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Programové tipy Mekuc – prosinec 2019

Vánoční nabídka Mekuc 2020  
I v letošním roce myslí Mekuc na ty, kdo plánují jako dárky pod stromeček vstupenky na kulturní programy v MKD. Vánoce jsou svátky, které je 
nejkrásnější trávit s rodinou a dobrými přáteli, proto je tím pravým dárkem společný výjimečný kulturní zážitek. Pozvěte své blízké do divadla či na 
koncert. Na pokladnách Mekuc v MKD každý všední den od 13 do 18 hodin do 20. prosince a v TIC Mělník v ulici Legionářů každý den od 9 do 17 až do 
22. prosince jsou v prodeji zvýhodněné vstupenky na tyto vybrané pořady.

4. 1. |  Velký dechový orchestr MKD: Tříkrálový koncert aneb Za císaře pána Koncert mělnického hudebního tělesa, které si za krátkou dobu 
od svého obnovení v roce 2018 u příležitosti 100. výročí vzniku Československa dokázalo získat skvělé renomé i srdce nejen mělnických posluchačů. 

7. 1. |  Městské divadlo Mladá Boleslav: Teď mě zabij Inscenace přinášející intimní vhled do problematiky lidí bojujících s fyzickými i mentálními 
hendikepy prolamuje společenská tabu včetně euthanasie či sexuality osob s postižením. 

21. 1. |  Losers Cirque Company: The Loser(s) Novocirkusové představení propojující vrcholnou silovou i sportovně gymnastickou akrobacii s prvky 
pantomimy a scénickým tancem si klade otázku, kde se nalézají naše hranice, kdo je naším vzorem, láskou a partnerem. 

13. 2. |  DS Kašpar: Srpen v zemi indiánů Drama amerického autora Tracyho Lettse vypráví o stínech minulosti rodiny, která se po zmizení otce  
po dlouhé době celá společně potkává a zoufale hledá a nenachází odpuštění, porozumění, lásku a štěstí...

18. 2. |  Swingový koncert Orchestru Karla Vlacha Orchestr Karla Vlacha je bezpochyby jedním z nejvýznamnějších hudebních uskupení swin-
gové, jazzové, taneční a populární hudby v naší republice a proslul i za jejími hranicemi. Soubor, který je zárukou špičkové úrovně provedení 
známých melodií, rozdává radost již více než 80 let. 

25. 2. |  Bratři v tricku a Holektiv: Lov Projekt propojující prvky novocirkusového představení s tancem, divadelními gagy a groteskou představuje 
mužské duo Bratři v tricku jako myslivce a ženský Holektiv jako lovnou zvěř, to vše s lehkostí, grácií a mírně ironickým humorem.

18. 3. |  VIP Art Company: Gedeonův uzel Rozhovor učitelky základní školy s matkou jednoho z jejích žáků rozplétá na pozadí tragických souvis-
lostí gordický uzel  soudobé výchovy, mateřské lásky a komplikované geniality. Co se vlastně stalo a kdo je tím vinen?

24. 3. |  Kafka Band Literárně-hudební projekt spisovatele Jaroslava Rudiše a hudebníka Jaromíra 99, žánrově těžko zařaditelná skupina Kafka Band, 
přináší intenzivní hluboký ponor do díla ve světě asi nejznámějšího českého (ač německy píšícího) spisovatele. 

Další tipy na vánoční dárky 
Mělnické kulturní centrum nabízí i další vstupenky na divadelní představení a koncerty, které jistě potěší jako vánoční dárek. Vstupenky na uvedené 
pořady jsou k zakoupení na pokladnách Mekuc.
15. 1. |  Eva Urbanová: Druhá tvář Operní diva světového formátu zazáří s muzikantsky skvěle obsazenou formací BAROCK. Hutný zvuk smyčco-

vých nástrojů se sóly koncertního mistra brněnské filharmonie a skvělá rytmická sekce vytváří pěvkyni spolehlivé zázemí pro uplatnění jejího 
výjimečného hlasu v legendárních písních Queen, Nightwish, Andrei Bocceliho, Il divo a dalších.

6. 2. |  JT PROMOTION: Dva nahatý chlapi Bláznivá francouzská komedie o seriózním advokátovi, který se nečekaně probudí nahý v posteli se 
svým kolegou z práce. Ani jeden netuší, jak se do této situace dostali, manželka jednoho z nich však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. 

14. 4. |  Kamil Střihavka 2020 Stálice české hudební scény, hvězda muzikálů a držitel ceny Grammy vystoupí s programem nového turné 
pro rok 2020.

20. 4. |  Jiří Suchý a Jitka Molavcová & Orchestr divadla Semafor Nestárnoucí hvězdy v doprovodu muzikantů legendární pražské scény pod 
vedením Jiřího J. N. Svobody připomenou řadu semaforských písní od těch nejznámějších až po ty zapomenuté.

Pravidelné předplatné   
Dalším skvělým dárkem může být předplatné divadelních představení, které se začne prodávat začátkem prosince, více informací o nabídce na  
www.mekuc.cz

www.mekuc.cz



Mekuc dětem – adventní představení
Prosincové předvánoční těšení mají děti už tradičně spojené s pohádkovými příběhy a sváteční čas si zaslouží namísto trávení u televize oslavit  
návštěvou divadla. Pro tradiční Čertování soubor Nového divadla Mělník pozval do MKD Mikuláše, andělky a čerty na společné hravé setkání  
5. prosince v 17.00 hodin. Rozverná čertovská scénka je spojena s mikulášskou nadílkou, kterou dostane každý malý návštěvník.
Vánoční představení Divadla Minaret Putování do Betléma, které MKD uvede 8. prosince od 15.00 hodin,  je dětem srozumitelným činoherním  
zpracováním příběhu o narození božského dítěte, o naději a síle křesťanských tradic. Putování Marie a Josefa do Betléma, narození Ježíška i příchod 
pastýřů, tří králů a chudých k jesličkám je připomenutím biblického příběhu s deseti nejznámějšími koledami. 

Divadelní představení Relativita 
Vynikající herec a režisér Divadla v Řeznické Miroslav Táborský exceluje v moderních náročných představeních zpracovávajících na pozadí vtipné hravé 
konverzace závažnou otázku morálky a osobní odpovědnosti jednotlivce. Ocenit to mohli mělničtí diváci už v loňském roce v představení Odvolání. Hra 
Marka St. Germaina Relativita, kterou nabídne MKD 9. 12. letošního roku, je příbuzného druhu. Díla uznávaného a oceňovaného amerického prozaika, 
dramatika a scénáristy se často nechávají inspirovat příběhy významných osobností. Jeho Relativita vychází z málo známého faktu v životě geniálního 
fyzika Alberta Einsteina, jemuž se ještě před prvním sňatkem narodilo dítě – dcera, po níž v jejích necelých dvou letech mizí všechny stopy. Jak by asi 
vypadalo setkání dospělé dcery s otcem? A jak se vypořádá fenomenální mozek s oprávněnými výčitkami a s vlastním svědomím? Inscenace Divadla 
v Řeznické v režii Miroslava Táborského, který zde opět ztvárnil protagonistu příběhu, se však nesnaží kázat, poučovat ani soudit. Nadčasové otázky 
klade s neobyčejným citem, erudovaným intelektem, humorem a vhledem do dobových konsekvencí. 

Spalovač mrtvol a severské Vánoce v MKD 
Dva filmy, spojené prvky grotesknosti, ale pocházející z různých dob a zemí, nabídne v prosinci cyklus Film mekuc. V úterý 10. prosince v 19 hodin se 
na plátně objeví Rudolf Hrušínský a Vlasta Chramostová ve filmu Spalovač mrtvol. Režisér Juraj Herz ho v roce 1968 natočil podle předlohy Ladislava 
Fukse a strhující, originální kamerou Stanislava Miloty nasnímané a uhrančivou hudbou Zdeňka Lišky doprovázené dílo, které putovalo krátce po svém 
uvedení do trezoru, je dnes považováno za jeden z vrcholů československé kinematografie. „Film Spalovač mrtvol uvádíme při příležitosti jeho nedávného 
digitálního restaurování, umožňující vidět film v podobě, jakou měl při premiéře. Projekci lze vnímat i jako poctu nedávno zesnulé herečce Vlastě 
Chramostové, pro kterou byla role Lakmé na několik desítek let poslední. A shodou okolností jde o druhé promítání tohoto filmu přesně po 15 letech 
v Mělníku – v prosinci 2004 jsme ho, ještě z filmového pásu, promítli v kině Sokol,“ upřesňuje produkční cyklu Linda Tichotová Fryčová.
Druhá prosincová projekce se bude konat netradičně v pátek. 27. prosince si diváci budou moci vychutnat dánskou hořkou komedii Svátky klidu a míru, 
kterou v roce 2018 režírovala dánská herecká hvězda Paprika Steen. „Film, zachycující vánoční oslavu velké rodiny, během které se vynořují staré křivdy 
a bolesti, zazářil na festivalu severského filmu SCANDI. Jsme rádi, že ho můžeme uvést i u nás, a doufáme, že diváky potěší,“ dodává Tichotová.

Informace z infocentra 
Turistické informační centrum Mělník připravilo pro zájemce o výběr vánočních dárků s mělnickými motivy opět široký sortiment zboží. Velkoformátový  
nástěnný kalendář na rok 2020 s fotografiemi pana Karla Lojky i mělnický policejní kalendář, svíčky s motivem Mělníka, papírový vystřihovací mělnický 
betlém od místní výtvarnice Aidy Líhové Legnerové a půvabný maličký betlém dřevěný, vánoční ozdoby, bohatý sortiment regionálních publikací 
včetně letošních novinek, přírodní kosmetiku s omlazujícími výtažky z vinných hroznů z bílého i červeného vína, keramiku s obrázky Mělníka a mnoho 
dalšího doplňuje stále rozšiřovaný reprezentativní průřez produkcí osvědčených místních mistrů vinařského řemesla – dlouho očekávanou novinkou je 
především nový Mělnický kalamář obsahující exkluzivní červené cuvée tří odrůd. Trvalé rozšiřování nabídky zboží i zvyšování kvality služeb ocenili naši 
věrní mělničtí návštěvníci i turisté a podpořili TIC Mělník v soutěži turistických informačních center Informační centrum roku 2019. Na jednání členského  
fóra Asociace turistických informačních center ČR 7. 11. tak pracovnice mělnického TIC převzaly diplom za neuvěřitelné 1. místo ve Středočeském kraji. 

Prosinec v knihovně
Poslední měsíc v roce zahajujeme hned v pondělí 2. prosince Vánoční dílnou v Klubu. Zájemci si mohou od 13.00 do 16.00 hodin vyrobit různé  
adventní dekorace – ozdoby, přáníčka, věnce nebo nějakou drobnost pro radost.
Čtenáři v oddělení pro dospělé se mohou opět zapojit do luštění Vánočního kvízu. Pokud zodpoví správně všechny otázky a kvíz odevzdají do soboty  
21. prosince 2019, postupují do slosování. Ze všech správných odpovědí vylosujeme v lednu tři, které oceníme knižní odměnou.
Knihovna bude letos naposledy otevřena pro veřejnost v pondělí 23. prosince. V roce 2020 bude poprvé otevřeno ve čtvrtek 2. ledna.
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