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Vážení pedagogové,
představujeme Vám nabídku programů poboček Mělnického kulturního centra pro školy všech
stupňů na sezónu 2020/21.
Přehled pořadů konaných v Masarykově kulturním domě je rozdělen do dvou částí:
– pořady určené mateřským školám a 1. stupni ZŠ
– pořady určené 2. stupni ZŠ, středním školám a středním odborným učilištím.

Kromě návštěvy divadelních představení nabízíme také prohlídky Masarykova kulturního domu, významné
a v původní podobě dochované budovy v duchu funkcionalistického purismu (viz upoutávka na straně 14).
V další části katalogu se nachází nabídka programů připravených k výstavám v galerii Ve Věži, nabídka pro
školy připravovaná Městskou knihovnou Mělník a nabídka TIC Mělník – prohlídky mělnického podzemí a studny pro školní skupiny. Na závěr připojujeme nabídku individuálního předplatného Mekuc young, které je určené
starším žákům ZŠ a studentům SŠ/SOU. Prosíme pedagogy, aby o možnosti předplatného své žáky a studenty
informovali.
Účast na nabízených programech v MKD si, prosím, rezervujte u Marie Krutišové (tel. 315 622 612, 702 234 098,
krutisova@mekuc.cz); výjimkou jsou pořady, u kterých je uveden kontakt pro komunikaci s jiným pořadatelem.
Zájem o programy MKD plánované do konce roku 2020 potvrďte nejlépe do konce září 2020, pro objednávku
představení na druhé pololetí potvrďte účast školy/třídy nejpozději tři měsíce před termínem konkrétního pořadu. Pozdější rezervace míst je možná podle aktuální obsazenosti sálu. Do objednávky uveďte: název pořadu,
den a čas, počet diváků, školní ročník, jméno školy, jméno objednavatele, kontakt (e-mail + tel.). Telefonické
objednávky budou považovány za platné až po písemném potvrzení ze strany Mekuc.
Máte ve své třídě žáka, který společně s ostatními do divadla nechodí z ekonomických či sociálních důvodů?
Nabízíme školám možnost vstupu na dopolední školní představení pro tyto žáky zdarma. Uplatnění této
výhody pro konkrétní počet žáků/studentů hlaste, prosím, při rezervaci představení a při platbě za představení.
Počet míst je omezen.
Každý pedagog doprovázející žáky a studenty na dopolední pořad v MKD má vstup volný. Učitelé mají možnost navštívit zdarma také vybrané večerní přednášky (dotazy na 606 613 406, O. Lešnerová). Zdarma může
navštívit pedagog rovněž večerní divadelní představení, pokud přijde se skupinou minimálně deseti studentů.
Vstupenky na večerní představení můžete objednávat na nejdrova@mekuc.cz nebo na tel. 315 622 612 každý
všední den od 13 do 18 hodin.
Programy nabízené ostatními pobočkami (knihovna, galerie, TIC) objednávejte individuálně u kontaktních
osob uvedených v nabídkách.

Mělnické kulturní centrum, o.p.s.
U Sadů 323, 27601 Mělník
T: 315 622 612, info@mekuc.cz

www.mekuc.cz
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Pořady MKD pro žáky MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ
Doporučeno pro děti od 3 let do 7 let.
5. 11. | 10.00, 12.00 a 14.00
Gepardí stezkou do ráje řeky Okavango

Multimediální vzdělávací cestovatelsko-geografická projekce
Kateřiny a Miloše Motani, www.motani.cz
Délka představení: 80 min
Vstupné: 50 Kč
Věkové doporučení: MŠ
Kontakt pro objednávky: motani@seznam.cz
Zelená divočina, baobaby, africká zvířata tak blízko, že člověk cítí bušit své srdce až v krku. Fauna a flóra Namibie,
Botswany a Zimbabwe. Spousta afrických zvířat v deltě řeky Okavango, sloní stáda, leopardi, jezírka plná
nejnebezpečnějších zvířat – hrochů. V noci miliardy hvězd, ticho a slabý vítr. Pozorování divokých surikat.
Návštěva úchvatných Viktoriiných vodopádů, procházka s dovádivými paviány zvyklými na lidi, mlaskavá řeč
afrických kmenů, plavby na kajaku mezi lachtany a delfíny, nádherný park Etosha. To všechno a ještě mnohem
více nabízí multimediální projekce s živým komentářem.
Přednáška je doplněná soutěží a losováním o ceny, ukázkou artefaktů a prostorem na otázky dětí. Pásma v sobě
slučují hned několik výukových předmětů – multikulturní a globální výchovu, zeměpis, přírodopis, dějepis, český jazyk,
výtvarnou a hudební výchovu, čímž vychovávají žáky k myšlení v globálních souvislostech. V pásmech je kladen velký
důraz na ochranu přírody, zachování kulturního dědictví a lidských hodnot. Samotné sestavení programu – práce
s fotografickým a filmovým materiálem, informacemi, hudbou, reklamou a beseda – je ukázkou mediální výchovy.

12. 1. 2021 | 10.00 (náhradní termín za zrušené představení v důsledku opatření vůči koronaviru)
Pohádky ovčí babičky

Divadlo Alfa Plzeň, www.divadloalfa.cz
Délka představení: 50 min
Vstupné 70 Kč
Věkové doporučení: 4+
Kontakt pro objednávky: krutisova@mekuc.cz
Pět příběhů o jednom beránkovi, který je chytřejší než tři vlci dohromady! Ovčí babička převypráví s přispěním
nejrůznějších typů šitých loutek a herců v maskách pohádky O chytrém beránkovi, O tom, proč se usmívá
měsíček, Jak vlci vykopali sami sobě jámu, Beránek a falešní beránci a O tom velkém vlčím vystřelení.

23. 3. 2021 | 10.00
Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel

Jihočeské divadlo, www.jihoceskedivadlo.cz
Délka představení: 50 min
Vstupné: 70 Kč
Věkové doporučení: 4+
Kontakt pro objednávky: krutisova@mekuc.cz
Česká legenda pro nejmenší. Byly doby, kdy měl každý člověk svůj znak a v něm obrázek toho, jaký je. Janek bosou
nohu, protože rád utíkal, Denisa notu, protože ráda zpívala, Petr knihu – rád četl.... A proč dostal do znaku rytíř
Bruncvík lva? Uvidíte v dobrodružném představení o odvaze. Nebojte se přijít!
Inscenace získala Cenu Vojty Šálka, udělovanou na základě hlasování diváků v rámci 20. ročníku soutěžní přehlídky
pro dětské publikum Dítě v Dlouhé.
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Pořady MKD pro žáky 3. až 5. třídy ZŠ
Některé z uvedených pořadů jsou vhodné
i pro žáky a studenty do 15 let.

7. 11. | 10.00, 12.00 a 14.00
Gepardí stezkou do ráje řeky Okavango

Multimediální vzdělávací cestovatelsko-geografická projekce
Kateřiny a Miloše Motani, www.motani.cz
Délka představení: 80 min
Vstupné: 50 Kč
Věkové doporučení: 1. a 2. stupeň ZŠ
Kontakt pro objednávky: motani@seznam.cz
Zelená divočina, baobaby, africká zvířata tak blízko, že člověk cítí bušit své srdce až v krku. Fauna a flóra Namibie, Botswany
a Zimbabwe. Spousta afrických zvířat v deltě řeky Okavango, sloní stáda, leopardi, jezírka plná nejnebezpečnějších zvířat
– hrochů. V noci miliardy hvězd, ticho a slabý vítr. Pozorování divokých surikat. Návštěva úchvatných Viktoriiných vodopádů, procházka s dovádivými paviány zvyklými na lidi, mlaskavá řeč afrických kmenů, plavby na kajaku mezi lachtany
a delfíny, nádherný park Etosha. To všechno a ještě mnohem více nabízí multimediální projekce s živým komentářem.
Přednáška je doplněná soutěží a losováním o ceny, ukázkou artefaktů a prostorem na otázky dětí. Pásma v sobě slučují
hned několik výukových předmětů – multikulturní a globální výchovu, zeměpis, přírodopis, dějepis, český jazyk, výtvarnou a hudební výchovu, čímž vychovávají žáky k myšlení v globálních souvislostech. V pásmech je kladen velký důraz na
ochranu přírody, zachování kulturního dědictví a lidských hodnot. Samotné sestavení programu – práce s fotografickým
a filmovým materiálem, informacemi, hudbou, reklamou a beseda – je ukázkou mediální výchovy.

17. 2. 2021 | 10.00
Povídky z jedné a druhé kapsy

Nezávislá divadelní scéna SemTamFór, www.semtamfor.cz
Délka představení: 60 min.
Vstupné 90 Kč
Věkové doporučení: 9+
Kontakt pro objednávky: krutisova@mekuc.cz
Detektivní příběhy z pera jednoho z nejznámějších českých spisovatelů.
Co je to pravda, spravedlnost, právo? Odpověď na tuto otázky se lidstvo snaží najít už po staletí a v dnešní době
je toto téma stále aktuálnější. Dá se však na takovou otázku jednoduše odpovědět? Vydejte se s naší inscenací na
detektivní výpravu po Čapkových „Povídkách z jedné a druhé kapsy“ a sami zjistíte, že ani pro ostřílené kriminalisty
není mnohdy snadné rozeznat lež od pravdy či najít tenkou hranici mezi právem a spravedlností. Nová hra divadla
SemTamFór se snaží žákům představit poutavou formou nejen některé ze známých povídek Karla Čapka, ale
seznámit je i s filozofií, kterou Čapek vyznával, tedy s pragmatismem a relativismem.
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3. 3. 2021 | 8.30
Bold Rabbit

Divadelní centrum Zlín, www.divadelnicentrum.cz
Délka představení: 60 min
Vstupné: na dotaz u pořadatele (v době uzávěrky katalogu není známo)
Věkové doporučení: 1. stupeň ZŠ
Kontakt pro objednávky: Enki Hogh – zlin@divadelnicentrum.cz, tel.: 576 130 123
Pohádka s veselými anglicko-českými písničkami o putování malého zajíčka světem, kterým ho provází touha
poznat nové věci, proslavit se a něco opravdu velkého dokázat. 50 % mluveného slova je v AJ.

28. 4. 2021 | 10.00
Robinson Crusoe

Divadlo Víti Marčíka, www.vitamarcik.cz
Délka představení: 50 min
Vstupné 90 Kč
Věkové doporučení: 9+
Kontakt pro objednávky: krutisova@mekuc.cz
Robinson Crusoe vznikl na motivy stejnojmenného románu Daniela Defoe. Představení jednoho herce, na jehož
výpravě autor spolupracoval se svým přítelem z dětství, výtvarníkem Vladimírem Šopíkem, mělo premiéru
v březnu roku 1994. Je určeno žákům druhého stupně ZŠ, středoškolákům a všem velkým malým, kteří jsou
připraveni bojovat po boku táty - Robinsona s bouří, domorodci, hladem a samotou. Představení získalo cenu
Kopřiva 1996.
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Pořady MKD pro žáky druhého stupně ZŠ
a pro studenty SŠ a SOU
Pro žáky a studenty do 15 let jsou
vhodné i některé z pořadů určených
pro žáky 3. až 5. tříd.

29. 9. | 10.00 (náhradní termín za představení zrušené z důvodu opatření vůči koronaviru)
Bez keců a bez autorit!

Divadlo rozmanitostí, www.divadlo-rozmanitosti.cz
Délka představení: 70 min bez přestávky
Vstupné: 90 Kč
Věkové doporučení: 14 +
Objednávky: krutisova@mekuc.cz
Autorská hra na motivy kultovního románu J. D. Salingera Kdo chytá v žitě se volně inspiruje také několika dalšími
literárními i filmovými generačními výpověďmi. Divoká jízda mladého rebela napříč denním i nočním městem, bez
občanky, bez cenzury, zato se sebezáchovným černým humorem, odhaluje pokrytectví konformní společnosti.
Inscenace propojuje prvky činoherního, hudebního i výtvarného divadla.

5. 11. | 10.00, 12.00 a 14.00
Gepardí stezkou do ráje řeky Okavango

Multimediální vzdělávací cestovatelsko-geografická projekce Kateřiny a Miloše Motani, www.motani.cz
Délka představení: 80 min
Vstupné: 50 Kč
Věkové doporučení: studenti gymnázií a SŠ
Kontakt pro objednávky: motani@seznam.cz
Zelená divočina, baobaby, africká zvířata tak blízko, že člověk cítí bušit své srdce až v krku. Fauna a flóra Namibie,
Botswany a Zimbabwe. Spousta afrických zvířat v deltě řeky Okavango, sloní stáda, leopardi, jezírka plná
nejnebezpečnějších zvířat – hrochů. V noci miliardy hvězd, ticho a slabý vítr. Pozorování divokých surikat.
Návštěva úchvatných Viktoriiných vodopádů, procházka s dovádivými paviány zvyklými na lidi, mlaskavá řeč
afrických kmenů, plavby na kajaku mezi lachtany a delfíny, nádherný park Etosha. To všechno a ještě mnohem
více nabízí multimediální projekce s živým komentářem.
Přednáška je doplněná soutěží a losováním o ceny, ukázkou artefaktů a prostorem na otázky dětí.
Pásma v sobě slučují hned několik výukových předmětů – multikulturní a globální výchovu, zeměpis, přírodopis, dějepis, český jazyk, výtvarnou a hudební výchovu, čímž vychovávají žáky k myšlení v globálních souvislostech. V pásmech je kladen velký důraz na ochranu přírody, zachování kulturního dědictví a lidských hodnot.
Samotné sestavení programu – práce s fotografickým a filmovým materiálem, informacemi, hudbou, reklamou
a beseda – je ukázkou mediální výchovy.
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19. 11. | 10.00 (náhradní termín za představení zrušené z důvodu opatření vůči koronaviru)
My děti ze stanice ZOO

Činoherní studio Ústí nad Labem, www.cinoherak.cz
Délka představení: 105 minut bez přestávky
Vstupné: 100 Kč
Věkové doporučení: 13 +
Objednávky: krutisova@mekuc.cz
Inscenace je dramatizací známého knižního bestselleru novinářů Kai Hermanna a Horsta Riecka podle vyprávění
mladé narkomanky Christiane. Ve dvanácti letech zkusila poprvé hašiš, následovalo LSD a heroin, který vedl
k těžké závislosti a všem patologickým jevům, které způsobuje. Příběh dospívající dívky v západoberlínské
komunitě sociálně vyloučených dětí v 70. letech 20. století poprvé obrátil pozornost veřejnosti k problematice
drogové závislosti nezletilých.

20. 1. 2021 | 8.00 a 10.00 hod
NEHODOU TO ZAČÍNÁ

pořadatel.: DEKRA CZ, a. s., www.nehodoutozacina.cz
Délka přednášky: 90 min
Vstup volný (nutné přihlášení)
Věkové doporučení: 15 +
Kontakt pro přihlášení: Martin Bednář, martin.bednar@dekra.com, tel.: +420 601 381 834
Účelem Nehodou to začíná je snižování rizikových faktorů v chování účastníků silničního provozu s důrazem na
slušné chování a vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování s riziky v případě
pochybení, s riziky užívání návykových látek a s poskytováním účinné první pomoci při autonehodě.

3. 3. 2021 | 10.15 a 11.45
The Onlines

Divadelní centrum Zlín, www.divadelnicentrum.cz
Délka představení: 60 min
Vstupné: na dotaz u pořadatele (v době uzávěrky katalogu není známo)
Věkové doporučení: 2. stupeň ZŠ
Kontakt pro objednávky: Enki Hogh – zlin@divadelnicentrum.cz, tel.: 576 130 123
Milan žije s mámou. Máma má Milana ráda. Milan má rád mámu, svého psa a Zuzku, která mu lajkla status.
Ale něco v jeho životě je nanic a Milan musí přijít na to, co to je... Příběh o Milanovi, Zuzce a Márovi, o lákavém
tajemném hlase, o představách a skutečnosti. On, ona, oni – online vždy a všude. Existuje ještě vůbec život offline?
A odváží se Milan oslovit Zuzku?
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30. 3. 2021 | 10.00
Válka s mloky

Divadlo D21, www.divadlod21.cz
Délka představení 75 min.
Vstupné: 90 Kč
Věkové doporučení: 14 +
Objednávky: krutisova@mekuc.cz
Nejdřív jste je neznali, pak jste jimi opovrhovali a dneska se jich bojíte. Nechcete je, ale už jsou tu. Vítejte
v panoptiku dnešního světa a sledujte vzestup moře na zemské břehy. Náš kabaret vás ponoří do novodobých
dějin! Zazpíváme, zatančíme a možná, že přijde i… MLOK!
Temný kabaret, který žádného diváka nenechá na suchu, je dalším návratem Divadla D21 k neustále aktuálnímu
odkazu Karla Čapka.
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Speciální nabídka večerních představení
v MKD
Žákům a studentům od 14 let a jejich učitelům nabízíme mimořádně
výhodný vstup na tři vybraná večerní představení, která jsou součástí
programové nabídky Mekuc. Vstupné 120 Kč platí pro každého žáka/
studenta, který přijde ve skupině minimálně 10 žáků/studentů doprovázené
pedagogem. Pedagogický doprovod (minimálně desetičlenné skupiny)
má vstup zdarma. Zvýhodněné vstupné platí do zadních řad divadelního
sálu Masarykova kulturního domu nebo na balkón.
Počet míst je omezen.
Nabídku divadelních představení pro druhou polovinu kulturní sezóny
zveřejníme v listopadu.

22. 10. 2020 | Snímek 51 (Divadlo v Celetné)

Životopisné drama o britské vědkyni Rosalind Franklinové, donedávna neprávem téměř opomíjené 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 předsudkům, 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

9. 11. 2020 | 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 říkanky 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

9. 12. 2020 | 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
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Podvečerní přednášky v MKD

Zvýhodněné vstupné pro studenty je 50 Kč.
22. 9. | 18.00
Černobyl – spící peklo

Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu ovlivnila svět, nic není jako dříve.
S následky se potýkáme dodnes a ještě dlouhých 22 tisíc let budeme.
Jak to vše proběhlo, co se stalo po výbuchu, jak to vypadá dnes v zakázané zóně,
a příběhy lidí, kteří neměli žít, nebo naopak si na sklonku života vybrali zakázanou zónu
jako svůj domov. Včera i dnes, fakta i příběhy. Vydáme se do města duchů Pripjať,
ale i do okolí poznat, jak vypadá místo po více než 33 letech od havárie.
Přednáška cestovatele a novináře Tomáše Kubeše.

26. 10. | 18.00
Poslední opravdová divočina – sedmý kontinent

Na ledový kontinent vstoupilo v celé historii o řád méně lidí, než jich Prahu navštíví každoročně.
Antarktida, Falklandy, Jižní Georgie, Jižní Shetlandy a nádavkem kousek Ohňové země.
„Mimozemské“ scenérie, velryby, tučňáci a mnohem, mnohem víc...
Přednáška cestovatele, publicisty a ornitologa Tomáše Grima.
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Interaktivní prohlídky
Masarykova kulturního
domu
Jednou z nejvýznamnějších staveb Mělníka je Masarykův kulturní dům, vynikající svou prvotřídní, nadprůměrnou
meziválečnou funkcionalistickou architekturou. Stavba z roku 1936, která je společným dílem místních architektů
Josefa Širce ml., Bedřicha Zemana a Jana Bohuslava Zeleného, se dochovala z velké části v původní podobě
v interiérech i exteriérech. Vedle celkového čistého tvarového řešení, v duchu funkcionalistického purismu, je tento
objekt specifický použitím různorodých, kvalitních, dobově příznačných materiálů.
Nabízíme vám možnost přiblížit svým žákům, jak funguje zákulisí kulturního domu, jak pracují jeho zaměstnanci.
Účastníci interaktivní prohlídky se dozvědí od odborného doprovodu, jak vypadá vybavení jeviště, osvětlovací
a zvuková kabina, kde se oblékají známí zpěváci a herci, co se skrývá v podzemí kulturního domu, uvidí ukázku
práce s jevištní technikou. Jedná se o prohlídku dlouhou cca 60 minut.
Pokud byste chtěli svým žákům umožnit aktivněji prožít 90 minut v zákulisí divadla, můžou si navíc vyzkoušet,
jak se prodávají vstupenky, jak si mají najít svoje místo v sále, dozvědí se, jak se do divadla obléknout nebo kdy se
v divadle a na koncertě tleská. Dále si vyzkouší, jak se na jevišti mluví do mikrofonu a jaké to je, stát se na chvilku
režisérem představení. Žáci si můžou zahrát na muzikanty, zpěváky, herce nebo tanečníky.
Prohlídky jsou určené vždy maximálně pro jednu třídu. Délka prohlídky je 60–90 minut podle dohody s pedagogem,
lze ji přizpůsobit vašim požadavkům.
Věkové doporučení: žáci 1. stupně ZŠ až studenti SŠ
Vstup volný
Objednávky: lesnerova@mekuc.cz, 606 613 406
Masarykův kulturní dům | U Sadů 323, 276 01 Mělník
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Edukativní programy
městské knihovny
Besedy v dětském oddělení
pro žáky MŠ a ZŠ
Besedy lze po dohodě s pedagogem přizpůsobit věku žáků.
Doba trvání: obvykle 45 minut (po dohodě lze i jinak)

Nejčastěji žádaná témata besed
Autoři a ilustrátoři literatury pro děti a mládež
Česká republika křížem krážem
Dobrodružné příběhy
Encyklopedie a orientace v nich
Holocaust – Deník Anny Frankové a další literatura vhodná pro děti
Jaroslav Foglar
Karel IV.
Lidové tradice a zvyky
Meziválečná próza a poezie u nás
Poezie pro nejmenší
Pohádkové postavy
Profese a zaměstnání (historické i současné)
Příroda a kuriozity
Regionální literatura – pověsti
Regionální spisovatelé, Mělnicko v literatuře
Sci-fi a fantasy literatura
Slavné osobnosti Mělnicka
Současná próza pro děti a mládež
Vánoce
Velikonoce
Vznik písemnictví a rozvoj literatury
Po vzájemné dohodě lze připravit besedy i jiná témata, související s probíraným učivem, dle návrhu pedagoga.
Termíny besed rezervujte, prosím, minimálně 14 dní předem.
Pro střední školy nabízíme lekce informatické výchovy (vhodné pro 1. ročníky). Studenti se seznámí s knihovnou,
její historií, provozem, službami. Zaměří se na třídění a vyhledávání literatury a na vyhledávání údajů pro citace.
V případě zájmu o besedu na uvedená i jiná témata kontaktujte knihovnice dětského oddělení: Regina Svobodová
nebo Viola Skoumalová, tel.: 315 622 783, email: detske@mekuc.cz
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Čtendův slabikář

V průběhu školního roku absolvují žáci 4 tematické besedy, které je seznámí s knihovnou, s knížkami, osvojí si čtenářské dovednosti (přečtení a pochopení textu, reprodukce vlastními slovy). Jedna z lekcí bude zaměřena i na současnou
literaturu pro začínající čtenáře. Po absolvování dostanou vysvědčení opravdového čtenáře.
Knížka pro prvňáčka (pro 1. třídy ZŠ)
Vyhlášení soutěže a určení podmínek v prosinci. Přihlášky do poloviny ledna.
V období od února do května připraví knihovnice pro prvňáky jeden program v dětském oddělení knihovny a následně
zrealizují jednu návštěvu přímo ve vaší škole.
Cílem projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka, je rozvoj čtenářských
návyků žáků od prvního ročníku školní docházky. Ve školním roce 2020/2021 vyhlásí SKIP (Svaz knihovníků
a informačních pracovníků) třináctý ročník tohoto projektu. Pokud máte zájem zařadit do projektu právě prvňáčky
z vaší školy, registrujte se, prosím, v termínu od 1. 11. 2020 do 15. 1. 2021 v Městské knihovně Mělník.
V lednu a únoru by třídy měly alespoň 1x navštívit knihovnu. V březnu, dubnu a květnu knihovnice navštíví děti
ve škole. Do konce května je projekt ukončen.
Odměnou za úspěšné absolvování je pro děti knížka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována
výhradně pro tento projekt. Cena jedné knihy je symbolických 20 Kč.
Za Čtendou do knihovny – výtvarná a literární soutěž
V „Březnu – měsíci čtenářů se můžete těšit na vyhlášení dalšího ročníku výtvarné a literární soutěže „Za Čtendou
do knihovny”. Do soutěže se mohou přihlásit celé třídy i kolektivy školních družin.
JOM HA ŠOA – celorepubliková akce, připomínající oběti holocaustu
Školám nabízíme výběr vhodné literatury pro děti na toto téma nebo besedu, v knihovně proběhne výstavka knih.
Noc s Andersenem – nabízíme spolupráci nebo pomoc při organizaci, pokud se chcete připojit k celostátní akci
Noc s Andersenem.

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Odpolední „literárně-vlastivědné vycházky Mělníkem”
Pojďte s maskotem knihovny, netopýrem Čtendou, poznávat Mělník. Děti se mohou těšit na vyprávění o mělnických
domech, věžích a sochách. Během programu budou řešit zábavné úkoly.

Knihovna do školy
Pedagogové školních družin mohou také využít nabídky programu „knihovna do školy“. Jedná se o odpolední povídání
o současných dětských knížkách z fondu městské knihovny a čtení z nich. Děti dostanou prostor využít svého kreativního myšlení, seznámí se s technikami tvůrčího čtení, psaní a vyzkouší si hraní různých rolí.
Nabídka tematických odpolední:
Neboj, neboj – kniha Lukáše Urbánka a Milady Rezkové o strachu
Dívka, která chtěla zachránit knížky – Klaus Hagerup
Vilém a porouchaný dědeček – Rudolf Král
Křeček v utajení – Zuzana Pospíšilová
Kouzelná aktovka – Daniela Krolupperová
Sedmilhář Josífek -- Daniela Krolupperová
Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. – Petra Braunová
Velký úklid – Markéta Pilátová
Dále nabízíme konzultace pro učitele a pomoc při výběru knih pro školní knihovny. Připravíme ukázkový soubor knih
vhodných pro požadovaný věk. V případě zájmu o nabízené programy pro školní družiny i další programy mimo
školní besedy a Čtendův slabikář kontaktujte Janu Volkovou, tel.: 702 234 480, email: volkova@mekuc.cz
Městská knihovna Mělník, Husova 40–41, 276 01 Mělník

Katalog programů pro školy | Edukativní programy městské knihovny

14

Turistické informační centrum

Prohlídky mělnického
podzemí a studny

Prohlídky zpřístupněné části mělnického podzemí s chodbou vedoucí ke středověké studni,
která je nejširší studnou v ČR. Výklad o historii budování a využití mělnického podzemí,
historie pitné vody ve městě.
Věkové určení: pro děti od 6 let
Doba trvání: 30 minut
Kapacita prohlídky: 20 osob
Prohlídky s průvodcem denně v 10.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00
Vstupné: děti a studenti 35 Kč, dospělí 60 Kč | skupina nad 10 osob – sleva při hromadné platbě (32 Kč / 54 Kč)
Pro skupiny zahraničních studentů na výměnném pobytu je možné zapůjčit audioprůvodce v počtu 10 ks s výkladem
v anglickém, německém a ruském jazyce.
Kontakt: TIC Mělník, Legionářů 51, 276 01 Mělník, www.ticmelnik.cz

Nutná rezervace předem na tel. 602 679 552.

Kombinovaný vzdělávací program pro ZŠ
Plamínek ve tmě
Program pro skupiny až 20 žáků 1. stupně ZŠ s tematikou středověku a mělnického podzemí, využívající prvky
zážitkové pedagogiky (včetně haptických), zasahující do vzdělávacích okruhů vlastivědy (historie regionu,
archeologie) a výtvarné výchovy (užité umění, keramika). Propojujícím motivem celého vzdělávacího programu
je středověký keramický ruční kahan, tzv. palčík. Program vhodně doplňuje a obohacuje exkurzi do
mělnického podzemí (budování podzemí, bezpečný úkryt, studna) z Turistického informačního centra Mělník.
Program doporučujeme doplnit hodinou výtvarné výchovy věnovanou výrobě vlastní repliky kahanu palčíku
podle pracovního listu pro pedagoga (pracovní list je k dispozici v TIC nebo na www.ticmelnik.cz).
Odborný kontext: Mělnické podzemí vzniklo ve 13. a 14. století, tedy ještě v období, kdy se při budování
podzemních prostor ve skalním masivu využívaly charakteristické jednoduché hornické nástroje (zahrnuté
v expozici Budování podzemí). Jedním z nich je typický mělký ruční miskovitý lojový kahan, podle otvoru
k nasazení na prst zvaný palčík (někdy též palčák či kahánek). Palčíky, především v podobě střepů, patří
k běžným archeologickým nálezům v místech středověkých dolů. Své nářadí, včetně kahánků, mívali jednotliví
horníci označené osobní značkou.
Osnova programu:
1. Sestavení vzorového palčíku ze střepů pod vedením lektora.
2. Odvození účelu, k němuž nástroj sloužil. Ukázka funkčnosti.
3. Exkurze do mělnického podzemí se zapůjčeným palčíkem. Vzhledem k bezpečnosti bude otevřený oheň
v palčíkách dětí symbolicky zastoupen zapnutou malou bateriovou LED svíčkou.
Program čerpá z online materiálů: Nálezy hliněných kahanů na Jihlavsku http://encyklopedie.brna.cz/home-mmj/?acc=profil_
lokality&load=71, Experimentální archeologie http://encyklopedie.brna.cz/home-mmj/?acc=profil_lokality&load=115

Nutná rezervace předem na tel. 602 679 552.
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Pražská brána

Programy k výstavám
v galerii Ve Věži
Galerie založená v 60. letech akademickým malířem Vladimírem Veselým nabízí nyní
ve svých netradičních prostorách převážně díla mladých autorek a autorů, ale také
práce renomovaných výtvarníků, kteří už se na umělecké scéně etablovali.
Na obvykle dvouměsíčních výstavách se zaměřujeme zejména na knižní ilustraci, grafiku, kresbu a komiks.
Školám nabízíme komentované prohlídky výstav určené žákům a studentům, ale také individuální programy
propojující výtvarné umění a literaturu (v souvislosti s dílem vystavujících umělců).
Ve školním roce nabídneme výstavy děl uměleckého studia Upupaepop, ilustrátorky Ester Nemjó a další.
V případě zájmu o program v galerii Ve Věži kontaktujte produkční galerie Silvii Belis.
Kontakt: Silvia Belis, tel. 721 414 909, e-mail: galerie@mekuc.cz
Galerie Ve Věži je jednou z poboček Mělnického kulturního centra, o.p.s.
Galerie Ve Věži | Pražská brána | ul. 5. května, 276 01 Mělník
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Mekuc young

Individuální předplatné pro starší žáky
a studenty
Starším žákům (6.–9. třída) a studentům SŠ a SOU nabízíme velmi výhodné individuální
předplatné formou průkazu Mekuc young, který lze zakoupit za 350 Kč. Držitel průkazu
je oprávněn ke dvěma vstupům na večerní divadelní představení z níže uvedeného
seznamu, ke dvěma vstupům na literární pořad LiStOVáNí, má neomezený vstup na
projekce Film mekuc a na podvečerní přednášky pořádané Mekuc nabízené v MKD,
do konce listopadu se může zdarma registrovat jako čtenář Městské knihovny Mělník.
Průkaz lze zakoupit v pokladně MKD, počet průkazů je omezen.
Prosíme pedagogy, aby o této výhodné nabídce informovali své žáky a studenty.
Průkazy může hromadně zakoupit také třídní skupina.
Nabídku divadelních představení pro druhou polovinu kulturní sezóny zveřejníme v listopadu.

Nabídka večerních divadelních představení v předplatném Mekuc young:

22. 10. 2020 | Snímek 51 (Divadlo v Celetné)

Životopisné drama o britské vědkyni Rosalind Franklinové, donedávna neprávem téměř opomíjené 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 předsudkům, 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

9. 11. 2020 | 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 říkanky 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

9. 12. 2020 | 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
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