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JÁKÝ BYL SRPEN S MKZ LITOMĚŘICE

Emotivní, vydařený, rozmanitý, živý, plný ovací, nadšení a dětského smíchu, ale
i propršený. Takový byl kulturní srpen pod taktovkou Městských kulturních zařízení v
Litoměřicích.
Bez mála pět stovek lidí si hned na začátku srpna nenechalo ujít jednu z největších
kulturních událostí letošního léta, Velký letní koncert, který se konal na Mírovém náměstí
v Litoměřicích. Nabídl hvězdy první velikosti. Kromě Severočeské filharmonie Teplice vystoupil
i světově proslulý houslista Pavel Šporcl, na koncertě se představila čtrnáctiletá klavíristka
Magdalena Pallasová a vystoupila také stálice tohoto koncertu, sopranistka Jana Červinková.
Přímo pod širým nebem si tak návštěvníci mohli vychutnat to nejlepší z klasické i filmové
hudby.
U vážné hudby ještě zůstaneme. V polovině srpna se totiž konal třetí ze série koncertů
mezinárodního hudebního festivalu Litoměřické varhanní léto. Katedrálou sv. Štěpána se
tentokrát kromě varhan rozléhal i zpěv a housle. Varhanici Irenu Chřibkovou doprovodila
houslistka Ivana Ferová a operní pěvkyně Lenka Švehlíková.
V minulých dobách se divadelní léto často neslo v duchu prázdninovém. O tom, že
dnes si divadlo návštěvníci žádají i v létě, jsme se přesvědčili také v Litoměřicích. Představení
Shirley Valentine se Simonou Stašovou nebo Kytici hradeckého Klicperova divadla
s nadšením shlédl plný sál diváků. Velmi významným počinem pro Divadlo Karla Hynka Máchy
je také znovuotevření divadelní kavárny v novém vzhledu.
Nepřízeň počasí ovšem překazila na konec srpna naplánované divadelní představení
Radúz a Mahulena, které se mělo konat v kouzelném prostředí atria za Kulturním centrem.
Nicméně o toto představení diváci nepřijdou a již brzy prozradíme náhradní termín. Mělo by
tomu tak být na jaře příštího roku.
Za to, že se Kino Máj opět naplnilo návštěvníky, můžeme v srpnu poděkovat hned
několika českým projektům. Hartlův Prvok, Šampón, Tečka a Karel, Matky, Deníček
moderního fotra a Zátopek tak znovu přitáhly i do litoměřického kina filmuchtivé nadšence.
Prázdninovou jízdu velmi úspěšně završilo též uvedení předpremiéry Mimi šéfa: Rodinný
podnik.
Partnerem 21. ročníku Filmového festivalu Litoměřice s podtitulem Barvy, sny a
fantazie byla také Městská kulturní zařízení v Litoměřicích. Jeho slavnostní zahájení bylo velmi
úspěšné, v předpremiéře s delegací byly k vidění Marťanské lodě. Perfektní odezvu měl také
rodinný animovaný film Myši patří do nebe nebo film Na křídlech slávy, který v neděli Filmový
festival ukončoval.
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Ani nejmenší publikum se během srpna u nás nenudilo. Pravidelné letní čtvrtky
zakončil velmi úspěšně světoznámý bublinář Matěj Kodeš se svou Bublinovou show. Kromě
letních čtvrtků, na kterých se podílely i místní sportovní a zájmové kluby s doprovodným
programem, se poslední srpnovou sobotu konal také velmi vydařený Den pro děti na výstavišti
Zahrada Čech. Tento den byl navíc kulturně velmi akční. A tak návštěvu Dne pro děti, Family
Food Festivalu a Jarmarku pozdního léta usnadnil návštěvníkům výletní vláček. Hlavní
hvězdou dne byla Slunečná. Ta se přesně po roce na výstaviště Zahrada Čech s velkým
úspěchem vrátila a žlutým autobusem přivezla oblíbené herce Romana Tomeše a Lucie
Benešovou, také moderátorku Evu Decastelo, Petra Kotvalda a legendárního módního
návrháře Osmanyho Laffitu.
Mezi další aktivity, které se v srpnu v MKZ Litoměřice uskutečnily, stojí za zmínku také
pravidelné Povídání o víně a výstavy, jak na Hradě, tak v Divadle K. H. Máchy.
A jak léto hodnotí ředitelka Městských kulturních zařízení v Litoměřicích, Michaela
Mokrá? „Velmi kladně. Navíc u všech akcí se nám podařilo bez problémů dodržovat všechna
standardní hygienická opatření, na která jsme všichni z běžného života již zvyklí. Těší nás
vidět spokojené návštěvníky. S plným nasazením nyní pracujeme na dvou stěžejních akcích
podzimu, tedy na veletrhu Zahrada Čech a Vinobraní. Doufám, že se na nich s řadou z vás
potkáme,“ shrnula Michaela Mokrá.

Zpracovala: Daniela Kekrtová
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