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Mělnické kulturní centrum vstupuje do druhé poloviny kulturní sezóny 2022/2023 

Pobočky Mělnického kulturního centra chystají pro předjarní a jarní část kulturní sezóny 2022/2023 řadu kvalitních pořadů mnoha 
žánrů. „Ve všech pobočkách Mekuc připravili kolegové pro návštěvníky řadu možností, jak aktivně trávit volný čas a odnést si bohaté 
zážitky. Kromě divadelních představení, koncertů a filmových projekcí v rámci klubového kina Film mekuc je pozornost věnována 
i výstavám a vzdělávacím aktivitám. Pečlivě sestavujeme také programovou nabídku pro děti i seniory, kteří jsou u nás vždy vítanými 
hosty,“ uvádí ředitelka Mekuc Radka Kareisová. 

Hudba 
Hudebně druhou polovinu kulturní sezóny zahájí v hudebním sále MKD 1. 2. Jazzika, jejíž leader účinkoval i v legendárních Melody Makers 
Ondřeje Havelky. Kapela s rozmanitým repertoárem a širokým záběrem od jazzu a swingu až po světové evergreeny zároveň naváže na sérii 
tradičních Hudebních střed. V té bude 1. 3. pokračovat Milli Janatková s koncertním programem vycházejícím z jejího nového alba Klid, 
prosím! 5. 4. navážou Soul Sisters, kvartet, který přiveze nejslavnější hity S. Wondera, A. Franklin a dalších interpretů v originálním po-
dání s prvky jazzu, latin music a soulu. Melodické šansony a písně herečky a zpěvačky Andrey Buršové za doprovodu klavíristy Zdeňka 
Krále zazní 3. 5. a 7. 6. vystoupí zpěvačka Majka Maříková s doprovodem mimořádného pianisty Jiřího Knotte. 
V programu nechybí koncert oblíbených místních interpretů, 1. 4. předají publiku svou mladou a dravou energii muzikanti  
OffBeat Orchestra. 
Dočkají se i příznivci velkých koncertů známých interpretů. 29. 3. sál MKD rozezní pěveckými hlasy 4 Tenoři Marian Vojtko, Pavel 
Vítek, Michal Bragagnolo a Jan Kříž. 20. 4. vystoupí Jan Nedvěd mladší s kapelou s koncertním programem S námi do nepohody. 
26. 4. čeká mělnické posluchače nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně vzlétající nad tuzemský 
standard populární hudby v podání Dana Bárty & Illustratosphere. Recitál Karla Plíhala, písničkáře, který dokáže diváky bavit, 
dojímat i rozesmát už více než 30 let, se odehraje 31. 5.  

Pokračovat budou v průběhu zbytku sezóny i oblíbené taneční a poslechové večery s živou dechovou hudbou nejen pro seniory. 
První zahraje 6. 2. Přívoranka pod vedením Jiřího Hoška. Kapela hraje kromě klasických dechových skladeb také popovou hudbu 
60.–80. let. 

9.–11. 6. budou Mělník i Masarykův kulturní dům hostit festival Mělnický vrkoč, přehlídku folklorních souborů. Jejich pestrobarevné 
kroje, lidové tance a starobylé písně vážné i nevážné potěší každého milovníka národních tradic.

Divadlo
I pro druhou část sezóny připravil Mekuc nabídku výhodného předplatného 4 z 5 s možností zakoupit vstupenky na alespoň  
4 z 5 nabízených představení za zvýhodněnou cenu, další výhodou je možnost výběru stálého místa v hledišti a jako bonus  
50% sleva na březnový koncert Milli Janatkové Klid, prosím! Nabídka pro druhou polovinu sezóny zahrnuje následující představení: 
17. 2. |  Špinarka – Divadlo Petra Bezruče Ostrava | Životopisné drama je intimním i epickým příběhem o nezávislosti, intrikách, 

odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky. 
23. 3. |  Hana – Klicperovo divadlo Hradec Králové | Nová dramatizace bestselleru Aleny Morštajnové o odhalování temné záhady 

rodinné historie. 
18. 4. |  Zavřete oči, swing přichází – MD Agentura | Vzpomínka na prvorepublikovou dobu největší slávy filmových ateliérů na 

Barrandově plnou hereckých hvězd, sexu, drog a swingových písní.
15. 5. |  Můj nejlepší kamarád – Komorní divadlo Kalich | Situační komedie o tom, jak nebezpečné je být dobrákem od kosti  

a zároveň nejlepším kamarádem notorického sukničkáře, který nikdy nejde pro výmluvu daleko.
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6. 6. |  Vražda krále Gonzaga – Dejvické divadlo | Netradiční činoherní představení experimentálně propojující „divadlo na divadle“, hru 
o vraždě krále ze slavného Shakespearova Hamleta, a vraždu bývalého agenta ruské zpravodajské služby Alexandra Litviněnka.

Městská divadla pražská uvedou 2. 3. úspěšnou hru Willy Russela Shirley Valentine, one woman show Simony Stašové, která 
se představí v titulní roli čtyřicetileté matky od rodiny. Na 16. 3. je plánována premiéra originální hry mělnického ochotnického 
souboru DS Nové divadlo Mělník Souboj Titánů s původními písněmi napsanými přímo pro představení. Další legendární hrou pro 
jednoho herce bude slavný Caveman, komedie Rona Beckera o tom, co dělá ženu ženou a muže mužem i o rozdílech mezi nimi, které 
často vyvolávají nedorozumění. Mělničtí diváci ji v MKD uvidí 11. 4. v produkci agentury Point. 23. 5. uvede Divadlo Metro brilantní 
komedii Miluji tě, tak se měj z divadelního prostředí, kde všechny postavy hrají pouze dva herci, Ljuba Krbová a Adrian Jastraban.

Výstavy 
Mělnické kulturní centrum provozuje výtvarnou galerii Ve Věži v prostorách historické Pražské brány, pro niž pečlivě připravuje 
výstavní program včetně doprovodných akcí. Do 26. 2. zde trvá výstava obrazů malíře, grafika a ilustrátora Petra Cempírka 
Krajiny a jedna stará loď, kterou vystřídá 2. 3. FOTOVĚŽ 2023, výstava fotografií Mělníka a okolí od místních autorů. 
Od 30. 3. budou moci návštěvníci galerie obdivovat fotografie Jana Lukase (1915–2006), přední osobnosti mezinárodní fotografické 
scény a vedle Františka Drtikola, Josefa Sudka, Jaroslava Rösslera nebo Jaromíra Funkeho další z legend české fotografie. Po dvou  
výstavách fotografií bude výstavní prostor Ve Věži od 15. 6. patřit opět obrazům. Michal Nesázal, jeden z prvních držitelů ceny  
J. Chalupeckého, představí svou výtvarnou tvorbu posledních let.  
V MKD potrvá do 3. 3. výstava Noční vidění, která představuje obrazy regionálních osobností Jolany Soukupové Vaculíkové 
a Petra Bati Kundráta. 8. 3. ji zde nahradí výstava vítězných fotografií prestižní mezinárodní fotosoutěže Jazz World Photo 2022.
Výstavní prostory Městské knihovny v galerii Naproti hostí až do 23. 2. výstavu českých komiksových autorek Problémy druhejch lidí. 
Jedinečná dvoudenní výstava slavné fotografie Vendulka Jana Lukase v městské knihovně a čtení z knihy Vendulka Ondřeje Kundry 
17.–18. 4. naváže na každoroční předčítání jmen obětí holokaustu JOM-HA-ŠOA před kostelem sv. Petra a Pavla.
Výstava děl a výrobků všech, kteří mají chuť vystavovat, bude v galerii Za Rohem zahájena pod jménem Mělnický styl 3. 5.
Druhý ročník výstavy Kde pramení umění vol. II., při níž představí svoje díla studenti Gymnázia Jana Palacha Mělník, bude ke 
zhlédnutí od 1. 6. po celé letní prázdniny v galerii Za Rohem .

Pro děti 
Při přípravách každé sezóny myslí Mekuc samozřejmě také na své nejmenší návštěvníky. Dětem jsou určeny pravidelné nedělní 
pohádky i představení pro celou rodinu. Pokud není uvedeno jinak, konají se dětská představení tradičně od 15 hodin.
Velmi oblíbená je každoroční předjarní přehlídka Divadlo dětem se třemi pohádkami a závěrečným karnevalem, kterou doplňuje 
atraktivní doprovodný program v podobě soutěží. Letos Divadlo dětem vstupuje do neuvěřitelného již 50. ročníku, který uvede 
následující představení:
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

Další pohádková představení:
26. 3. | O chytrém Honzovi a krásné Madlence 
K získání štěstí stačí někdy i obyčejný selský rozum, pohádkový příběh v podání DAP Praha. 
23. 4. | Perníková chaloupka 
Klasická pohádka vyprávěná kouzelným jazykem básníka Václava Renče, účinkuje divadlo HUdBA z Hradce Králové.
14. 5. | Štístko a Poupěnka: Velká oslava 
Zbrusu nové představení plné písniček. Uvádí Mottygo s.r.o. Prodej vstupenek pouze přes Ticketportal. 
25. 6. | 10.00 | Smejko a Tanculienka: Poď von! 
Hudebně-divadelní pásmo pro děti ve slovenštině. Uvádí Mottygo s.r.o. Prodej vstupenek pouze přes Ticketportal.
Dětem bude věnována také projekce Filmu Mekuc v Den dětí 1. 6.
I v roce 2023 se Mekuc stane součástí celorepublikové akce pro děti Noc s Andersenem. Přespávání v městské knihovně plné 
zážitků spojených se čtenářstvím proběhne 31. 3. a přinese i zajímavý doprovodný program.
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Film mekuc 
Pravidelné projekce hraných i dokumentárních snímků uvádí Film mekuc u zahraničních filmů s výjimkou pořadů pro dětské diváky 
v originálním znění s českými titulky. 
9. 2. | SPOLU
Drama | Česko, 2022 | Režie: Martin Müller, David Laňka 
Tragikomedie Spolu nabízí pohled do chodu rodiny se dvěma dospělými dětmi, z nichž jedno je postižené, kde navíc není zvykem 
mluvit o problémech otevřeně. 
23. 2. | ZKOUŠKA UMĚNÍ 
Dokumentární | Česko, 2022 | Režie: Adéla Komrzý, Tomáš Bojar
Jak lze měřit výtvarné nadání? A jakou roli může mít v dnešním světě umění? Odpovědi hledali autoři prostřednictví natáčení talen-
tových zkoušek na tři ateliéry AVU.
9. 3. | TROJÚHELNÍK SMUTKU
Drama / Komedie | Švédsko / Francie / Velká Británie / Německo, 2022 | Režie: Ruben Östlund
Když nečekaná událost zkomplikuje luxusní výletní plavbu opravdu vybrané smetánky, charaktery cestujících se ukáží v pravém světle.
13. 4. | BLÍZKO
Drama | Belgie / Nizozemsko / Francie, 2022 | Režie: Lukas Dhont 
Chlapci Léo a Remi sdílí spolu celý svět a skoro každý moment. Dostávají se ale do věku, kdy si musí ujasnit, co mezi nimi vlastně je. 
Hluboké přátelství, nebo láska? 
11. 5. | BUKO
Komedie / Drama | Česko, 2022 | Režie: Alice Nellis
Buko je vysloužilý cirkusový kůň. Jarmile, která se koní bojí, se stane nečekaným společníkem, když se po ztrátě partnera rozhodne 
pro nesnadný život na chalupě v romantické divočině uprostřed Máchova kraje.
1. 6. | Promítání filmu pro děti
Na Den dětí vybírá Film mekuc kvalitní rodinné filmové představení, dětem vyjde vstříc i dřívější zahájení pořadu.
22. 6. | UTAMA
Drama | Bolívie / Uruguay / Francie, 2022 | Režie: Alejandro Loayza Grisi
Snímek je pokorným žalozpěvem za mizející kulturu bolivijských indiánů i tichou, ale naléhavou připomínku dopadů globálních 
klimatických změn na místa, kterým říkáme domov.

Přednášky
Do své druhé poloviny vstupuje v MKD podvečerní přednáškový cyklus z dějin architektury na atraktivní téma Architektura  
a totalita věnovaný méně známým polohám architektury 20. století, stavbám, které obvykle nebývají v učebnicích.  
Soustředí se na stavební produkci tři totalitních států: Mussoliniho Itálie, Hitlerovy Třetí říše a Stalinova Sovětského svazu.  
Přednáší PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
22. 2. | Architektura jako výraz a nástroj moci. 
15. 3. | Architektura pro dekoraci moci
12. 4. | Architektura pro každodenní nacismus
17. 5. | Odlišnosti tradice ruské architektury
14. 6. | Architektura a propaganda

Pokračovat budou také cestopisné přednášky. Cyklus zahájí Libor Drahoňovský, který zavede 27. 2. posluchače na Balkán vyprávěním, 
jak se cestuje Autostopem po Severní Makedonii. Rakouskou metropoli Vídeň přiblíží 27. 3. PhDr. Jaromír Adamec.  
Na Smaragdový ostrov Irsko zavede posluchače 24. 4. nezastavitelný Jakub Greschl, cestovatel s hendikepem, který dokazuje, 
že nic není nemožné. Žhavá Andalusie dýchne z přednášky Pavly Bičíkové 9. 5. Do oblasti starobylé kolébky civilizace, na jejíchž 
kořenech vyrostl složitým vývojem plným zvratů dnešní rozporuplný Írán, bude možné nahlédnout 22. 5. s Josefem Nitrou.
V MKD příležitostně pořádají odborné přednášky i specialisté z rozličných oborů. 
Mgr. Miloslav Jančík, jeden z předních advokátů v ČR v oblasti trestního práva se specializací na obhajobu osob jednajících v nutné 
obraně a krajní nouzi, přiblíží problematiku Nutná obrana a Krajní nouze v praxi 25. 2.
Řada přednášek a besed s autory a zajímavými osobnostmi bude probíhat také v městské knihovně, témata a termíny budou včas 
upřesněny. První z nich, setkání s autorkou úspěšné knihy Ruka Magdou Gargulákovou, proběhne 29. 3.
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Ostatní pořady
Plánována jsou další akční scénická čtení LiStOVáNí, která už si u mělnických diváků v MKD vybudovala výborné renomé.
Již druhý rok proběhne v knihovně Květen mělnických autorů, který představí autorská čtení spisovatelů mělnického regionu – 
těch, co již publikují, i těch píšících „pouze“ do šuplíku.
21. 2. se v galerii Naproti již podruhé představí mistři Stand up comedy a Slam poetry. Večer Valentýn už byl přinese nejen dávku 
neromantického humoru, ale i bodování účinkujících dle tradice obou oblíbených žánrů či tematický dárek pro diváky.
13.–17. 3. proběhne Týden mozku. Kurzy trénování paměti budou tento týden pro veřejnost zdarma, doplní je zavedení služby 
online bezplatných kurzů rychločtení pro čtenáře.

V knihovně pokračují všechny oblíbené pravidelné aktivity:
Trénování paměti – aktivita určená především seniorům probíhá každé liché pondělí v měsíci od 10.00 hod.
Hnízdo – program pro naše nejmenší čtenáře a jejich rodiče. Každé sudé pondělí v měsíci od 10.00 hod.
Dětský Čtenářský klub se schází pravidelně vždy ve středu v čase mezi 13.00 až 15.00 hod.
Dračí doupě v knihovně – každou druhou sobotu se v knihovně koná dopolední setkání příznivců her na hrdiny, moderované 
dobrodružství probíhá podle mezinárodního herního systému Advanced Dungeons & Dragons aktuální edice vždy od 9.00 hod.
Dámský klub nabídne literární debatu na úrovni nad šálkem kávy či čaje. Dámský klub se schází každý sudý týden.

Výročí 15 let od zpřístupnění mělnického podzemí se studnou pro veřejnost
Historická mělnická studna, která ve středověku bývala jediným zdrojem pitné vody pro celé středověké město, dodnes udivuje 
svými mimořádnými rozměry.
Její průměr u hladiny, 4,54 m, znamená, že se jedná o nejširší známou studnu České republiky. Studna situovaná pod náměstím 
Míru, kde je její poloha vyznačena skleněnou deskou v kovovém rámu uprostřed soustředných kruhů dlažby, je dnes přístupná pouze 
podzemní chodbou. Její návštěva je možná v rámci komentovaných prohlídek Mělnického podzemí, které se konají z Turistického 
informačního centra Mělník.
Zpřístupnění části historického podzemí včetně chodby ke studni pro veřejnost proběhlo v roce 2008 symbolicky 22. 3., kdy si svět 
připomíná Den vody.
Letos podzemí slaví již 15 let od zpřístupnění. Během této doby se mělnické podzemí a studna dostaly do povědomí veřejnosti, 
prohlídky se staly vyhlášenou, v současnosti již mezinárodně známou turistickou atraktivitou, reprezentující město Mělník a Českou 
republiku a dovednost jejích obyvatel už od středověku.
K významnému výročí připravilo Turistické informační centrum Mělník, které organizuje komentované prohlídky podzemím, pro  
návštěvníky novinky. Ocenit mohou tiskoviny včetně nového informačního letáku a kapesních kalendáříků, sadu tří pohlednic 
s rozšířenou realitou, i aktualizovanou dětskou trasu městem s luštěním tajenky s odměnou v podobě magnetu s motivem 
ohnivého psa, strážce podzemního pokladu z mělnické pověsti. 
V den výročí, 22. 3. 2023, se koná Den otevřených dveří, vstup pro veřejnost bude zdarma, z důvodu očekávaného velkého zájmu 
jsou nezbytné rezervace předem.
Originálním zcela novým suvenýrem, připraveným speciálně pro tuto příležitost, budou malé skleněné lahvičky obsahující vodu 
z mělnické studny – nejširší studny v ČR, ručně vytaženou z hloubky 37,5 m (vzdálenost přístupové podzemní chodby a hladiny 
vody ve studni). 
Sběratele potěší nová turistická vizitka Mělnická studna.
Pro děti je připravena tajná dobrodružná rodinná hra Štěňátka ohnivého psa, která potěší všechny malé příznivce podzemí, 
tajemství, pověstí a populární stavebnice Lego. Hra je časově omezena na období oslav výročí, případně do rozebrání všech cen  
pro účastníky.
Veřejnost bude o výročí informovat nová animovaná upoutávka, která atraktivním způsobem zve k setkáním s minulostí při  
návštěvě významné středověké památky.

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


