
POZVÁNKY
Trutnov
Série koncertů Trutnovského hudebního
léta pokračuje na Krakonošově náměstí
středečním vystoupením skupiny PPP.
Kapela zahraje od 16 do 17 hodin.

Koncert komorního smyčcového souboru
Musica Antiqua Trutnov se koná ve čtvr-
tek od 19.30 hodin v Koncertní síni Bo-
huslava Martinů.

Úpice
Pozorovací víkend pro mládež do 15 let
pořádá ve dnech 26. – 28. června
Hvězdárna v Úpici. Účastníky čeká pozo-
rování, přednáška a doprovodný program.

Turnov
Zábavný večer s Jaroslavem Duškem a
klavíristou Martinem Hyblerem, který po-
řad doprovází hudebními vstupy se koná v
Městském divadle 24. června od 19.30
hodin.

Funkin´Turnov 5 – festival funkové hudby.
Vystoupí zde, mimo jiné, kapely Funk Cor-
poration, Prague Ska Conspiracy a vrcho-

lem večera bude vystoupení Dana Bárty. V
Atriu Muzea Českého ráje 26. června od
19 hodin.

Semily
Hovory nad otevřenou Biblí - beseda s ka-
zatelem Janem Valešem na téma „Izrael,
církev“. Muzeum a Pojizerská galerie dnes
od 17 hodin.

Lomnice nad Popelkou
Záviš – koncert se uskuteční v pátek od 20
hodin v Aion Music Clubu.

U VÁS NA NÁVŠTĚVĚ

TJ Sokol Benešov funguje a pomáhá 117 let
ZUZANA KOULOVÁ

Jan Martinec, starosta TJ Sokol

Benešov u Semil/ Tělocvičná
jednota Sokol Benešov u Se-
mil vznikla v roce 1892. Na
rozdíl od jiných zdejších spol-
ků se toho o její historii za-
chovalo velmi málo.

V současné době čítá zdejší
TJ Sokol 41 členů a za posled-
ní léta se věnovala především
organizaci pravidelných
zimních cvičení žáků a star-
ších žáků v tělocvičně a v létě
na hřišti pro mini kopanou.

Společenských a sportov-
ních akcí, které TJ Sokol po-

řádá, je ale více. Kromě jiného
spolupracuje při organizaci
významných zdejších akcí,
jako je Benešovský maraton,
duatlon a Benešovská 8 a 15.

Mezi nejzajímavější a di-
váky nejvíce navštěvované
ale patří Pouťové turnaje v
mini kopané, které se konají
už deset let. Zajímavostí je i
Lyžařovo letní trápení, kdy se
běžci musí dostat až k mohyle
Hanče a Vrbaty na Zlatém ná-
vrší.

Při příležitosti desetileté
aktivity a sjezdu rodáků TJ
Sokol Benešov u Semil vydal
velkou fotokroniku.

SERVIS www.krkonosskydenik.cz

Pivovar Rohozec hostil slavnost piva

Malý Rozhozec/ Pivovar Rohozec ovládl v sobotu 12.
ročník Slavností piva Skalák. Po celé odpoledne se
mimo všech druhů zdejšího piva včetně specialit mohli
návštěvníci bavit při kulturním programu. V něm vy-
stoupili mažoretky z Turnova, ústecký operní pěvěc,
skupiny Turnovanka, Zelenáči, The Peripeties, Mac-
kie Messer Band a Veselí pozůstalí. Nechyběl ani tra-
diční ohňostroj po setmění či půlnoční přípitek vítající
příchod léta. (les)

TJ SOKOL pořádá turnaje v mini kopané. Foto: archiv OÚ Benešov u Semil

Mažoretky skončily třetí v republice

Lomnice nad Popelkou, Poděbrady/ Mažoretky Popelky,
které cvičí pod Domovem dětí a mládeže Sluníčko, se o
víkendu zúčastnily finálového kola Národního šampi-
onátu mažoretek České republiky 2009 v Poděbradech.
Umístily se na 3. místě a šťastné přivezly bronzové me-
daile do svého městečka. Lomnické mažoretky mají již
dvanáctiletou tradici. (zuz)

U
D

Á
L

O
S

T
I 

V
 O

K
R

E
S

E

FREESTYLOVÍ NADŠENCI SI PŘIŠLI NA SVÉ
RIDE PARK. Slunit se, popíjet a při-
tom sledovat exhibice bikerů, skate-
boardistů, breakdance, vyznavačů bo-
jových umění a dalších freestylových
nadšenců. Takovou pohodičku zažily
desítky účastníků druhého turnov-
ského Ride parku v sobotu odpoledne
v areálu letního kina. Pořadatelé opět
nabídli přehlídku aktivit, jimiž se vy-
značuje hiphopová subkultura a jejichž
arénou v reálu bývá ulice. Například
tvůrci graffiti a výtvarníci překryli
obřím obrazem loni vymalované stěny
promítací kabiny. „Snažili jsme se, aby
tu lidé zažili příjemné odpoledne, po-
bavili se a příští rok přišli znovu. Rádi
bychom založili tradici takovýchto
turnovských ride parků. Kvalitní pro-
gram a účinkující ovšem stojí peníze,“
uvedla Eva Blažková, jednatelka Kul-
turního centra Turnov. Vrcholem ve-
čera bylo vystoupení brněnské rapové
skupiny Nuck Chorris gang s místní
předkapelou Ovčie kiahne a večerní
promítání amerického snímku o ska-
teboardistech Paranoid park. Na
snímku skáče Svatopluk Vorel z Tur-
nova. Foto: Deník/ Libor Jakubec

KONTAKT
Oznámení o pořádání kulturních a spole-
čenských akcí posílejte do Krkonošského
deníku na adresu:
ales.vanicek@denik.cz.

KINO
Trutnov
Odpor – americké drama, partyzánské
dobrodružství tří bratrů z období II. svě-
tové války. 19.00

Dvůr Králové
Mlčení Lorny – Art kino a FK, belgicko –
francouzské drama. 19.00

Úpice
Znovu 17 – americká komedie. 19.00

VÝSTAVY
TRUTNOV
Městská galerie:
Quido Kocián – úděl umělce. Výstava so-
chařské tvorby předního českéh výtvarní-
ka bude otevřena do 23. srpna.

Výstavní prostor městského úřadu:
Fotografie Jany a Josefa Podvalských.
Potrvá do 27. srpna.

Galerie Hippo (Bulharská ul.):
Rostliny známé neznámé – výstava foto-
grafiíVladimíra Černíka. Do 30. června.

VRCHLABÍ
Krkonošské muzeum:
S mouřenínem v erbu – expozice seznamu-
je s hraběcím rodem Morzinů od jejich pří-
chodu do Vrchlabí roku 1635. Otevřena
bude do 4. října.

Po čem taky šlapeme – minerály a drahé
kameny Luďka Běhounka. Do 6. září.

ŽACLÉŘ
Městské muzeum:
10 let Městského muzea – výstava z vlast-

ních sbírek k výročí založení potrvá do
konce srpna.

JILEMNICE
Krkonošské muzeum:
Český šlechtic Jan Nepomuk František
hrabě Harrach – výstava k příležitosti
100. výročí umírtí. Do 13. září.

TURNOV
Muzeum Českého ráje,
Výstavní kabinet:
Jiří Korec – Medaile a plakety – výstava
probíhá do 19. února. 2010.

SEMILY
Galerie XY:
Semily Femily – výstava skupiny mladých
semilských výtvarníků. Do 3. července.

Muzeum a Pojizerská galerie:
Jan Souček – Nejen apokalypsa. Obrazy,
kresby, grafické listy. Do 26. července.

Kdo si hraje, nezlobí 4...tentokrát hračka
plastová. Výstava pro malé i velké bude
otevřena do 6. září.

ÚKAZY NA OBLOZE
(od 22. do 28. června)
Měsíc byl včera v novu, dnes prochází pří-
zemím, ve vzdálenosti 358 tisíc kilometrů
od Země. Na obloze se pohybuje sou-
hvězdími Býka, Blíženců, Raka a Lva.
Planety: Na večerní obloze září Saturn, na
ranní obloze nedaleko od sebe Mars a Ve-
nuše. Jupiter vychází před půlnocí, promí-
tá se poblíž hranice souhvězdí Kozoroha a
Vodnáře. V tomto týdnu jsou dobře pozo-
rovatelné ranní přelety Mezinárodní ko-
mické stanice (ISS). Stanice svým vzhle-
dem připomíná velmi jasnou, pomalu letící
nažloutlou hvězdu. Nejjasnější přelety ISS
uvidíme z území východních Čech v pátek
(od 3.40 do 3.45), v sobotu (4.04 – 4.10) a
v neděli (2.55 – 2.59 hodin).
V době průletů jsou nízko nad východem
viditelné také Venuše a Mars, nad jihem
Jupiter. Jiří Kordulák, Hvězdárna v Úpici

SVÁTEK MÁ ZDEŇKA
V občanském kalendáři dnes oslavuje
Zdeňka nebo také Zdenka. Toto jméno no-
silo několik významných českých žen. Jed-
nou z nich byla malířka Zdeňka Braunero-
vá (1858 až 1934). Známá byla též jako
vynikající grafička. Stala se rovněž pat-
ronkou několika předních českých umělců,
mezi nimiž byl i Jan Zrzavý. Ten se o ní
zmiňoval jako o „…neobyčejné ženě, vtipné,
vzdělané, originální.“ „Měla báječný vkus,
pronikavý rozum a zvláštní půvab. Když
jsem ji poznal, bylo jí šedesát. Pro slovo ne-
šla daleko. Veselí a optimismus měla jako
málokterý člověk. Dodávala mi víru a chuť
do života,“ vyznal se Zrzavý. Slavná česká
herečka Zdeňka Baldová (1885 až 1958)
byla naší krajankou, neboť se narodila v
České Třebové. Byla skvělou představitel-
kou hubatých služek, komorných a doha-
zovaček. Připomenout si můžeme také he-
rečku Zdenku Sulanovou (1920 až 2004),
která je považovaná za utajenou hvězdu.
Byla kdysi zářivou star prvorepublikové
kinematografie. Objevila se mimo jiné ve
filmu Madla zpívá Evropě (1940) Po válce
byla označena za kapitalistickou hvězdu a
přestala hrát.

MILOVNÍCI PIVA si libovali. Foto: Deník/ Lenka Střihavková

LOMNICKÉ MAŽORETKY – třetí nejlepší v zemi. Foto: archiv
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www.potravinarroku.cz
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ASOKOMBINÁT JIČÍN

Akce 22.6. - 4.7.2009

Nakoupíte v podnikových prodejnách:
TURNOV Palackého ul.
SEMILY Riegrovo náměstí

Vepřová kýta bez kosti
Vepřová pečeně s kostí

Moravská klobása
Vídeňský salám
Uzená pečeně - filet

98,-
98,-

70,-
110,-
155,-

109,-
106,-

82,-
123,-
181,-
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