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Ridepark se vrací do letního kina
Turnov/ Exhibice bikerů a skate-
boardistů, tvorba graffiti, vy-
stoupení neoposlouchaných ori-
ginálních kapel, produkce DJs
taneční hudby i promítání filmu.
To vše nabídne veřejnosti druhý
ročník akce ojedinělé v celém Li-
bereckém kraji, Ridepark 2009.
Streetartový podnik, na jehož
uspořádání se kromě Kulturního
centra Turnov podílejí osobnosti
místních subkultur kolem hip
hopu a freestylu, vypukne zítra ve

12 hodin v areálu turnovského letního kina. Kvůli
exhibici bikerů dokonce pořadatelé nechají do letňáku
navézt dvě fůry hlíny pro vytvoření bikerských skoků.
Akce odstartuje koncertem kacanovské agropun-
krockové formace Ovčie kiahne, na pódiu ji vystřídá
brněnská bluesrapová kapela Nuck Chorris gang a dá-
le DJs Starks, Pup – shmeer, J – Cob a Disko Josef v
žánrech od hip hopu přes drum´n´bass, breakbeat po
diskofunk. Na závěr se bude od 22 hodin promítat ame-
rický snímek Paranoid park, jenž kritici zařadili mezi
deset nejzajímavějších filmů roku 2007. (lib)

Semilské muzeum vystaví hračky
Semily/ Do království dětských hraček, stavebnic a
fantazie zavedou návštěvníky pořadatelé čtvrtého
ročníku prázdninové výstavy Kdo si hraje, nezlobí, je-
jíž vernisáž se koná dnes v 17 hodin v semilském mu-
zeu. Tématem letošního ročníku jsou plastové hračky,
proto výstavu zahájí ředitel hračkářské firmy Beneš a
Lát a. s. Lumír Al-Dabagh. Součástí vernisáže bude
křest nové hračky z řady Monti system, modelu ame-
rického tahače Western Star. Kmotrou hračky se stane
herečka Šárka Ullrichová. Výstava bude přístupná do
neděle 6. září. (lib)

Kozákovský festival oslaví princezny
Kozákov/ Hemžení princezen, princů a rytířů chystají
pořadatelé šestého ročníku Festivalu her na Kozákově,
který se koná zítra od 11 hodin na vrcholu Kozákova na
Semilsku. Hlavním tématem letošního festivalu jsou
princezny, mezi nimiž si samy děti zvolí tu nejkrásněj-
ší. Součástí programu budou soutěže pro děti, dětská
diskotéka, rýžování granátků či tombola ze slosova-
telných anketních lístků. Turnovský divadelní soubor
Čmukaři zahraje Dračí pohádku a ústecká skupina
historického šermu Anno Domini zase rytířské soubo-
je. Moderátorem festivalu bude Standa Chatrč Cha-
loupka ze semilského divadelního souboru Podio.
Účastníci mohou pro dopravu na Kozákov využít se-
zonní turistické autobusy. (lib)
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E Hasiči cvičili zásah ve škole
Simulované neštěstí v ISŠ Vysoké nad Jizerou: v hořící školní autolakovně uvízlo 11 lidí

LIBOR JAKUBEC

Vysoké nad Jizerou/ Žáci s vy-
učujícím mistrem včera dopo-
ledne uvízli v hořící školní
autolakovně a nadýchali se
jedovatých zplodin. Někteří z
nich byli těžce zranění. Kvůli
hustému dýmu nebylo možné
zraněné lidi z lakovny evaku-
ovat po únikovém schodišti.

Naštěstí se jednalo pouze o
taktické cvičení složek zá-
chranného systému na Inte-
grované střední škole ve Vy-
sokém nad Jizerou. Pro čtyři

stovky žáků a osm desítek
učitelů to byla úderem deváté
hodiny dobrá příležitost, jak
si vyzkoušet řízenou evakua-
ci školy. A taky zajímavá po-
dívaná na profesionální zá-
chranáře v akci.

„Určité riziko vzniku požá-
ru tu je vždy, i když naše auto-
lakovna je teprve rok v provo-
zu, moderně vybavená a ke
stříkání autodílů se používají
vodou ředitelné barvy,“ vy-
světlil Pavel Vaněk, zástupce
ředitelky školy.

Podle něj k takovému sku-

tečnému neštěstí ve škole ne-
došlo přinejmenším za po-
sledních 35 let jeho pedago-
gické kariéry. „Přesto se zde
již v minulosti pořádala tak-
zvaná branná cvičení, při
nichž jsme se učili hasit požár
ručními prostředky. Tolik
hasičů jako dnes v naší škole
snad nikdy nebylo,“ podotkl.

Cvičení se zúčastnily dvě
profesionální hasičské jed-
notky ze Semil a Jilemnice s
cisternovými vozy. U zásahu,
při němž hasiči museli použít
dýchací přístroje, jim s do-

pravou vody pomáhali dob-
rovolní hasiči z Vysokého,
Jablonce nad Jizerou, Poniklé
Rokytnice nad Jizerou a Ji-
lemnice. Namaskování a
ošetření raněných zajistili
členové Českého červeného
kříže z Jablonce nad Jizerou.

Na závěr profesionální
hasiči předvedli vyproštění
osob z havarovaného auta
pomocí hydraulic-
kého náčiní.
Více foto na www.kr
konossky.denik.cz/
cviceni

CVIČENÍ. Profesionální hasiči v dýchacích přístrojích vynášejí z hořící školní autolakovny těžce zraněného žáka. Foto: Deník/Libor Jakubec

VIDEA NEJEN Z TRUTNOVSKÉHO REGIONU

Deník navázal bližší spolupráci s interne-
tovou TV „nasetelevize.cz“.

PECKA - II. ročník Motosrazu
Ve dnech 12. - 14. června bylo koupaliště
na Pecce svědkem Motosrazu, který se
zde konal podruhé. Vzhledem k nepřízni
počasí se motorkáři začali sjíždět převáž-
ně v sobotu. Akci pořádali Krkonošští přá-
telé jedné stopy ve spolupráci s Koupališ-
těm a kempem Pecka.
LÁZNĚ BĚLOHRAD - Akademie základní
školy v zámeckém parku
Základní škola Karla Václava Raise v Láz-
ních Bělohradě pořádala závěrečnou aka-
demii v zámeckém parku. I přes nepřízeň

počasí se tu ve čtvrtek 11. června sešlo
mnoho rodinných příslušníků a přátel vy-
stupujících žáků. Podrobnosti k celému
projektu nám řekl ředitel základní školy
Jaroslav Jirásko.
LITOMYŠL - Zahájení festivalu Smetano-
va Litomyšl 2009
V pátek 12. června začal úvodním koncer-
tem 51. ročník festivalu Smetanova Lito-
myšl. Z pódia II. nádvoří litomyšlského
zámku ho oficiálně zahájil
prezident České republiky
Václav Klaus.
Videa nejen z Trutnovska
můžete zhlédnout na webu:
www.nasetelevize.cz

POZVÁNKY

Trutnov
Míra Plecháč vystoupí v Country clubu
Bonanza v pátek od 20 hodin. Za příznivé-
ho počasí od 18 hodin venku.

Malé Svatoňovice
Po stopách loupežníka Lotranda – rodinná
turistická akce startuje zítra na náměstí
od 8.30 do 11 hodin, na Jestřebí boudě od
9 do 10.30 hodin.

Suchovršice
Indiánské slavnosti se konají zítra od
13.30 hodin na hřišti u mateřské školy.
Připraveno bude indiánské tábořiště, se-
tkání s Velkým náčelníkem, soutěže, úkoly.

Vrchlabí
Den otců na Liščí farmě se koná zítra od 10
hodin. Součástí bude turnaj v nohejbalu,
chlapské soutěže a kapely K2 a Barbekju.

Rodáci se poprvé sjeli v roce 1934
LENKA HOLUBIČKOVÁ

Benešov U Semil/ Nemám čas.
Není snad dne, kdy bych tuto
větu neslyšela, či sama neřek-
la. Čas je základní fyzikální
veličina, ale zároveň je to ve-
ličina velmi proměnlivá. Ně-
kdy plyne pomaleji, někdy
rychleji a někdy přímo uhání.
Nechceme-li, aby nám náš čas
proplul mezi prsty, měli
bychom umět na chvíli se za-
stavit a ohlédnout se. Jen tak
uvidíme, jestli jsme svůj čas
nepromarnili, jen tak pozná-
me, co ještě může přinést.

Jednou z příležitostí k ta-
kovému ohlédnutí jsou se-
tkání a jedno velké setkání -
sjezd rodáků -nás právě teď
čeká. To je akce, na níž může
být naše obec právem hrdá a
která se letos koná již pojede-

nácté. První sjezd rodáků bý-
valých žáků zdejší školy se
konal v roce 1934, druhý v ro-
ce 1949, třetí za dalších pat-
náct let, čtvrtý už po deseti le-
tech a od roku 1979 se tato se-
tkání konají každých pět let.

Rodáků sice ubývá, ale
těch, kteří v Benešově prožili
kus svého života, mají tu pří-
buzné, známé, přátele, kama-
rády, vrstevníky či spolužá-
ky, je stále dost. Život je často
zanesl i do míst značně vzdá-
lených, za hranice i za moře,
kus Benešova si ale odnesli ve
svém srdci a ve vzpomínkách.
Především pro ně obecní úřad
a místní spolky sjezdy pořá-
dají, pro ně vymýšlejí co nej-
pestřejší kulturní program,
jim věnují bezpočet hodin
příprav, chystání, organizo-
vání a také nervy a bezesné

noci, zda to i tentokrát všech-
no klapne.

Ještě k někomu ale všechno
zmíněné úsilí míří. K lidem,
kteří mezi námi již dávno
nejsou, k lidem, kteří před
mnoha lety tuto tradici založi-
li. K předkům, kteří po staletí
tuto vesnici budovali, kteří v
ní zanechali otisk sebe, svých
životů. Na ně navazujeme, jim
se zodpovídáme, jim toužíme
dokázat, že to také zvládneme,
A tak je to správně. V tom je
obsažena ona soudržnost ge-
nerací, všechno to, co dělá
vesnici vesnicí – ne jen mís-
tem, kde zrovna teď bydlíme.

Je toho hodně, o čem by se
mohlo a mělo psát. Čas sice
nemám, ale na tohle si nějaký
najdu. Co bohužel nenajdu, to
jsou fotografie, plakáty, stará
školní vysvědčení, průkazy

členů zdejších spolků, sou-
kromé zápisky, rodinné
kroniky… Ale možná právě
vy je máte doma v šuplíku či
na půdě. Možná se vám nezda-
jí důležité. Jenže málokdo už
ví, jak to dřív vypadalo na
Hradišťanech či v Babí, kde
stála boží muka, jak se naku-
povalo v místních obchůd-
cích, jaká byla původní diva-
delní opona. Pokud se s foto-
grafiemi či jinými dokumenty
nechcete rozloučit, dnešní
technika umožňuje jejich še-
trné okopírování a uchování.
Je škoda, když skončí v kam-
nech či popelnicích. Tak totiž
mizí povědomí o našich před-
cích i o nás. A to se – stejně ja-
ko čas – už nedá vrátit.

(autorka je kronikářka Benešo-
va u Semil)
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Rozhodování

volba školy sebehledání
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TRPÍTE ZÁCPOU NEBO PRŮJMEM? 
UŽ NEMUSÍTE!
Znáte to. Břicho máte nafouk-
nuté, na velké jste nebyli snad 
už týden, zkrátka, pocity ne 
nejpříjemnější. Anebo naopak – 
prohání vás to tak, že se bojíte 
vzdálit od toalety, aby nedošlo 
k „nehodě“? Nejste v tom sami, 
podobné těžkosti trápí asi dvě 
třetiny lidí! Nechcete patřit mezi 
ně? Využijte nejžádanější pro-
biotický přípravek BIOPRON® 9. 
Miliardy „přátelských“ bakterií – 
probiotik, které osídlí trávící trakt 
už po spolknutí prvních tobolek, 
vám přinesou úlevu od zácpy 
i průjmů. Máte dobré trávení, ale 
řekli jste si, že očistná kůra by ne-

byla od věci? Tak to zřejmě víte, 
že organismus účinně odbourává 
odpadní látky jen tehdy, když je 
střevní mikrofl óra zdravá. Pro-
biotické kultury vám k ní pomo-
hou. Dětská varianta probiotik je 
Biopron®  JUNIOR, který díky ob-
saženým probiotickým bakteriím 
pomůže ochránit citlivé dětské 
bříško před „nepřátelskými“ mi-
kroorganismy a významně posí-
lit nezralý imunitní systém dětí. 
Doplňky stravy BIOPRON® 9 a 
Biopron®  JUNIOR lze koupit bez 
receptu v každé lékárně. Více in-
formací ZDARMA na 800 17 16 17 
nebo na www.biopron.cz.  
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Každé ráno 
začněte den s čerstvými
zprávami od nás
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