Den plný

komediantů
že 3.

Na vědomost se dává,
dne měsíce července Léta Páně 2004
ráčí opět po roce poctíti svojí návštěvou
Rožmitál pod Třemšínem
Johana, z milosti Boží královna česká.

o 10 hodině
Starostou města a písněmi kramářskými zahájen bude
velký jarmark řemesel rozličných, jakož i zvířectva domácího.
o 13 hodině
Potulní komedianti spanilou jízdou městem velectěné publikum
na náměstí zváti budou.
o 14 hodině
Za doprovodu své družiny na náměstí přijede královna Johanka
z milosti Boží královna česká, zde slavnostně starostou města, chlebem a solí,
jakož i tancem, zpěvem a rytířským kláním uvítána bude.
od 15. 30 hodin
Teátr Víti Marčíka, kejklířské divadlo a orchestr Péro za kloboukem zve
velectěné publikum na pohádkové odpoledne pro malé i velké, tlusté i tenké.
od 17. 30 hodin
Hodina s Jitkou Molavcovou plná legrace, her a soutěží o nejrychlejšího jedlíka
nanuků a komediantského koláče, jakož i o ceny vrchního královského mincmistra
Poštovní spořitelny, která rozličná překvapení uchystala a jimi obyvatelstvo uctíti ráčí.
Proto se těšte na „Kolo štěstí“ a nezapomeňte doma Maxkartu.
od 18. 30 hodin
Budou komedianti, žongléři, muzikanti a zpěváci k obveselení laskavého obecenstva
vystupovati jeden přes druhého až do úplného vyčerpání

Den slavnostní pak zakončí velkolepá podívaná Hoří, hoří jen se leje.
Den plný komediantů se uskuteční na Náměstí a v jeho přilehlém okolí. Po celý den budou vystaveny práce
zaslané do výtvarné soutěže, od 10. 00 hodin budou v zámecké zahradě probíhat soutěže pro děti.
Pořádá: Kulturní klub Rožmitál p. Tř. a Umělecká agentura Kristián production, Moderátorka: Denisa Kubová

Hlavní partner:
Poštovní spořitelna;
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Učiní tak při příležitosti brzkého narození budoucího potomka, na jehož počest
komedianti a kejklíři sezváni byli, aby tu radostnou událost obyvatelstvu
veškerému zvěstovati ráčili a společně s ním po celý den se veselili.
Královna pak vzkazuje všem pozdrav a srdečné pozvání na slavnost velikou,
jejíž program si vám zde předložiti dovolujeme.

