UŽ HO NESOU!

aneb O slavném návratu pana Albrechta z Vyšehradu
Trutnovské dračí slavnosti 9.–10. května 2008
Patronát nad akcí převzal starosta města Mgr. Ivan Adamec
Občanské sdružení „Trutnov
– město draka“ a Město Trutnov si
Vás dovolují pozvat na třetí ročník
originálních slavností. Letos jsme
pro Vás připravili slavnost v duchu
lidové zábavy. Vždyť děj pověstí
nás letos zavádí do „tábora lidu“,
jenž očekává příjezd zakladatele
města, Albrechta z Trautenbergu,
přivážejícího z Vyšehradu privilegia
zakládaného Trutnova a právo pečetit všechny důležité listiny velkým
písmenem „T“. Po pátečním koncertu a Večeru světel v Dračí uličce je
hlavní program letošních slavností naplánován na sobotu 10. května. Na
trutnovském náměstí bude probíhat pestré tržiště s předváděním řemesel a prodejem výrobků. Najdete tu středověkou krčmu s vybranými
lahůdkami – grilované selátko, klobásky či dobové zelné a bramborové
placky. Chybět nebude dobré pivo či medovina a samozřejmě sladkosti
pro děti. Z připravených špalků a prken si snadno zhotovíte pohodlné
sezení, kde se Vám zlíbí. K dobré pohodě i k poučení bude na hlavním
pódiu před radnicí probíhat v sobotu od 10.00 hod. až do večerních
hodin kulturní program. Těšit se můžete na středověkou hudbu, kejklíře,
vystoupení praporečníků, divadelní kusy i kousky, ohňová vystoupení,
dobové tance. Určitě si každý vybere.
Prostor pěší zóny bude vyhrazen dětem. Připraujeme pro ně kolotoč
poháněný lidskou silou, souboj se silákem, střelbu z kuše ve střelnici, labyrint, ďábelsky neposednou houpačku a další atrakce. Budou
zde i originální výtvarné dílny. Holandští výtvarníci umožní nejméně
200 dětem namalovat si podle šablon dračí triko, které si budou moci
odnést. Ve spolupráci s pelhřimovskou agenturou „Dobrý den“ se
pokusíme společně s dětmi vytvořit rekord s dračí tematikou, který bude
v případě úspěchu zapsán do české knihy rekordů.
Zajdete–li odpoledne na parkoviště před soudem, budete moci opakovaně zhlédnout nefalšovaný rytířský turnaj na koních. Také další program
zde bude věnován rytířským dovednostem. Uvidíte dobové postroje,
praporce, korouhve a další nezbytné rekvizity.
Slavnosti jako každý rok vyvrcholí mohutným večerním
průvodem, při kterém se ponese legendární trutnovský
drak. Po příchodu na náměstí budeme již napjatě očekávat zvuk slavnostních fanfár, který ohlásí slavný návrat
pana Albrechta z Vyšehradu. A na samotný závěr opět
vyzdvihneme našeho draka na věž Staré radnice.

Obč. sdr. Trutnov – město draka
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Orientační program na hlavním pódiu:
10:15–10.45 hod. | VILLANELLA – koncert
Vystoupení trutnovského souboru pod uměleckým vedením Martina
Matysky. Soubor si za krátkou dobu trvání vydobyl uznání a oblibu
posluchačů všech věkových kategorií.

UŽ HO NESOU!

10:50–11:00 hod. | LUCRETIA – historické tance
Dobové a rozverné tance v prvním výstupu renomovaného tanečního
souboru.

aneb O slavném návratu pana Albrechta z Vyšehradu
Program dračích slavností
Trutnov 9.–10. května 2008

11:05–11:55 hod. | MIMOTAURUS – divadlo
Dloušiby – divadelní kus nejen pro děti. Navazujeme na úspěšnou spolupráci z minulého roku.

Sobota 29. března
UDĚLENÍ PRIVILEGIÍ NA VYŠEHRADĚ
Prolog letošních dračích slavností se odehrál
v prostorách památného Vyšehradu. Ve spolupráci s NKP Vyšehrad se 29. března uskutečnil
v podzemním sále Gorlice obřad udělení privilegií
panu Albrechtovi z Trautenbergu pro založení
města Trutnova a okolních vsí. Děkujeme touto
cestou paní ředitelce Mgr. Miloslavě Havelkové
za pomoc při realizaci našeho projektu.

12:00–12:25 hod. | MIMI FORTUNAE – taneční divadlo
Tance gotického podhradí ve strhujícím pásmu.
12:30–13:00 hod. | WEYTORA – koncert
Muzika středověkých krčem. Hudba pro nejširší posluchačskou obec.
13:05–13:15 hod. | LUCRETIA – historické tance
Další z tanečních výstupů, jež strhnou svou živelností.
13:20–13:35 hod. | MONADRIA POLYGAMICA – vystoupení praporečníků
Výstup praporečníků s hudebním doprovodem.
13:40–14:15 hod. | PEREGRIN – koncert
Koncertní vystoupení souboru, s kterým pravidelně spolupracujeme. Nálada
minulých večerních průvodů se tentokrát rozezní i přes den ve dvou koncertních blocích.

Pátek 9. května
20:30 hod. | Večer světel v Dračí uličce
V prostoru obnovené Dračí uličky proběhne sborová recitace mantry
„Drak nikdy nespí“. Jedná se o částečnou improvizaci, kde se sbor
řídí instrukcemi dirigenta podle předem dohodnutých gest. Přijďte si
zapálit svoji svíčku do Dračí uličky a spolu s námi prožít pocit, že náš
drak nikdy nespí.

14:20–14:30 hod. | LUCRETIA – historické tance
Další z oživujících výstupů historického tance.

21:30 hod. | Xofferus v Divadýlku Trdýlku / ZUŠ Školní ulice
V multimediálním představení XOFFERUS - Opus č.1, 24 capriccií Niccolo Paganiniho se snoubí živá hudba s hudbou počítačovou, s doprovodem videoprojekce, která podporuje náladu hudby a dokresluje
pocity z představení. V transkripci pro violoncello se představí virtuos
Kryštof Lecián.

Sobota 10. května

14:35–15:05 hod. | SHANNON – konert
Renomovaný soubor interpretující irskou hudbu. Dle našeho soudu
vhodně doplní náladu našich slavností.
15:10–15:50 hod.| MIMOTAURUS – divadlo
Bohajeho! Kejklířské pouliční divadelní akce a žonglérské výstupy.
15:05 -15:10 | Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov
Kráké dramatické vystoupení žáků a učitelů
15:55–16:15 hod. | MIMI FORTUNAE – taneční divadlo
Divadelně pojaté představení „Kult“. Návrat do dávných časů.
16:20–16:50 hod. | WEYTORA – koncert
K odlehčení atmosféry opět lidová hudba z časů středověku.

10:00 hod. | Krakonošovo náměstí
Oficiální zahájení dračí slavnosti. V úvodu promluví starosta města
Mgr. Ivan Adamec. Poté odstartuje celodenní kulturní program na
podiu před radnicí. Návštěvníkům se otevře tržiště s předváděním
řemesel, prodejními stánky, středověkou krčmou, výtvarnými dílnami
a mnohé další.

16:55–17:15 hod. | DURABO – vystoupení šermířů
Místnií šermířská skupina předvede souboje k pobavení i poučení.
17:20–17:50 hod. | SHANNON – koncert
Komu uteklo první koncertní vystoupení, má možnost nápravy.
Irská hudba opravdu naživo.
17:55–18:25 hod. | VILLANELLA – koncert
Druhý výstup trutnovského souboru.

10:05–10:15 | Základní škola Vlčice
Krátké dramatické vystoupení žáků a učitelů
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Praha, Vyšehrad 29. března 2008
Drak není mrtev – jenom sní svůj sen ve vašich srdcích.
Je ticho a je mlčení.
Z ticha přicházíme a až umlknou naše příběhy,
odejdeme do ticha snít spravedlivý sen.
Mlčet neznamená neříct.
Mlčení je sdělení věcí skrytých.
Pražské pověsti o dracích - mlčí.
Toto mlčení je měřítkem našeho prociťování.

18:30–18:40 hod.| LUCRETIA – historické tance
Poslední z tanečních výstupů. Kdo nestihl, má ještě příležitost
ve večerním průvodu.
18:45–19:00 hod. | DURABO – vystoupení šermířů
Trutnovští šermíři podruhé.
19:05–19:35 hod. | PEREGRIN – koncert
Koncertní blok bude zároveň pozváním na večerní průvod.
20:30 hod. | CIRCUS SACRA – divadlo
Po zhruba hodinové pauze, kterou můžete prožít např. v naší středověké krčmě, Vás opět rádi uvítáme před hlavním pódiem. Zhlédnout
budete moci nevšední divadelní představení DRACEANA, jenž svým
názvem napovídá, kdo bude hlavním hrdinou. Představení je přímou
předehrou večerního průvodu, který vyjde z náměstí ihned po vystoupení, tedy okolo 21:00 hod.

21:00 hod. | Krakonošovo náměstí
Už ho nesou!
aneb O slavném návratu pana Albrechta z Vyšehradu.
Po příchodu průvodu na Krakonošovo náměstí shlédnete ohňové
vystoupení skupiny PA-LI-TCHI
Pěší zóna | Od 10:00 hod. budou na trutnovské pěší zóně nachystány atrakce pro naše nejmenší. Soubor Al Rašíd přiveze kolotoč poháněný lidskou silou, ukrutně neposednou houpačku, labyrint, střelnici,
ve které sviští šipky z kuše. Kluci si budou moci vyzkoušet svoji sílu
v souboji s nepřemožitelným silákem, a to určitě není všechno.
Dobrý den | To není jenom pozdrav, ale i jméno pelhřimovské agentury, která má takříkajíc na starosti rekordy a kuriozity všeho druhu.
Pokusíme se tedy s dětmi zaregistrovat český rekord s dračí tematikou.
Výtvarné dílny | 200 dětem umožní výtvarníci Robert Fürbacher
a Felix Heijnen namalovat si podle připravených šablon dračí tričko,
které si budou moci odnést. Pro děti je připraveno i pečení perníků
– havranů a draků. A tím jsme jistě neřekli poslední slovo.
Parkoviště před soudem | Rytíři ULTIMA DEI GRATIA
Dva nefalšované rytířské turnaje na koních. Přímé souboje jezdců a opravdových rytířů. První klání proběhne od 14:00 hod a druhé v 17:00 hod.
I tyto turnaje budou okořeněny výstupy dalších účinkujících.
.
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Mnoho dějů, zdánlivě vzájemně nesouvisejících, se dotýká památné
půdy Vyšehradu. Okouzluje ta tajemně vyhlížející skála spadající do
mohutné Vltavy. Vrací nás daleko do minulosti a ve fantazii probouzí znovu a znovu svět neuvěřitelných vyprávění. A mnohá z nich zdi dávného
sídla knížat nechají znovu zaznít. Vteřina za vteřinou padá do minulosti
a vyřčená slova se promění v hluboké mlčení.
LP 1006, v měsíci máji, lidé bájného zakladatele města Trutnova pana
Albrechta z Trautenbergu zabili nemilosrdně vzhlížejícího draka. Stalo se
tak na podivuhodném místě pod památným pahorkem u sluje v červené
skále. V tom místě se životy mnohých opakovaně protínají s jinak skrytým
světem mýtů. Tady se z doteku země, vody, vzduchu a lidského ducha
drak zrodil, aby tu záhy skončil v ohni jeden z jeho nekonečné řady životů. Po činu nechal pan Albrecht kůži draka vycpat a pověsit ve staré věži.
Při rozměřování budoucího města pak nechal draka snést, aby si ho mohl
každý prohlédnout. Se vzácnou trofejí před zraky přítomných dostávala
zakladatelská slova Albrechtova magický rozměr.
„Moji milí, říká se, že skrze mír a soudržnost se stávají malé věci velkými
jako u mravenců. Když se lidé přou a není jednota, věci se mění k horšímu. Já si přeji, aby při stavbě města byl lid jednotný a aby vládla láska.
Proto jsem se rozhodl jet na Vyšehrad ke knížeti Oldřichovi a od něho
vyžádat privilegium ke stavbě města Trutnova“.
Všichni vy jenž patříte k lidu Albrechta z Trautenbergu – Poklekněte!
My, Oldřich, z Boží milosti volený zemský kníže, markrabě moravský
a kníže ve Slezsku, oznamujeme tímto, že jsme si vědomi zásluh pana
Albrechta z Trautenbergu a udělením tohoto privilegia to stvrzujeme. Protože se drží našich rad, dostává se mu knížecí milosti a vše, oč žádá, se
mu povoluje. Výstavba v povodí Úpy a v horách, aby našim potomkům
k dobru a ku pomoci a proti nepřátelům postavil města, vesnice, mlýny,
hamry a všechno ostatní, co bude třeba k panství Trutnov a Žacléř. Města
postavená panem z Trautenbergu mají udělena všechna městská práva,
svobody a požitky. Svobodu vaření piva, šenky na víno, týdenní trhy ve
čtvrtek, solnou komoru pro dobro města a další svobody. Pan Albrecht
dostává k užívání pečeť s velkým písmenem „T“. Toto je dáno na Vyšehradě LP 1006 v devátém roce mojí vlády. Povstaňte! Pane z Trautenbergu, přistup ke svému knížeti a přijmi tuto pečeť a pergamen s obdrženými privilegii. Předávám Ti i tuto hůl, do které jsou uloženy všechny
důležité míry nového města podle mé vůle. S biskupem pražským jsme
ustanovili komisi duchovních pro vysvěcení všech
důležitých míst města i okolí. Posílám i svého nejlepšího
stavitele Simona Latentora z Lombardie, aby dohlédl na
mnou stanovené míry a Tobě byl nanejvýš ku pomoci.
Z této hole čerpej svou sílu a skrze ni konej mou vůli…
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Ve starých trutnovských pověstech (budu používat toto označení, i když
se jedná spíše o svébytné literární dílo, jehož autor nanejvýš skutečné
pověsti zaznamenal a tvůrčím způsobem zasadil do nově strukturovaného
příběhu) je na první pohled nápadné užití bohaté symboliky. Do městského erbu (v pověstech je obsažen jeho blason - heraldický popis) se tak do
dnešních dnů v přesném uspořádání zobrazuje legendární drak či spíše
saň, havran, prsten s rubínem, otevírající se kovová brána a dvě městské
věže s cimbuřím. Pověsti samotné pak uvádějí celou škálu rozličných dat
křesťanského kalendáře či geometrických měr v souvislosti s vyměřováním
nového města, o nichž se domnívám, že v sobě nesou další skrytou symboliku. Tvůrce sbírky pověstí věnoval velké úsilí, aby zaznamenal pečlivě
geometrické rozvržení města. Dozvídáme se tak počty kroků obvodu města, vzdálenosti jednotlivých bran mezi sebou, obvod kostela a jeho polohu
ve městě atd. Po dosazení jednotlivých krokových údajů do geometrického
rozvržení města lze dojít k zajímavým závěrům (např. pro ilustraci - počty
kroků pro šířku a délku kostela 33 a 55 kroků udávají nejen přibližnou velikost obdélníkového půdorysu kostela, ale i přesný poměr stran, jenž se přibližuje tzv. zlatému řezu a s poměrem délky a šířky hřbitova 80 a 50 kroků
pak v sobě skrytě vyjadřují číslici šest, která se tak vehementně prosazuje
v celém textu pověstí). Na několika místech této sbírky jsou uváděny četné
citace z bible (např. při svěcení bran), které přibližují i symbolickou rovinu
jednotlivých uzlových bodů města. Snad nejvýmluvnější je v tomto ohledu
citace z 21. kapitoly Apokalypsy před první bohoslužbou v místě budoucího farního kostela (např. verš 15 -“ Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou
míru, aby změřil město i jeho brány a hradby“).
V úvodu jednoho z opisů sbírky pověstí se nám představuje samotný
sepisovatel. Je–li tato předmluva k pověstem autentická, tak měly být
sepsány kronikářem Simonem Hüttelem v roce 1595. Ocitáme se tak
v době podivuhodného vladaře císaře Rudolfa II. Je to doba, která přeje
rozvoji věd a umění a ovšem i vědám tradičním (dnes by mnozí řekli

okultním) - magii, astrologii a alchymii. Je docela možné, že Simon Hüttel jako malíř, kronikář, geometr a znalec zdejšího kraje mohl být s touto
symbolikou více či méně obeznámený (v této souvislosti nelze nezmínit jeho
společnou cestu po Krkonoších s kutnohorským důlním měřičem Jiříkem
z Řásné). Adepti alchymie přirovnávali zhotovení svého Velkého díla k vyřešení kvadratury kruhu. Jedna ze slavných hádanek nacházející se ve spisu
Rosarium Philosophorum líčí kvadraturu kruhu takto: „Učiň z muže a ženy
kulatý kruh, z něho pak udělej čtverec, z toho zas trojúhelník. Z trojúhelníku
učiň znovu kruh a máš naše Magisterium“. Lapidárně řečeno, pokud správně
prokombinuješ geometrii kruhu, čtverce a trojúhelníku a zasadíš je do správného „příběhu“, dosáhneš filosofického kamene.
Čím jiným než kruhem bychom mohli geometricky zobrazit prstenec hradeb
obkružující město? Trojice bran pak vytváří pomyslný trojúhelník a následně
byl vyměřen čtverec náměstí. Spojení této geometrie s pověstmi je při jejich
čtení více než zřejmé. Je zde uvedeno, že rozměřovat se započalo od památného pahorku a postupným navazováním došlo i na zmíněné hradby, brány
a náměstí (kruh, trojúhelník a čtverec). Jistě nelze prokázat, že výše uvedená
symbolika stála v pozadí založení města, ale nelze vyloučit, že sepisovatel
pověstí využil daného geometrického rozvržení města k vyprávění svého
„zasvěceného“ příběhu, popř. rozvedl tvůrčím způsobem jemu známou tradici.
Hlavním motivem letošních dračích slavností je udělení práva panu
Trautenbergovi signovat listiny pečetí s velkou literou „T“. Při troše fantazie
můžeme tuto pečeť nalézt i v plánu zakládaného města. Jak už bylo uvedeno,
propojením městských bran vznikne trojúhelník a díváme–li se na plán města
od severu (ve shodě s již publikovaným obrazem draka v městské krajině), je
tento trojúhelník orientován tak, že jeho spodní vrchol tvoří Střední brána a od
ní po stranách od leva doprava Spodní a Horní brána. Pokud necháme protnout
pomyslné osy těchto bran v prostoru čtverce náměstí, objeví se nám zmiňovaná
litera velkého „T“ (viz. nákres). Tuto literu obkrouženou prstencem hradeb si
můžeme schematicky představit jako velkou pečeť popsanou v pověstech.
Zde předložená představa si neklade za cíl přesvědčovat o své pravdě.
Klidně ji můžeme pro tuto chvíli chápat jako pouhou hru s jednou vrstvou
možného výkladu jedinečné symboliky trutnovských pověstí.
Někde v Trutnově hledám místo, na které chrlí oheň drak z městského znaku, a ke kterému se snáší z výše havran se zlatým prstenem v zobáku. Místo,
odkud lze přehlédnout skrytá tajemství tohoto tajemného města.

Dolní
brána

Horní
brána

Ilustrační obr. převzaty z publikace D. Ž. Bor
„Napříč říší královského umění“,
Trigon 1995 str. 63–68 s rozšiřujícím textem.
Střední
brána
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Návrat pana Albrechta
z Trautenbergu z Vyšehradu
Ráno 3. června 1006 za knížecích fanfár a bubnů se shromáždila komise.
Brzy poté byli do komise jmenováni
tito pánové: Vencezlaus z Obtitz
- chrámový arciděkan, Martinus
z Kostomlatz – knížecí komisař se
čtyřiceti koňmi a mnoho osob středního stavu. Doprovod biskupského
legáta se skládal ze tří farářů církevní
obce a z tří ministrantů. Měli s sebou
nezbytný ornát a kostelní monstrance na třech vozech. Další byl Slavoj
z Prachatic – opat kláštera sv. Rocha
a člen pražské konzistoře. Dále přišel
knížecí zemský mistr stavitel Simon
Latentor mladší a čeští stavitelé
kostela a kláštera v Jaroměři, jimž
bylo společně uloženo vystavět kostel a zámky v Trutnově a v Žacléři. Dalším počestným hostem byl Jan z Ehrendesu – opat kláštera
v Jaroměři, který přišel s třemi mnichy. Celkem bylo v komisi 80
lidí – mezi nimi 40 jezdců, zbytek jel na vozech. Tito se shromáždili
pod Vyšehradem, kde Oldřich se svými dvorními dámami pozoroval
shromážděné dole pod okny. Jako poslední přijel Albrecht z Trautenbergu. Seskočil z koně, poklekl a tak setrval delší chvíli. Poté promluvil ke knížeti a popsal, jak mu udělená privilegia a komise duchovních
umožní vystavět město a zkultivovat okolí. Poprosil knížete, aby
měšťany, které mu nahlásí, povýšil do šlechtického stavu. Oldřich to
ve jménu Božím schválil a požehnal mu. Pan Albrecht z Trautenbergu
se mu poklonil, poděkoval, vyskočil na koně a za zvuků fanfár a bubnů triumfálně odjel s doprovodem z Prahy směrem na Jaroměř, kde
se zastavil u Jaromíra. Ten jej uctivě přijal a pohostil jídlem a pitím.
Také nechal odeslat předem jídlo do hor. 7. června odjeli z Jaroměře
a lid z Trutnova jim v pěkném útvaru jel jednu míli naproti. Uctivě
přijali komisi a doprovodili ji do budoucího Trutnova. Její členové byli
ubytováni částečně v nově vybudovaném nájemním domě a zbytek ve staré věži i v ostatních staveních. Duchovenstvo umístili do
Trautenbergova dvora, kde dostali hojnost jídla a pití. Chudina musela
spát venku v lese. Následujícího dne – 8. června – celá komise odjela
do Starého Města, kde vysoce postavený Vencezlaus z Obtitz vysvětil
dřevěný kostel, který již sami postavili, a obsadil ho farářem, kterého
přivezli z Jaroměře. Když bylo vše vykonáno, nasnídali se a odjeli do
Jánských Lázní, kde posvětili místo pro kostel. Poté se pozdě večer
vrátili do Trutnova.

D

rahá Kláro,

děkuji Vám za vše, co jste mi napsala ve svém posledním
dopise. Naděje, kterou vkládáte do mě a do mé práce, je
zavazující. Ostatně, Kláro, pokusím se Vám oplatit stejnou
mincí. Mám pro Vás úkol a práci, která dozajista předčí Vaše
skromná očekávání. Chtěl bych Vás totiž požádat o přímou
pomoc na svém díle. Jestli dovolíte, vysvětlím Vám v následujících řádcích, o co se mi jedná.
Jak víte, koupil jsem nedávno kameny nalezené v bývalém
korytu řeky Úpy. Ty jsem pak vsadil do trutnovské krajiny podle záznamů ve staré knize. Před nedávnem jsem
na základě určitých znamení seznal, že kameny na svých
místech „uzrály“ a nadešel čas je vyzvednout a soustředit
v domě, který jsem zdědil po svém strýci. Hvězda, kterou
tvořily v krajině, se tak v určitém smyslu stala bodem
žhnoucím počátky věcí příštích. Kameny takto „uzrálé“
a v počtu dokonalého čísla šedesát jsem použil na stavbu
pece filozofů – athanoru. Práce to byla více než nesnadná,
neboť kameny se chovaly v mých rukách nevyzpytatelně.
Ač zdánlivě všechny stejné do velikosti a váhy, vykazovaly
při stavbě pece určitou inteligenci. Proto jsem je musel klást
na místa jimi určená jako nějako skládanku.
Konečně je práce hotova. Pec má tři ústí, stejně jako má
město tři brány. Materie je připravena. Připraven jsem i já.
Co však chybí, Kláro, je oheň. Oheň neživlové podstaty. Jak
víte, zavázal jsem se vytvořením hvězdy k určité klauzuře,
kterou nemohu opustit. Platí tedy i pro mě, co píší ti staří:
„Koření oheň tam, kam on sám nemůže.“ Vy však jste,
Kláro, mimo dosah tohoto omezení a já Vás proto žádám,
přivezte mi Vy to, na co já sám nedosáhnu. Stará kniha Vám
bude nápovědou. Hledejte místo, které je od nepaměti
srdcem této země. A skrze oheň toho srdce oživme spolu
tělo našeho athanoru.
Buďte sbohem,
Váš S. Sch.

(text pověsti převzat od Sammlera Schöppela)
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Památná kniha

XOFFERUS
V multimediálním představení XOFFERUS – Opus č.1, 24 capriccií Niccolo Paganiniho se snoubí živá hudba s hudbou počítačovou, s doprovodem videoprojekce, která podporuje náladu hudby a dokresluje
pocity z představení.
Kryštof Lecián | Tento český violoncellista se narodil 22. května 1974.
Začal se učit na violoncello v 6–ti letech, od 10–ti let studoval na Konzervatoři v Praze a následně vystudoval Hudební fakultu AMU u prof.
Miloše Sádla. Talent a studia byly však pouhým předpokladem k tomu,
aby Kryštof dosáhl na vrchol virtuosity ve hře na violoncello. Za tím vším
stojí především přes dvacet let tvrdé práce.
Kryštof Lecian je jediným violoncellistou na světě, který Paganiniho
Opus č.1., 24 capriccií hraje jako celý komplet v houslových tempech,
tedy za 55 minut, což ještě nikdy žádný violoncellista nedokázal. A i jen
velmi málo houslistů od roku 1820, kdy Niccolo Paganini 24 capriccií
vydal, je dokázalo zahrát jako celek.
Od roku 1997 až do současnosti je členem Agon Orchestra, kde se
věnuje především interpretaci moderní hudby. Od roku 2001 až do
současnosti působí jako sólista Dvořákova Symfonického Orchestru, s nímž absolvoval více než 100 koncertů pod záštitou pražského
primátora a Společnosti A. Dvořáka. V září roku 2002 účinkoval na
benefičním koncertu pořádaném pod záštitou prezidenta V. Havla
ve Španělském sále Pražského hradu. Od roku 2002 do současnosti
pracuje na svém životním projektu „Xofferus“ - multimediálním provedení Paganiniho 24 capricií. Od roku 2002 do současnosti je sólistou
Bohemian String Orchestra.

V rámci loňského ročníku
„Už ho nesou! aneb Své
činy zapsali do Památné
knihy“ proběhla v Trutnově týdenní výtvarná
dílna. V prostorách ZUŠ ve
Školní ulici mohli návštěvníci
pozorovat a vyzkoušet si
postup knižního tisku z doby
renesance. Výtvarník Robert
Smolík, autor výtvarné
dílny, zhotovil originální
tiskařský lis a vyřezal sadu
dřevěných písmen. Památná
kniha se tiskla na ruční papír
z Velkých Losin, zhotoveny byly celkem tři originály, z nichž jeden byl
již opatřen zdobnou uměleckou vazbou. Další dva výtisky na své další
zpracování teprve čekají.
Text knihy je zkrácenou verzí českého překladu starých pověstí
zachycených kronikářem Simonem Hűttelem v 16. století. Vypráví
o příchodu prvních osadníků zdejší krajiny, nalezení a zabití trutnovské saně. Obsahuje také soubor šedesáti zakladatelských pověstí
okolních vsí a popis trutnovské pečetě s výčtem městských privilegií
darovaných panu Albrechtovi z Trautenbergu knížetem Oldřichem.
Tisku Památné knihy se kromě veřejnosti a dětí ze základních škol
zúčastnili i zástupci jednotlivých vsí zmiňovaných v pověstech.
V rámci sobotních městských slavností se pak konalo na Staré radnici
slavnostní setkání všech starostů dnes existujících samostatných obcí.

(Zdroj: www.ticketpro.cz)

Co bylo, je a bude
2006 | „Už ho nesou! aneb Tisíc let trutnovského draka“
2007 | „Už ho nesou! aneb Své činy zapsali do Památné knihy“
2008 | „Už ho nesou! aneb O slavném návratu pana Albrechta
z Vyšehradu“
A na co se můžete těšit příští rok?
V rámci oživování dějů ze starých trutnovských pověstí přichází
v roce 2009 na řadu motiv Losování první městské rady. Losování
pomocí černých a bílých fazolí - to je osud, náhoda a hra… Naše
náměstí opět ožije hudbou, tancem a divadlem v duchu lidové veselice. Odvážní jednotlivci i skupiny se budou moci zúčastnit bizarních
soutěží a her a vítězům se dostane netradiční odměny. A nakonec
jako vždy přineseme našeho draka k věži Staré radnice.
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Už ho nesou! aneb Do Brna je cesta dlouhá
Někdy se nás lidé ptají, kam se svou koncepcí dračích slavností míříme. Odpověď zní - náš směr i cíl je jasný, cesta vede do Brna. V roce
2006, k pomyslnému miléniu založení města, jsme začali znovuprožívat děje příběhů starých trutnovských pověstí od zabití draka a další
vývoj nám velí odnést jej v roce 2024 do Brna. Mezitím chceme
dějově obsáhnout maximum z příběhů starobylé sbírky pověstí.
K tomu jistě napomůže i její letošní vydání formou brožurky. Jestli
se nám naše záměry podaří zrealizovat, záleží nejvíce na tom, zda si
dračí slavnosti trvale zajistí přízeň veřejnosti. Znovuobnovená tradice
přitahuje od počátku nemalý zájem a naší snahou bude, abychom
v nastoupeném trendu pokračovali. S potěšením sledujeme, jak
dračí slavnosti inspirují vedení našeho města k budování nové formy
prezentace Trutnova navenek a jak se do ní zapojuje veřejnost. Dominantním symbolem se opět stává DRAK. Ale i my jsme si vědomi, že
s širším pojetím symbolu draka roste v budoucnu riziko omylů, např.
ve formě nevhodného komerčního využití. I proto chceme zůstat
věrni naší dosavadní koncepci, která je pro nás zárukou, že nedojde
k významovému posunu a ze slavností se nestane bezobsažná pouť
s pouhým komerčním podtextem.

Pozor, vyhlášení výtvarné soutěže na rok 2009!
Navazujeme na úspěšnou soutěž Trutnovský drak z roku 2006 a zveme zájemce všech věkových kategorií, jednotlivce i kolektivy, k účasti na další výtvarné soutěži „Krakonošův trpaslík“. Její vyhodnocení
a slavnostní vyhlášení výsledků s předáním hodnotných cen proběhne v rámci městských slavností „Už ho nesou!“ v květnu 2009.
Krakonošovu sochu z hlavního trutnovského
náměstí si jistě každý snadno vybaví. Méně
známý už je fakt, že hrdinu z kašny původně
doprovázely postavy čtyř permoníků. Úkolem
pro soutěžící je vytvořit trpaslíka, který by
mohl současnou kompozici alespoň na chvíli
obohatit. Podrobnější zadání a podmínky
soutěže včas naleznete na našich stránkách
www.trutnovmestodraka.cz.
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