
 

 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - PROBOŠTSTVÍ MĚLNÍK 

MĚLNICKÝ OSVĚTOVÝ A OKRAŠLOVACÍ SPOLEK 

 

SI  VÁS  DOVOLUJÍ  POZVAT 

 

V  NEDĚLI   7. ČERVNA  2009 

NA 

SVATOTROJICKOU POUŤ 

PROGRAM   

12:30 ODCHOD OD KOSTELA SV. PETRA A PAVLA 

ZA ZPĚVU  SE SOUBORY JAROŠOVCI A JAROŠÁČEK PŘI ZUŠ MĚLNÍK 

13:00 KŘIŽOVATKA ULIC CHLOUMECKÉ A DOBROVSKÉHO 

13:15 ZASTAVENÍ U SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO 

14:00 MŠE SVATÁ V KOSTELE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE NA MĚLNÍKU - CHLOUMKU 

15:00 JARMARK TRADIČNÍCH ŘEMESEL  

 V PRŮBĚHU JARMARKU VYSTOUPÍ: 

  JAROŠOVCI 

  JAROŠÁČEK PŘI ZUŠ MĚLNÍK 

17:00 HOSTINEC U ČESKÉ KORUNY V ULICI CHLOUMECKÉ: 

DIVADLO DRAK: KOMEDIANTSKÉ BÁCHORKY ANEB JAK SE KDY O DRAKU ZPÍVÁVALO 

(SCÉNÁŘ, REŽIE, HUDBA: FILIP HUML)  

 

 

POŘADATELÉ DĚKUJÍ ZA OCHOTU PODÍLET SE NA NÁVRATU K MÍSTNÍM TRADICÍM 
VŠEM UVEDENÝM V PROGRAMU. 

DÁLE DĚKUJEME ZA PODORU SVATOTROJICKÉ POUTI – POUTI KOLÁČOVÉ PEKAŘSTVÍ U NOVÁKŮ. 
SVATOTROJICKÁ POUŤ 2009 BYLA PODPOŘENA GRANTEM MĚSTA MĚLNÍKA.  

 

ZMĚNA PROGRAMU V ZÁVISLOSTI NA POČASÍ MOŽNÁ 



 

Na Svatotrojickou pouť s Drakem 

 

Každý rok si připomínáme stejné události – osobní, rodinné, státní (vždyť máme státní 

svátky), Velikonoce i Vánoce. Jimi se již dostáváme k běhu církevního roku, který má svůj počátek 

v prosincových adventních dnech.  

Doba po Velikonocích je v církevním kalendáři zvaná velikonoční, což může někoho 

překvapit. Ale velikonoční příběh ukřižování a zmrtvýchvstání Krista má své pokračování 

v nanebevstoupení Páně (letos 21. 5.) a seslání Ducha svatého (tzv. svatodušní svátky, letos 31. 5.). 

Týden na to, tedy 7. 6., je neděle slavnosti Nejsvětější Trojice, Boha – Otce, Syna a Ducha svatého. 

Jistě již od 16. století byla slavnost pro Mělnické příležitostí k vykonání náboženské 

pouti, ke konání slavnostní mše svaté, ale též pro setkání, pobavení se. Komunistický režim tuto 

staletí trvající tradici násilně přetrhl a k jejímu obnovení došlo až v roce 2005. Opět je s ní spojeno 

procesí i mše, ale také vystoupení mělnických folklorních souborů, ke koupi jsou nabízeny výrobky 

tradičních řemesel a k dostání jsou koláče – Svatotrojická pouť je totiž poutí koláčovou. 

V letošním roce se poutníci už po páté vydají ve 1230 hod. od kostela sv. Petra a Pavla na 

Chloumek ke kostelu Nejsvětější Trojice (ulicí Svatováclavskou, 5. května, Vodárenskou, 

Chloumeckou, Zemědělskou a Trojickou). Mše svatá začíná ve 14 hod. a po jejím skončení začne 

„pouťový“ prodej (medovina a výrobky z vosku, z kůže, výrobky klientů FOKUSu, šperky 

zhotovené Farní charitou Mělník a možná i další). Svůj um zde budou předvádět perníkářka Jindra 

Dvořáková z Křenku – ta již tradičně, nově košíkář Petr Král i krajkářka Romana Kdýrová. 

Prostor pod lipami rozezpívají a roztančí Jarošovci a Jarošáček při ZUŠ Mělník. Jejich 

vystoupení nebude jedinou kulturní nabídkou v červnovém svatotrojickém odpoledni. Za dětmi vždy 

zajíždí na Mělník – Chloumek, do hostince U České koruny, divadlo, v letošním roce z Hradce 

Králové Drak. Koneckonců ten již dříve na Chloumek z Řípu zavítávával – to víme z pověsti, kterou 

pro nás zaznamenal v roce 1847 Václav Krolmus. Ale to byl drak! Nyní se bude jednat o Draka 

s představením Komediantské báchorky aneb jak se kdy o draku zpívávalo. Pod scénářem, režií 

i hudbou je podepsán Filip Huml, který v představení též účinkuje, z čehož máme radost, neboť se 

Filip tímto „vrací“ na Mělník – nejprve s Jarošovci zatančí, zazpívá a potom s Drakem zahraje. 

Tolik pozvánka na společné prožití odpoledne první červnové neděle, které se 

uskutečňuje i díky pomoci, pochopení a vstřícnosti města Mělníka, odboru kultury MěÚ Mělník, 

pekaře Václava Nováka, hostinského Vladimíra Podařila, Pohřební služby Benda, Rodinného centra 

Chloumek, Regionálního muzea Mělník a ZUŠ Mělník. 

Všem děkujeme a s vámi, čtenáři, se těšíme na shledanou 

 

za pořadatele – Proboštství Mělník a Mělnický osvětový a okrašlovací spolek, o. s. 

Renata Špačková 

 

 

K divadelnímu představení Komediantské báchorky aneb jak se kdy o draku 

zpívávalo 
Divadlo Drak Theatre 

Mělník – Chloumek, hostinec U České koruny v Chloumecké ulici, 17 hod. 

 

Scénář, režie, hudba: Filip Huml ● Supervize: Josef Krofta ● Dramaturgie: Zora 

Vondráčková ● Scéna a loutky: Jiří Bareš ● Světlo: Pavel Cejpek ● Hrají: Pavla Lustyková, Jiří 

Kohout, Milan Žďárský, Filip Huml, Jan Popela, Pavel Černík 

 

Skupinku potulných komediantů zastihneme v okamžiku, kdy nad válečnou vřavou 

nezvítězili, ale mají možnost porazit aspoň pohádkového draka. Tím, že o něm budou vyprávět. 

K tomuto „boji“ použijí motivy různých evropských pohádek a především písně těchto národů. Tak 

jako náš strach nemá jen jednu tvář, tak i draci jsou různí a je třeba se s nimi poprat… Když si 

k tomu dovede někdo zazpívat a udělat si z draka legraci, znamená to, že má odvahu a že nad 

drakem možná zvítězí…  



Představení provází množství písniček, které dodávají příběhům lehkost, humor 

a hravost. Kromě draka se zde setkáme i nepostradatelnými pohádkovými postavami, jako je 

princezna, princ, koník a pes. 

www. draktheatre.cz 

 


