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Národní svatováclavskou pouť navštívili
tisíce poutníků i neivyšší představitelé státu
Národní svatováclavská pout 2011 se vydařila po všech strán-
kách a potvrdila' že je dnes iednou z neiv'ýznamněiších duchov-
nich událostí v naší zemi a hlavní akcí státního svát*u Dne české
státnosti 28. záíi'

Uterý 27.9. Zaplněná bazilika sv. Václava sledovala Vystoupení králové-
hradeckého dětského pěveckého sboru Jitro při úvodním Slavnostním
svatováclavském koncertě.

středa 28' 9' Slavnostní poutní bohoslužbu na Mariánském náměstíslou-
žiI pražský arcibiskup Dominik Duka.

komot Pariamentu Milan Štěch
a Miroslava Němcová, místopředse-
dové vlády Karel Schwarzenberg
a Karolína Peak, sedm ministrů vlá-
dy, představiteló města v čele se sta-

rostou ondřejem Přenosil a řada
dďších qýznamných hostů.

Piíiezd
svatováclavské relikvie

Duchovní program pouti začal

iiž tradičně v podvečer 27. září
uvítáním svatováclavské relikvie
v bazilice sv. Váciava a Slavnostnim
svatováclavshún koncertem. Vyni-
kající qlstoupení dětského pěvec-
kého sboru |itro z Hradce Králové
doprovodil čtením z Legendy o w.

Stará Boleslag jako jedno z nej_

starších poutních míst v zemi,
bohadí kultumí i doprovodný pro-
gram pro všechny věkové skupiny
a v neposlední řadě i mimořádně
příznivé poěasí - to vše dohtomady
dokázalo přilákat na ietošní pouť
tisíce poutnílď i daiších návštěvní-
ků' ,,Účast pň poutní bohoslužbě
letos odhaduji až na p& tisíc pout-

níků a v pruběhu celého sváteční-
ho dne se ve Staré Boleslavi sešlo
více než osm tisíc lidí," uvedl za
organizační štáb pouti PhDr' Milan
Novák, vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu'

Nezvykle vysoká byia letos účast
představitelů státu v čele s preziden-
tem Václavem Klausem. Slar.rrostní

mše se zúčastnili předsedové obou
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Václavovi herec Divadla Na Zá-
bradlí Igor Chmela. Relikvie sv.

Václava, ďe i ikona Palladia, byly
pro všechny pŤíchozí vystaveny
v obou boleslavských chrámech
po ce!ý sváteční den 28. září.

Poutní mše ve znamení
v1iznamných proievů

Tisíce pouinftů ze všech kou-
tů republiky i ze zalrraničí, kte-
ří zaplnily Mariánské náměstí
při hlavní poutní bohoslužbě ce-

lebrované pražsk1ý'rn arcibiskupem
Dominikem Dukou, ukázaly, že
poselstú sv. Václava je stále aktuál-
ní a živé.

Prezident Václav Klaus ve svém
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středa 28. 9. HlavnÍ mši přihlíželí spolu s tisÍcovkami poutníků i nejvyšší ústavní činitelé a představitelé našeho města.
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Středa 28. 9. Sváteční den zakončil ohňový průvod sv. Václava do

středa 28. 9. Chrámový koncert souborů Far Musica, Václav a Bojan do-
provodil houslový virtuos Václav Hudeček

proiew při slavnostní mši při
pomněl' obdobně jako Dominik
Duka a olomoucký arcibiskup |an
Graubner, především důležitost
rodiny a uchování si tradičních
hodnot v současné společnosti.

,I/še tradiční a konzervatirmí ie
vydávané za nemodemí, ie zesměš'
ňováno a vylučováno ze společen-
ského dialogu," řekl Klaus, podle
kterého je třeba za tradiční hodnoty
bojovat',,Tradiční rodina, základní
|ednotka každého dalšího celku
lidského uspořádání. odvěké pro-
středí pro vztah muže a ženy,
pro qýchol'rr noqlch generací, ďe
i pro samoďejmou mezigenerační
pomoc a solidaritu, je qlstavována
stále ostřejším útokům módních
postojů, které pro vybrané skupiny
velmi nelybíravými způsoby vyža-
dují nejruznější' v minulosti nikdy
neexístu|ící privilegiai' uvedl v této
souvislosti prezident.

Foto: Kamil Voděra

Boha{ý doprovodný
progÍam

Sváteční den uzavřel vynikající
chrámoqý koncert zdejších souboru
Far Musica, Václav a Bojan
s Váciavem Hudečkem v chlámu
Nanebevzetí Panny IVÍarie a večerní
historický pruvod sv. Václava za-
končený ohňostrojem v Houštce.

Z bohaté nabídky kulturních
a doprovodných akcí v centru
Staré Boleslavi a v Houštce si ná-

vštěvníci mohli vybrat progÍam
podle svého zájmu a nálady.
Milornríci vážné hudby aplaudovali
skvělému výkonu Dvořák Colle-
gium Praha s dirigentem |anem
Chalupecl{jm a sólisty sopranistkou
Lucií Mlynářovou a fagotistou
Peterem Hlucháněm. Na své si pfišli
příznivci populámí hudby při ql-
stoupení Janka Ledeckého nebo
obdivovatelé místních kapel při

iejich koncertě v letním kině, ale

Houštý a večerní ohňostroj.

i děti a mládež, kteří si až do neděle
2. říina užívali pouťové atrakce
v Houštce'

Zilv&em patří poděkování všem,
kteří se zasloužilí o hladlqí a klidný

Foto: Kamil Voděra

pruběh pouti - podíleli se na přípra-
vě duchovních i kulturních progr'a-

mů, na zajištění bezpečnosti a do-
pravy pro poutníky a návštěvnfty
pouii.

Neděle 2. 10. Slavnostní koncert orchestru Dvořák Collegium Praha pod
vedení Jana Chalupeckého s vynikajícími sólisty sopranistkou Lucií
Mlynářovou a fagotistou PeteÍem Hlucháněm zakončil |etošní Národní
svatováclavskou pout.

o krátké zhodnoceni letošní pouti isme požádali PhDr. Milana
Nováka, vedouciho odboru kultury a cestovniho Ťuchu'

Pane doktore,
odbor kultury
a cestovniho ru-
chu zaiištbval iiž
tradičně pouť
po organizační
stránce. fak iste
letos spokoieni

s návštěvností a s účastí qýznam-
ných hostů?

Návštěvnost pouti ovlivňuie poča_

sí, a to letos lryšlo mimořádně.
Někteří poutníci, například z fučan,

ryrazili už o třetí hodině ranní a do
Boleslavi přišli opravdu pěšky' Ale
i deštivá léta ukázala' že Národní
svatováclavská pouť se stala qi-
znamnou akcí, a to dosvědčuje
už čtvrtá návštěva prezidenta repub-
liky. Při letošní účasti předsedů obou
komor Parlamentu, Miroslalry
Němcové a Milana Štěcha, místo-
předsedů vlády Karolíny Peak
a Karla Schwarzenberga a sedmi
ministrů můžeme pouť označit za
pozoruhodnou, připočteme-ii |eště

rakouského velvyslance Ferdinanda
Trauttmansdorffa za diplomatickli
sbor, generalitu armády ČR a všech-
ny další hostil.

}ak hodnotíÍe doprovodný a kultur-
ní program a celkově letošní pouť?

\zěřím, že všechny doprovodné
a kulturní programy si našly své
přímivce, a pokud bych měl některý
za všechny zvlášť připomenout, pak
zcela zaplnéaý chrámoqi koncert
našich souborů Far Musica, Václav
a Boian s Václavem Hudečkem.
Nejen Václav Hudeček, ale také tře_

ba |anek Ledeclqí se u nás cítili sva-

továclavskou tradicí osloveni.
V rámci té tradice Národní svato-
víclavská pouť však znor'u připo-
mněla podstatné problémy našeho
života, a takó prezident letos Stalou
Boleslav zvoiil k pronesení zásadní-
ho proievu na téma společenské kri-
ze. Díky pouti přímý přenos i zpra-
vodajské relace znow ukázaly naše

město v dobrém světle a rád bych
poděkoval všem spolupracovníkům
za 1ejich službu i všem občanům
Staré Bolesiavi za pochopení, pokud
společně s ostatními svatého
Václava rreslavili.

Michaeb Mikoaó


