
v létě nespí...

28. 7. Flat Fly – koncert 
4. 8. Ester Kočičková & Moody Cat Band – koncert 
5. 8. Bratří speciál | Bratři v tricku – žonglérské miniatury
10. 8. Letkyně | Holektiv – pouliční představení
12. 8. Voilà! – koncert
13. 8. LiStOVáNí: Jak být klukem / holkou – akční scénické čtení
19. 8. Tereza Krippnerová & The Masters – koncert 
25. 8. Hromosvod – koncert
26. 8. Romeo a Julie + The Cube | Chůdadlo  
 – akrobatické představení a ohňová show
27. 8. LiStOVáNí: Mrtvý holky – akční scénické čtení

Relaxační art park 
sady u MKD

Předplatné  
10 za 500
koncerty a večerní představení
Připravili jsme pro Vás nabídku cenově velmi výhodného předplatného na vybrané pořady  
Relaxačního art parku. Využijte možnosti nákupu on-line na www.mekuc.cz a zajistěte si svá místa 
kdykoliv z pohodlí Vašeho domova, případně v otevíracích časech našich pokladen (v TIC a MKD). 
Předplatné můžete zakoupit od 15. do 30. 6., počet míst je omezen. Cena předplatného na níže 
uvedených 10 pořadů je 500 Kč.

Bližší informace o programu na www.mekuc.cz | Změna programu vyhrazena.



v létě nespí...

Relaxační art park 
sady u MKD

Předplatné  
11 za 350
pohádky a představení pro děti

28. 7. Malenka | Divadlo Volfi – pohádka
29. 7. Pan Bonobo | Teatro Piccolino – cirkusové představení,   
 následuje workshop pro děti
4. 8. O námořníku Čepičkovi | Divadlo Basta-fidli – pohádka
5. 8. Hra o trůn | Bratři v tricku – novocirkusové představení
12. 8. Šprušle | Teatro Piccolino – cirkusová show
13. 8. LiStOVáNí: Šmodrcha – akční scénické čtení
14. 8. Z tajného deníku Smolíčka Pé | Studio DAMÚZA – pohádka
19. 8. Neviditelný cirkus | Teatro Piccolino – pantomima
26. 8. Brémští cirkusanti | Chůdadlo – kejklířská pohádka,  
 následuje workshop Škola žonglování
27. 8. LiStOVáNí: Myši patří do nebe – akční scénické čtení
28. 8. Černoušek Bum-ti / Africká pohádka | Pohádkové divadlo

Bližší informace o programu na www.mekuc.cz | Změna programu vyhrazena.

Připravili jsme pro Vás nabídku cenově velmi výhodného předplatného na vybrané pořady  
Relaxačního art parku. Využijte možnosti nákupu on-line na www.mekuc.cz a zajistěte si svá místa 
kdykoliv z pohodlí Vašeho domova, případně v otevíracích časech našich pokladen (v TIC a MKD). 
Předplatné můžete zakoupit od 15. do 30. 6., počet míst je omezen. Cena předplatného na níže 
uvedených 11 pořadů pro děti je 350 Kč.


