
Cyklus chrámových koncertů Mělník 2006 
 

V neděli 9. července 2006 v 16 hodin bude zahájen již sedmý ročník cyklu chrámových 

koncertů Mělník 2006. Hudba zazní v jedinečných prostorách chrámu sv. Petra a Pavla 

v Mělníce, kam se již posluchači naučili za šest předchozích let za nevšedními zážitky chodit 

a kde lze jen těžko hledat volné místo. Letošní ročník nabízí opět čtyři koncerty v termínech 

9. července, 30. července, 20. srpna a 10. září. Vstupné na ně je dobrovolné, a to díky podpoře 

města Mělníka a vstřícnosti Proboštství Mělník. V letošním roce vstupuje mezi pořadatele 

nový subjekt, jímž je Klub příznivců obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce při 

Mělnickém osvětovém a okrašlovacím spolku. Možná se může zdá být někomu zvláštní 

existence klubu se snahou, jež je uvedena v jeho pojmenování, když se v chrámu pořádají 

varhanní koncerty. Využíván je ovšem nástroj, označovaný již přes 100 let za provizorní, 

nástroj, který prostoru nevyhovuje po stránce zvukové, ani vizuální. Přitom existuje, byť 

necelé a poškozené, průčelí původních barokních varhan z roku 1712, které je jedinečnou 

řezbářskou prací a prostor kruchty umístěné v pozdně gotické chrámové lodi, jež „letí“ do 

výše, by důstojně zaplnilo a vytvořilo odpovídající protějšek hlavnímu oltáři. K této skříni by 

musel být sestaven nový varhanní stroj. Finanční prostředky na takto nákladnou akci není 

jednoduché shromáždit, a proto byl ustaven výše zmíněný klub. Jeho konečným cílem je 

nejen obnova varhan. Ta je prostředkem pro další rozvoj kulturního života města, který může 

být pestřejší a přitažlivější nejen pro mělnické občany, ale také pro návštěvníky města nad 

soutokem Labe a Vltavy. Partnery projektu jsou Město Mělník a Společnost pro duchovní 

hudbu – Psalterium. 
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Cyklus chrámových koncertů Mělník 2006 
chrám sv. Petra a Pavla 

 

Neděle 9. července 2006 v 16 hodin 
Jana Brožková – hoboj 

Jiří Čipera - varhany  

Program : Bach, Sammartini, Händel, Britten 

 

Neděle 30. července 2006 v 16 hodin 
Yvona Škvárová – mezzosoprán 

Jan Kalfus – varhany 

Program : Bach, Mendelssohn, Dvořák 

 

Neděle 20. srpna 2006 v 16 hodin 
Vítězslav Černoch – housle 

Pavel Černý – varhany 

Program : Bach, Mozart, Dvořák, Liszt 

 

Neděle 10. září 2006 v 16 hodin 
Iva Hošpesová – soprán 

František Bílek – trubka 

Zuzana Němečková – varhany 

Program : Bach, Händel, Mozart 
 


