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REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK
Stálé expozice:

- Měšťanský a venkovský interiér
- Staré mechanické hračky
- Příroda Mělnicka
- Vinařství
- Historické kočárky
- Z historie malé železnice aneb Železniční hračky

Ochutnávka kvalitních českých vín
Muzejní kavárna s posezením na historických hradbách 
Výstavy:
Do 10. 1. Honzík volá Bětu: Vánoce jsou tu - výstava prací žáků 
ZŠ Seiferta, Mělník
Do 10. 1. Advent a Vánoce v zemi Joulupukkiho - nahlédnutí do 
adventního a vánočního času obyvatel Finska
Do 10. 1. Vánoční čas v kavárně - výstava plná vánoční atmosféry
15. 12. v 18.00 Chrapot - vystoupení mělnického komorního sboru
16. 12. v 17.00 Koncert mladých klavíristů ZUŠ Mělník
19. 12. ve 14.00 Komentovaná prohlídka výstavy Advent a 
Vánoce v zemi Joulupukkiho

MĚSTSKÉ MUZEUM V KRALUPECH NAD VLTAVOU 
Stálé expozice:

- Archeologická expozice
- Pamětní síň Jaroslava Seiferta
- Síň Georga Karse - výstava obrazů
- Lapidárium - kamenné movité památky z Kralup a 

nejbližšího okolí 

STŘEDOČESKÉ MUZEUM V ROZTOKÁCH U PRAHY
Stálé expozice:

- Ateliér Zdenky Braunerové - malířka, grafička, knižní 
výtvarnice

- Historie a stavební vývoj zámku
- Salon ve stylu biedermeieru
- Renesanční síň 

OBLASTNÍ MUZEUM PRAHA - VÝCHOD 
V BRANDÝSE NAD LABEM - STARÉ BOLESLAVI

Stálé expozice:
Arnoldinovský dům

- Příroda Brandýska a středního Polabí
- Brandýsko ve světle archeologie
- Život na vsi v 19. a 20. století
- Stará Boleslav - významné duchovní místo české země
- Významné osobnosti Brandýska

Zřícenina hradu Jenštejna
Brandýská katovna
Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM VE SLANÉM
Vlastivědné muzeum ve Slaném je moderní kulturně vzdělávací 
institucí, která vedle stálých expozic nabízí pestrou škálu kulturních 
akcí ve Slaném a Třebízi. 
Dlouhodobé expozice vykreslují zejména historii města Slaného a jeho 
okolí. Základem archeologické sbírky jsou nálezy ze Slánské hory, 
jádro historických sbírek představují cechovní a církevní památky, 
obohacené o dary občanů, nákupy a terénní výzkumy. Součástí 
muzejních fondů je i obrazová a grafická sbírka, přírodovědná 
sbírka obsahující geologické, pedologické a mineralogické vzorky a 
ohrožené druhy ptactva ze Slánska a mnoho dalšího.
Vedle dlouhodobých expozic nabízí muzeum dva sály pro krátkodobé 
výstavy a místnost pro besedy a přednášky.

PODŘIPSKÉ MUZEUM V ROUDNICI NAD LABEM
Stálé expozice:
Historický vývoj Roudnice a okolí, archeologické nálezy z Podřipska 
včetně modelu kostrového hrobu, osídlení Roudnice, život 
Lobkowiczů na Roudnici, ukázky z tvorby Prof. Karla Rozuma. Nová 
expozice antické skulptury „Národy antického středomoří řeckýma 
očima“ - výstava sádrových replik originálních sochařských děl 
z 19. stol., jejichž originály lze nalézt v několika světových muzeích. 
Dočasné výstavy s regionální i nadregionální tématikou.
Ostatní muzejní programy:
Univerzita třetího věku (U3V)
Muzejní archiv 
Komentované prohlídky stálých expozic 
Prohlídky starého židovského hřbitova 

DIVADLO KOUZEL LÍBEZNICE
19. 12. ve 14.00 Kouzelné Vánoce aneb Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek
20. 12. v  15.00 Kouzelné Vánoce aneb Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek
26. 12. ve 14.00 Kouzelné Vánoce aneb Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek
27. 12. ve 14.00 Kouzelné Vánoce aneb Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek

KULTURNÍ DŮM VLTAVA KRALUPY
15. 12. v 19.30 Hřebíčková s Onufrákovou meditují aneb Děvky 
od Arbesa - Švandovo divadlo

MASARYKŮV KULTURNÍ DŮM MĚLNÍK
15. 12. v 19.00 Perný den
16. 12. v 15.30 Silvestrovská trdlovačka s Big Bandem 
Tancovačka 
19. 12. v 17.00 Vánoční koncert Jarošovců a Jarošáčku
20. 12. v 15.00 Adventní koncert ZUŠ Mělník
29. 12. v 19.00 Domů na Vánoce

GALERIE VE VĚŽI MĚLNÍK
19. 12. v 15.00 Vánoční workshop pro děti s komiksovou 
tematikou

KULTURNÍ DŮM ŠTĚTÍ
15. 12. v 18.00 Vánoční koncert Severočeské harmonie Štětí a 
mažoretek DDM Štětí dirigent Karel Tesařík
17. 12. v 19.00 Lenka Filipová - vánoční koncert populární 
zpěvačky a kytaristky s hosty
20. 12. v 10.00 Vánoční melodie u vánočního stromu
25. 12. ve 20.00 Štěpánská zábava 

SPOLEČENSKÝ DŮM NERATOVICE
Výstavy: 
Do 23. 12. Vánoční výstava SKOBY v Neratovicích - výtvarná 
skupina SKOBA z Mělnicka vystavuje svou novou tvorbu. Aida-Líhová 
Legnerová: malba, grafika
Václav Sádovský: malba, Pavel Šimral: plastiky, šperky, Zdeněk Šulc: 
kresba, malba, grafika.
Do 23. 12. Výstava obrázků dětí z LMŠ Dubínek
17. 12. v 19.00 Šťastné a veselé swingové vánoce - tradiční předvánoční 
koncert, ve kterém Bigband Neratovice  a s ním i Yvetta Simonová, 
Vladimír Hron, sbor Gymnázia Fr. Palackého a další přinesou ty 
nejkrásnější české i světové vánoční melodie a evergreeny. Letos 
zavzpomínají také na 100. narozeniny krále swingu Franka Sinatry. 
Sváteční výzdoba, atmosféra a speciální vánoční občerstvení pro 
každého v ceně. 
19. 12. v 19.00 Voxel + Sebastian + Light Love
20. 12. v 19.00 Pavaroti, Carreas, Domingo - unikátní vánoční koncert 
tří tenorů v Městském kině
21. 12. v 19.00 Linha Singers - hudební večer

kino
KINO VLTAVA KRALUPY - DIGITÁLNÍ 3D KINO
15. 12. v 17.00 U moře
16. 12. ve 20.00 Spectre
17. 12. v 00.01 a 20.00 Star Wars: Síla se probouzí – 2D
18. 12. v 17.00 a 20.00 Star Wars: Síla se probouzí – 3D
19. 12. ve 14.30 Malý princ – 3D, v 17.00 Vánoční kameňák, ve 
20.00 Star Wars: Síla se probouzí – 3D
20. 12. ve 14.30 Hodný dinosaurus, v 17.00 Star Wars: Síla se pro-
bouzí – 2D, ve 20.00 V srdci moře
22. 12. ve 20.00 Star Wars: Síla se probouzí – 3D
23. 12. ve 20.00 Star Wars: Síla se probouzí – 2D
26. 12. ve 14.30 Hodný dinosaurus – 3D, v 17.00 Star Wars: Síla se 
probouzí – 2D, ve 20.00 Padesátka
27. 12. ve 14.30 Malý princ, v 17.00 Star Wars: Síla se probouzí – 
3D, ve 20.00 Gangster Ka: Afričan
28. 12. ve 14.30 Snoopy a Charlie Brown - Peanuts ve filmu, v 17.00 
Star Wars: Síla se probouzí – 2D, ve 20.00 Vánoční kameňák
29. 12. ve 14.30 Malý princ, v 17.00 Spectre, 20.00 Padesátka
30. 12. ve 14.30 Hodný dinosaurus, v 17.00 Snoopy a Charlie Brown 
- Peanuts ve filmu, ve 20.00 Star Wars: Síla se probouzí – 3D

KINO ŠTĚTÍ - DIGITÁLNÍ 3D KINO
15. 12. v 18.00 Krampus: Táhni k čertu
16. 12. v 10.00 Gangster Ka (český kriminální thriller)
17. 12. v 00.01 Star Wars: Síla se probouzí – 3D (americký filmový 
hit století) ve 20.00 Lenka Filipová – vánoční koncert
18. – 19. 12. v 17.30 Star Wars: Síla se probouzí – 3D, ve 20.00 Mi-
lenci těch druhých (americká romantická komedie)
20. 12. v 15.30 Malý princ (francouzský animovaný film), v 17.30 
Star Wars: Síla se probouzí – 2D,
22. – 23. 12. v 18.00 Trable o Vánocích (americká komedie)
27. 12. v 15.30 Sněhová královna 2 (ruská animovaná pohádka), 
v 17.30 Star Wars: Síla se probouzí – 2D
29. – 30. 12. v 18.00 Padesátka (česká komedie)

NERATOVICE - MĚSTSKÉ DIGITÁLNÍ 3D KINO
15. 12. v 15.00 a 19.00 Rodinný film (česko-německý dramatický film)
17. 12. v 19.00 Milenci těch druhých – 2D (americká romantická ko-
medie)
19. 12. v 19.00 Trable o Vánocích – 2D (americká komedie)
20. 12. v 15.00 Jo Nesbo: Prostor a prdící prášek – 2D (norská kome-
die), ve 20.00 Vánoční koncert tří tenorů
21., 22, 23. a 27 12. v 19.00 Star Wars: Síla se probouzí – 2D + 3D 
(americký filmový hit století) 
27. 12. v 17.30 Králové hor – 2 D (rakouský rodinný film)
28. 12. v 19.00 Králové hor – 2 D 
29. – 30. 12. v 19.00 Padesátka – 2D (česká komedie)
30. 12. v 15.00 Padesátka – 2D
31. 12. v 15.00 Sněhová královna 2 – 2D (ruská animovaná pohádka)

Nezaměnitelná tvorba šemanovického malíře stále láká 
Od 15. ledna 2016 se ve velkém sále mělnického Regionálního muzea představí olejomalby vytvořené 

malířem Petrem Pěnkavou. Obrazy šemanovického malíře si pohrávají s hořkostmi života. Spojují zdánlivé 
nesmyslnosti do hravých legrácek. Mírně černý humor, který je autorovi vlastní, naznačují i názvy obrazů, 
například „Skřítek zachycený fotopastí“, které vás zaručeně pobaví. 

Malíř Petr Pěnkava odešel po roce 1968 do švýcarského exilu, kde vystřídal řadu profesí, včetně designéra 
hodinek, věnoval se surrealismu a abstraktní malbě. První výstavu uspořádal ve francouzském Mulhause. V 
roce 1973 se vrátil do Českoslovenka a po delší odmlce (v roce 2000) začal opět malovat. V červenci 2000, 
když už měl namalováno deset obrazů, se mu naskytla příležitost vystavovat v kulturním centru v Šemano-
vicích u Kokořína, kde nyní žije. Následovalo mnoho výstav, jako například v Praze, Kolíně, Plzni, Českých 
Budějovicích, Karlových Varech i v mělnické galerii Ve Věži. V Regionálním muzeu Mělník vystaví Petr 
Pěnkava již počtvrté. Výstava bude zahájena 14. ledna 2016 v 17 hodin a potrvá do 14. února 2016.   RMM

Petr Pěnkava se opět vrací na Mělník…
Malíř Petr Pěnkava není 

v Mělníku neznámý. Již něko-
likrát se zde se svou zajíma-
vou tvorbou prezentoval. Při 
pohledu na obrazy umělce cí-
tíme jeho úsměv v duši a tento 
pocit si můžeme zopakovat při 
návštěvě výstavy, která bude 
od poloviny ledna k vidění ve 
velkém sále RMM. Při této pří-
ležitosti jsme protagonistu této 
události, pana Petra Pěnkavu, 
požádali o rozhovor:

l Co vás přitahuje k tomuto 
regionu. Proč preferujete na-
bídky na prezentaci svého síla 
právě na Mělnicku? 

„Poslední výstavu jsem měl 
v Oblastním muzeu v Brandýse 
nad Labem v roce 2014. Prý zlo-
mila rekord v návštěvnosti a byla 
i prodloužena. Jinak se výstavám 
vyhýbám. Čeho je moc, toho je 
příliš. Připadal jsem si už jako 
pojízdný cirkus. Žiji již delší dobu 
na Kokořínsku, a tak je vcelku 
pochopitelné, že nejčastěji a také 
nejraději vystavuji v Mělníku. V 
Regionálním muzeum to bude po-
čtvrté, mám to tam rád a vážím si 
toho, že jsem vítán.“ 
l Takže, jak uvádíme, vaše 
obrazy bude možné si prohléd-
nout jen v mělnickém Regionál-
ním muzeu? 

„ Ještě z vlastní iniciativy  
budu vystavovat příští rok v Kra-
lupech nad Vltavou. Žil jsem tam 
víc než třicet let a čelím otázkám 
známých, kdy to budou konečně 

také Kralupy. Dostanu prostor 
v kralupském Městském muzeu. 
Za to děkuji.“
l Co však můžeme očekávat 
právě od aktuální, v pořadí již 
čtvrté mělnické výstavy?

„Nezahálel jsem, i když jsem se 
často chtě nechtě musel věnovat 
jiným záležitostem než malování. 
Některé mé nové obrazy vycháze-
jí ze současnosti, jejich náměty 
nebudu ale předem prozrazovat. 
V jednom jsem si připomněl zno-
va svou návštěvu krásné Preven-
ce, do kterého jsem se pokusil 
vložit vše, co jsem tam vypozo-
roval včetně její historie, nazval 
jsem jej Pijan absintu. Obraz 

s tímto názvem namaloval neje-
den ze slavných malířů 19. a 20. 
století. Zkusil jsem se k nim ales-
poň názvem připojit.“ 
l Co je od našeho posledního 
rozhovoru z konce února 2006 
u vás nového?

„Hned, jak jsem dosáhl důcho-
dového věku a ukončil činnost fir-
my, můj život se změnil. Stal jsem 
se pozvolna malířem a sadařem 
na plný úvazek. Obojí má smysl 
a prozatím dopadá dobře. Jsem 
vždy polichocen z kladných reakcí 
publika na moje obrazy. Poslední 
odezva je dost čerstvá a pochval-
ná - z Ruska. Vůbec nechápu, jak 
v Rusku si...(dokončení ne str. 4) 

V chrámu zazní koledy
Za několik dní nastane Štěd-

rý den, vánoční svátky a školní 
prázdniny. K Vánocům patří ne-
jenom dárky, ale i vánoční kole-
dy. Zajímali jsme se, zda se opět 
v Mělníku připravuje vánoční 
koncert koled.

„Odpověď je příznivá - ano. 
V loňském roce, v první den vá-
nočních svátků v kostele sv. Pet-
ra a Pavla, v kostele nad souto-
kem Labe a Vltavy, se uskutečnil 
Koncert vánočních koled – zpěv 
s doprovodem varhan. Kostel byl 
prakticky zaplněný. Přítomno 
bylo hodně malých dětí. Hned 
na počátku se účastníci přidali 
ke zpěvu a kostel se zaplnil bo-
hatostí tonů. Je to hezká oslava 
Vánoc, neznám nic lepšího než 
zpěv,“ řekl nám varhaník Vladi-
mír Hradec.

 Účastníci loňského koncertu 
nás již zastavují a dotazují se, 
kdy koncert bude. Podle tradice 
je vhodné zpívat vánoční kole-
dy až od Štědrého večera. Kon-
cert tedy proběhne 25. prosince 
v kostele sv. Petra a Pavla v 16 
hodin. Zpívat budou zpěvačky 
Vlasta Šamanová - soprán a Jana 
Grossová - alt. Na varhany bude 
hrát Vladimír Hradec.

Každý návštěvník dostane, 
stejně jako vloni, text zpívaných 
koled. Každý se rozhodne v kos-
tele sám, zda bude jen poslu-
chačem nebo se přímo zúčastní 
zpěvu.

Vstup je zdarma. Dobrovolné 
příspěvky budou vítány a budou 
využity na opravu varhan v kos-
telech farnosti Mělník.        (red)

VODNÍK SE VRACÍ Z POUTI. 

Vánoční koncert Jarošáčku a Jarošovců
Dětský folklorní soubor Jarošáček a folklorní soubor Jarošovci zvou na svůj 

již tradiční vánoční koncert, který proběhne v sobotu 19. prosince  od 17 hodin 
v Masarykově kulturním domě Mělník. Přijďte si zpestřit advent lidovými tan-
ci a písněmi a nasajte s námi atmosféru blížících se Vánoc. Zároveň vás, jako 
každý rok, neochudíme ani o možnost zazpívat si s námi více či méně známé 
koledy. Pokud máte doma zpěvník z minulých let, vezměte si ho s sebou.

Po skončení koncertu jste srdečně zváni na posezení ve foyer MKD.  
                                                                                                  Jarošáček

d   Mandaly Jany Heidenreichové    d  
Až do 4. ledna si můžete prohlédnout v Městské knihovně v Mělníku výstavu mandal Jany Heidenreichové.
Jejich autorka je lektorkou reiky, zabývá se kineziologií a energetickými obrazy. Své mandaly vytváří nejen 

z lásky k výtvarnému umění, ale je též přesvědčena o jejich léčivé moci a chce se o ní podělit a ostatními. 
Máte proto jedinečnou příležitost setkat se v oknech mělnické knihovny s hrochy, ovečkami, myškami, klo-
kany a dalšími zvířaty, ale i s neuvěřitelnou barevností květin, která vás naplní štěstím a radostí. Pokud ovšem 
nemilujete jaro ani léto, ale dáváte přednost podzimu, zcela jistě vás osloví ticho padajícího listí. Také zimní 
mandaly Jany Heidenreichové vám mají co nabídnout, třeba poklid zasněžené krajiny či křik ptáků přivolá-
vajících jaro. Pokud se nechcete na mandaly jen dívat, můžete je s malířkou i sami vytvářet. Musíte si však 

počkat do 5. ledna, kdy bude jejich autorka učit kresbu těchto indických 
ornamentů v Masarykově kulturním domě.                                       (jč)

Pozvání do umělecké kavárny Marlen
Chcete-li se v uspěchané vánoční době potěšit krásnými obrazy, zajděte 

se podívat i do mělnické umělecké kavárny Marlen. V současné době zde 
vystavuje malířka Karla Kůlová své „Obrázky s duší“.

Ano, s kresbami této autorky si popovídáte od duše k duši a od srdce k 
srdci, a to nejen o časech dávno minulých, ale i o těch, které teprve přijdou 
a zatím v sobě skrývají nejedno tajemství. Budete se moci dát do řeči o 
krásách přírody a umu lidského ducha, který tyto krásy přetváří, obohacuje 
a ničí. Nejeden klípek vám povypráví staré domy u nás na vesnici či ve 
městech slunné Itálie a budete se moci zadívat i do korun lesních velikánů, 
kteří vám jistě velmi rádi povědí své dojmy ze setkání s člověkem. Olejo-
malby malířky Karly Kůlové vás jistě osloví nejen svými pěknými náměty, 
ale i uměleckou propracovaností, jasností a sdělností. Protože tyto kresby 
hovoří řečí barev o zcela konkrétních věcech a zdánlivě nenabízejí prostor 
pro divákovu fantazii, může každý před nimi snít a vytvářet si k namalova-
nému svůj vlastní příběh o lásce, štěstí a kráse.                                         (jč)

Vánoce s Irenou Budweiserovou…
O době vánoční zpíval v době 

dřívější i nedávné už kdekdo, tak 
proč by se k tomuto zástupu  ne-
měla přidat i tak skvělá zpěvačka, 
jako je Irena Budweiserová. Před 
několika lety tak natočila netradiční 
vánoční album, na kterém zazněla v 
několika jazycích směs méně zná-
mých spirituálů a písní ze starého i 
nového kontinentu.Tuto vynikající 
interpretku snad ani netřeba blíže 
představovat. Zpěvačka, textařka, 
skladatelka a hudební pedagožka 
byla dlouhá léta nedílnou sou-
částí dnes již legendární skupiny 
Spirituál kvintet. Avšak úzce spo-
lupracovala i s pianisty Luďkem 
Švábenským a Petrem Maláskem, 
trumpetistou Pavlem Husičkou, 
saxofonistou Františkem Kopem, 
kytaristou Jaroslavem Šindlerem a 
kontrabasistou Vítem Fialou. Tato 
spolupráce byla později zúročena 
natočením jejího prvního sólového 
alba Blue Soul, které bylo nomino-
váno na cenu Jazzový Kája za rok 
1993. O rok dříve byla ještě oslove-
na Zdeňkem Mertou a Stanislavem 
Mošou a přijala svoji první muziká-

lovou roli ve hře Sny svatojánských 
nocí, která byla hrána roku 1992 ve 
světové premiéře na Křižíkově fon-
táně v Praze. V sezoně 1994 až 1996 
účinkovala v pražském Národním 
divadle v oratoriu Bastard stejných 
autorů. Následovaly další hudební 
aktivity, jako například spolupráce 
s klasickým kytaristou Vladislavem 
Bláhou. S repertoárem, složeným z 
lidových španělských písní, tradici-
onálu, skladeb Johna W. Duarteho, 
Carlose Jobima či Miloše Štědrotě, 
odehráli společně řadu koncertů 
po celé republice i na Slovensku. 
V současné době vystupuje převáž-
ně s kytaristy Jaroslavem Šindlerem 
a Miroslavem Linkou. 

A právě s touto dvojicí se předsta-
ví v prostorách hornobeřkovického 
Multifunkčního centra ve středu 16. 
prosince od 19.30 hodin. V jejich 
podání zazní zejména spirituály a 
gospely jak v českém, tak v anglic-
kém provedení. Avšak bude možno 
si poslechnout i české klasické vá-
noční písně, a také ty ze staré Anglie, 
Francie či Španělska. Bude to tak ne-
pochybně skvělý zážitek.            (BM)

LAMPIONOVÝ PRŮVOD, KTERÝ ZABLOUDIL.


