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Kulturní vykročení do nového roku s Mekuc
Do nového roku vstupuje Mělnické kulturní centrum s bohatou programovou nabídkou, plánována jsou divadelní 
i hudební představení, pokračovat bude cyklus přednášek z dějin architektury 20. století i další vzdělávací 
pořady a zajímavé výstavy v galerii Ve Věži i dalších výstavních prostorách Mekuc, chybět nebude ani zajímavý 
program pro děti. 
Během ledna stále probíhá prodej zvýhodněného předplatného, diváci mohou vybírat alespoň 4 z 5 divadelních  
představení nabízených v druhé polovině sezóny. Výhodou je nejen nižší cena, ale i stálé místo v sále podle  
vlastního výběru, vstupenka v podobě legitimace a zvýhodněný vstup na koncert mělnické rodačky Milli Janatkové. 
Podrobné informace o jednotlivých představeních a předplatném jsou k dispozici na www.mekuc.cz, prodej  
předplatného probíhá v pokladně Masarykova kulturního domu. 

masarykův
kulturní
dům

Masarykův kulturní dům
Hudební středy v MKD
Hudebně rok 2023 v MKD 4. 1. odstartuje Midnight Coffee Session, jazzová kapela s cimbálem, která si troufá na vlastní netradiční aranže 
jazzových standardů i filmových a populárních melodií a která se dokáže proměnit v netradiční moravskou cimbálovku při interpretaci písní 
folklorních. 

Do divadla už odmala
Větším i menším dětem nabízí MKD v lednu kvalitní pořady, které je nejen pobaví, ale krásným zážitkem pomohou budovat dlouhodobý 
vztah ke kultuře. Renomovaný novocirkusový soubor Losers Cirque Company opět spojil síly se skvělým mimem Radimem Vizváry  
a 8. 1. uvede rodinné představení Mimjové, dobrodružný příběh o boji dobra proti zlu, v němž nechybí akrobacie, pantomima ani humor.  
29. 1. vystoupí v MKD Divadlo Lampion. Jeho loutkové zpracování dnes již klasického příběhu Jana Karafiáta Broučci o rodině světlušek, 
svatojánských broučků, je určené pro děti už od 4 let.

Výstava Noční vidění 
Řekne-li se Mělník a kultura, je jméno Petra Bati Kundráta jedním z prvních, která se vybaví snad každému. Bez jeho ikonického 
klobouku, kytary a písní, které jsou svébytnou výpovědí o životě, by byl mělnický kulturní život o mnoho chudší. Hudebník, textař, 
nábytkář Národního divadla, zahrádkář a pábitel se nyní v MKD představí i jako malíř, a to na společné výstavě s Jolanou Soukupovou 
Vaculíkovou, která jej před časem k prvním pokusům o výtvarné vyjádření přiměla. Sama se malbě, kresbě a tvorbě plastik z keramické 
a sochařské hlíny věnuje dlouhodobě, nejraději ve svých dílech ztvárňuje lidské bytosti. Je přímo fascinována určitým tajemnem, které 
vyzařuje z lidské duše, výrazovostí a krásou fyzického těla. Ke ztvárnění svých děl nejčastěji používá akryl, olej a kombinovanou techniku  
na plátně. Vernisáž společné výstavy nazvané Noční vidění se uskuteční v MKD 10. 1., výstava potrvá do 3. 3.

Po stopách slavného skladatele
Dvěma pořady připomene Mekuc život a dílo mimořádného umělce přelomu baroka a klasicismu Josefa Myslivečka, jehož obdivoval  
i W. A. Mozart. Životopisný historický velkofilm Il Boemo s Vojtěchem Dykem v titulní roli zhlédnou diváci v MKD 12. 1. Zavede diváka 
do slunné Itálie, kde Mysliveček žil, tvořil, stal se legendou, ale kde také zemřel v zapomnění.  
19. 1. si posluchači vychutnají skladby Josefa Myslivečka v podání Doležalova kvarteta s hobojistkou Michaelou Hrabánkovou. 
Koncert reprezentantů tradiční české kvartetní školy s 50letou tradicí nese jméno Il divino Boemo – italsky Božský Čech. Zazní  
Myslivečkovy kvintety s hobojem, které byly považovány za ztracené, ale tři z nich se po velkém úsilí podařilo nalézt v soukromých 
sbírkách po celém světě, a smyčcové kvartety, které se mohou směle měřit s nejlepšími hudebními díly své doby.
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Podvečerní přednášky v MKD
I v novém roce pokračují cykly vzdělávacích pořadů. Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové, vysokohorské průvodkyně, ukáže  
16. 1. návštěvníkům Himaláje a seznámí je se dvěma treky pod nejvyššími štíty světa, Mount Everestem a K2.  
Série přednášek z dějin architektury Architektura a totalita PhDr. Vladimíra Czumala, CSc., přináší 18. 1. atraktivní téma Architektura  
jako výraz a nástroj moci. Posluchače zavede do Mussoliniho Itálie, kde hrála hlavní roli přestavba Říma a idea Terza Roma, i do italských 
zámořských kolonií.

Pstruzi
Soubor divadla Ungelt přiveze 23. 1. dramatickou komedii Pstruzi od současného italského autora Edoarda Erby. Chytrá, zábavná 
a přitom dojemná hra v režii Jakuba Šmída, v níž účinkují Pavel Liška, Jaromír Dulava a Alena Mihulová, vybízí k zamyšlení, co je v životě 
skutečně podstatné, nad tím, jak lze čelit vážným, existenciálním obavám včetně strachu ze smrti, a v neposlední řadě i nad symbolickým 
významem rybaření. 

LiStOVáNí: Třešně v rumu
Akční scénické čtení z knihy Michaely Janečkové Třešně v rumu je plné svérázných historek a bizarních situací v kubánských kulisách. 
Jak asi dopadne dovolená s cholerickým dědou, který je zarytým komunistou, a partou důchodců na Kubě? A proč je rum oficiální 
snídaní šampionů? V představení, na které se diváci  v MKD mohou těšit 26. 1., exceluje skvělá Petra Bučková.

Galerie Ve Věži 
Krajiny a jedna stará loď Ve Věži 
V galerii Ve Věži pokračuje výstava obrazů malíře, grafika a ilustrátora Petra Cempírka. Ten ve své tvorbě preferuje především olejomalbu, 
nevyhýbá se ale ani jiným technikám. Na plátnech zachycuje krajiny a zahrady, rád zpracovává i téma stop, které v nich po sobě  
zanechal člověk. V krajinách Petra Cempírka se proto kromě květin, stromů či měsíčního svitu setkáváme s loďmi, letadly, auty, stavbami 
i člověkem samotným. Výstavu bude možné navštívit až do 26. 2. 2023.

knihovna
 Městská knihovna Mělník 

Téma knihovny pro rok 2023 je STYL. 
Styl, sloh, žánr, móda, design jsou v dnešních časech často skloňované pojmy. 
V roce 2023 se výběr kulturních a vzdělávacích programů knihovny nejprve zaměří na fenomén těla, protože právě ono je nositelem 
znaků osobního stylu. Posléze program přiblíží město, jeho různorodé fenomény a styl života lidí, kteří v něm žijí. Příležitost představit 
svůj tvůrčí styl dostanou opět mělnické autorky a autoři píšící veřejně, ale také třeba jen „do šuplíku“. V závěru roku se knihovna a její 
návštěvníci ponoří do světa stylistiky, tedy jazykových stylů. V souladu s tématem se v průběhu celého roku zájemci mohou těšit na 
výstavy, besedy, workshopy, slam poetry, stand up comedy a další zajímavé a zábavné programy. Průběžně se bude i nadále aktualizovat 
a rozšiřovat knižní fond. 
V galerii Naproti probíhá během celého ledna unikátní výstava Problémy druhejch lidí. Ta osobitým způsobem představuje původní 
současné české komiksy, které autorky vytvořily podle vlastních zážitků. Ve středu 18. 1. do knihovny zavítá jedna z autorek, jedinečná 
Marie König Dudziaková, aby s návštěvníky besedovala na téma: Tělo jako artefakt. Umělkyně, badatelka, vědkyně a tatérka, 
přezdívaná doktorka kyberpunku, se s účastníky besedy podělí nejen o svoje myšlenky, ale také je zasvětí do tajemství tetovacího řemesla 
a tělesných modifikací. V lednu pokračuje výstava v galerii Za Rohem s názvem TGM to nikdy nebude mít lehké. V rámci doprovodného 
programu knihovna 26. 1. v 17.30 hodin srdečně zve na přednášku a besedu s renomovaným historikem Ústavu pro studium totalitních 
režimů Petrem Blažkem. 
Od ledna se spojuje Čtenářský klub pro děti s odlišným mateřským jazykem s tradičním Čtenářským klubem. Dětem, které mají rády 
knížky, povídání a deskové hry, se bude klub věnovat každou středu v čase od 13.00 do 15.00 hod. Další novinkou je ukončení půjčování 
knih na pobočce Chloumek, jejíž činnost nahradí hlavní půjčovna na náměstí Karla IV., nově upravený prostor na pobočce Slovany 
s aktualizovaným knižním fondem a rozšířená služba, v rámci které knihovna čtenářům vybrané knihy přiveze až domů. Více informací 
je k dispozici na webu knihovny. 
Od února startuje letní semestr přednášek Virtuální univerzity třetího věku. Přihlášky se přijímají do 10. 2. 2023. 
Cílem všech aktivit je podpora vzájemných setkávání a budování knihovny jakožto klíčového komunitního centra regionu. 

Jitka Nováková, vedoucí odd. propagace a komunikace
j.novakova@mekuc.cz / tel: 606 613 405


