
4 z 8
Divadelní  
předplatné

>> 7
26. 5. | Neumím jinak 
než láskou
Divadlo Viola 
Hra k výročí 150 let od úmrtí velké spisovatelky, 
vlastenky a ženy Boženy Němcové přibližuje ve  
vícežánrové koláži její život s Josefem Němcem, 
plný dramat, vzpoury, souznění i poezie. Byla  
mučednicí lásky. Manželka, matka, milenka – 
všechno celou bytostí, nic napůl. A velká autor-
ka, která jako Mácha a Havlíček pozdvihla naši 
literaturu k výšinám. 
Autor: Miloš Horanský | Režie: Miloš Horanský 
| Hrají: Tatiana Vilhelmová, Tomáš Pavelka, Aleš 
Procházka | Hudební spolupráce: Emil Viklický 
340/310 Kč

10. 6. | Vzkříšení 
Dejvické divadlo
Oficiální podtitul hry, „Adaptace povídek neznámé-
ho autora“, si hraje s diváky na schovávanou. Za 
jménem Daniel Doubt se skrývá, jak naznačují  
i iniciály, autorský kolektiv Dejvického divadla. Jed-
notlivé role v propleteneci vztahů v jednom malém 
nakladatelství, kde spisovatel kvůli inspiraci píše text 
na holou kůži asistentky, jsou proto hercům napsané 
také přímo na tělo.
Autor: Daniel Doubt | Režie: Michal Vajdička  
| Hrají: Ivan Trojan, Martha Issová / Veronika Khek 
Kubařová, Hynek Čermák, Václav Neužil, Matěj 
Hádek / Vladimír Polívka, Jana Holcová, Pavel Šimčík, 
Zdeňka Žádníková Volencová
410/380 Kč

>> 8

Předplatitelům 2–6/2019 nabízíme bonus. Předplatitelé mají na výběr ze dvou výhodných nabídek: 
První nabídka je 50 % sleva na jeden z koncertů v rámci cyklu Nalaďte se na jazz, druhá nabídka je 

vstup zdarma na projekci filmu v rámci cyklu Nalaďte se na jazz.  
Vstupenka bude poskytnuta na základě předložené legitimace. 

25. 4. | Jméno 
Divadlo Verze
Záměr úspěšného realitního makléře dát synovi 
kontroverzní jméno způsobí při rodinné návštěvě 
mezi příslušníky středostavovské společnosti neče-
kaně tvrdý konflikt. Ten se ještě vyostří po odhalení 
skandálního tajemství z rodinné historie. Brilantní 
hra podle nejlepší francouzské tradice nabízí vysoce 
komický pohled na sebejisté zastánce svobodného 
myšlení. 
Autor: Matthieu Delaporte, Alexandre de la Pate-
llière | Překlad: Jaromír Janeček | Režie: Thomas 
Zielinski | Hrají: Roman Zach, Jana Janěková ml., 
Petr Lněnička, Jan Dolanský, Linda Rybová
340/310 Kč 
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Nárok na slevu: ANO / NE

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, o.p.s., se sídlem U Sadů 323, 276 01 Mělník,  
IČ: 242 101 37, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Měst-
ského soudu v Praze, oddíl O, vložka 874 (dále jen „Správce“), 
aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 
2016/679 zpracovávala 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 nebo na 
prochazkova@mekuc.cz

>>    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 zpraco-
váváme, 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 povin-
ností 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.:
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9. 4. | Proč nemohu 
spát aneb Příběh  
Osvobozeného divadla
Orchestr Ježkovy stopy
Děj hudební revue přibližuje historii Osvobozeného  
divadla od vzniku tria W + V + J včetně tvorby 
vystupující proti sílícímu fašismu u nás i v Evropě. 
V podání mladého swingového orchestru zazní 
písně jako Tři strážníci, Nebe na zemi, Proč nemohu 
spát nebo Mercedes.
Autor: Orchestr Ježkovy stopy | Režie: Anna Klime-
šová | Hrají: K. Krhovják, vokální trio Sestry Ježkovy 
a členové Orchestru Ježkovy stopy
260/240 Kč



>> 1
5. 2. | Kolaps
Losers Cirque Company
Novocirkusová inscenace propojující vrcholnou  
akrobacii na hranici fyzických možností  
s humorem a filosofickým poselstvím zároveň. 
Představení ukazuje kolaps jako zkušenost,  
která ničí a drtí vše slabé, aby dala z trosek vyrůst 
něčemu novému a silnějšímu, jako fenomén, který 
člověku umožňuje překročit vlastní stín.
Autor: Petr Horníček, Tomsa Legierski,  
Matyáš Ramba | Režie: Tomsa Legierski  
| Hudba: Vladimír Mikláš, Josefina Žampová  
| Hrají: Petr Horníček, Lukáš Macháček, Matyáš 
Ramba, Vítězslav Ramba, Jana Telcová, Kristýna 
Stránská, Martina Illichová, Nikola Kopáčová, 
Ondřej Sochůrek, Jiří Bělka, Josefina Žampová, 
Vladimír Mikláš
340/310 Kč

20. 2. | To všechno ona
OLDstars
Komorní drama upozorňující na hendikep  
současné generace, která už téměř neumí komu-
nikovat jinak než elektronicky a pro niž se vztahy 
na sociálních sítích stávají důležitějšími než ty 
skutečné. Aby si ovdovělá žena našla cestu k do-
spívajícímu synovi, vydává se v online chatu s ním 
za mladou dívku. Problémy na sebe nenechají 
dlouho čekat.
Věčné téma v komorním dramatu mladého  
běloruského autora, který nešetří vulgarismy  
ani lyrikou a s dovedností vyzrálého dramatika 
proniká do citového života dvou osamělých duší. 
Autor: Andrej Ivanov | Překlad: Marcela  
Magdová | Režie: Tomáš Staněk | Hrají: Ljuba 
Krbová, Jan Battěk
220/200 Kč
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>> 3
5. 3. | Radim Vizváry: VIP
Mime Prague
Choreograf, režisér a mim oceněný Thálií Radim 
Vizváry pracuje s pantomimou netradičními  
způsoby a hledá její nové formy. Jeho celovečerní 
sólová performance vypráví příběh známého 
iluzionisty, jehož osobnost se postupně mění 
vlivem zničujícího životního stylu i pod tíhou 
role populární celebrity. Tu nepřehlédnutelně 
ztvárňuje kostýmní maska, okázalý zlatý kožich. 
Představení dává vyniknout nejen umění dokonale 
zvládnutého pohybu a mimiky mistra moderní 
pantomimy, efekt umocňují iluzionistické triky 
i dokonalá emotivní souhra světel a hudby.
Koncept a režie: Radim Vizváry | Hudba: Ivo 
Sedláček | Hraje: Radim Vizváry
220/200 Kč

12. 3. | Už je tady zas
Divadlo Na Jezerce
V současném Německu se probudí v berlínském 
parku Adolf Hitler. Jak na něj budou lidé reagovat?  
A jak bude reagovat na náš současný svět on?  
A co když znovu vstoupí do politiky? Hořká  
politická satira kritizuje současnou společnost, 
kterou žene kupředu bezskrupulózní touha po 
úspěchu a která je navzdory desetiletím demo-
kracie naprosto bezbranná vůči demagogům 
nejhrubšího zrna.
Autor: Timur Vermes | Překlad: Michaela Škultéty 
| Režie a dramatizace: Matěj Balcar | Hrají:  
Ondřej Kavan, Kristýna Hrušínská, Zdeněk Hruška,  
Michal Kern, Miluše Šplechtová, Martin Sitta, 
Tereza Němcová
340/310 Kč
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Předplatné 4 z 8
Pro druhou polovinu sezóny 2018/19 připravilo Mělnické 
kulturní centrum nově nabídku předplatného „čtyři z  
osmi”. Pravidelní návštěvníci divadelních pořadů si  
mohou z nabízených osmi 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

>>  Speciální výhody pro předplatitele

Předplatitelům 2–6/2019 nabízíme bonus. 
Předplatitelé mají na výběr ze dvou výhodných nabídek: 
První nabídka je 50 % sleva na jeden z koncertů v rámci 
cyklu Nalaďte se na jazz, druhá nabídka je vstup zdarma 
na projekci filmu v rámci cyklu Nalaďte se na jazz.  
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.

>>  Předprodej na období 2–6/2019 bude zahájen  
19. 11. 2018 v MKD. Předplatné bude v prodeji  
do 9. 4. 2019. 

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

Mekuc, o.p.s.

Divadelní předplatné  
4 z 8
PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení: 

E-mail: 

Telefon: 

Vybraná představení, cena předplatného
5. 2. | KOLAPS

340 Kč dospělí / 310 Kč studenti, senioři

20. 2. | TO VŠECHNO ONA
220 Kč dospělí / 200 Kč studenti, senioři

5. 3. | RADIM VIZVÁRY – VIP
220 Kč dospělí / 200 Kč studenti, senioři

12. 3. | UŽ JE TADY ZAS
340 Kč dospělí / 310 Kč studenti, senioři

9. 4. |  PROČ NEMOHU SPÁT ANEB 
PŘÍBĚH OSVOBOZENÉHO 
DIVADLA

260 Kč dospělí / 240 Kč studenti, senioři

25. 4. | JMÉNO 
340 Kč dospělí / 310 Kč studenti, senioři

26. 5. | NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU 
340 Kč dospělí / 310 Kč studenti, senioři

10. 6. | VZKŘÍŠENÍ
410 Kč dospělí / 380 Kč studenti, senioři

Celkem cena předplatného:
Pokud některé z nabízených představení nechcete navštívit, 
výrazně jej přeškrtněte.

Počet vybraných představení: ✃


