PARTNEŘI PROJEKTU

Občanské sdružení „Trutnov - město draka“ děkuje touto cestou všem
účinkujícím, partnerům projektu a lidem, bez kterých by tato akce
nemohla proběhnout:

Občanské sdružení TRUTNOV-MĚSTO DRAKA
a MĚSTO TRUTNOV

Tereze a Tomáši Komárkovým, Petru Kutáčkovi, Miloslavě Havelkové,
Jaroslavu Dvorskému, Vojtěchu Pivoňkovi, Kateřině Talavaškové,
Luďkovi Jiráskovi, Zině Rýgrové, Zdeňkovi Röselovi, Haně Jůzlové
Městské policii Trutnov, Luboši Rafajovi, hrdelním pěvcům,
vyšehradským bubeníkům a červenému autíčku, které vozí draka.

UŽ HO NESOU!

si vás dovolují pozvat na třetí ročník dračích slavností

aneb O slavném návratu pana Albrechta z Vyšehradu

Zvláštní poděkování:
Janě a Martinovi Stejskalovým, Antonínu Justovi,
Karlu Hybnerovi a Popelce Biliánové.

9.-10. května 2008
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.

www.trutnovmestodraka.cz

Je možné stát se nesmrtelným…
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Od nepaměti se člověk snaží dát svému soužití s ostatními lidmi
pevný řád. Na poZAdí svého KONání postupně vytyčoval pravidla
odvozená z ověřených pravd platná pro všechny, před autoritou nejvyšší. Vyvoleným či povolaným byly udělovány výsady a privilegia,
jež je činily významnými a nezastupitelnými pro nejširší obec. Podle
staré pověsti udělil kníže Oldřich roku 1006 v prostorách památného Vyšehradu mýtickému zakladateli Trutnova panu Albrechtovi
z Trautenbergu všechna důležitá práva pro kultivaci zdejší krajiny
a výstavbu obcí a měst. Zapisovatel pověsti líčí, jak mu lid vznikající
trutnovské obce připravil velkolepé přivítání po návratu z Prahy a jak
společně oslavili úspěch u knížete. Vedle rozsáhlých výsad mu bylo
uděleno i právo pečetit všechny významné listiny velkým písmenem
„T“. Nebylo to ještě udělení městského znaku s drakem, havranem
a prstenem (legenda praví, že se tak stalo až na zemském sněmu
v Brně roku 1024), ale bylo to signum potvrzující nezpochybnitelný
význam nově vysazovaného města, jehož všechny klíčové míry kníže
osobně prověřil a odsouhlasil. V geometrickém rozvržení města tak
můžeme oprávněně očekávat skrytou symboliku.
Na oslavu všech dobrých zpráv a před zraky bájného zakladatele
Trutnova potřetí vyzdvihujeme našeho draka na věž Staré radnice.
„Ty ukrutný a hanebný netvore, jsi požehnáním tohoto města, a na
věky jím i zůstaneš“.

Drak požírající svůj ocas se proměnil ve zlaté okruží
V havraním zobáku
Tajnou bránu
Prozářil zlatý prsten...
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