosti pronikají velmi pomalu, trasy pastevců a prastaré buddhis-
tické kláštery v horách. Seznámíte se s životem v nitru Himalájí, s buddhismem a s tím, jak žijí dnešní buddhističtí mniši. 

VÝSTAVA
Pocta Rychlým šípům – vernisáž 23. ledna 2019 
Putovní výstava připomíná 80 let od vydání prvního komiksu o Rychlých šípech a 20. výročí úmrtí Jaroslava Foglara. Padesát skvělých ilust-
rátorů a scénáristů z Česka i Slovenska nabízejí prostřednictvím svých komiksů různorodý pohled na Rychlé šípy a jejich odkaz v dnešní spo-
lečnosti. S Rychlými šípy se podíváme do minulosti, ale i budoucnosti, dozvíme se, jaký osobní vztah k Mirkovi Dušínovi a jeho hochům autoři 
mají. Na výstavě kromě panelů s novodobými komiksy najdete i několik reprodukcí originálních příběhů poskytnutých Památníkem národního 
písemnictví a další materiály o slavném klubu a jeho historii. Výstava potrvá do 22. 3. 2020.

AUTOGRAMIÁDA
TIC Mělník srdečně zve na autogramiádu Karla Lojky
Čestný občan Mělníka, letošní laureát několika významných ocenění, pan Karel Lojka loni u příležitosti Dne města představil v Masarykově 
kulturním domě svůj nástěnný kalendář pro rok 2020 s názvem Zmizelý Mělník. Kalendář na dvanácti fotografiích mapuje historii staveb,  
které byly v průběhu let zbourány, aby uvolnily místo nové výstavbě.
Kalendář vzbudil velkou pozornost. Protože ne každý měl možnost si jej zakoupit a nechat si jej podepsat během Dne města a mnoho hrdých 
Mělničanů rovněž našlo nostalgický kalendář pod vánočním stromečkem, uskuteční se v TIC třetí lednovou sobotu, 18. 1., autogramiáda. Karel 
Lojka bude podepisovat zájemcům kalendáře donesené, pokud v době konání ještě nebude rozebrán celý náklad kalendáře, bude jej možno 
v TIC i zakoupit. TIC nabízí rovněž fotopublikaci Karla Lojky Mělník na historických fotografiích, na níž textově spolupracoval kronikář Mělníka 
pan Martin Klihavec. I tuto publikaci bude během akce možno zakoupit s podpisem autora.


