
Mělnické kulturní centrum, z.ú.
U Sadů 323

276 01 Mělník

Dlouhé zimní večery prožijte kulturně s Mekuc
Studený a tmavý únor si přímo říká o prozáření barvami pohádek, obrazů či koncertních pódií. Pobočky Mělnického 
kulturního centra připravily bohatou nabídku pořadů, které vnesou do zimních dní radost a optimismus.
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Masarykův kulturní dům
Hudební středy v MKD
Hned první únorový večer 1. 2. bude patřit swingu, jazzu a českým i světoznámým evergreenům v elegantním a stylovém podání 
skupiny Jazzika, jejíž kapelník působil 8 let v legendárních Melody Makers Ondřeje Havelky.

Film Mekuc představí současné české snímky 
Tragikomedie Spolu Martina Müllera a Davida Laňky nabídne 9. 2. pohled do chodu rodiny s dospělým autistickým  
synem, kde není zvykem svěřovat se a mluvit otevřeně o problémech. Přesto nejde o těžké drama, ale o film, který v sobě  
nese i humor a naději. 
Snímek Zkouška umění připravovaný na 23. 2. dokumentuje talentové zkoušky na tři ateliéry AVU. Adéla Komrzý  
s Tomášem Bojarem jej natočili jako hledání odpovědí na otázky, jak a zda vůbec lze měřit výtvarné nadání a jakou roli může 
mít umění v dnešním světě.

Divadelní pocta Věře Špinarové
Ostrava „svou Špinarku“ vždy milovala a ostravský soubor Divadla Petra Bezruče to nade všechny pochyby dokazuje v ži-
votopisném doku-fikčním dramatu Špinarka, který uvidí diváci v MKD 17. 2. Markéta Matulová získala za titulní roli Cenu 
divadelní kritiky, cenu Jantar i Talent roku 2021, hra byla oceněna Cenou divadelní kritiky 2021 v kategorii poprvé uvedená 
česká hra roku a získala i Cenu magazínu Musical-opereta 2020–2021 v kategorii mimořádný inscenační počin.

Divadlo dětem slaví padesátku! 
Každoroční mělnická přehlídka Divadlo dětem se letos koná už popadesáté! Oblíbená pohádková představení doprovázená 
zábavnými soutěžemi a zakončená karnevalem probouzí lásku k divadlu už u třetí generace diváků. 
Pohádky i karneval se konají pravidelně v neděli od 19. 2. do 12. 3. v Masarykově kulturním domě, začátek vždy v 15.00 
hodin. Vstupenky jsou v prodeji v pokladně MKD, v TIC Mělník a online na webu Mekuc.
19. 2. |  Velryba Lízinka aneb Dobrodružství v českých řekách 

Divadlo Krapet
26. 2. |  Cirkusácká pohádka 

Divadlo LáryFáry
5. 3. |  Hurvínkova cesta do Tramtárie 

Divadlo Spejbla a Hurvínka
12. 3. |  Dětský karneval

Petr Hapka a jeho potměšilí hosté
Koncert uvedený agenturou VM ART Production v MKD 20. 2. mapuje hudební tvorbu Petra Hapky. Připomene nejen ranou 
písňovou tvorbu pro Hanu Hegerovou, ale také jeho spolupráci s největším tvůrčím partnerem Michalem Horáčkem. Během 
večera zazní i filmové melodie. Na pódiu se tak představí Hana Holišová, Ondřej Ruml, Jan Maxián, Jan Sklenář, Lenka Nová,  
Petra Hřebíčková nebo Jana Lota. Zpěváky doprovodí pětičlenný orchestr sólistů v nastudování Petra Maláska.
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Podvečerní přednášky v MKD
Série přednášek z dějin architektury Architektura a totalita PhDr. Vladimíra Czumala, CSc., pokračuje 22. 2. tématem  
Tradice pruského a bavorského klasicismu.
Cestopisná přednáška Libora Drahoňovského Autostopem po Severní Makedonii zavede návštěvníky 27. 2. do východní 
části Severní Makedonie, která neprávem patří mezi nepříliš navštěvované části Balkánu. 

Baťův poetický večer
Přátelské posezení s hudbou a básněmi Petra Bati Kundráta, mělnického hudebníka, textaře, malíře, nábytkáře Národního  
divadla, zahrádkáře a pábitele proběhne v MKD 28. 2. Hudebně poetický večer s Petrem Baťou je doprovodným 
programem k výstavě Noční vidění.

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 

Až do 23. 2. mohou návštěvníci v galerii Naproti zkoumat Problémy druhejch lidí, komorní výstavu původních českých komiksů, 
které autorky vytvořily podle vlastních zážitků. 
Den svatého Valentýna 14. 2. je mimo jiné dnem darování knih. Knihovna proto již tradičně předá některé z vyřazených knih 
mělnickému azylovému domu. 
Od 13. 2. až do konce února proběhne valentýnsky laděný výprodej vyřazených knih s milostnou tematikou, který 
bude nachystán v půjčovně, kus za symbolickou částku 5 Kč. 
Všechny více i méně zamilované, zklamané, ironické, romantické i úplně lhostejné pobaví druhý ročník večera SLAM POETRY 
& STAND UP COMEDY. Pod názvem Valentýn už byl 21. 2. v 19.00 v galerii Naproti vypukne pozdně valentýnská show 
neopětovaných vyznání. Legenda a mistr ČR ve slam poetry za rok 2014 Anatol Svahilec, Julie Fric Krauskopfová, Dejv, Večerka, 
Daniel Tygr Lev, Lukáš Tomčal a další mělničtí a pražští umělci do srdcí přítomných napumpují dávku neromantického humoru. 
Vstupné v předprodeji v pokladnách Mekuc a online na mekuc.cz 120 Kč, na místě v galerii Naproti 150 Kč. Ke každé vstupence 
přidá knihovna dárek! Hudba a drobné občerstvení bude zajištěno.
V únoru startuje nový semestr Virtuální univerzity třetího věku. Zapsaní studenti proniknou do Českých dějin a jejich 
souvislostí a také do Života a díla Michelangela Buonarrotiho.
Každý sudý týden se v proutěných křeslech schází Dámský literární klub. Účastnice rozmlouvají o knihách s teoretičkou literatury 
Martinou Blažekovou. Čas je určen k relaxaci se šálkem čaje či dobré kávy. Brány klubu jsou otevřeny i novým zájemkyním.
Pokračovat bude rovněž dětský Čtenářský klub, aktivity pro rodiče s nejmenšími dětmi Hnízdo i Dračí doupě v knihovně.

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


