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Programové tipy Mekuc – červen 2020

Mělnické kulturní centrum po zpřístupnění všech svých poboček s radostí zve k návštěvě programů  
malé i velké diváky. Omlouváme se za dočasné snížení komfortu, na jaký jste u nás zvyklí, a děkujeme  
za vzájemnou vstřícnost, ohleduplnost a pochopení.

Dvojice romantických filmů v MKD 
Dvěma červnovými projekcemi v MKD se vrací k činnosti Film mekuc. V úterý 9. června se diváci podle původního programu mohou těšit na 
romantickou komedii Tenkrát podruhé. Zábavný, nápaditý francouzský snímek, pojednávající o (ne)bezpečí úniků do minulosti, získal tři ceny 
César včetně ceny pro herečku Fanny Ardantovou ve vedlejší roli. V úterý 23. června se pak na plátně objeví lotyšsko-finský snímek Psi nenosí 
kalhoty. Obě projekce začínají v 19.00.

Pohádka ptačí
V neděli 14. 6. Mekuc nabídne nejmenším divákům loutkovou pohádku Divadla Puk. Pohádka ptačí je z proslulého souboru Devatero pohádek 
a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek z roku 1932. Karel Čapek je bezesporu jedna z našich nejvýznamnějších osobností, a to nejen v oboru 
literatury. Právě dnes nám chybí takové osobnosti, které se vymezují vůči všem „ismům“, vyzdvihují krásu lidského ducha a zároveň si umí 
dělat z člověka takovou tu krásnou legraci. Ve svých pohádkách Čapek rád fabuluje a jeho „vysvětlení“, jak a proč něco vzniklo, jsou prodchnutá 
nezaměnitelným jemným humorem.
Před pohádkou proběhne v MKD od 14.00 workshop pro děti Výroba dřevěné hračky pod vedením lektorky Jany Volkové.

LiStOVáNí: Špeky
Večer plný výjimečného humoru, na nějž se mohou těšit návštěvníci akčního scénického čtení LiStOVáNí ve čtvrtek 25. 6. v MKD, představí  
literární dílo, které upoutá už neotřelým názvem – Špeky.  Autorem je úspěšný režisér, producent, herec, scénárista a spisovatel českým divá-
kům dobře známý především jako tvůrce kultovního seriálu Červený trpaslík, Robert Grant. Mezi hrdiny příběhu nechybí silně obézní kuchař 
a naopak anorektička, propojuje je ovšem víc motiv skutečné či domnělé tloušťky a komplikací, které s sebou přináší, než dějová linie. Jejich 
zábavně podané životní peripetie, které nezapřou autorovu osobní zkušenost se silnou nadváhou, jsou zároveň kritickou sociální sondou do 
moderního světa posedlého kultem těla.

Zahájení prodeje výhodného divadelního předplatného na sezónu 2020/2021
Pravidelní návštěvníci divadelních představení si již od 15. 6. mohou na pokladně v MKD z hlavních divadelních představení, nabízených 
v sezóně 2020/2021, vybrat alespoň čtyři inscenace a zakoupit si vstupné za zvýhodněných podmínek. Předplatné má formu legitimace, 
která skterá nahrazuje vstupenku na vybraná představení. Kromě nižší ceny za vstupenky přináší předplatné další výhody, mezi něž patří  
přednostně vybrané stálé místo v hledišti, možnost darování nebo zapůjčení předplatitelské legitimace jiné osobě či bonus v podobě volné 
vstupenky či slevy na vybraný pořad Mekuc.

Tady Vary v MKD
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v České republice. Přestože letošní ročník festivalu se 
ze zdravotně-bezpečnostních důvodů neuskuteční, diváci o porotou vybrané filmy nepřijdou. Speciální verzi tradiční přehlídky Tady Vary ve 
vašem kině budou moci sledovat ve vybraných kinosálech po celé ČR. Do projektu se zapojilo i Mělnické kulturní centrum, přehlídka se na  
Mělníku uskuteční v plném rozsahu 16 filmů, a to v původním plánovaném termínu festivalu od 3. do 11. července. Bude se jednat vždy o dva 
filmy denně s výjimkou zahajovacího a zakončovacího dne, kdy proběhne vždy jen jedno večerní představení. Masarykův kulturní dům se pro-
mění v uvedeném období ve festivalové kino. Před každou projekcí budou probíhat živé přenosy úvodů, u vybraných filmů po projekci navážou 
online debaty s tvůrci. Všechny projekce proběhnou v původním znění s českými titulky.
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Mekuc v létě nespí – Relaxační art park
Letní program Mělnického kulturního centra přivítá návštěvníky v sadech u MKD pod heslem Mekuc v létě nespí. Od 27. 7. až do 2. 9. se zde 
otevře Relaxační art park s téměř denní programovou nabídkou. Počet diváků i návštěvníků parku bude omezen nejen vládními nařízeními, ale 
také kapacitou sálů a improvizované letní scény. Vstup na programy bude proto možný jen s platnou vstupenkou. Pro prvních 50 zájemců, 
které přiláká atmosféra parku i nabízený program, je připravené velmi výhodné předplatné, jehož prodej bude zahájen 15. 6. V prodeji bude 
předplatné nabízeno přednostně, ještě před zahájením předprodeje na jednotlivé pořady, nabídka bude časově omezena. 
Podrobný program bude uveden na webu i facebookovém profilu Mekuc a v prázdninovém čísle Mělnické radnice, diváci se mohou těšit na 
řadu koncertů profesionálních hudebníků a mělnické interprety, divadelní i akrobatická představení, pohádky, promítání a další pořady pro 
děti, akční scénické čtení LiStOVáNí a bohatý výběr kreativních workshopů pro všechny věkové kategorie. V prvním týdnu otevřeného parku 
se uskuteční vernisáž výstavy Jaromír 99 – Face to face. Díla Jaromíra Švejdíka alias Jaromíra 99 budou instalována jak v galerii Ve Věži, tak 
v prostorách haly MKD. Doprovodným programem bude projekce filmu Alois Nebel, ale také kvíz určený pro návštěvníky parku. 
Relaxační art park bude vybízet nejen k tvůrčí činnosti, poslechu hudby a sledování divadla, ale také k odpočinku, posezení s přáteli nebo k jed-
noduchým sportovním aktivitám. Naším přáním je, aby si do parku našli návštěvníci cestu a strávili tam pět týdnů plných zábavy a relaxace. 

Galerie Ve Věži – výstava Moniky Novotné
Galerie Ve Věži po svém otevření přivítala 28. 5. návštěvníky výstavou ilustrací Moniky Novotné nazvanou Od začátku do konce. První 
částí výstavy v galerii Ve Věži jsou ilustrace k biblickým příběhům edice Manamana nakladatelství Meander. Jedná se o Stvoření světa 
a Apokalypsu (Zjevení Janovo), tedy začátek a konec Bible. Ilustrace Stvoření světa jsou provedeny technikou tisku z výšky, Apokalypsa 
je tvořená speciální sádrovou technikou. Druhou část tvoří užší výběr obrazů od autorčiných tvůrčích začátků až po současnou tvorbu. 
Výstava potrvá do 26. 7. 2020.

Mělnické podzemí znovu otevřeno
Mělnické podzemí, které ve svých chodbách ukrývá i nejširší studnu v České republice, opět přivítá své návštěvníky. Prohlídky podzemí s prů-
vodcem se konají denně z Turistického informačního centra v ulici Legionářů, samozřejmě za dodržení aktuálních hygienických a bezpečnost-
ních opatření – omezení počtu návštěvníků v jednotlivých prohlídkách, dezinfekce ochranných helem, atd. Přesný a vždy aktuální přehled 
opatření najdete na www.ticmelnik.cz. 


