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Mladí hasiči trávili tábor
U Pařezu s mistryní světa
Nedaleko Prachovských skal
u pískovcového hradu Pařez
prožili týden mladí hasiči z
Poniklé. „Tábory jsou u nás
mnohaletou tradicí. S dětmi
nejezdíme daleko, v posledních letech jsme měli táborové soustředění například v
Ostružně, Malé Skále,“ sdělil
hlavní vedoucí Jaromír Jirouš. Letošní týden byl ve znamení „objevování vesmíru“,
tedy přistání na planetách a s
tím souvisejícími úkoly, které
je naučily znát souhvězdí,
prověřily jejich pohyb na planetách. Účastníci si oblíbili
hru s čísly, vyráběli lampiony, vlajky nebo batikovaná
trička. „Nechyběla samozřejmě taková lákadla jako stezka
odvahy, která byla letos docela náročná a myslím, že tu a
tam se u našich kosmonautů
objevil i strach,“ připomněl
jeden z vedoucích Jiří Hájek.
Dvaatřicet dětí mělo jistě
zážitek už tím, že jednou z vedoucích byla novopečená mistryně světa juniorů v požárním sportu Šárka Jiroušová.
„S radostí jsem jim vyprávěla,
jaké bylo mistrovství v Grodnu v Bělorusku, o svých pocitech po vítězství. Budu se teď
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Trutnoff uvítá první hosty.
Dnešek nabídne třeba Mišíka

VLADIMÍR MIŠÍK bude jedním z prvních hostů trutnovského festivalu. Zahraje divákům na hlavní scéně. Foto: archiv Deníku

připravovat na další událost,
mistrovství světa dospělých v
Petrohradu,“ upřesnila.
Na táboře nechybělo koupání a hry u vody, táboráky s
písničkami za doprovodu kytary. Jak řekly děti, nejskvě-

lejšími zpěváky byla Šárka Jiroušová a Petr Hájek a pochlubily se i tím, že vedoucí Petr
„zpívá jako zlatý slavík“. Od
dětí se dostalo potlesku všem
dalším vedoucím, kteří, jak
jsem se dozvěděla, měli velký

smysl pro humor, byli pohodoví, usměvaví a „správní“ –
zkrátka nejlepší. Kromě již
uvedených vedoucích také
Daniela Hájková, Vlaďka Macháčková, Renata Pušová a
Jakub Jirouš.
Věra Nutilová

A SILNICE ZAČALY KLOUZAT ...

Trutnov – „Vybubnováváme
první, čtvrteční den našeho
setkání. První návštěvníky
budeme vítat chlebem a solí s
vegetariánským
borščem.
Úvodní den je prodchnut seznamováním a očekáváním
dnů příštích. Celé letošní setkání
věnujeme
svobodě
Ukrajiny, obětem holocaustu
a náboženské toleranci. Vítejte...!,“ proběhlo včera na facebookových stránkách trutnovského festivalu.
Právě dnes se rozjede kolotoč hudebního mixu, do Trutnova míří tisícovky návštěvníků. A na co se dnes mohou
těšit?
(jp)

ČTVRTEČNÍ PROGRAM
Hlavní scéna
16.00: Brány magické planety
se otevírají
18.00: Bohoslužba za čtyři dny
míru a přátelství
Zahrají:
Boron
Vladimír Mišík & ETC
Monkey Business
Matisyahu
Undergroundový stan
I. M. M. Jirouse
21.00:
Sbor Břežanských
Kastrátů
Ladě
Stoker One Man Band
Jam session: Kozak System
(ua) & Terne Čhave
The Boom Beatles Band

Na benefici zahrají
letos Verdiho operu

TUCET, přesně k tolika dopravním nehodám vyjížděli hasiči v Libereckém kraji za 24 hodin mezi úterým a středou. Ve většině případů
se jednalo o pomačkané plechy, nebo vozidla, která se vlivem mokré vozovky dostala mimo komunikaci. I tak ale hasiči poskytli
předlékařskou první pomoc sedmi účastníkům dopravních nehod, zajistili havarovaná vozidla proti vzniku požáru a po zadokumentování místa policií odstranili následky nehod z komunikací. Jan Mandl

Grabštejn – Benefiční koncert ve prospěch hradu
Grabštejn bude mít i letos
hvězdné obsazení, přijedou
sólisté Národního divadla. Na
nádvoří hradu vystoupí v sobotu od 17 hodin s Verdiho
operou Rigoletto. Bude v italském originále.
„Je to nádherná opera,
všichni diváci budou několik
árií a kousků určitě znát,“
uvedl organizátor benefice
Luděk Vele. V hlavní roli Rigoletta se představí držitel
Thálie Richard Haan, který je
známý i tím, že přeplaval kanál La Manche.
Benefice se na Grabštejně
koná po třiadvacáté, sólisté
Národního divadla patří díky
Velemu mezi tradiční účinkující. „Jejich počet se už blíží
ke stovce, letos přibude sedm
nových,“ uvedl. Pokud vydrží
tropické počasí, bude vystoupení na rozpáleném nádvoří
patřit pro umělce oděné do
kostýmů mezi nejnáročnější v
historii benefic.
„Když bude vedro, bude to
těžké, ale takový je úděl kumštýře. Hlavně si přeji krásné
počasí, aby přišlo hodně diváků,“ řekl Luděk Vele, který je

také sólistou opery Národního divadla.
Podle kastelánky hradu Ivy
Bártové je na Grabštejně nyní
nejpříjemněji ve sklepení, kde
je teplota kolem 12 stupňů. Na
prohlídkových trasách je od 19
do 25 stupňů, nejhorší to je v
půdních prostorech, kam návštěvníci stoupají sami bez
průvodců za výstavami. „My
tam chodíme ráno jen rozsvěcet a večer zhasínat. Je tam
dusno a obdivujeme návštěvníky, že to vydrží. Nestalo se
ale, že by tam někdo zkolaboval,“ uvedla kastelánka.
Benefice na Grabštejně si za
dobu své existence vydobyly
značnou prestiž. Z malé kaple
se brzy přesunuly díky zájmu
diváků i sponzorů na hradní
nádvoří, kam se vejde zhruba
1000 lidí. Představení v předchozích letech vidělo dohromady asi 16.550 diváků.
Čistý výtěžek činí skoro 6
milionů korun. Peníze v minulých letech směřovaly
zejména na obnovu kaple svaté Barbory. Součástí benefice
bývá tradičně i výstava. Tentokrát budou v hradní galerii
díla sochaře a malíře Vojtěcha Adamce.
(čtk)

názor nás zajímá
Zákaz rozdělávání ohňů už na Liberecku neplatí VášChcete
vyjádřit svůj názor k dění
Liberec – Liberecký kraj včera ráno v 8 hodin odvolal zákaz rozdělávání ohňů a kouření v přírodě, který vyhlásil
10. srpna kvůli vysokému riziku požárů. Už tři dny prší a
nebezpečí pominulo, je to logický krok, řekl dnes novinářům hejtman Martin Půta.
„Turisté mi tak už nebudou
muset psát všemi možnými
prostředky, jestli si nemůžou
u chatky rozdělat ohýnek, ja-

ko v minulých dnech. Trochu
mě to překvapilo, protože
myslím, že to nařízení bylo napsáno jednoznačně. Na druhou stranu lépe, když se zeptají, protože někteří se neptali a odpalovali ohňostroje
hlava nehlava i během vyhlášeného zákazu,“ poznamenal
Půta.
Kvůli dlouhotrvajícímu suchu vyjížděli letos v létě hasiči v Libereckém kraji k požá-

rům v přírodě čtyřikrát častěji než v jiných letech. Podle
mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje
Zdenky Štrauchové letos požárů v přírodě v kraji výrazně
přibylo. „Za celý červenec
jsme vyjížděli v kraji k 71 požárům, za prvních devět srpnových dní jich bylo přes 40.
Loni za celé prázdniny bylo
podobných požárů jen 66,“
řekla Štrauchová.

K požárům v přírodě vyjíždějí hasiči v kraji i několikrát
denně, k největším patřil požár na zhruba dvou hektarech
lesa u Bezdězu, který hasiči likvidovali právě 10. srpna. Hořet začalo od hromad klestí.
„Příčinou byl s největší pravděpodobností otevřený oheň,
ať už z nedbalosti nebo úmyslu,“ řekla Štrauchová. Škoda
se odhaduje na nejméně 200 tisíc korun.
(čtk)

na Trutnovsku a Semilsku?

Na každý článek v Krkonošském deníku můžete
reagovat v diskuzi na internetových stránkách

www.krkonossky.denik.cz
Vybrané názory zveřejníme také
v tištěné podobě novin.
KRKONOŠSKÝ

