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20. 12. 2022 | 19.00 
Kytice (Pražský komorní balet)
Skvělé zpracování pokladu české literatury – Erbenovy 
sbírky veršovaných balad Kytice. Nastudování Kytice Praž-
ským 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 symbo-
lika viny, trestu a vykoupení.
Autor předlohy: Karel Jaromír Erben | Scénář, choreo-
grafi e 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.

240 Kč

Leden 2023
Pstruzi (Divadlo Ungelt)
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 tento-
krát 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

390 Kč
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Počet vybraných představení: 

Upřednostňuji místo v řadě:

na místech: 

Uveďte více možností, konkrétní místo bude určeno po úhradě 
předplatného na základě dostupnosti jednotlivých míst.

Způsob platby: HOTOVĚ / KARTOU 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Svým podpisem udělujete souhlas společnosti Mělnické kulturní 
centrum se sídlem U Sadů 323, 276 01 Mělník, IČ: 242 101 37, 
zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu 
v Praze, oddíl O, vložka 874 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 zpra-
covávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefon 
a podpis.
>>  E-mail a telefon je nutné zpracovávat za účelem zasílání infor-

mací o pořádaných divadelních akcích a případných změnách. 
Jméno a příjmení je nutné zpracovávat z důvodu přidělení 
a evidence platné legitimace předplatitele. Tyto údaje budou 
Správcem zpracovávány po dobu aktuální divadelní sezóny.

>>    S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný 
souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním 
e-mailu či dopisu na kontaktní údaje společnosti.

>>    Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní 
údaje však pro Správce mohou zpracovávat případně další 
poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

>>    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně 
osobních údajů máte právo:
Vzít souhlas kdykoliv zpět.
Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje 
zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně 
zpracování osobních údajů.
Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat 
aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto 
osobních údajů, v případě pochybností o dodržování 
povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 
obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě osoby mladší 16 let vyplňuje zákonný zástupce.

Datum vyplnění přihlášky: 

Podpis:  

Vyplní Mekuc:
Datum úhrady předplatného: 

Přidělen průkaz číslo:

Přidělené místo v sále – řada:

sedadlo č.:

Předplatitelům 9/2022–1/2023 
jako bonus nabízíme vstupenku 
na koncert Pražského smyčcového 
dua, který se koná 29. 11. 2022. 
Vstupenka bude poskytnuta na 
základě předložené legitimace. 

www.mekuc.cz

>> bonus

2022/2023

5. 12. 2022 | 19.00 
Naprostí cizinci 
(Divadlo Na Jezerce)
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. Ko-
medie motivuje zamyslet se nad tím, zda se prostřednictvím 
moderních technologií namísto sblížení neodcizujeme. 
Autor předlohy: Paolo Genovese | Režie a dramati-
zace: Matěj Balcar | Hrají: Barbora Kodetová, Ondřej 
Kavan, Patricie Pagáčová, Zuzana Žáková, Radomír 
Švec, Kristýna Hrušínská, Petr Vacek, Milan Šteindler, 
Jan Řezníček, Johana Jedličková

390 Kč 
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28. 11. 2022 | 19.00 
Africká královna 
(Divadlo Palace)
On, ostřílený lodník, který už prožil na své lodi Africká  
královna kdeco, a jediné, po čem touží je v klidu a v závětří 
užívat života. Ona, spořádaná dcera ze slušné farářské 
rodiny, netouží po ničem jiném než po dobrodružství 
a odvážných činech, samozřejmě v rámci spořádané stře-
dostavovské morálky. Tito dva se souhrou náhod ocitnou 
spolu na jedné lodi, a to doslova, navíc v obklíčení nepřítele. 
Humorný i dramatický příběh o tom, k čemu dokáže chytrá 
žena přinutit zamilovaného muže, se odehrává v atraktivním 
prostředí Afriky uprostřed první světové války.
Autor: Cecil Scott Forester, adaptace Věra Mašková 
Režie: Viktorie Čermáková  
Hrají: Linda Rybová, Hynek Čermák

390 Kč 

>> 1
20. 9. 2022 | 19.00 
Muž mojí ženy  
(Divadlo Na Fidlovačce)
Celých pět let dokázala jedna žena klamat dva muže. 
Jeden o druhém přitom neměli tušení a věřili, že jsou 
pro svou lásku tím jediným. Jednou ale všechno prask-
ne a oba se setkávají, aby situaci po chlapsku vyřešili. 
Plnokrevná, ale přitom citlivá komedie ze současného 
Chorvatska ukazuje, co to znamená být zralým mu-
žem, který už nechce nikomu nic dokazovat, nechce 
„lovit“ nové ženy, zvykat si na nové pořádky, mužem, 
který chce jen žít svůj život tak, jak byl zvyklý.
Autor: Miro Gavran | Režie: Tomáš Svoboda  
Hrají: David Novotný, Michal Dlouhý

390 Kč

25. 10. 2022 | 19.00 
Hadry, kosti, kůže 
(Švandovo divadlo)
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“ Vla-
dimír 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

330 Kč 

>> 2

>> 3

Předplatné 4 z 6
Pro první polovinu sezóny 2022/23 připravilo Mělnické 
kulturní centrum nově nabídku předplatného „čtyři  
z šesti“. Pravidelní návštěvníci divadelních pořadů si  
mohou z nabízených šesti her vybrat alespoň čtyři  
představení a zakoupit si je za zvýhodněných podmínek. 
Předplatné má formu legitimace, která slouží místo  
vstupenky na vybraná představení. Kromě nižší ceny  
za vstupenky přináší předplatné další výhody: 

>>  Stálé místo v hledišti divadelního sálu  
dle vlastního výběru

>>  Možnost darování nebo zapůjčení  
předplatitelské legitimace jiné osobě

>>  Pravidelné zasílání informačních přehledů  
o programu Mekuc

>>  Další výhody pro předplatitele na  
www.mekuc.cz

Předplatitelům 9/2022–1/2023 nabízíme 
jako bonus vstupenku na koncert Pražského 
smyčcového dua, který se koná 29. 11. 2022. 
Vstupenka bude poskytnuta na základě 
předložené legitimace. 

Jak se stát předplatitelem Mekuc  
a za jakých podmínek
Předplatitelem se může stát každý, kdo vyplní přihlášku. 
Přihláška je k vyzvednutí v MKD nebo v TIC a ke stažení 
na www.mekuc.cz 
>>  Vyplněnou přihlášku odevzdá zájemce v pokladně 

MKD, kde si vybere své místo v sále.
>>  Předplatné se platí jednorázově v hotovosti či kartou 

na předprodejním místě v MKD.
>>  Legitimaci obdrží předplatitel ihned po zaplacení  

příslušné částky. Průkaz opravňuje předplatitele  
ke vstupu do sálu a plně nahrazuje vstupenku.

>>  V případě, že nejsou v době nákupu předplatného  
známa všechna data konání představení, bude  
předplatitel informován o termínu v okamžiku, kdy 
bude termín sjednán.  

>>  Předprodejním místem je Masarykův kulturní dům, 
ulice U Sadů 323, Mělník.

>>  Bližší informace o představeních, termínech a případ-
ných změnách jsou zveřejněny na www.mekuc.cz 

>>  Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu,  
o které budou předplatitelé včas informováni.

>>  Pořadatel (Mekuc) má právo z oprávněných důvodů  
na některá představení vybraná místa změnit.

>>  Předprodej na období 9/2022–1/2023 bude zahájen  
20. 6. 2022 v MKD. Předplatné bude v prodeji  
do 23. 11. 2022. 

Přejeme Vám krásné kulturní zážitky a mnoho příjemných 
večerů v Masarykově kulturním domě. 

Mělnické kulturní centrum
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PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení: 

E-mail: 

Telefon: 

Vybraná představení, cena předplatného

20. 9. | Muž mojí ženy
390 Kč 

25. 10. | Hadry, kosti, kůže
330 Kč 

28. 11. | Africká královna
390 Kč 

5. 12. | Naprostí cizinci
390 Kč

20. 12. | Kytice
240 Kč

leden 2023 | Pstruzi
390 Kč 

Celkem cena předplatného:
Pokud některá z nabízených představení nechcete navštívit, 
výrazně je přeškrtněte. 
 

✃

Masarykův kulturní dům byl vybudován 
v letech 1935 až 1936 jako výsledek dlouho-
dobého úsilí Mělnických o vznik důstojného 
centra kultury ve městě. S architekty Josefem 
Šircem a Bedřichem Zemanem na konečné  
podobě spolupracoval místní významný 
architekt Jan Bohuslav Zelený. Budova 
výjimečná svou koncepcí v duchu funkciona-
listického purismu byla zároveň pojata jako 
důstojný památník prezidenta Tomáše  
Garrigua Masaryka a mělnických občanů 
padlých v 1. světové válce. Masarykův  
kulturní dům je státem chráněnou památkou  
a sídlem obecně prospěšné společnosti  
Mělnické kulturní centrum – Mekuc.

>> Masarykův kulturní dům


