
14. 5. | 19.00 | Krasavice  
interkontinentální 
VM ART production
Ženské komické duo v originální klaunerii předsta-
vuje příběh dlouholetého ženského přátelství ve 
všech jeho aspektech. Sdílenou radost, hravost, 
společnou tvořivost a naslouchání totiž doplňují 
i temnější momenty: závislost a závist, řevnivost, 
shazování i vydírání. I na ně se ovšem dá pohlížet 
s nadhledem, humorem a především s nezlomnou 
silou ženskosti.
Koncept a režie: Martha Issová a Anna  
Polívková | Hrají: Martha Issová a Anna  
Polívková
450/410 Kč
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Divadelní  
předplatné

Červen | 19.00   
Vražda krále Gonzaga
Dejvické divadlo
Představení spojující divadelní hru z Shakespearova 
Hamleta, s jejímž přispěním plánoval dánský princ od-
halit vraha svého otce, s vraždou Alexandra Litviněn-
ka, kritika ruského prezidenta Putina. Hra je tak nejen 
silnou výpovědí herců o nich samých, o herectví a jeho 
poslání, ale rovněž morálním apelem, varováním před 
mocí posedlými politiky, kteří se při uskutečňování 
svých cílů neštítí nejhorších kriminálních praktik.
Autor: Jiří Havelka a kolektiv DD | Režie: Jiří Havelka 
| Hrají: Simona Babčáková, Klára Melíšková, Zdeňka 
Žádníková, Tomáš Jeřábek, Martin Myšička, Ivan 
Trojan 
410/380 Kč 

Předplatitelům 2–6/2020 nabízíme bonus. Předplatitelé mají na výběr ze dvou výhodných nabídek: 
sleva 100 Kč na vstupenku na Swingový koncert Orchestru Karla Vlacha 18. 2. 2020 nebo na koncert 

kapely Kafka Band 24. 3. 2020. Vstupenka bude poskytnuta na základě 
předložené legitimace. 

5. 5. | 19.00 | Mýcení
Divadlo Na Zábradlí
Malý pokojíček napěchovaný obrazy a hosty se 
stává dějištěm umělecké večeře, s jejímž začátkem 
se stále čeká na herce Národního divadla. Ze slav-
nostního setkání se stane hluboká, ironická i jízlivě 
zábavná sonda do života lepší společnosti. Přesné  
režijní vedení, herecká souhra a nápaditá scénografie 
přelévají divácké emoce od smíchu k pláči, od humo-
ru a nadsázky k beznadějné zprávě o nás samých.
Autor: Thomas Bernhard | Překlad: Marek Nekula 
| Režie: Jan Mikulášek | Hrají: Jakub Žáček, Magda-
léna Sidonová, Honza Hájek, Johana Matoušková / 
Barbora Bočková, Jana Plodková, Václav Vašák, Dita 
Kaplanová, Petr Jeništa  
340/310 Kč 
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Nárok na slevu: ANO / NE

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.:

>> bonus

>> 5
27. 4. | 19.00 | 4000 dnů
Divadlo Ungelt
Tragikomedie, v níž se amnézií vymazané vzpo-
mínky muži po nehodě snaží připomenout jeho 
matka i partner, s nímž ony chybějící čtyři tisíce 
dnů prožil. Každý z nich si je ale pamatuje jinak, 
každý z nich se jej v souboji mateřské a partnerské 
lásky snaží ovlivnit ve vlastní prospěch.  
Dramatický příběh o tom, do jaké míry se vzájemně  
ovlivňují naše paměť a osobnost, je napsaný 
s anglickou lehkostí a humorem.
Autor: Peter Quilter | Překlad: Marta Skarlandtová 
| Režie: Pavel Ondruch | Hrají: Hana Maciuchová, 
Ondřej Novák, Petr Stach 
340/310 Kč 
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>> 1
13. 2. | 19.00  
Srpen v zemi indiánů
Divadelní spolek Kašpar 
Drama amerického autora oceněné Pulitzerovou 
cenou vypráví o nezahojených křivdách a stínech 
minulosti rodiny, která se po zmizení otce po  
dlouhé době celá společně potkává a zoufale hledá  
a nenachází odpuštění, porozumění, lásku a štěstí... 
Je hořce komické, co vše v této souvislosti na jednotli-
vé postavy vyplave na povrch. Podle New York Times 
se jedná o nejvíce vzrušující hru, která se na Broad-
wayi v posledních letech objevila. 
Autor: Tracy Letts | Překlad: Jitka Sloupová | 
Režie: Pavel Lagner | Hrají: Milena Steinmasslová, 
Jitka Nerudová, Jakub Špalek, Šárka Vaculíková/ 
Eliška Hanušová, Monika Zoubková, Martina Práši-
lová, Jan Zadražil, Jelena Juklová, Adrian Jastraban, 
Aleš Petráš, Eliška M. Boušková, Miloš Kopečný
340/310 Kč

25. 2. | 19.00 | Lov
Bratři v tricku a Holektiv 
Myslivče, myslivče, myslivečku mladý, kde jsou 
hezký děvčata, půjdem na číhání. Hu-ja-ja!
Multižánrový komediální projekt propojující prvky
novocirkusového představení s tancem, divadelní-
mi gagy a groteskou představuje mužské duo
Bratři v tricku jako žonglující myslivce a ženský 
Holektiv jako tančící lovnou zvěř. To vše s lehkostí, 
grácií a mírně ironickým humorem, který využívá 
jazykové hravosti češtiny k mnoha dvojsmyslům 
a narážkám proměňujících mysliveckou tematiku 
v lov milostný.
Koncept a režie: Veronika Poldauf  
Riedlbauchová | Hrají: Andrea Vykysalá, 
Karolína Křížková, Eva Stará, Adam Jarchovský 
a Václav Jelínek
260/240 Kč 
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>> 3
Březen | 19.00 | Penzion 
pro svobodné pány
Divadlo Palace
Komediální jednoaktovka odehrávající se v pokoji 
starosvětského penzionu, jehož nájemník poruší 
snad všechny upjaté předpisy domovního řádu, když 
si na noc přivede náhodnou známost. Tu pak musí 
nejen pracně utajit, ale také se jí následně úspěšně 
zbavit. Hra vyniká náročnou choreografií s téměř 
artistickými výkony. 
Autor: Sean O´Casey | Úprava: Jiří Krejčík | Režie: 
Jaromír Dulava | Hrají: Patrik Děrgel, Marie Dole-
žalová / Anna Fialová / Lenka Zahradnická, Lukáš 
Příkazký, Kateřina Pindejová, Václav Liška / Zdeněk 
Velen, Petr Miklovič, Ilona Hoferová / Lucie Jiříková / 
Lucie Urbanová / Gabriela Rohlederová
340/310 Kč 

16. 4. | 19.00 | Lordi
VM ART production
Z fragmentů nedokončené hry Oscara Wilda 
rekonstruoval Ivan Rajmont skvělou konverzační 
salonní komedii. V tajném gentlemanském klubu se 
pravidelně scházejí tři lordi, kteří mezi sebou hrají 
bodovanou hru. Vždy si v klubu rozdělí dámy, které 
musí svést. Jednoho dne se jim celá situace nekont-
rolovatelně vymkne z rukou a jejich tajné přátelství 
se málem zhroutí pro zradu, které se jeden z nich 
dopustí.  Hra je uvedena ve slovenštině.
Autor: Oscar Wilde, Robbie Ross | Překlad,  
rekonstrukce a dokončení: Ivan Remiáš | 
Režie: Peter Serge Butko | Hrají: Filip Rajmont, 
Martin Hofmann, Peter Serge Butko, Martin 
Kotecký
340/310 Kč
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Předplatné 4 z 8
Pro druhou polovinu sezóny 2019/20 připravilo Mělnické 
kulturní centrum nově nabídku předplatného „čtyři  
z osmi”. Pravidelní návštěvníci divadelních pořadů si  
mohou z nabízených osmi 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 2–6/2020 nabízíme bonus. 
Předplatitelé mají na výběr ze dvou výhodných nabídek: 
sleva 100 Kč na vstupenku na Swingový koncert Orchest-
ru Karla Vlacha 18. 2. 2020 nebo na koncert kapely Kafka 
Band 24. 3. 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.

>>  Předprodej na období 2–6/2020 bude zahájen  
2. 12. 2019 v MKD. Předplatné bude v prodeji  
do 31. 3. 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

13. 2. | SRPEN V ZEMI INDIÁNŮ
340 Kč dospělí / 310 Kč studenti, senioři

25. 2. | LOV
260 Kč dospělí / 240 Kč studenti, senioři

BŘEZEN |  PENZION PRO SVOBODNÉ 
PÁNY 

340 Kč dospělí / 310 Kč studenti, senioři
16. 4. | LORDI

340 Kč dospělí / 310 Kč studenti, senioři

27. 4. | 4000 DNŮ
340 Kč dospělí / 310 Kč studenti, senioři

5. 5. | MÝCENÍ 
340 Kč dospělí / 310 Kč studenti, senioři

14. 5. |  KRASAVICE  
INTERKONTINENTÁLNÍ 

450 Kč dospělí / 410 Kč studenti, senioři

ČERVEN | VRAŽDA KRÁLE GONZAGA
410 Kč dospělí / 380 Kč studenti, senioři

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

Počet vybraných představení: ✃


