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Mělník – kolébka vinařské tradice v Čechách 
 

 každý rok navštíví Mělnické vinobraní průměrně 25.000 lidí z celé republiky 

 historická zóna v centru města a okolí mělnického zámku  s hudebními scénami, historickými 
stánky a gastronomickými specialitami 

 zábavní zóna v širším okolí centra s komerčními stánky a pouťovými atrakcemi 
 

Dramaturgie 
 

 Mělnické vinobraní chce prezentovat mimo jiné  lokální sdružení, školy, kapely, organizace, 
tvůrce apod. a seznámit tak širší publikum se silnou tradicí spolkových činností, na kterou je 
město hrdé. 

 Pestrá programová nabídka zaujme napříč sociálním i věkovým spektrem. Vedle hudby 
různých žánrů oživí ulice města po dobu konání vinobraní pouliční divadlo, kejklíři, flašinetáři, 
k vidění budou dětské programy, pohádky, workshopy a další. 

 Kvalitní hudební produkce s akcentem na jednoho interpreta každý den, má potenciál 
masově přitáhnout návštěvníky k podiu a seznámit je tak s vašimi materiály. 

 Dvě větší hudební scény (nám Míru,  ul. Palackého) chceme doplnit malou historickou scénou 
a dalšími mini-scénami s krátkými programy a skečovými akcemi s cílem vytvořit pro 
návštěvníky důvod k zastavení a vychutnání atmosféry (dále např. sobotní historický průvod 
krále Karla IV a jeho družiny městem, nedělní průvod s loutkami apod.), vytvoří se tak další 
body pro distribuci vašich materiálů a zároveň bude možné zvýšit informovanost návštěvníků 
díky přímé komunikaci s „herci“. 

 Program vinobraní bude doplněn velkým množstvím doprovodných programů s cílem 
upozornit na zajímavá místa v Mělníku: muzeum se stálou expozicí věnované vinařské tradici 
a historickým kočárkům, jednu z největších kostnic v Evropě, Pražskou bránu – část 
středověkého opevnění města s galerií výtvarného umění a stylovou kavárnou, Gotickou věž 
s legendárním výhledem na soutok Labe a Vltavy nebo nedávno nově zrekonstruované  
a k prohlídkám otevřené podzemí historického centra města. 

 
Rádi bychom vám touto cestou nabídli spolupráci při propagaci této významné kulturní události 
formou zviditelnění portálu Ovíně.cz a možnosti oslovit průměrně 25.000 návštěvníků, a to jenom 
v Mělníku. Vinobraní bude, kromě printu a rozhlasu, podpořeno silnou OOH kampaní v oblasti 
Kokořínsko, Mladoboleslavsko a Praha. Konkrétní podobu spolupráce s vámi rádi dojednáme 
osobně. 
 

Oficiální stránky předchozích ročníků, program: 
 
Mělnické vinobraní 2013: http://www.vinobranimelnik.cz/ 
Mělnické vinobraní 2012: http://www.melnicke-vinobrani.cz/ 
Mělnické vinobraní 2011: http://melnicek.cz/melnicke-vinobrani-2011-program 
 
Facebook: www.facebook.com/vinobrani 
 
 

Výběr z médií: 
 
VIDEO: Mělnické vinobraní 2013, ohňostroj 
http://www.youtube.com/watch?v=OGqmphd8SMs 
 

http://www.vinobranimelnik.cz/
http://www.melnicke-vinobrani.cz/
http://melnicek.cz/melnicke-vinobrani-2011-program
http://www.facebook.com/vinobrani
http://www.youtube.com/watch?v=OGqmphd8SMs
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Mělnické vinobraní je letos stoleté (Novinky.cz: http://www.novinky.cz/vase-zpravy/stredocesky-
kraj/melnik/925-6845-melnicke-vinobrani-je-letos-stolete.html) 

 
FOTO: Martin Tlustý 
 
 
Návštěvníky vinobraní okouzlil netradiční ohňostroj (Mělnický deník: 
http://melnicky.denik.cz/kultura_region/navstevniky-vinobrani-v-melniku-okouzlil-netradicni-
ohnostroj-20130929.html) 

 
FOTO: Mělnické vinobraní 2013. Autor: Deník/ Jiří Říha 
 
Tipy na víkend: jablečné slavnosti, vinobraní, festival minipivovarů (Novinky.cz: 
http://www.novinky.cz/cestovani/tipy-na-vylety/276590-tipy-na-vikend-jablecne-slavnosti-vinobrani-
festival-minipivovaru-dny-nato.html) 

 
FOTO: Archiv Mělnického vinobraní 
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Vinobraní v Mělníce vypuklo. Vrcholem bude příjezd krále Karla IV. (EuroZprávy.cz: 
http://kultura.eurozpravy.cz/umeni/78156-vinobrani-v-melnice-vypuklo-vrcholem-bude-prijezd-
krale-karla-iv/) 

 
FOTO: Jana Maxová, EuroZprávy.cz 
 
Zářijové víkendy patří vinobraním v Čechách i na Moravě (Novinky.cz: 
http://www.novinky.cz/cestovani/149400-zarijove-vikendy-patri-vinobranim-v-cechach-i-na-
morave.html) 

 
FOTO: Marina Žáčková, Právo 
 
Mělnické vinobraní 2014 (Kudyznudy.cz: http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Melnicke-
vinobrani-%281%29.aspx) 

 
FOTO: kudyznudy.cz 
 
Vine of Czech Republic: http://www.wineofczechrepublic.cz/akce-vystavy/kalendar-akci/5236-
vinobrani-melnik-2013.html 
 
Mělnické vinobraní nově (iSoutok.cz: http://www.isoutok.cz/inpage/melnicke-vinobrani-nove/) 
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Vinobraní Mělník 2013 (Atlasceska.cz: http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/melnicke-vinobrani-
16873/) 
 
 
 

Kontakt: 
Klára Derzsiová 
propagace 
Mělnické kulturní centrum o.p.s. – mekuc 
U Sadů 323 
276 01 Mělník 
 
M +420606613405 
derzsiova@mekuc.cz 
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