Mělník se baví

10 let s Mekuc

Už 10 let je na Mělníku Mekuc synonymem kultury
V nadcházejícím roce 2022 oslaví Mělnické kulturní centrum 10 let od svého založení, v kulturním a společenském dění Mělníka hraje
nenahraditelnou roli už od roku 2012. Přechod dříve samostatných institucí Masarykova kulturního domu, Městské knihovny Mělník, galerie
Ve Věži a Turistického informačního centra Mělník pod jednu organizaci nastartoval díky výborné spolupráci jednotlivých poboček rozkvět
kulturního a společenského života, který oceňují nejen místní, ale i návštěvníci města včetně zahraničních.
Při této příležitosti připomene od 10. listopadu 2021 do 11. ledna 2022 výstava Mělník se baví… 10 let s Mekuc v Masarykově kulturním
domě deset let úspěšné činnosti Mekuc a jeho čtyř poboček i tvorbu souborů, které Mekuc podporuje a které mají v MKD své stálé působiště.
Mekuc se zde představí i jako významný organizátor atraktivních pořadů mimo vlastní pobočky. Mělnické kulturní léto, Zámecká scéna Mělnického
vinobraní či kulturní program Adventních a Vánočních trhů na náměstí Míru nadchnou každoročně tisíce návštěvníků.
Další akce k oslavám výročí založení společnosti jsou připravovány na začátek roku 2022.
Masarykův kulturní dům (MKD), krásná prvorepubliková funkcionalistická stavba, je sídlem a tepajícím srdcem Mělnického kulturního centra.
To zde od roku 2012 připravilo pro návštěvníky přes 200 divadelních představení, 248 koncertů klasické i populární hudby, 257 kurzů, 179 přednášek
především na téma cestování a z kapitol dějin umění i architektury, 188 pořadů pro školy a mládež a 120 pořadů spolků, které se pravidelně
setkávají pod střechou MKD. V kulturním domě se v posledních 10 letech uskutečnilo také 59 výtvarných, fotografických nebo dokumentárních
výstav, 222 workshopů pro děti i dospělé, 156 nedělních pohádek pro malé děti a 234 filmových projekcí. Příležitost k setkání i tanci využili
Mělničtí na 160 plesech a jiných společenských akcích i na desítkách lekcí společenského tance. Za bezmála 10 let existence Mekuc navštívilo
Masarykův kulturní dům skoro 180 tisíc návštěvníků.
V galerii Ve Věži, sídlící v Pražské bráně, nejzachovalejší části středověkého opevnění města, se od konce roku 2012 uskutečnilo 49 výstav, na
kterých byla představena tvorba více než 111 autorů. Mezi nimi vystavovali Vladimír Veselý, Hza Bažant, Lukáš Urbánek, David Cajthaml, Vojtěch
Velický, Jindřich Štreit, Petr Nikl, Toy_Box, Galina Miklínová, Štěpánka Jislová, Lucie Lomová, Boris Jirků, Lenka Falušiová, Jaromír 99, Milli Janatková,
Mirek Pásek, Olga Vychodilová, Aida Líhová-Legnerová, Pavel Šimral, Vladimír Líbal, Olga Otáhalová a mnoho dalších…
Během výstav se konalo 124 doprovodných programů, z toho 33 koncertů, desítky workshopů a komentovaných prohlídek výstavami, filmové
projekce a mnoho dalších. V roce 2017 vytvořila výtvarnice Toy_Box velkoplošnou malbu na stěnu autobusového nádraží.
V letech 2016–2018 proběhly tři ročníky festivalu Art Jam, který poukazoval na fenomén všestrannosti v umění. Ve Věži vystoupili mimo jiné
Vladivojna La Chia, Václav Koubek, Jaroslav Kořán, Agnes Kutas, Martin Evžen Kyšperský a další.
Od okamžiku, kdy se Městská knihovna Mělník stala součástí Mekuc, do konce září 2021 bylo pro knihovnu zakoupeno 17 521 knih.
V knihovně se v uvedených letech registrovalo celkem 14 536 dětských a dospělých čtenářů. Čtenáři si během 284 445 návštěv zapůjčili
877 768 knih a časopisů, v posledním roce také e-knih a audioknih.
Městská knihovna Mělník pořádá od roku 2012 každoročně desítky doprovodných programů. Řada jich proběhla v knihovní zahradě, která byla pro
veřejnost upravena a zpřístupněna v roce 2014 a využívána až do vystěhování z vily Karoly. Po přestěhování knihovny do nových prostor na náměstí
Karla IV. využívá knihovna pro doprovodné programy nejen velkorysé prostory domu služeb, ale také nově revitalizovaný nedaleký Žlutý ostrov.
Počátkem roku 2019 byl dětským čtenářům poprvé představen netopýr Čtenda, maskot mělnické městské knihovny. Výtvarného zpracování se
ujal uznávaný ilustrátor Lukáš Urbánek.
Turistické informační centrum (TIC) se stalo součástí Mělnického kulturního centra v poslední čtvrtině roku 2012 (včetně provádění Mělnickým
podzemím). V roce 2013 rozšířilo TIC své služby o prodej vstupenek na všechny pořady Mekuc a od roku 2015 je součástí propagačního oddělení
Mekuc, ve kterém vzniká většina propagačních materiálů, podkladů a tiskovin nejen pro o.p.s, ale také pro město Mělník.
Od roku 2013 do poloviny října 2021 navštívilo TIC necelých 503 000 návštěvníků. Za stejnou dobu si Mělnické podzemí s unikátní studnou
prohlédlo téměř 90 000 zájemců. Roční návštěvnost TIC i podzemí každoročně roste. Z počtu 6 614 návštěvníků podzemí v roce 2013 se vyšplhala
na 14 226 lidí v roce 2019. V letech 2020 a 2021 poklesl počet návštěvníků TIC i podzemí jen kvůli jejich uzavření v souvislosti s pandemií Covid-19.
Od roku 2017 se TIC Mělník účastní soutěže Informační centrum roku, v níž se v rámci Středočeského kraje umísťuje pravidelně na předních
místech (2017 a 2018 – 3. místo, 2020 – 2. místo, 2019 a 2021 – 1. místo).
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