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Prázdniny na Mělníku – letní kultura pod širým nebem
Programu Mělnického kulturního léta se Mekuc účastní řadou velkých i komorních akcí ve svých pobočkách, v sadech u Masarykova kulturního 
domu i na náměstí Míru. 

V.O.S.A Theatre & Sunriders přivezou 2. 8. na historické náměstí velkolepé představení plné akrobacie, šprýmů, těžkého balancování 
i lehkých tanečních kroků kolem obřího cirkusového kola. Na náměstí Míru se během prázdnin odehrají i další dvě představení. 10. 8. potěší diváky 
rocková stálice z Valašského Meziříčí, legendární Mňága a Žďorp. 15. 8. tu nadchne návštěvníky pouliční divadlo žonglérského dua Bratři 
v tricku Běžkařská odysea, v níž nechybí hravý humor, sebeironie, akrobacie, žonglování a samozřejmě ani hůlky a běžky – zkrátka představení 
pro domovské město Mělnické Jizerské 50 jako stvořené! 
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Slavnostní otevření Relaxačního parku v Tykalových sadech u MKD doprovodí 1. 8. odpoledne Velký dechový orchestr MKD Mělník, 
večer už bude patřit písničkáři a nadšenému cyklistovi Janu Řepkovi & Bájsykl Bandu v rámci jejich turné Polabská cyklotúra 2022. Trochu 
rock, trochu beat, trochu blues a trochu reggae, to je návykový koktejl, který namíchá 3. 8. mělnická legenda Petr Baťa a jeho velká parta. 
Originální mladá mělnická kapela OffBeat Orchestra doplní posluchačům energii koncertem 7. 8. Novocirkusové představení Tajemství 
oblaků umělecké sklupiny AirGym Art Company uchvátí prvky pozemní i závěsné akrobacie, pohybového divadla i klaunerie 9. 8. Mělnický 
smíšený pěvecký sbor Chrapot pod vedením Majky Maříkové vystoupí 14. 8. Hudba na pomezí jazzu a world music zazní 17. 8. v podání 
pražské kapely Troiss. Velký dechový orchestr MKD Mělník, impozantní hudební těleso, které si za necelých pět let své existence vysloužilo 
skvělé renomé, odehraje letní koncert 20. 8. Slavnou Shakespearovu komedii o lásce a bláznivých proměnách Sen noci svatojánské 
Městského divadla Kladno uvidí diváci 23. 8. Zpěvačka Majka Maříková a pianista Jiří Knotte s kapelou si připravili známé swingové, 
filmové i šansonové skladby na 24. 8. Tečkou za letními vystoupením i pod širým nebem bude koncert Two Towers HULU Jazz, který zároveň 
zahájí kulturní sezónu Mekuc 2022 / 2023. V sadech se budou konat i lekce Hatha jógy či poslech audioknih. 

Přímo v MKD se budou konat filmové projekce 8. 8. snímek Utéct a 16. 8. Přes hranici, celovečerní film natočený technikou malby na sklo.  
8. 8. se bude promítat také pro děti, pohádka Myši patří do nebe.

Pro malé návštěvníky je v průběhu srpna v relaxačním parku připravena řada dalších kulturních pořadů i kreativních a vzdělávacích programů. 
Oblíbené letní workshopy nabídnou malování na kamínky i dekoraci textilu, výrobu skleněných luceren, náramků přátelství, filmovou 
animaci i seznámení s hlavolamy, kovářskou i sklářskou výheň, tvoření ze sena, keramické hlíny i ze dřeva. Marek Sýkora a Divadlo Krtek 
v představení Cirkus plný pohádek zahrají improvizované pohádky 3. 8., Studio Damúza přijede s pohádkou Uši pro princeznu 4. 8.  
Od 8. do 11. 8. tu svůj zábavný program připraví městská knihovna. 11. 8. odpoledne roztančí děti skupina Pískomil se vrací. Loutková pohádka 
Detektiv Emil a králík s velkýma ušima čeká malé diváky 17. 8. v podání souboru Buchty a loutky, 18. 8. se mohou těšit na atmosféru 
orientu Aladinovy kouzelné lampy Dřevěného divadla.

Na své si přijdou i příznivci výstav. V galerii Ve Věži vystřídá sametovou čerň tisků Jana Híska Věž mezzotint 14. 7. výstava barvami hrající 
tvorby výtvarníka, animátora a herního designéra Jaromíra Plachého Panďuláci, pinďuláci a Plachý. 1. 8. bude v MKD zahájena výstava 
Trojhlas aneb loutková animace třikrát jinak, která představí animované filmy Darii Kacheevy, Marie Urbánkové a Martina Pertlíčka.

knihovna
Dobrá kniha dokáže vylepšit léto nejen když za okny bubnuje déšť, ale i na slunném břehu u vody či v houpací síti pod stromy. Městská 

knihovna je proto v provozu i během prázdnin vždy v pondělí, středu a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin.

Vedle čtenářských zážitků bude v knihovně přinášet inspiraci výstava v galerii Za Rohem Kde pramení umění?, která představí výsledky práce studentů 
Gymnázia Jana Palacha Mělník zkoumajících obsahy pojmů impresionismus a expresionismus. Součástí projektu je i prázdninová soutěž Letní esej o umění. 
Zúčastnit se mohou všichni mladí pisatelé ve věku 12–21 let, kteří přes léto vypracují esej na téma Kde pramení umění? v rozsahu: 3–6 normostran a odešlou  
ji elektronickou cestou na blazekova@mekuc.cz. Z odevzdaných prací vybere odborná porota minimálně jednoho výherce. Hodnocení bude operativně 
přizpůsobeno případné rozmanitosti věkových skupin. Poslední termín odevzdání je 31. 8. 2022. Hraje se o zajímavé ceny.
V rámci letního projektu Mekuc v létě nespí / Týden knihovny přenese knihovna část svých aktivit do parku před MKD. Od pondělí 8. 8. do čtvrtka 
11. 8. zájemci mohou pod korunami stromů využívat oblíbenou trojkombinaci z foyer knihovny: Žlutý ostrov – veřejný poslech fragmentů zajímavých 
audioknih, Maják, který přináší inspirativní rozhled a nadhled, a Bookpong – stolní tenis, který místo pálek využívá vyřazené knihy, které tak 
nacházejí nové netradiční využití. Program v parku doplní burza knih a zábavné workshopy. Prvním z nich bude 8. 8. Animační laboratoř, kde si 
zájemci pod vedením lektorek z městské knihovny natočí vlastní jednoduchý animovaný film, který si rovnou odešlou na svůj e-mail. 9. 8. přinese 
Hnízdo čtení hraní, čtení a povídání pro děti předškolního a mladšího školního věku. 10. 8. nabídne workshop Město pro každého kreativní  
program pro celou rodinu, vytváření modelu ideálního města, na motivy knihy architekta Osamu Okamury Město pro každého: Manuál urbanisty  
začátečníka. Předškolákům a mladším školákům bude bude určen i workshop Čtenda v létě nespí, program s oblíbeným maskotem dětského 
oddělení městské knihovny 11. 8.
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Jitka Nováková, vedoucí odd. propagace a komunikace
j.novakova@mekuc.cz / tel: 606 613 405


