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Přehled pořadů konaných v Masarykově kulturním domě je rozdělen do částí  
podle věkových adres žáků/studentů.
Každý pedagog doprovázející žáky a studenty na dopolední pořad v MKD má vstup volný.
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. 
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 2022 potvrďte nejlépe do konce září 2022, 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.
Učitelé mají možnost navštívit zdarma také vybrané večerní přednášky (dotazy na tel. 606 613 406,  
O. Lešnerová). Zdarma může navštívit pedagog rovněž večerní divadelní představení, pokud přijde se skupinou 
minimálně pěti 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.
Připojujeme také 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.
Kromě návštěvy divadelních představení nabízíme i prohlídky Masarykova kulturního domu, významné 
a v původní podobě dochované budovy v duchu funkcionalistického purismu (viz upoutávka na straně 18).

Na setkávání v Masarykově kulturním domě se těší tým programového oddělení Mekuc.
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Vzdělávací programy MKD

Vážení pedagogové,

představujeme Vám nabídku programů poboček Mělnického kulturního  
centra pro školy všech stupňů na sezónu 2022/23.
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Krejčík Honza: První slovo platí, druhé leze z gatí
8. 11. 2022 | 9.00 a 13.30 (pro školní družiny)
Věková adresa: 3+
Délka představení: 45 min
Vstupné: 60 Kč
Kontakt pro objednávky: info@krejcikhonza.cz
Špetka ponaučení, ždibec moudrosti, hrstka písniček a kopec legrace! 
www.krejcikhonza.cz 

Kateřina a Miloš Motani: Dravá Amazonie
10. 11. | 10.00, 12.00 nebo 14.00
Přednáška je určena pro MŠ a I. stupeň ZŠ.  
Délka přednášky: 90 min
Vstupné: 60 Kč
Kontakt pro objednávky: motani@seznam.cz
Naše další cesta nás zavede do srdce dravé Amazonie. Vydáváme se do pralesní divočiny zkoumat řeku 
Amazonku, nejdelší a nejmohutnější řeku na světě. Navštívíme amazonské indiány, kteří umí hrát na želvu a se 
kterými si i zatančíme. Zastavíme se v domorodých plovoucích domech i vesnicích, kde mají indiáni vskutku 
prapodivné domácí mazlíčky. Lenochodi jsou opravdu velmi zvláštní tvorové a velcí mazlíci a indiánské děti je 
tahají všude jako koťata. Mimochodem taková anakonda je také velmi přítulná. Na malé motorové lodi se vydáme 
k soutoku žluté řeky Rio Salemoes a černé řeky Rio Negro. Prozkoumáme spletitá ramena řeky Amazonky, 
ponoříme se do hlubokého deštného pralesa. Budou nás bedlivě sledovat nespočetné opičí oči, ale i prapodivná 
tamandua. Na ohromných listech leknínu viktorie královské vypadá modrošedá volavka jak vrabec. Naším 
největším zážitkem na řece Amazonce však bude plavání s divokými růžovými delfíny. Vypravíme se na mořské 
koníky – podivné tvory, u kterých mláďata přivádí na svět sameček. Trvá nám několik dní, než konečně spatříme 
velmi vzácné opičky lvíčky zlaté, kteří jsou na vymření.
Multimediální vzdělávací cestovatelsko-geografická projekce | www.motani.cz

Nezávislá divadelní scéna SemTamFór: Šli pastýři do Betléma
15. 12. 2022 | 10.00
Věková adresa: 4+
Délka představení: 60 min
Vstupné: 70 Kč
Kontakt pro objednávky: krutisova@mekuc.cz 
Vánoční pásmo o narození Ježíška s nejznámějšími koledami. 
Lidové vánoční hry s pastýřskou tematikou mají svou tradici v dobách dávno minulých, kdy si jejich 
prostřednictvím lidé připomínali narození Ježíše Krista a alespoň zprostředkovaně k němu putovali s dary až do 
dalekého Betléma. 
Divadlo SemTamFór se rozhodlo na tuto tradici navázat, inspirovalo se v původních středověkých textech 
a vytvořilo vánoční pásmo Šli pastýři do Betléma. Přistupuje k tomuto tématu s humorem a hravostí, zapojuje do 
hry malého diváka a nezapomnělo ani na nejznámější vánoční koledy, které celé představení provázejí.
www.semtamfor.cz 

Pořady pro MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ 
Doporučeno pro děti od 3 let do 7 let.
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Loudadlo: Na kouzelném paloučku
7. 2. 2023 | 10.00
Věková adresa: 3+ (vhodné i pro 1. a 2. třídu ZŠ)
Délka představení 60 min
Vstupné: 70 Kč
Kontakt pro objednávky: krutisova@mekuc.cz 
Pozvání na idylický palouček od loutkoherecké skupiny Loudadlo, spolupracující s Českou televizí. 
Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná den. Sluníčko slíbí měsíčku, že když už půjde spinkat, bude mu pak 
vyprávět, co se zatím „na kouzelném paloučku“ odehrálo. Těší se na vás tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik 
a Kvak a neodolatelný „šoumen“ myšák Kiko, který se vám rád předvede v plné parádě! Podíváte se také na 
rybičky pod hladinou, proletíte se s papírovými draky široko daleko a na palouček zavítají kamarádi Jů a Hele.
www.loudadlo.cz

Hudební divadlo dětem: Pozpívejme si, děti
9. 3. 2023 | čas bude upřesněn
Pořad je určen pro MŠ a 1.–3. ročník ZŠ.
Délka představení 64 min
Vstupné: 80 Kč
Kontakt pro objednávky: divadlodetem@divadlodetem.cz 
Mluvené a zpívané slovo doprovází laskavý humor Josefa Čapka, ze kterého toto kouzelné představení čerpá. Tři 
nové hudební pohádky (Jak myli podlahu, O panence, která tence plakala, Jak psali psaní dětem do Nymburka) 
vyprávějí o pejskovi a kočičce. Osobité, veselé a po všech stránkách barevné představení probouzí optimismus 
a láskyplně zaměří pozornost diváků ke zdánlivě všedním maličkostem.
www.divadlodetem.cz

Divadlo Cylindr: Jmenuji se Orel
16. 5. 2023 | 10.00
Věková adresa: 5+
Délka představení: 60 min
Vstupné: 70 Kč
Kontakt pro objednávky: krutisova@mekuc.cz    
Na jednom jihočeském dvorku bydlí slepice, která je jiná. Vůbec netráví čas v hejnu s ostatními slepicemi, místo 
toho se kamarádí s kocourem, netopýrem, labutí a bobrem. Potuluje se s nimi po okolí a bloumá o životě. Nemá 
moc peří, zato má ale velkou dávku odvahy, aby se nebála roztáhnout křídla a předvést let orla, byť jej nikdy 
v životě neviděla. Slepice zachráněná z klecového chovu, kocour, který nade vše miluje salátové okurky, a parta 
dalších zvířat, která spolu zažívají velmi nepravděpodobná dobrodružství, to je pohádkový muzikál z jihočeského 
dvorku podle stejnojmenné knihy autorky Romi Grey, nominované na ocenění Magnesia litera za Objev roku 2020.
www.divadlokampa.cz

Pořady pro MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ 
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Magický Senegal – přednáška s projekcí Planety  
Země 3000
14. 10. 2022 | 8.15, 10.00, 11.45 
3. 3. 2023 | 8.15, 10.00, 11.45
Přednáška je určena pro I. stupeň ZŠ.
Délka přednášky: 70 min
Vstupné: 80 Kč
Kontakt pro objednávky: planeta@planetazeme.cz 
Senegal je zemí baobabů, etnické pestrosti, unikátní přírody a především veselých tváří. Vydejte se s námi 
společně na cestu za poznáním nejzápadnější země afrického kontinentu. Těšit se můžete na proslulou 
senegalskou pohostinnost, růžové jezero, mořské panny, magické obřady, hudbu, tanec, tržnice, exotické pokrmy, 
wrestling a na pořádné dobrodružství.
www.planetazeme3000.cz 

Kateřina a Miloš Motani: Dravá Amazonie
10. 11. | 10.00, 12.00 nebo 14.00
Přednáška je určena pro I. stupeň ZŠ. 
Délka přednášky: 90 min
Vstupné: 60 Kč
Kontakt pro objednávky: motani@seznam.cz
Naše další cesta nás zavede do srdce dravé Amazonie. Vydáváme se do pralesní divočiny zkoumat řeku 
Amazonku, nejdelší a nejmohutnější řeku na světě. Navštívíme amazonské indiány, kteří umí hrát na želvu a se 
kterými si i zatančíme. Zastavíme se v domorodých plovoucích domech i vesnicích, kde mají indiáni vskutku 
prapodivné domácí mazlíčky. Lenochodi jsou opravdu velmi zvláštní tvorové a velcí mazlíci a indiánské děti 
je tahají všude jako koťata. Mimochodem taková anakonda je také velmi přítulná. Na malé motorové lodi 
se vydáme k soutoku žluté řeky Rio Salemoes a černé řeky Rio Negro. Prozkoumáme spletitá ramena řeky 
Amazonky, ponoříme se do hlubokého deštného pralesa. Budou nás bedlivě sledovat nespočetné opičí oči, ale 
i prapodivná tamandua. Na ohromných listech leknínu viktorie královské vypadá modrošedá volavka jak vrabec. 
Našim největším zážitkem na řece Amazonce však bude plavání s divokými růžovými delfíny. Vypravíme se na 
mořské koníky – podivné tvory, u kterých mláďata přivádí na svět sameček. Trvá nám několik dní, než konečně 
spatříme velmi vzácné opičky lvíčky zlaté, kteří jsou na vymření.
Multimediální vzdělávací cestovatelsko-geografická projekce | www.motani.cz

Pořady pro žáky 3. až 5. ročníku ZŠ
Některé z uvedených pořadů jsou vhodné 
i pro žáky a studenty do 15 let. 
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Divadlo Drak: Zeď aneb Jak jsem 
vyrůstal za železnou oponou
2. 12. 2022 | 10.00
Věková adresa: 9+
Délka představení 45 min
Vstupné: 90 Kč
Kontakt pro objednávky: krutisova@mekuc.cz  
Na motivy stejnojmenné knihy Petra Síse. Naše minulost zůstává v nás a je stále živá. Inscenace o naději, ve 
kterou nesmíme přestávat věřit.
Zeď je zcela ojedinělou světově ceněnou knihou, která dětem i jejich rodičům přibližuje léta 1948–1989, 
dobu komunismu a socialismu, kdy za „železnou oponou“ v Československu žili, pracovali a snili obyčejní 
lidé. Autobiografický příběh výtvarníka, ilustrátora a autora knih pro děti Petra Síse je o posedlosti hudbou 
a malováním, o vládě ideologie, tíze dějin a potřebě svobody.
Inscenace je hudebně vizuální groteskou a klade si za cíl přiblížit nejmladší generaci nelehkou dobu totality 
a vyvolat následnou diskusi s učiteli, rodiči nebo vrstevníky. Adaptuje celostránkové Sísovy ilustrace a černobílý 
komiks do mnohovrstevnaté scénická koláže, složené z animací, komiksu, dokumentárních filmových záznamů 
či originální hudby. Výsledkem je dynamický průřez čtyřicetiletou historií odkazující jak ke kruciálním dějinným 
mezníkům, tak i k hravým autobiografickým momentům nejen ze Sísova života, orámovaný autentickými 
rodinnými vzpomínkami obou protagonistů.
Autorky inscenace Miřenka Čechová a Dominika Špalková byly oceněny výroční cenou města Hradec Králové 
Hradecká múza za kulturní počin roku. 
Milan Hajn a Jazmína Piktorová byli oceněni za herecký výkon v širší nominaci na Cenu Thálie v kategorii 
Loutkové divadlo.
„Knížka Petra Síse je povinnou četbou pro děti (i jejich rodiče), které si myslí, že svoboda je jednoznačně daná věc.” 
Václav Havel
„Je to má zpráva z minulosti a současně i varování, co by se mohlo opět stát. Zdi se stavějí pořád dál, ať je to 
v Izraeli, na mexické hranici nebo v Ústí nad Labem.” Petr Sís
www.draktheatre.cz   

Jakub Greschl: Vánoce ve světě
12. 12. 2022 | 10.00
Přednáška je určena pro I. a II stupeň ZŠ.
Délka přednášky: 75 min
Vstupné: 50 Kč
Kontakt pro objednávky: lesnerova@mekuc.cz
Děti se dozvědí, jak se slaví Vánoce zhruba ve 35 zemích světa. Víte, co mají lidé ve světě na svátečně prostřené 
tabuli? Kdo a jak nosí v těchto zemích dárky? O každé zemi poznáte také trochu z historie a podíváte se na 
nejznámější památky. 

Přednáší cestovatel s handicapem Jakub Greschl.

Pořady pro 3. až 5. ročník ZŠ
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Nezávislá divadelní scéna SemTamFór: 
Šli pastýři do Betléma
15. 12. 2022 | 10.00
Věková adresa: 4+ (vhodné i I. stupeň ZŠ)
Délka představení: 60 min
Vstupné: 70 Kč
Kontakt pro objednávky: krutisova@mekuc.cz 
Vánoční pásmo o narození Ježíška s nejznámějšími koledami.
Lidové vánoční hry s pastýřskou tematikou mají svou tradici v dobách dávno minulých, kdy si jejich 
prostřednictvím lidé připomínali narození Ježíše Krista a alespoň zprostředkovaně k němu putovali s dary až do 
dalekého Betléma.
Divadlo SemTamFór se rozhodlo na tuto tradici navázat, inspirovalo se v původních středověkých textech 
a vytvořilo vánoční pásmo Šli pastýři do Betléma.
Jak je ovšem pro SemTamFór zvykem, přistupuje k tomuto tématu s humorem a hravostí, zapojuje do hry malého 
diváka a nezapomnělo ani na nejznámější vánoční koledy, které celé představení provázejí.
www.semtamfor.cz 

Divadlo Aha!: Dobrodružství Toma Sawyera
9. 2. 2023 | 10.00
Věková adresa: 8+
Délka představení: 60 min
Vstupné: 90 Kč
Kontakt pro objednávky: krutisova@mekuc.cz  
Škola? Pche! To je přece ztráta času, když venku se zatím dají zažít velká dobrodružství.
Tom je obyčejný kluk, který bydlí se svou svéráznou tetičkou Polly v malém městečku. Škola ho moc nebaví. 
O životě se toho přeci může naučit mnohem víc od svého kamaráda Hucka Finna, zanedbaného syna místního 
opilce. Tuhle dvojku mají místní za známé firmy, klukům totiž netrvá nikdy dlouho vymyslet nějakou originální 
lotrovinu. Ztřeštěné nápady ale Tomovi a Huckovi nejednou pořádně zkomplikují život.
www.divadloaha.cz

Pořady pro 3. až 5. ročník ZŠ
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Pořady pro II. stupeň ZŠ, SŠ a SOU
Pro žáky a studenty do 15 let jsou vhodné  
i některé z pořadů určených pro žáky  
3. až 5. ročníků. 

MD agentura: Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej!
30. 9. 2022 | 10.00
Věková adresa: 10+ (Představení je vhodné také pro 1. a 2. ročník SŠ.)
Délka představení 70 min
Vstupné: 90 Kč
Kontakt pro objednávky: krutisova@mekuc.cz 
Komedie s písničkami o jednom „puberťákovi“ a o etiketě a zdvořilosti, o chlapci (Ladislav Ondřej), který se ztrácí 
v pravidlech zdvořilosti a dělá si „etiketu“ po svém. Naštěstí má vedle sebe Michaelu Dolinovou, která mu vysvětlí, 
jak se chovat v kině, na rautu, v autě a jak se seznámit s dívkou. Všude platí pravidla slušného chování! 
www.trapasnepreziju.cz 

Magický Senegal – přednáška s projekcí Planety Země 3000
14. 10. 2022 | 8.15, 10.00, 11.45 
3. 3. 2023 | 8.15, 10.00, 11.45
Přednáška je určena pro II. stupeň ZŠ a střední školy.
Délka přednášky: 70 min
Vstupné: 80 Kč
Kontakt pro objednávky: planeta@planetazeme.cz 
Senegal je zemí baobabů, etnické pestrosti, unikátní přírody a především veselých tváří. Vydejte se s námi 
společně na cestu za poznáním nejzápadnější země afrického kontinentu. Těšit se můžete na proslulou 
senegalskou pohostinnost, růžové jezero, mořské panny, magické obřady, hudbu, tanec, tržnice, exotické pokrmy, 
wrestling a na pořádné dobrodružství.
www.planetazeme3000.cz 

Tomáš Kubeš: Africká mozaika – Afrika v kostce
31. 10. 2022 | 8.30
Přednáška je určena pro II. stupeň ZŠ, gymnázia a studenty SŠ.
Délka přednášky: 75 min
Vstupné: 50 Kč
Kontakt pro objednávky: lesnerova@mekuc.cz, 606 613 406
Afrika v kostce. Přednáška připravená po dohodě s pedagogy, kterým chybělo průřezové poznání Afriky. Vydáme 
se do 20 zemí, za Afričany, kouzelníky a vúdú, do národních parků, do škol, ale také uvidíme, jak se cestuje, 
stravuje, bydlí a čemu Afričané věří. Zábavnou formou prostřednictvím zážitků a příběhů procestujeme Afriku 
a zjistíme, jak funguje černý kontinent.
Přednáší fotograf, novinář a cestovatel Tomáš Kubeš. | www.tomaskubes.cz
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Tomáš Kubeš: Černobyl – spící peklo
31. 10. 2022 | 10.00
Přednáška je určena pro II. stupneň ZŠ, gymnázia a studenty SŠ.
Délka přednášky: 75 min
Vstupné: 50 Kč
Kontakt pro objednávky: lesnerova@mekuc.cz, 606 613 406
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.
Přednáší fotograf, novinář a cestovatel Tomáš Kubeš. | www.tomaskubes.cz

Kateřina a Miloš Motani: Dravá Amazonie
10. 11. | 10.00, 12.00 nebo 14.00
Přednáška je určena pro II. stupeň ZŠ, gymnázia a studenty SŠ.
Délka přednášky: 90 min
Vstupné: 60 Kč
Kontakt pro objednávky: motani@seznam.cz
Naše další cesta nás zavede do srdce dravé Amazonie. Vydáváme se do pralesní divočiny zkoumat řeku 
Amazonku, nejdelší a nejmohutnější řeku na světě. Navštívíme amazonské indiány, kteří umí hrát na želvu a se 
kterými si i zatančíme. Zastavíme se v domorodých plovoucích domech i vesnicích, kde mají indiáni vskutku 
prapodivné domácí mazlíčky. Lenochodi jsou opravdu velmi zvláštní tvorové a velcí mazlíci a indiánské děti je 
tahají všude jako koťata. Mimochodem taková anakonda je také velmi přítulná. Na malé motorové lodi se vydáme 
k soutoku žluté řeky Rio Salemoes a černé řeky Rio Negro. Prozkoumáme spletitá ramena řeky Amazonky, 
ponoříme se do hlubokého deštného pralesa. Budou nás bedlivě sledovat nespočetné opičí oči, ale i prapodivná 
tamandua. Na ohromných listech leknínu viktorie královské vypadá modrošedá volavka jak vrabec. Našim 
největším zážitkem na řece Amazonce však bude plavání s divokými růžovými delfíny. Vypravíme se na mořské 
koníky – podivné tvory, u kterých mláďata přivádí na svět sameček. Trvá nám několik dní, než konečně spatříme 
velmi vzácné opičky lvíčky zlaté, kteří jsou na vymření.
Multimediální vzdělávací cestovatelsko-geografická projekce | www.motani.cz

Divadlo Drak: Zeď aneb Jak jsem vyrůstal za železnou oponou
2. 12. 2022 | 10.00
Věková adresa: 9+ 
Délka představení 45 min
Vstupné: 90 Kč
Kontakt pro objednávky: krutisova@mekuc.cz  
Na motivy stejnojmenné knihy Petra Síse. Naše minulost zůstává v nás a je stále živá. Inscenace o naději, ve 
kterou nesmíme přestávat věřit.
Zeď je zcela ojedinělou světově ceněnou knihou, která dětem i jejich rodičům přibližuje léta 1948–1989, 
dobu komunismu a socialismu, kdy za „železnou oponou“ v Československu žili, pracovali a snili obyčejní 
lidé. Autobiografický příběh výtvarníka, ilustrátora a autora knih pro děti Petra Síse je o posedlosti hudbou 
a malováním, o vládě ideologie, tíze dějin a potřebě svobody.
Inscenace je hudebně vizuální groteskou a klade si za cíl přiblížit nejmladší generaci nelehkou dobu totality 

Pořady pro II. stupeň ZŠ, SŠ a SOU
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a vyvolat následnou diskusi s učiteli, rodiči nebo vrstevníky. Adaptuje celostránkové 
Sísovy ilustrace a černobílý komiks do mnohovrstevnaté scénická koláže, složené 
z animací, komiksu, dokumentárních filmových záznamů či originální hudby. Výsledkem 
je dynamický průřez čtyřicetiletou historií odkazující jak ke kruciálním dějinným mezníkům, tak i k hravým 
autobiografickým momentům nejen ze Sísova života, orámovaný autentickými rodinnými vzpomínkami obou 
protagonistů.
Autorky inscenace Miřenka Čechová a Dominika Špalková byly oceněny výroční cenou města Hradec Králové 
tzv. Hradecká múza za kulturní počin roku. 
Milan Hajn a Jazmína Piktorová byli oceněni za herecký výkon v širší nominaci na Cenu Thálie v kategorii 
Loutkové divadlo.
„Knížka Petra Síse je povinnou četbou pro děti (i jejich rodiče), které si myslí, že svoboda je jednoznačně daná věc.” 
Václav Havel
„Je to má zpráva z minulosti a současně i varování, co by se mohlo opět stát. Zdi se stavějí pořád dál, ať je to 
v Izraeli, na mexické hranici nebo v Ústí nad Labem.” Petr Sís
www.draktheatre.cz   

Jakub Greschl: Vánoce ve světě
12. 12. 2022 | 10.00
Přednáška je určena pro žáky I. a II stupně ZŠ.
Délka přednášky: 75 min
Vstupné: 50 Kč
Kontakt pro objednávky: lesnerova@mekuc.cz
Děti se dozvědí, jak se slaví Vánoce zhruba ve 35 zemích světa. Víte, co mají lidé ve světě na svátečně prostřené 
tabuli? Kdo a jak nosí v těchto zemích dárky? O každé zemi poznáte také trochu z historie a podíváte se na 
nejznámější památky. 
Přednáší cestovatel s handicapem Jakub Greschl.

Pražský komorní balet: Kytice
20. 12. 2022 | 10.00
Věková adresa: 13+
Délka představení 80 min
Vstupné: 90 Kč
Kontakt pro objednávky: krutisova@mekuc.cz 
Skvělé zpracování pokladu české literatury – Erbenovy sbírky veršovaných balad Kytice. Nastudování Kytice 
Pražským komorním baletem připravil dlouholetý umělecký šéf Baletu Národního divadla v Praze Petr Zuska na 
originální, pro představení zkomponovanou hudbu Ondřeje Brouska. Taneční představení je inspirováno konkrétními 
básněmi sbírky, nejedená se ale o jejich divadelní převyprávění. Balady se vzájemně prolínají a dávají vyniknout 
hlavnímu motivu Kytice, jímž je někdy krutá, ale vždy očistná symbolika viny, trestu a vykoupení.
Získaná ocenění: 2019 Cena Thálie pro Dominika Vodičku za nejlepší mužský výkon v kategorii Tanec a pohybové 
divadlo (role Muže), Čestné uznání za původní hudbu Ondřeji Brouskovi a Čestné uznání za výtvarné řešení 
Janu Duškovi (přehlídka Balet 2019), širší nominace na Cenu Thálie pro Lindu Svidró za nejlepší ženský výkon 
v kategorii Tanec a pohybové divadlo (role Života).
www.prazskykomornibalet.cz 

z animací, komiksu, dokumentárních filmových záznamů či originální hudby. Výsledkem 
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Divadlo D21: Emil čili o Háchovi 
22. 2. 2023 | 10.00
Věková adresa: 12+
Délka představení 85 min
Vstupné: 90 Kč
„Za to, co jsem udělal, mě národ nazve zrádcem.“
Uplynulo více než 75 let od smrti třetího československého prezidenta Dr. Emila Háchy. Ten zemřel při čekání na 
soud v nemocnici pankrácké věznice, aby byl posléze při neveřejném obřadu pohřben na vinohradském hřbitově 
do neoznačeného hrobu jako zavrženíhodný kolaborant a zrádce národa. Až po sametové revoluci se pak dočkal 
aspoň částečné rehabilitace, spory o jeho osobnost se však vedou dál a znovu se rozhořely právě u příležitosti 
výročí jeho úmrtí. Lze je ale vůbec někdy definitivně a spravedlivě rozhodnout? A co tyto diskuse vypovídají 
o dnešku a o nás samých?
www.divadlod21.cz



Katalog programů pro školy | 13Podvečerní přednášky 

Ladislav Sitenský - legenda české fotografie 
21. 10. 2022 | 18.00
Přednáška o díle a životě Ladislava Sitenského je doprovodným programem k výstavám v galerii Ve Věži 
a v městské knihovně. O uznávaném fotografovi bude vyprávět historik umění PhDr. Vladimír Czumalo, CSc., 
který se s L. Sitenským osobně znal. 

Cyklus přednášek z dějin architektury 20. století  
– Architektura a totalita
listopad 2022 – červen 2023 
Přednáškový cyklus je věnován méně známým polohám architektury 20. století. Soustředí se na stavební 
produkci tři totalitních států: Mussoliniho Itálie, Hitlerovy Třetí říše a Stalinova Sovětského svazu. Otevře při 
tom i obecnější otázky, včetně některých aktuálních: V čem demokracie staví jinak než totalita? Může na nás 
architektura páchat násilí? Osvědčuje se architektura jako nástroj propagandy? Vylučuje totalita modernitu 
a modernita totalitu? Proč totalita sahá po klasicismu a historismu? Může být totalitní architektura krásná? 
V čem bychom neměli ztrácet ostražitost a čeho se nebát?
Přednáší historik umění PhDr. Vladimír Czumalo, CSc., odborník na problematiku měst, architektury a památkové 
péče, vedle MKD přednáší také na KTF UK. 

Cyklus cestovatelských přednášek 
září 2022 – červen 2023 

Americký most 
26. 9. 2022 | 18.00
Cestovatel Josef Nitra provede posluchače zeměmi střední Ameriky od Panamy přes Kostariku, Nikaraguu, 
Honduras až do Guatemaly. Zavede Vás k Panamskému průplavu, do deštného pralesa, na nádherné pláže Tichého 
oceánu i Karibiku i do jícnu vulkánu a na mayské památky. Dozvíte se, jak se potomkům Mayů žije dnes, jak chutnají 
tamní speciality a dobrá káva a jaký je to pocit zažít výbuch sopky. 

Ve stopě predátora
10. 10. 2022 | 18.00
Petr Slavík vyhledává největší šelmy, aby pořídil jejich nejzajímavější snímky. Vyprávět bude o práci v tichu zimní 
tajgy, které vládne největší kočka světa, o bažinách jižní Brazílie, džunglích centrální Indie, obrovských medvědech 
z Kodiaku nebo lvech z delty Okavanga.

Vietnam – z jihu na sever 
28. 11. 2022 | 18.00 
Pavel Chlum a Petr Kvarda Vás tentokrát zavedou na zajímavá i krásná místa Vietnamu. Pro intenzivnější 
vtažení do děje je cestopisná přednáška doplňována záběry z akčních kamer i dronu.

O dalších přednáškách, které budu probíhat každý měsíc, informujeme na www.mekuc.cz

Podvečerní přednášky
Pro studenty SŠ 
Zvýhodněné vstupné pro studenty je 50 Kč – po předložení  
jakéhokoliv potvrzení o studiu.
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Švandovo divadlo: Hadry, kosti, kůže
25. 10. 2022 | 19.00
Drama nahlížející legendy české kultury v jejich střetech i samotách. Vila na Kampě. Od roku 1945 až do své smrti 
v roce 1980 zde žil „národní klaun a národní rabín“ Jan Werich. V roce 1948, půl roku po odchodu Jiřího Voskovce, se 
sem do přízemí nastěhoval „černý anděl poezie“ Vladimír Holan. Příliš slov k živým i mlčení s přízraky. Bujaré večírky 
i nejniternější modlitby. Tři kolmé metry, to byla tehdy vzdálenost z jednoho pólu české kultury na druhý.
Autor: Pavel Jurda s využitím textů Vladimíra Holana a Jana Wericha | Režie: Martin Františák  
Hrají: Miroslav Hanuš, Luboš Veselý, Andrea Buršová, Bohdana Pavlíková, Denisa Barešová, Matěj Anděl,  
Jan Grundman, Jan Mansfeld, ze záznamu Jan Werich

Pražské smyčcové duo
29. 11. 2022 | 19.30
Dva mimořádní smyčcoví virtuózové, houslista doc. Mgr. Miloš Černý a kontrabasistka Mgr. Eva Šašinková, členové 
prestižních hudebních těles a držitelé řady ocenění včetně mezinárodních, spojili své síly a nadání v koncertním  
programu, který kromě dokonale ovládaných nástrojů nechá zaznít i jejich školeným hlasům.

Divadlo Na Jezerce: Naprostí cizinci
5. 12. 2022 | 19.00
Sedm přátel se pravidelně jednou za čas schází na večeři, aby vzpomínali na to, co bylo, řešili to, co je, a plánovali, co 
bude. Během večera vzniká zdánlivě neškodný nápad. Hra, kterou se všichni zúčastnění rozhodnou hrát, by se mohla 
jmenovat: mobily na stůl. Ani jedna SMSka a ani jeden hovor nesmí přejít bez povšimnutí. Z původně nevinné zábavy 
se stává souboj s časem a realitou, který přinese tvrdá odhalení. Komedie motivuje zamyslet se nad tím, zda se  
prostřednictvím moderních technologií namísto sblížení neodcizujeme. 
Autor předlohy: Paolo Genovese | Režie a dramatizace: Matěj Balcar | Hrají: Barbora Kodetová, Ondřej  
Kavan, Patricie Pagáčová, Zuzana Žáková, Radomír Švec, Kristýna Hrušínská, Petr Vacek, Milan Šteindler,  
Jan Řezníček, Johana Jedličková

Pražský komorní balet: Kytice
20. 12. 2022 | 19.00
Skvělé zpracování pokladu české literatury – Erbenovy sbírky veršovaných balad Kytice. Nastudování Kytice  
Pražským komorním baletem připravil dlouholetý umělecký šéf Baletu Národního divadla v Praze Petr Zuska na 
originální, pro představení zkomponovanou hudbu Ondřeje Brouska. Taneční představení je inspirováno konkrétními 
básněmi sbírky, nejedená se ale o jejich divadelní převyprávění. Balady se vzájemně prolínají a dávají vyniknout 
hlavnímu motivu Kytice, jímž je někdy krutá, ale vždy očistná symbolika viny, trestu a vykoupení.
Autor předlohy: Karel Jaromír Erben | Scénář, choreografie a režie: Petr Zuska | Hudba: Ondřej Brousek   
Tančí: tanečníci Pražského komorního baletu, studenti Tanečního centra Praha, konzervatoře a gymnázia,  
děti Baletní přípravky Národního divadla a hosté.

Speciální nabídka večerních  
představení   
Pro žáky a studenty od 14 let 

Žákům a studentům od 14 let a jejich učitelům nabízíme mimořádně výhodný vstup 
na večerní představení, která jsou součástí programové nabídky Mekuc. Vstupné 
200 Kč (všechna divadelní představení) respektive 150 Kč (koncerty a komorní balet) platí 
pro každého žáka/studenta, který přijde ve skupině minimálně 5 žáků/studentů doprovázené pedagogem. 
Pedagogický doprovod má vstup zdarma, vstupenky 5+1 je nutné zakoupit současně.  Zvýhodněné vstupné platí 
do zadních řad divadelního sálu Masarykova kulturního domu nebo na balkón. Počet míst je omezen. 

Speciální nabídka večerních představení   
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Klicperovo divadlo Hradec Králové: Hana 
Březen 2023 | 19.00
Dramatizace knižního bestselleru současné autorky. Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se přes zákaz rodičů vypraví 
sjíždět řeku na ledových krách. Spadne do vody a je za to potrestána tím, že na rodinné oslavě nedostane zákusek. 
Tato nevinná příhoda z dětství však pro Miru znamená zásadní životní zvrat. Následuje tragédie, která ji na dlouhá 
léta připoutá k nemluvné a depresivní tetě Haně a odhalí pohnutou rodinnou historii. Proč se Hana uzavírá ve svém 
vlastním světě? Proč před svojí neteří tají minulost, která by z ní udělala hrdinku? Podaří se v rodinné historii temnou 
kru rozpustit?
Autorka předlohy: Alena Mornštajnová | Dramatizace a režie: Diana Šoltýsová | Hrají: Lucie Andělová, Anna 
Kratochvílová, Kamila Sedlárová, Irena Kristeková, Martina Eliášová, Jaroslava Košková, Martina Nováková / Ivana 
Machalová, Barbora Kostkanová, Lenka Loubalová; ze záznamu Radek Nečásek

Milli Janatková: Klid, prosím! (koncert mělnické rodačky)
1. 3. 2023 | 19.30
Mělnická rodačka Milli Janatková představí své nové album Klid, prosím!, které právě vychází v distribuci 
Supraphonu. Projekt vychází z osobních zkušeností autorky a inspiruje k obnovení rovnováhy. Grafi ka a písně 
věnované různým částem těla a psychiky (Zádová, Dechová, Protiúzkostná aj.) vyjadřují respekt ke zdraví. 
Milli poukazuje na potřebu převzetí zodpovědnosti nejen za stav vlastního těla a duše, ale i za ochranu stability, 
zdraví a životního prostředí v rámci celého světa. 

MD agentura: Zavřete oči, swing přichází
18. 4. 2023 | 19.00
Příběh nesmrtelných osobností zlaté éry československého fi lmu. Utajené životní a fi lmové skandály a vztahy hvězd 
stříbrného plátna Adiny Mandlové, Lídy Baarové, Oldřicha Nového, Rudolfa Antonína Dvorského i Miloše Havla 
ožívají na jevišti v dobových kostýmech a kulisách, atmosféru umocňují taneční výstupy za zvuku swingových písní 
s klavírním doprovodem. Hvězdná sláva, intriky, politika, láska, alkohol – to vše bylo neodmyslitelnou součástí života 
legend, jejichž jména rezonují dodnes. 
Autorka: Vlasta Žehrová | Režie: Vlasta Žehrová a kolektiv | Choreografi e: Kateřina Kráľovská Steinerová 
Hrají: Vlasta Žehrová, Kateřina Kráľovská Steinerová, Ondřej Kavan, Zbyněk Fric, Jiří Toufar 
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Starším žákům (6.–9. třída) a studentům SŠ a SOU nabízíme velmi výhodné  
individuální předplatné formou průkazu Mekuc young, který lze zakoupit za 500 Kč.  
Držitel průkazu je oprávněn ke dvěma vstupům na večerní divadelní představení z níže  
uvedeného seznamu, ke dvěma vstupům na literární pořad LiStOVáNí nebo jiný literární pořad městské knihovny, 
má neomezený vstup na projekce Film mekuc a na podvečerní přednášky pořádané Mekuc nabízené v MKD nebo 
v městské knihovně. 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.

Nabídka večerních divadelních představení v předplatném Mekuc young 

Švandovo divadlo: Hadry, kosti, kůže
25. 10. 2022 | 19.00
Drama nahlížející legendy české kultury v jejich střetech i samotách. Vila na Kampě. Od roku 1945 až do své smrti 
v roce 1980 zde žil „národní klaun a národní rabín“ Jan Werich. V roce 1948, půl roku po odchodu Jiřího Voskovce, se 
sem do přízemí nastěhoval „černý anděl poezie“ Vladimír Holan. Příliš slov k živým i mlčení s přízraky. Bujaré večírky 
i nejniternější modlitby. Tři kolmé metry, to byla tehdy vzdálenost z jednoho pólu české kultury na druhý.
Autor: Pavel Jurda s využitím textů Vladimíra Holana a Jana Wericha | Režie: Martin Františák  
Hrají: Miroslav Hanuš, Luboš Veselý, Andrea Buršová, Bohdana Pavlíková, Denisa Barešová, Matěj Anděl,  
Jan Grundman, Jan Mansfeld, ze záznamu Jan Werich

Divadlo Na Jezerce: Naprostí cizinci
5. 12. 2022 | 19.00
Sedm přátel se pravidelně jednou za čas schází na večeři, aby vzpomínali na to, co bylo, řešili to, co je, a plá-
novali, co bude. Během večera vzniká zdánlivě neškodný nápad. Hra, kterou se všichni zúčastnění rozhodnou 
hrát, by se mohla jmenovat: mobily na stůl. Ani jedna SMSka a ani jeden hovor nesmí přejít bez povšimnutí. 
Z původně nevinné zábavy se stává souboj s časem a realitou, který přinese tvrdá odhalení. Komedie motivuje 
zamyslet se nad tím, zda se prostřednictvím moderních technologií namísto sblížení neodcizujeme. 

Autor předlohy: Paolo Genovese | Režie a dramatizace: Matěj Balcar | Hrají: Barbora Kodetová, Ondřej  
Kavan, Patricie Pagáčová, Zuzana Žáková, Radomír Švec, Kristýna Hrušínská, Petr Vacek, Milan Šteindler,  
Jan Řezníček, Johana Jedličková

Divadlo Ungelt: Pstruzi
Leden 2023 | 19.00
Dramatická komedie současného italského autora vybízí k zamyšlení, co je v životě skutečně podstatné, nad tím, jak 
lze čelit vážným obavám včetně strachu, a v neposlední řadě i nad symbolickým významem rybaření. Čtyřicetiletý 
mechanik omylem obdrží cizí lékařské výsledky s velmi vážnou prognózou. Zjistí skutečného adresáta, nadšeného 
rybáře, který má před svatbou, a sejde se s ním, nenajde ale odvahu mu zdravotní dokumentaci předat. O rok později 
přináší naopak rybář zprávu jemu, i když to tentokrát nemá nic společného s lékařskými výsledky. Stalo se totiž cosi 
zvláštního a znepokojivého...
Autor: Edoardo Erba | Režie: Jakub Šmíd | Hrají: Pavel Liška, Jaromír Dulava, Alena Mihulová

Mekuc young

Mekuc young
Individuální předplatné pro starší žáky  
a studenty
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Klicperovo divadlo Hradec Králové: Hana 
Březen 2023 | 19.00
Dramatizace knižního bestselleru současné autorky. Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se přes zákaz rodičů vypraví 
sjíždět řeku na ledových krách. Spadne do vody a je za to potrestána tím, že na rodinné oslavě nedostane zákusek. 
Tato nevinná příhoda z dětství však pro Miru znamená zásadní životní zvrat. Následuje tragédie, která ji na dlouhá 
léta připoutá k nemluvné a depresivní tetě Haně a odhalí pohnutou rodinnou historii. Proč se Hana uzavírá ve svém 
vlastním světě? Proč před svojí neteří tají minulost, která by z ní udělala hrdinku? Podaří se v rodinné historii temnou 
kru rozpustit?
Autorka předlohy: Alena Mornštajnová | Dramatizace a režie: Diana Šoltýsová | Hrají: Lucie Andělová, Anna 
Kratochvílová, Kamila Sedlárová, Irena Kristeková, Martina Eliášová, Jaroslava Košková, Martina Nováková / Ivana 
Machalová, Barbora Kostkanová, Lenka Loubalová; ze záznamu Radek Nečásek

MD agentura: Zavřete oči, swing přichází
18. 4. 2023 | 19.00
Příběh nesmrtelných osobností zlaté éry československého fi lmu. Utajené životní a fi lmové skandály a vztahy hvězd 
stříbrného plátna Adiny Mandlové, Lídy Baarové, Oldřicha Nového, Rudolfa Antonína Dvorského i Miloše Havla 
ožívají na jevišti v dobových kostýmech a kulisách, atmosféru umocňují taneční výstupy za zvuku swingových písní 
s klavírním doprovodem. Hvězdná sláva, intriky, politika, láska, alkohol – to vše bylo neodmyslitelnou součástí života 
legend, jejichž jména rezonují dodnes. 
Autorka: Vlasta Žehrová | Režie: Vlasta Žehrová a kolektiv | Choreografi e: Kateřina Kráľovská Steinerová 
Hrají: Vlasta Žehrová, Kateřina Kráľovská Steinerová, Ondřej Kavan, Zbyněk Fric, Jiří Toufar
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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 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, šatna, 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. 

Program je určen pro žáky od 1. stupně ZŠ až po studenty SŠ.
Vstup volný 
Objednávky: lesnerova@mekuc.cz, 606 613 406 
Masarykův kulturní dům | U Sadů 323, 276 01 Mělník

Interaktivní prohlídky Masarykova kulturního domu

Interaktivní prohlídky Masarykova 
kulturního domu
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Galerie Ve Věži založená v 60. letech v gotické věži Pražské brány akademickým malířem  
Vladimírem Veselým nabídne ve svých netradičních prostorách v období září 2022 – srpen 2023  
šest výstav převážně renomovaných autorů. Pozornost kurátorů je věnována jak médiu fotografie, tak malbě, 
ilustraci, ale i počítačové grafice. Školám nabízíme vedle speciálních doprovodných programů komentované  
prohlídky výstav určené žákům a studentům vedené osobně autorem, případně kurátorem/kou, či lektorkou.  
V případě zájmu o komentovanou prohlídku v galerii Ve Věži kontaktujte produkční galerie Olgu Lešnerovou,  
tel. 606 613 406, e-mail: lesnerova@mekuc.cz. 
Galerie Ve Věži (Pražská brána, ul. 5. května) je jednou z poboček Mělnického kulturního centra.

Nabídka výstav a souvisejících programů
Jaromír Plachý – Paňďuláci, piňďuláci a Plachý 
do 18. 9. 2022
Výstava mělnického výtvarníka představí roztodivné postavičky a světy, které Jaromír Plachý vytvořil ve svých 
počítačových hrách, ale i knížkách nebo animovaných filmech. Po zahájení školního roku se do 16. 9. můžete 
seznámit s Chuchlem, Kekelem, panem Lampionem nebo slečnou Houbou či panen Hovínkem. V posledním patře 
výstavy se lze podívat na autorovy animované filmy a vyzkoušet si hraní jeho her. K dispozici budou i knihy 
s ilustracemi autora. Jaromír Plachý je autorem nástěnné malby ve foyer před vstupem do půjčovny městské 
knihovny. Autorská malba vznikla v roce 2021. 

Ladislav Sitenský – Soutok času 
22. 9. – 4. 12. 2022
L. Sitenský (1919–2009), legenda české fotografie, je známý především fotografiemi z II. světové války,  
pragensiemi a krajinářskou tvorbou. Právě krajinářské dílo tvoří největší část jeho fotoarchivu a přirozeně  
skrývá i nemálo snímků spojených s vodním živlem. Kde jinde než na Mělníku prezentovat fotografie  
Ladislava Sitenského spojené nejen s Vltavou, ale i dalšími českými toky. Ve Věži budou vystaveny Sitenského
snímky od konce 30. let do konce let 50., od Vlnky na Želivce přes pradleny ve Vltavě po romantiku říčních
břehů z dnes již zaplavených zákoutí české krajiny, od fotografií snivých a poetických po téměř abstraktní.

Navštivte se svými žáky a studenty výstavu, inspirujte se fotografiemi Ladislava Sitenského a vyfoťte na Mělníku 
a v jeho okolí snímek na téma Na břehu i na řece. Fotografie zasílejte do konce roku na adresu galerie@mekuc.cz,  
do předmětu uveďte téma (Na břehu i na řece). 3 nejlepší fotografie budou vystaveny na výstavě FotoVěž 2023 
spolu se snímky zkušených mělnických fotografů.

Souběžně s výstavou v galerii Ve Věži proběhne v městské knihovně interaktivní výstava na motivy dětské knihy 
HURÁ NA KAJAK – Ladislav Sitenský, Lukáš Urbánek. Výstava navazuje na knihu, v níž byly poprvé publiková-
ny unikátní historické fotografie L. Sitenského, které uvedli autoři Milada Rezková, Lukáš Urbánek a Jakub Kaše 
do nových souvislostí. Výstava hravou formou představí zejména tvorbu legendárního fotografa v kombinaci 
s původními ilustracemi i nově vzniklými plátny L. Urbánka. K výstavě jsou připraveny programy pro první stupeň 
ZŠ, resp. pro druhý stupeň ZŠ a SŠ. 

Vzdělávací programy galerie Ve Věži

Vzdělávací programy  
galerie Ve Věži
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Petr Cempírek 
8. 12. 2022 – 26. 2. 2023 
Malíř, typograf a ilustrátor, absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, narozen 1965, představí Ve Věži 
průřez svou tvorbou. Autor připravuje některá díla přímo pro chystanou výstavu do prostor galerie Ve Věži, kde 
budou tato díla vystavena poprvé.  

FotoVěž 2023 
2. 3. – 26. 3.  2023
Výstava fotografií města Mělníka a krajiny kolem něj objektivem mělnických fotografů. 

Jan Lukas – Fotografie 
30. 3. – 11. 6.  2023
J. Lukas (1915–2006) patří mezi největší osobnosti mezinárodní fotografické scény a vedle Františka Drtikola, 
Josefa Sudka, Jaroslava Rösslera nebo Jaromíra Funka také mezi legendy české fotografie. Tematická šíře jeho 
tvorby sahá od krajinářských fotografií přes reportáže až k portrétu. Výstava, která představí tvorbu tohoto  
skvělého fotografa, je připravována ve spolupráci s jeho dcerou Helenou Lukas, také fotografkou. 
Na výstavě bude ve vybraných časech možné shlédnout film režiséra Aleše Kisila Dva přátelé, dva osudy,  
vyprávějící o životních i tvůrčích setkáních dvou osobností české kultury – fotografa Jana Lukase a básníka  
Emanuela Frynty. Po dohodě je možné zajistit projekci také školám. 

Michal Nesázal 
15. 6. – 3. 9.  2023
M. Nesázal (1963), absolvent Akademie výtvarných umění (malířský ateliér J. Sopka), je jedním z prvních držitelů 
Ceny Jindřicha Chalupeckého (získal v roce 1992). Na výstavě, kterou Mekuc připravuje ve spolupráci s historičkou 
umění a kurátorkou Simonou Vladíkovou, představí Michal Nesázal svou tvorbu posledních let. 

Vzdělávací programy galerie Ve Věži
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Milé pedagožky, milí pedagogové!
Děkujeme Vám za přízeň, kterou jste nás zahrnuli v minulém školním roce a doufáme, že 
i letos se nám podaří udržet se všemi školami v regionu úzký kontakt a pravidelnou spolupráci. 
Představujeme Vám nabídku besed, přednášek a workshopů pro akademický rok 2022/2023. Každý z programů 
v katalogu je koncipován v souladu s odbornou kvalifikací našich knihovnic. Velmi dbáme na to, aby programy 
byly moderní a zábavné. Před frontálním způsobem přednášek dáváme přednost svobodné diskusi a metodám 
podporujícím kritické myšlení.  Věříme, že návštěvou knihovny získají Vaši žáci a studenti zajímavou zkušenost 
a příjemný zážitek spojený se čtenářstvím a prací s informacemi. Vybranými besedami, přednáškami a workshopy 
je možno navázat na učební osnovy.
V letošním roce je naše nabídka bohatší o lektorované programy pro předškoláky. Uvědomujeme si důležitost 
podpory čtenářství již od předčtenářského věku. Nově se také věnujeme dětem s odlišným mateřským jazykem.
Vedle nabídky stálých programů připravujeme také mnoho jednorázových či krátkodobých akcí vhodných pro 
školy. O výstavách, autorských čteních a dalších pozoruhodných událostech průběžně informujeme veřejnost  
na našich webových stránkách, sociálních sítích atp., školám posíláme nabídky v e-mailových zprávách.  
Městská knihovna je místem, kde je každý bez rozdílu vítán a na každého zde čeká respektující a tolerantní 
prostředí. Setkání s inspirativním učitelem může ovlivnit člověka na celý život. Záleží nám na tom, aby to samé 
platilo i o setkání s knihovníkem.
Děkujeme Vám za čas, odhodlání a neutuchající nadšení. 
Těšíme se na Vás.

Za všechny knihovnice

Jana Volková
Spolupráce knihovny se školami

Regina Svobodová
Dětské oddělení knihovny

JAK OBJEDNAT BESEDU ČI WORKSHOP?
BESEDY OBJEDNÁVEJTE PŘÍMO U LEKTOREK. JEJICH KONTAKT JE PŘIPOJEN POD ANOTACÍ 
KAŽDÉHO PROGRAMU. 
Besedy je možné po dohodě s pedagogem přizpůsobit věku žáků. 
Doba trvání: obvykle 45–60 minut (po dohodě lze i jinak). 

Besedy, workshopy a přednášky z nabídky lze po dohodě objednat také pro mimoškolní skupiny, případně rodinné 
skupiny, elektronicky na adrese: volkova@mekuc.cz.

Besedy a programy s knihovnicemi jsou zdarma.

Zpětná vazba je pro nás důležitá!
Vaše postřehy, komentáře a zážitky z knihovny, prosím, posílejte na: rezkova@mekuc.cz.

placky_mekul2019_37mm.indd   6 29.04.19   10:48

Vzdělávací programy městské knihovny
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Pořady pro MŠ
POPRVÉ V KNIHOVNĚ
Lektorované literární programy, které navazují na vzdělávací program mateřských škol. 
Děti se seznámí s knihovnou a stručným dělením knížek. Řekneme si, kdo je to spisovatel a co dělá ilustrátor. 
Budeme si společně číst, naslouchat si a prohlížet obrázky. V závěru budou mít děti možnost samostatně si 
vybrat knížky a povídat si spolu o tom, co je zaujalo.
MŠ si mohou zvolit z následujících tematických okruhů:
–  Myšák Eda půjde poprvé do školky, neví, co ho čeká a trochu se bojí.
–  Medvěd nechce jít spát – některá zvířátka v zimě spí a jiná zimní spánek nepotřebují. Jak se v tom vyznat? 
–  Adventní knížky jako součást vánočního těšení
Další témata jsou možná po předchozí dohodě s lektorkou.
Cílem literárních setkání s nejmladšími je podpořit předčtenářskou gramotnost a motivovat děti ke čtenářství.
Besedou provází Jana Volková. 
Objednávky na: volkova@mekuc.cz

Pořady pro I. stupeň ZŠ
KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA 
Projekt na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“. V letošním školním roce 
2022/2023 vyhlašuje SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) již patnáctý ročník. V období od února 
do května připraví knihovnice pro prvňáčky jeden program v dětském oddělení knihovny, a následně zrealizují 
jednu návštěvu žáků přímo ve Vaší škole.
Cílem je rozvoj a podpora čtenářských návyků žáků od prvního ročníku školní docházky. 
Pravidla projektu:
Pokud máte zájem zařadit do projektu prvňáčky z Vaší školy, registrujte se písemně zasláním e-mailu do 25. 1. 2023. 
Do přihlášky uveďte: adresu školy, IČ, jméno, e-mail, telefonní číslo kontaktní osoby (třídního učitele), počet 
objednaných kusů knížek.
V lednu–březnu by třídy měly alespoň jednou navštívit knihovnu. V březnu–květnu knihovnice navštíví děti ve 
škole. Koncem května je projekt ukončen.
Za úspěšné absolvování děti obdrží původní českou knížku. Cena jedné knihy je 25 Kč.

Projektem provází Jana Volková.
Registrace na: volkova@mekuc.cz

PUNKOVÁ ABECEDA DOKTORA RACKA ANEB CESTA KOLEM 
SVĚTA ZA 31 PÍSMEN
Zábavné hraní s písmeny inspirované pestrobarevnou a příjemně nekonvenční knížkou. 
Doktor Racek je dobrodruh. Ve svojí raketě na míru, která prdí síru, obletí skoro celý svět, aby našel poztrácená 
písmena abecedy. Pomůžeme mu a u toho se nasmějeme, a třeba se i něco nového dozvíme.
Cílem programu je neortodoxním způsobem procvičit abecedu a při tom mluvit a uvažovat o písmenech z různých 
úhlů pohledu.
Besedou provází Milada Rezková. 
Objednávky na: rezkova@mekuc.cz
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KNIHOVNA PLNÁ ODPOVĚDÍ aneb TÉMATA PRO CELÝ SVĚT
Lektorované literární programy, které doplňují výuku čtení a českého jazyka na prvním stupni základních škol. 
Metodami kritického čtení děti provedeme vybranou knihou, jejíž příběh je nositelem zajímavých a pro děti 
aktuálních témat.  Budeme si společně číst, povídat, klást otázky a hledat na ně odpovědi.  V závěru dostanou 
děti prostor samostatně si prohlédnout další knížky k tématu.  
ZŠ si mohou zvolit z následujících tematických okruhů: 
–  Neboj se, Oskare. Čeho se lidé mohou bát? A přestane mít člověk strach, když vyroste? Knížka od norského 

spisovatele a ilustrátora Stiana Holea nás seznámí s klukem Oskarem a jeho strachy.  
–  Kluci netančej. Je odlišnost pro ostatní obohacením, nebo problém? Příběh od Olgy Stehlíkové není jen o tanci, 

ale také o hledání sebe samého, vůli něco dokázat a respektu k odlišnosti druhého.
–  Můj dědeček třešňový strom. Prostřednictvím příběhu od italské autorky Angely Nanetti se dotkneme tématu 

ztrát, které se v životě nevyhnou nikomu z nás. Budeme číst o lásce, radosti, věrnosti, ale i o statečnosti 
a odvaze. Beseda může dětem pomoci objasnit, proč slavíme tzv. Dušičky, nebo být bezpečnou možností, jak 
s dětmi mluvit o odchodu někoho blízkého.

–  Třídnice 4. B. Dvě knížky Markéty Fišarové ze života dětí ze 4. B. nám zblízka ukážou, že nikdo není pořád jen 
oblíbený, každému se občas nedaří a kamarádství někdy projdou těžkou zkouškou. 

–  Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. Knížka Petry Braunové nás provede příběhem plným nesplněných 
očekávání, nedorozumění, touhy po pomstě, která se vymkne z rukou. Jak se v tom všem cítí třeťák Filip?

–  České státní svátky aneb co vlastně slavíme? Pomůžeme dětem objasnit smysl a původ státních svátků. Vybírat můžete 
z následujících témat: Velikonoce, Den vítězství, Mistr Jan Hus, svatý Václav, 17. listopad, Vánoce a 24. prosinec.

Ke každé besedě budou mít děti připravené knížky, které se týkají tématu a těšit se mohou i na malý kvíz, který 
ověří, co si zapamatovaly.
Další témata jsou možná po předchozí dohodě s lektorkou.
Cílem literárních setkání je motivovat děti ke čtenářství.
Besedou provází Jana Volková. 
Objednávky na: volkova@mekuc.cz

TAJEMSTVÍ ZA SNĚHOVÝM KNÍRKEM aneb SLOVA JSOU NOSITELI 
OBSAHU 
Veselá beseda a interaktivní workshop. Jak pojmenovat literární postavu? A proč je někdo protivný už podle 
jména? Může být pan Ubohouš Šidil dobrým starostou? Kde pracuje paní Rozinka Sladká? Kreativní čas 
s Miladou Rezkovou, autorkou knížek pro děti a redaktorkou dětského časopisu Raketa. 
Cílem programu je podpora čtenářské gramotnosti u dětí předškolního a mladšího školního věku, a to formou 
střídavého čtení knihy Tajemství za sněhovým knírkem, povídáním o významu pojmenování literárních postav 
a vymýšlením vlastních originálních nápadů.
Besedou provází Milada Rezková. 
Objednávky na: rezkova@mekuc.cz

ANIMAČNÍ LABORATOŘ aneb PROSTĚ NATOČ FILM!
Zajímá vás, na jakém principu funguje animovaný film?  V animační laboratoři, která je k dispozici v knihovně,  
si můžete pod vedením zkušené lektorky vyzkoušet natočit vlastní film, nebo alespoň jeho kousek.  
Moderně vybavená laboratoř nabízí účastníkům možnost vyzkoušet si základní animační techniky.  
Vlastní dílo pak přímo zde můžete opatřit zvukem a exportovat na svůj e-mail.
Programem provází Natálie Chmelařová.
Objednávky na: chmelarova@mekuc.cz
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Pořady pro II. stupeň ZŠ
INFORMATIKA aneb EXPEDICE KNIHOVNA
Co rádi čtete? Umíte najít knížky, které vás zajímají? Proč se knihy zařazují podle abecedy? Co všechno si 
v knihovně můžete půjčit? Umíte s knihami zacházet? Víte, že seznam knih z veřejné knihovny je volně dostupný 
na internetu? Naučte se vyhledávat knihy v on-line katalogu. 
Čtenáři se dozví, jak si osobně nebo prostřednictvím webu mohou zamluvit knihu, která je momentálně půjčena. 
Ocení PC stanice, kde mohou využít internet, a v on-line katalogu se naučí vyhledávat tituly podle autora, názvu 
díla nebo podle klíčového slova. 
Programem provází Regina Svobodová.
Objednávky na: svobodova@mekuc.cz

ENCYKLOPEDIE aneb ZA KRÁSOU LIDSKÉHO POZNÁNÍ 
Znáte význam slova encyklopedie? Co najdete ve slovníku nebo lexikonu? Máte doma atlas? Umíte použít rejstřík? 
Je to totéž, co obsah? Zkusíme si, jak najít v knihovně tu správnou knihu, i jak se hledá v rejstříku. Prověříme znalost 
abecedy, schopnost pracovat ve skupině a dovednost interpretovat údaje, které jste si sami vyhledali. 
Smyslem setkání je představit žákům a studentům naučné knihy, které na základě krátkých hesel popisují 
a vysvětlují pojmy. Naučí se vyhledávat prostřednictvím jmenného a názvového rejstříku. Objeví rozdíl mezi obsahem 
a rejstříkem a sami vyzkouší vyhledávat tituly. Protrénují práci ve skupině, ale i schopnost samostatnosti 
v otázkách porozumění textu a prezentace dohledaných informací. 
Besedou provází Regina Svobodová. 
Objednávky na: svobodova@mekuc.cz

ZÁKLADY PUBLICISTIKY A KRITICKÉHO MYŠLENÍ 
Proč je nejdůležitější otázkou slovo „proč“? Co je fake news a z čeho historicky vychází? Jaký je rozdíl mezi 
propagandou a dezinformačními toky na internetu a sociálních sítích? Je zpravodajství a publicistika to samé? 
Na všechny tyto otázky a mnoho dalších vám odpoví tato přednáška s besedou. 
Cílem je ukotvení významu pojmu kritické myšlení, náhled na historii jeho vzniku, způsob, jakým ovlivňuje 
náš každodenní život a jeho význam v publicistice. Zaměříme se na rozdíl mezi zpravodajstvím a publicistikou. 
Společnou diskusí se pokusíme přijít na to, jak chápeme pojem fake news a jakou má historii. Řekneme si, jak 
bývá práce s informacemi zneužívaná totalitními režimy, jaký je rozdíl mezi propagandou a fake news, jak odlišit 
dezinformaci od chybné zprávy. Na závěr si studenti sami vyzkouší praktickou práci s textem.  
Besedou provází Martina Blažeková. 
Objednávky na: blazekova@mekuc.cz

KOMIKS A JEHO PODOBY VČERA A DNES 
Komiks spojuje formální a obsahovou stránku knih jiným způsobem než ostatní žánry. Jedná se o médium vstřícné 
ke čtenáři, protože sdružuje obraz a psané slovo. Je tomu skutečně tak? Čím se liší od klasicky psaných knih a co 
mu propůjčuje vizuální stránka? Je možné zobrazit komiksem ta nejvážnější témata? Jaká je jeho historie a co mu 
předcházelo? A proč se mu říká deváté umění? Na tyto a další otázky se pokusíme najít odpověď.
Na úvod si vysvětlíme některé termíny, které s komiksem souvisejí: sekvence, panel, monolog, strip. I když se žánr 
komiksu může zdát relativně mladý a související například s filmovým uměním, ukážeme si, že kořeny tohoto média 
jsou staré tisíce let a měly svůj původ už ve starověku. Na jednotlivých ukázkách účastníci uvidí, jakým způsobem se 
komiks měnil, čím byl ovlivněn ten český a čím se liší od toho zahraničního. Na krátkém promítání si ukážeme, jak se 
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může komiks stát předlohou pro film a co je v něm potřeba změnit, aby se adaptace povedla. Porovnáme jeho podobu 
v dětské literatuře a podobu, která znázorňuje ty nejvážnější události 20. století způsobem, jakým by se to klasické knize 
nepovedlo. Nakonec si v malé tvůrčí dílničce žáci mohou vyzkoušet, jaké je to vytvořit jednoduchý krátký komiks. 
Přednáškou provází Martina Blažeková.
Objednávky na: blazekova@mekuc.cz 

HRDINOVÉ aneb POJĎTE DO PŘÍBĚHU 
Interaktivní zážitkový projekt, který provází mladé lidi příběhem hrdinů a současně je nechává pracovat 
s konkrétními prameny. Program vychází z knihy Transport za věčnost Františka Tichého. Dotkneme se také další 
literatury s tématem druhé světové války. 
Zážitkový program uvede účastníky do příběhu. Začteme se a zamyslíme se nad rolemi jednotlivých postav 
metodou reflexe, sebereflexe, diskuse. Zasadíme události do konkrétní doby prostřednictvím klíčových úryvků 
z knihy. Hmatatelným výsledkem bude společně vytvořená koláž/plakát.
Programem provází Jana Volková. 
Objednávky na: volkova@mekuc.cz

REGIONÁLNÍ POVĚSTI aneb CO SE PSALO O MĚLNICKU
Co víte o vzniku Mělníka? Tušíte, že tu sídlila kněžna Emma, která razila vlastní mince? Že v kopci plném tunelů, 
na kterém Mělník stojí, je možná ztracený poklad? V návaznosti na pověsti se seznámíme s pojmem královské 
věnné město a s tím propojenými osobnostmi královen, které zde pobývaly. Z díla tandemu mělnických autorů 
Zubíka a Houžvy si přečteme pověsti O prstu oběšencově a Petrovští. Zmíníme osobnost a knihu Ludvíka Böhma 
a s ním se opět vnoříme do historie vzniku Mělníka. Součástí ukázek budou knihy Vladimíra Hulpacha, Františka 
lva, Josefa Pavla, Eduarda Petišky a dalších.  
Cílem je ukotvit u čtenářů povědomí o tom, co je pověst a jaký rozdíl je mezi pověstí a pohádkou.
Besedou provází Regina Svobodová.
Objednávky na: svobodova@mekuc.cz

LIDOVÁ SLOVESNOST aneb MLUVÍM, JAK MI ZOBÁK NAROST 
Co je pojem lidová slovesnost? Slyšeli jste kramářskou píseň? Jsou bez práce koláče? Plave mýdlo po Vltavě? 
A co nese Štěpán ve džbáně? Zpívala vám maminka ukolébavku? Byl Honza opravdu hloupý? Které zvířátko 
doprovázelo rytíře Bruncvíka? Co skrývá tajemné slovo přástky? Víte, co je tatar? 
Lidová slovesnost zahrnuje prakticky všechno mluvené, rýmované a zpívané slovo, které bylo šířeno dnes 
neznámými vypravěči pro pobavení, poučení i zamyšlení. Zkusíme znalost pranostik a přísloví v kvízu a pokusíme 
se o anekdoty vč. výkladu jejich smyslu (rozlišení mezi „vtipem“, tj. účelovým pobavením, a „anekdotou“, tj. příběhem  
s poučením, často bez pointy). Nebudou chybět tituly od B. Němcové, bratří Grimmů, F. L. Čelakovského  
či K. J. Erbena. Připomeneme sbírky pohádek ze světa – ruské, německé, indické, indiánské, australské, japonské, 
čínské…  Studenty jistě zaujmou ukázky kramářské písně a argotu z různého prostředí. 
Besedou provází Regina Svobodová. 
Objednávky na: svobodova@mekuc.cz
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DOBRODRUŽNÉ PŘÍBĚHY 
aneb ČTENÁŘI SE NENUDÍ
Vážně si myslíš, že máme pod nohama jen hlínu a kamení? Co kouzelná hůlka, jak bys ji využil? Taky ti někdo 
pořád saje krev? Co když dospěláci usnou a budeš se muset o sebe postarat sám? Svět, ve kterém má větší cenu 
přátelství, soucit a odpuštění než peníze a moc. Svět, kdy musíš učinit volbu a přijmout odpovědnost za svá 
rozhodnutí. Příběhy, které můžeš znát jen z knih. Upíři. Andělé. Magie. 
Představíme výběr dobrodružných knih současných českých i zahraničních autorů, kteří se zaměřují na dospívající 
čtenáře. Detektivní žánr zastoupí titul Případ pohřešovaného markýze, který bude řešit nikdo menší než sestra 
Sherlocka Holmese Enola. Cestu časem zkusíme s Veronikou Válkovou v knize Karel IV. Příběh českého krále. 
Moderními Stínadly nás provede v napínavém titulu Prašina Vojtěch Matocha. V současnosti populární žánr 
dystopie zastoupí kniha Martina Vopěnky Spící město. Horor reprezentuje kniha Honzy Vojtka Morana Mařena.
Besedou provází Regina Svobodová.
Objednávky na: svobodova@mekuc.cz

ANIMAČNÍ LABORATOŘ aneb PROSTĚ NATOČ FILM!
Zajímá vás, na jakém principu funguje animovaný film? V animační laboratoři, která je k dispozici v knihovně, si 
můžete pod vedením zkušené lektorky vyzkoušet natočit vlastní film, nebo alespoň jeho kousek.  
Moderně vybavená laboratoř nabízí účastníkům možnost vyzkoušet si základní animační techniky. Vlastní dílo 
pak přímo zde můžete opatřit zvukem a exportovat na svůj e-mail.
Programem provází Natálie Chmelařová.
Objednávky na: chmelarova@mekuc.cz

Představujeme Vám NOVÝ UNIVERZÁLNÍ INTERAKTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY.  

KNIHOVNA JE NEVYČERPATELNÝ ZDROJ PRAMENŮ
Probíráte s žáky a studenty témata, která zvou k důkladnějšímu zamyšlení v širších kontextech? Život a práce 
bratří Čapků, období holocaustu, památky světového dědictví UNESCO a další a další? 
Jako knihovna disponujeme jedinečnou zásobou nevyčerpatelných zdrojů informací všeho druhu, a nejen to. 
Umíme s nimi kvalifikovaně nakládat a předávat je dál. Tato zásoba informací je reprezentovaná naším knižním 
fondem a zkušenými knihovnicemi, které o něj pečují a rozvíjejí ho.
Domluvte se s námi prostřednictvím e-mailu: volkova@mekuc.cz a naše knihovnice pro Vás a ve spolupráci s Vámi 
připraví setkání, které bude pro všechny přínosem. Na Vámi vybraném/probíraném tématu předvedou knihovnice 
účastníkům, jak efektivně vyhledávat informace, jak pracovat se systémem klíčových slov a katalogových hesel, 
vysvětlí systém meziknihovních výpůjček a další. Účastníci si mohou v rámci setkání s asistencí knihovnic vyhledat 
podklady pro napsání referátu na vybrané téma a podobně. 
Knihovna nedisponuje kvalifikovanými odborníky v oblasti historie, přírodních věd a dalších specifických 
mimoliterárních odvětví. Není proto možné, abychom nabízeli přednášky a besedy na konkrétní témata, která 
dalece překračují oblast literatury. Tak je role knihoven obecně nastavena, a tak je to v pořádku. Zmíněné role 
komfortně naplňují pedagogové či pracovníci muzeí a dalších specializovaných institucí. Můžeme však v době 
zrychlených a nepřehledných informačních a dezinformačních toků pomoci mladým lidem hledat a najít 
informace, které pak poučeni můžou začlenit do praxe. 
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NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH 
PROGRAMŮ:
KNIHÁČ – PRAVIDELNÝ ODPOLEDNÍ KLUB PRO DĚTI
– každou středu ve 13–15 hodin 
Mají děti po škole volno, nechce se jim hned domů a rády by prožily ještě část odpoledne s kamarády? Baví je 
knížky a povídání o všem, co s nimi souvisí? Co třeba deskové hry – je to ono? Jestli ano, pak se na ně těšíme 
v KNIHÁČI, Klubu Mělnické knihovny! Vítán je každý, kdo už umí číst a psát, ale komu ještě neraší plnovous.
Přesný program sledujte na našich webových stránkách a sociálních sítích.
Děti jsou v knihovně pochopitelně vítány také mimo středeční odpolední program. Ostatní dny je dětským 
čtenářům k dispozici náš knihovní fond, deskové hry, pohodlí a připojení k internetu. 
Programem provází Natálie Chmelařová/Jana Volková.

ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO DĚTI S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM
– každou středu ve 14–15 hodin
Máte ve třídě žáky, kteří si potřebují procvičit český jazyk? Pokud ano, tak právě pro ně otevíráme čtenářský klub. 
Čeká je u nás hodinka společného čtení, povídání, procvičování českého jazyka a komunikačních dovedností.
Programem provází Jana Volková.

KDO JSOU NAŠE KNIHOVNICE A LEKTORKY?
JANA VOLKOVÁ (nar. 1979) je pedagožkou a absolventkou Psychosociálních věd na Husitské teologické 
fakultě Univerzity Karlovy. Řadu let se věnovala vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Působí v mělnickém 
spolku Studio Eko-Logika, který se v našem regionu intenzivně zaměřuje na environmentální vzdělávání a místně 
zakotvené učení. V knihovně koncipuje a vede lektorované programy pro školy, trénování paměti, čtenářský klub 
pro děti s odlišným mateřským jazykem a program Hnízdo  – čtení s nejmenšími dětmi. Stará se také o většinu 
aktivit spojených s péčí knihovny o znevýhodněné menšiny a působí jako tutor v projektu Virtuální univerzita 
třetího věku. V minulosti pracovala jako dobrovolník v krizovém centru linky důvěry.

REGINA SVOBODOVÁ (nar. 1968) je zkušenou knihovnicí a nezničitelnou milovnicí všeho, co souvisí se 
čtenářstvím. Po maturitě na gymnáziu pracovala jako pedagožka na základní škole a práce s dětmi ji provází 
prakticky celý život. V posledních letech se intenzivně věnuje fenoménu knihovnictví, vymýšlí vzdělávací aktivity, 
které by široké veřejnosti přiblížily jedinečnost knihovního prostředí. Ve svém oboru se stále zdokonaluje 
a vzdělává. Regina je pro knihovnu zdrojem nehynoucí energie a také je ideovým otcem i matkou našeho maskota 
Čtendy. V knihovně se stará o dětské oddělení.

MARTINA BLAŽEKOVÁ (nar. 1982) je absolventkou Literární akademie Josefa Škvoreckého v oboru tvůrčí 
psaní – redakční práce. V současnosti se v rámci doktorského studia na FF UK věnuje české a slovenské poezii. 
V nakladatelství Fra publikovala sbírku básní Lom (2013), české a slovenské básně a prózy v časopisech Souvislosti, 
Host, Tvar, Rukopis, A2 aj. a v italské antologii Sei poeti cechi. Ze slovenštiny přeložila román básníka Ivana Štrpky 
Rukojmí, povídku Obecní nosič Ladislava Grosmana, esej Alfréda Višného (Odkrývání pramenů Josepha Sheridana Le 
Fanu) nebo část prózy Petra Juščáka …a nezapomeň na labutě. Věnuje se recenzím, redakční a pedagogické činnosti. 
V knihovně se zaměřuje zejména na literární, literárně-teoretické a jazykovědné aktivity.

Vzdělávací programy městské knihovny
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MILADA REZKOVÁ (nar. 1979) je absolventkou oboru Jazyková a literární kultura na UHK a magisterského 
programu Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni s názvem Evropská kulturní studia. Je autorkou 
mnoha ceněných dětských knih pro prestižní nakladatelství, jako jsou Labyrint, Paseka, Yinachi či Albatros. Na 
knihách pravidelně spolupracuje s předními ilustrátory a grafiky, například s Lukášem Urbánkem a Jakubem Kaše 
(Knihy o doktoru Rackovi, Babočky 2010, Hurá na kajak! 2012 atp.), Marií Urbánkovou (Tajemství za sněhovým 
knírkem 2017), Janem Šrámkem a Veronikou Vlkovou (To je metro, čéče! 2019). Některé její knihy vycházejí v cizích 
zemích (Neboj, neboj! 2017, Velký Bobek 2018). V knihovně vede programové oddělení.
V roce 2021 Mělnické kulturní centrum vydalo knížku Milady Rezkové s ilustracemi Lukáše Urbánka Čtenda – moje 
cesta k pramenům, která vypráví o maskotovi dětského oddělení mělnické knihovny, netopýru Čtendovi, a jeho 
putování od soutoku Labe a Vltavy k pramenům obou řek. 

NATÁLIE CHMELAŘOVÁ (nar. 1994) studovala UJEP v Ústí nad Labem obor Výtvarná výchova pro pomáhající 
profese. Mělnická rodačka a nepostradatelná posila dvou pracovních týmů Mekuc (MKD a knihovna) pracovala dříve 
i jako učitelka v lesní mateřské škole. Svojí přirozenou schopnost veselé a bezprostřední komunikace využila také jako 
pracovnice v sociálních službách v mělnickém Azylovém domě pro matky s dětmi. V knihovně působí jako produkční, 
kreativní lektorka programu Animační laboratoř a také jako podpora při realizaci dětského čtenářského klubu.



Katalog programů pro školy | 29

Prohlídky mělnického podzemí a studny 
Prohlídky zpřístupněné části mělnického podzemí s chodbou vedoucí ke středověké studni,  
která je nejširší studnou v ČR. Výklad o budování a využití mělnického podzemí, dějiny pitné vody ve městě. 
Věkové určení: pro děti od 6 let
Pro skupiny zahraničních studentů na výměnném pobytu je možné zapůjčit audioprůvodce v počtu 10 ks 
s výkladem v anglickém, německém a ruském jazyce.

Kombinovaný vzdělávací program pro ZŠ: Plamínek ve tmě 
Varianta prohlídky podzemí
Program pro skupiny až 15 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.

Prohlídky mělnického podzemí

Vzdělávací programy  
TIC Mělník
TIC Mělník, Legionářů 51, 276 01 Mělník
www.ticmelnik.cz 
Nutná rezervace předem na tel. 602 679 552.
Prohlídky mělnického podzemí s průvodcem celoročně denně:
Doba trvání: 30 minut 
Kapacita prohlídky: 15 osob 
Vstupné:  děti a studenti 35 Kč, dospělí 60 Kč  

skupina nad 10 osob – sleva při hromadné platbě (32 Kč / 54 Kč)


