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30. výročí sametové revoluce, klíčového okamžiku 
našich moderních dějin, je příležitostí připomenout 
si významné osobnosti československého předlis-
topadového disentu, které se staly tvářemi návratu 
k demokracii v našich zemích po pádu totality v roce 
1989. Mělnické kulturní centrum proto připravilo 
dva související výstavní projekty, jejichž vernisáž se 
uskuteční 1. 11. v památkově chráněném funkcio-
nalistickém Masarykově kulturním domě. Expozice 
Olga Havlová a Výbor dobré vůle, uspořádaná ve spo-

lupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové, 
poukáže na významnou charitativní činnost nedo-
stižné, a přesto skromné a pracovité první dámy na 
poli sociálním, zdravotním, vzdělávací a humanitár-
ním. Druhá výstava, Václav Havel na Mělníku, připo-
mene pracovní den prezidenta, který v říjnu 1998 
město na soutoku Labe a Vltavy navštívil. Václava 
Havla poznají jako významného dramatika i diváci 
jeho hry Vyrozumění, kterou představí 20. 11. v kul-
turním domě ostravská Komorní scéna Aréna. 

Významné výročí si Mělník připomene také slav-
nostním setkáním na náměstí Míru, kde 14. 11. 
u příležitosti vzpomínkového happeningu Mělník 
30 let ve svobodě vystoupí mimo jiné i Okamžitý fil-
mový orchestr Varhana Orchestroviče Bauera. V uli-
ci Svatováclavské si mohou mělničtí i návštěvníci 
města připomenout osobnost Václava Havla také 
na fotografiích Oldřicha Škáchy. Exteriérová výsta-
va, uspořádaná ve spolupráci s Knihovnou Václava 
Havla, bude k vidění od 4. do 22. 11. Na Zámku Měl-
ník se v pořadu Pocta Václavu Havlovi potkají 15. 11. 
v režii Jitky Čvančarové hosté E. Pilarová, E. Holubo-
vá, Z. Lobkowicz, L. Špaček a V. Marhoul. Komunitní 
centrum a Farní sbor ČCE v Mělníku zvou 20. 11. do 
Husova domu k diskusi s Ruth Šormovou na téma 
Svoboda není samozřejmost. 
Vzpomínkově laděný listopad se promění ve 
sváteční adventní čas 30. 11., kdy při rozsvícení 
vánočního stromu představí mělničtí vinaři netr-
pělivě očekávané první mladé víno z letošního vel-
mi slibného ročníku. Předvánoční těšení doplní 
od 19. do 22. 12. Mělnické vánoční trhy s bohatým 
doprovodným programem, které jako každý rok 
provoní náměstí Míru cukrovím, perníčky, jehli-
čím a kořenitou vůní svařeného vína. 
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Mělník s lásKOu VzPOmÍNá 
a sVáteČNě se těšÍ 

V listopadu a prosinci zveme návštěvníky na pořady k oslavám 
30. výročí sametové revoluce i na tradiční adventní akce. 
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Cesta Česka, spolek věnu-
jící se české tradici, ve spo-
lupráci s Klubem českých 
turistů (KČT) slavnostně 
otevřel v říjnu Poutní cestu 
Blaník-Říp. Trasa propo-
juje dva bájné a historicky 
důležité vrcholy v České 
republice, je rozdělena do 
sedmi etap a měří necelých 
190 kilometrů. Putování 
začíná v obci Louňovice 
pod Blaníkem, pokračuje 

převážně po vyznačených turistických cestách a kon-
čí na hoře Říp pod rotundou svatého Jiří. Závěrečná 
část trasy vede z obce Ctiněves, kudy vedla též ces-
ta praotce Čecha a kde se již každoročně koná Pouť 
Českého Anděla.
Začátek cesty se nachází v informačním centru obce 
Louňovice pod Blaníkem, ve kterém poutník obdrží 
potřebné informace, mapu a Poutníkův deník. Poté 
se vydá po trase vyznačené 52 tabulkami s QR kódem 

a rozdělené do sedmi etap. Mezi hlavní místa zde pat-
ří například hora Blaník, Český Šternberk, Sázava, 
Kouřim, Sadská, Stará Boleslav, Mělník a Říp. Každá 
etapa v sobě zahrnuje téma k zamyšlení, které si lidé 
obvykle kladou v každé době bez ohledu na to, jaké-
ho jsou vyznání, či kultury. Chůze zbavuje člověka 
napětí a napomáhá zklidnění. Každý má volbu zvo-
lit si vlastní tempo a návodné otázky mu pomáhají 
udržet si záměr. 

„Je známo, že jsme národem milujícím turistiku. 
Naše putování propojuje dvě nejznámější a nejdů-
ležitější české hory, tedy horu Blaník se symbolikou 
ochrany a Říp představující zrod, počátek. Poutník 
navštěvuje místa, která jsou neodmyslitelně spjatá 
s českými dějinami a získává tak nový pohled na 
svou zemi a společnost, ve které žije,“ řekl Jindřich 
Chmelař, předseda spolku Cesta Česka. 

www.cestaceska.cz
www.kct.cz

POzNeJte POutNÍ Cestu 
BlAník–říp
Poutní cesta Blaník–Říp s mottem „Poznej českou zemi a sám 
sebe“ obsahuje sedm etap a propojuje dva bájné a historicky 
důležité vrcholy.


