Občanské sdružení
TRUTNOV–MĚSTO DRAKA
a MĚSTO TRUTNOV
si vás dovolují pozvat
na druhý ročník
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www.trutnovmestodraka.cz
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starostky a starostové Trutnovska
Joannes Koehler in memoriam
osobnosti sborníku Logos
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Zvláštní poděkování si zaslouží:
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Tereze Komárkové
Tomáši Komárkovi
Janu Vídeňskému
Jaroslavu Dvorskému
Petru Nývltovi
Luďkovi Jiráskovi
Petru Kutáčkovi
Kateřině Talavaškové
Tomáši Katschnerovi
dětem tanečního oboru ZUŠ
Miladě Ryšánkové
Zině Rýgrové
Jaroslavě Maršíkové
Zdeňkovi Rösselovi
Městské policii Trutnov
Arciděkanství Trutnov
Muzeum Podkrkonoší Trutnov
a v případě zjevení – bezhlavému jezdci
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Občanské sdružení „Trutnov - město draka“ děkuje touto cestou
všem účinkujícím, partnerům projektu a lidem, bez kterých by
tato akce nemohla proběhnout:

“

4.–5. KVĚTNA 2007
Položen do městské krajiny střeží svou podstatu drak.
Už byl kdysi poznán, spoután a usmrcen,
ale jen v jednom z nekonečné řady životů.
Patřil jim pouhý okamžik a vzniklo město opředené legendou.
Ti, co tam tenkrát byli, přenesli jeho obraz do městského znaku
a svoje činy pečlivě zapsali do památné knihy.
Je možné stát se nesmrtelným…
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Krajina nezačíná ani nekončí. To člověk vytváří spletitou síť vzájemně
propojených míst v nekonečném krajinném horizontu a definuje ji
po svém. Prociťuje rozličné ozvěny krajiny, čímž si vytváří mnohdy
nesdělitelné, ale možná o to intenzivnější vazby na dané místo.
Sbírka o založení Trutnova a šedesáti okolních dvorců, vsí i měst,
popisuje mýtický počátek oblasti, která je naším domovem. Vybájené
zakladatele obcí východních Krkonoš a Podkrkonoší spojuje legenda
o společném zabití ukrutného draka pod památným trutnovským
pahorkem. Přes propast několika staletí k nám tak promlouvá
symbolické poselství o tom, že jedinec sám tu mnoho nezmůže,
ale spoluprací lze dosáhnout i zdánlivě nemožné. Ti kdož přemohli
draka, porozuměli skrytým silám zdejší krajiny a získali tak právo
k jejímu osídlení. Sbírka pověstí je naším unikátním pokladem na který
můžeme být oprávněně hrdí.
Tak jako bájný Albrecht z Trautenbergu povolával do Trutnova
drakobijce ze své družiny k aktu přísahy věrnosti, i my vyzdvihujeme
už podruhé počátkem května na věž Staré radnice našeho draka.
Stará tradice ožívá...
Přicházím do parku k fontáně s drakem
Je páteční podvečer čtvrtého května
60 světelných not se houpá na hladině
a odněkud z krajiny sem doléhá chorál...
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