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Vážení spoluobčané,
v srpnovém vydání městských novin bych vás rád
poinformoval o tom, jak pokračují práce na investičních záměrech města v druhé polovině tohoto roku.
Tou největší akcí,
která je v běhu již
od podzimu minulého roku, je
stavba sportovní
haly na stadionu
ve Svobodě. Jak
si jistě mnozí z vás
všimli, v současné
době je hala již
pod střechou, dokončena je fasáda
včetně zateplení, nyní se stavební práce odehrávají především ve vnitřních prostorách, kde probíhá instalace
topení, obkladů, příprava instalace sportovních prvků, a ostatní, s tím související práce. Tělocvična bude
dokončena v řádném termínu dle harmonogramu do
konce září a během měsíce října bychom ji rádi uvedli
do provozu. Sportovně založení občané našeho města
se tedy mohou těšit na její brzké využití.
Další investiční akcí, která právě probíhá, je celková rekonstrukce
budovy mateřské
školy. Zde nyní
probíhají
práce
na vnějším odvodnění a odizolování budovy,
dále pak vnitřní
sanace omítek, a
topenářské práce.
Následovat bude
v průběhu stavby
rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů,
střechy a celkového zateplení budovy včetně fasády. Nově opravená
mateřská školka bude předána do
užívání koncem měsíce září.
Finišují také práce na opravě opěrné zdi na svobodském hřbitově, která byla v havarijním stavu, a hrozilo
zřícení její horní části. Do budoucna
plánujeme opravit také její druhou

část včetně budovy bývalé márnice
uvnitř hřbitova.
Zdárně probíhá
také rekonstrukce
otopné soustavy v
Domě s pečovatelskou službou,
práce zde budou
dokončeny v měsíci srpnu, od podzimu se tedy obyvatelé DPS mohou těšit na moderní a plně funkční topení,
odpovídající současným normám a požadavkům.
V srpnu započnou také práce na rekonstrukci mostu
u hotelu Prom, nyní čekáme pouze na skončení lhůty,
která musí uběhnout, aby stavební povolení bylo pravomocně platné, což je otázkou dnů. Doba realizace
této opravy je plánována na dobu tří měsíců, na podzim by tedy měl být most hotov.
Dokončena byla také pokládka povrchu na nově
vzniklém sportovním hřišti na Rýchorském sídlišti,
objednány
jsou
tréninkové
fotbalové branky a
sloupky se sítí na
volejbal, kterými
hřiště ještě dovybavíme. Již nyní
na něm ale probíhá čilý sportovní
ruch, zejména jej zatím využívají okolní děti.
Závěrem chci vás a především vaše děti pozvat na
další kulturní akci, kterou město pořádá v součinnosti
s jezdeckým oddílem Krakonoš. Jedná se o „Rozloučení s prázdninami“, tentokrát v sedle, a bude se konat
v sobotu 30.8.2014 od 14 hodin v
jezdeckém areálu u Pejosů. Podrobnosti viz plakát dále v novinách.
Přeji vám všem krásnou druhou
polovinu prázdnin.
		
		

Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea dámy Růžena Řeháková, Klaudia Černá, Helena Tichá, Marie
Ježková a pánové Štefan Majzel, Alexander Laczika,
Alexander Leško, Zdeněk Balcar a Miroslav Pikl.
Přejeme jim do dalších let především hodně zdraví.

Bioodpad od 1. srpna 2014
Na základě jednání se společností TRANSPORT Trutnov s.r.o. a s Městysem Mladé Buky se v našem městě
začne od 1.8.2014 třídit, sbírat a svážet bioodpad.
Firma Transport Trutnov s.r.o. dodala první nádoby
na třídění bioodpadu a zájemci o vyzvednutí si mohou domluvit termín na městském úřadu, Mgr. Petr
Schön, tel. 499871145 nebo 731716387, email
petr.schon@musvoboda.cz. Protože dodávky jsou po
25-30 kusech (před vyčerpáním je vždy objednána
nová zásilka), je třeba před vyzvednutím kontaktovat
městský úřad a zjistit aktuální situaci.
Na základě usnesení rady ze dne 16.7.2014 bylo se
svozovou firmou Transport Trutnov s.r.o. dohodnuto,
že oproti původním předpokladům bude svoz komunálního odpadu probíhat i nadále každý
týden (tedy tak, jak jsme byli zvyklí doposud), a bioodpad bude svážen každý lichý týden, tedy ve 14-ti
denním intervalu (první svoz bioodpadu tak vychází
na středu 13.8.2014).

Oslavy Dne železnice
V rámci oslav Dne železnice a Dnů evropského dědictví v Trutnově se uskuteční v neděli dne 14. 9.
2014 od 9:00 do 16:00 hodin za podpory Královéhradeckého kraje, ČSSD Trutnov, města Trutnov a ve
spolupráci se Společenským centrem Trutnovska pro
kulturu a volný čas v trutnovském depu den otevřených dveří.
Na místo oslav vyjede z Hradce Králové zvláštní vlak
vedený parní lokomotivou řady 464 „Bulík“. Vlak

bude jezdit dle níže uvedeného jízdního řádu v úseku
Hradec Králové – Jaroměř - Náchod - Meziměstí –
Teplice nad Metují - Trutnov – Vrchlabí a Svoboda
nad Úpou. V trutnovském depu (stanice Trutnov hl.
n.) je pro Vás připraven tento program:
• Výstava vozidel ČD, ČD Cargo a speciálních drážních vozidel SŽDC.
• Jízda na stanovišti malé lokomotivy v obvodu depa.
• Výstava funkčních modelových kolejišť a modelů
kolejových vozidel velikostí TT, HO a O, ve spolupráci s klubem železničních modelářů Trutnov.
• Výstava modelů a stavebnic společnosti Merkur Police nad Metují.
• Výstava výrobků společnosti Parní stroje Jakoubek.
• Promítání filmů se železniční tématikou.
• Dětský koutek pro malé děti, malování obrázků s
železniční tématikou, s drobnými dárky za každý
obrázek a soutěž o nejhezčí obrázek.
• Dětský koutek pro větší děti – výroba modelů ze
stavebnice Merkur.
• Prodej drobných upomínkových předmětů s železniční tématikou.
• Koncert hudebních skupin a občerstvení
Partnerskou akcí k oslavám jsou Dny Evropského kulturního dědictví pořádané městem Trutnov. Z programu DED doporučujeme:
• Návštěvu Muzea Podkrkonoší (v neděli od 9 do 12
a od 13 do 17 hodin) s aktuálními výstavami
o Vlajka vzhůru letí – Z historie trampingu na
Trutnovsku
o Keltové ve Východních Čechách
• Rodiče s dětmi zaujme podzemní chodba v městském parku, otevřená v neděli 14. 9. od 13 do 17
hodin.
• Zájemcům o vojenskou historii doporučujeme navštívit památník generála Gablenze, jediného rakouského vojevůdce, který svedl ve válce v roce
1866 vítěznou bitvu s Prusy. Otevřeno je od 12 do
18 hodin a málo kdo ví, že památník má vnitřní
točivé schodiště a po výstupu umožňuje nádherný
výhled na město a nedaleké Krkonoše. Cestou zpět
se můžete seznámit s historií na naučné stezce „Po
stopách války 1866 – Den bity u Trutnova 27. 6.
1866“
• Modernější vojenskou historii reprezentuje Dělostřelecká tvrz Stachelberg z roku 1938 – leží u silnice směrem na městečko Žacléř (autobusem do
zastávky Trutnov- Babí-pevnost, otevřeno je od 10
do 17 hodin)
V neděli 14.9 bude jezdit turistický vláček po silnici
od depa přes Krakonošovo náměstí k památníku ge-
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nerála Gablenze a zpět, odjezdy
od depa ve 12, 13, 14, 15 a 16
hodin.
Aktuální informace o všech akcích na Trutnovsku naleznete na
webových stránkách:
www.uffo.cz
www.stachelberg.cz
www.ld-trutnov.cz
Parní vlaky můžete také využít k
výletům na zajímavá místa a akce
v Podkrkonoší, namátkově vybírám:
• Jiřinkové slavnosti v České Skalici
www.ceskaskalice.cz/cs/
nase-mesto/kultura/jirinkove-slavnosti
• Náchod s krásným zámkem, pevností Dobrošov
a nedalekými polskými lázněmi Kudowa Zdroj
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• Teplicko-Adršpašské skály www.adrspach.cz
• Broumov s historickým skvostem – klášterem ze čtrnáctého století www.broumov.net
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Výpis usnesení z 77. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 16.07.2014
USNESENÍ č. RM/1175/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě s nájemcem restaurace
na stadionu paní Jarmilou Kočovou v tom duchu, že dodatkem bude ujednáno to, že nájemce instaloval bez předchozího souhlasu města odvětrávací zařízení v restauraci
na stadionu a až při skončení nájmu v budoucnu rozhodne
pronajímatel o tom, jak bude naloženo s tímto zařízením,
tj. zda si ho nájemce odinstaluje a vše uvede do původního
stavu, nebo prodá novému nájemci nebo zda město zajistí
vyhotovení znaleckého posudku na náklady nájemce a poté
zařízení odkoupí za cenu dle znaleckého posudku.
USNESENÍ č. RM/1176/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
Protokol o jednání před soudem prvního stupně ve věci soudního sporu s manželi Dávidíkovými o zvýšení nájemného v
čp. 302 na Sluneční stráni (viz příloha originálu zápisu) společně s další dokumentací, týkající se tohoto soudního sporu
s tím, že právní zástupce města Mgr. Huspek jednoznačně
doporučuje podání odvolání, protože podle jeho názoru
soudkyně zvolila zcela nevhodný způsob výpočtu nájemného, do kterého započítala například výši regulovaného nájemného v městech Trutnov a Hostinné. Regulovaná výše nájemného však nemá nic společného se skutečným obvyklým
nájemným. Rada jednoznačně požaduje po právním zástupci
města, aby podal důrazné odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Trutnově, protože způsob výpočtu, kde je do
průměru započteno regulované nájemné) je zásadně špatný.
Dále požaduje, aby právní zástupce města v rámci odvolacího řízení důrazně argumentoval vysoutěženým nájemným ve
stejném domě u stejného typu bytu, který je na stejném patře
(Pätzoldovi) a předložil soudu výsledky výběrových řízení u
dvou bytů v tomto domě.
USNESENÍ č. RM/1177/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) výpověď manželů Dávidikových z nájmu bytu č. 5 v
domě čp. 302 na Sluneční stráni, která byla podána dne
29.5.2014, tzn. že nájem skončí po uplynutí tříměsiční výpovědní doby - 31.8.2014 s tím, že byt zůstane volný a bude
nabídnut formou záměru jako volný k prodeji, jakmile bude
zpracován znalecký posudek.
b) informaci o tom, že v 29. týdnu bude dokončeno řízení
na Katastrálním úřadě v Trutnově ohledně podaného rozšíření souhlasného prohlášení na bytové jednotky čp. 302
na Sluneční stráni (provedeno formou záznamu) a v dalším
týdnu bude zadáno u znalce p. Danielise zpracování znaleckého posudku na ocenění bytových jednotek včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu dle rozšířeného souhlasného
prohlášení.
USNESENÍ č. RM/1178/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
výpověď pana Marka Cardy z nájmu pozemků st.p.č. 68/2, st.
p.č. 33 a p.p.č. 73/3, vše v k.ú. Maršov II s tím, že nájem skončí po uplynutí tříměsíční výpovědní doby, tj. dnem 30.9.2014.

USNESENÍ č. RM/1179/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
návrh železničního jízdního řádu 2014/2015 v Královéhradeckém kraji bez připomínek.
USNESENÍ č. RM/1180/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů včetně Dodatku č. 1 k této smlouvě se společností
EKO-KOM, a.s. (viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1181/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
a) variantní návrh na opravu cesty na pozemku p.p.č. 56/1 v
k.ú. Maršov I, která je v majetku Správy KRNAP. Podle Správy
KRNAP se jedná o cestu, kterou Správa KRNAP nepotřebuje
a nevyužívá ji řadu let a je poničena převážně pohybem vozidel obyvatel Svobody nad Úpou.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města, aby urgoval u Správy KRNAP opravu komunikace města na p.p.č. 366/6 v k.ú. Maršov II, kterou
Správa KRNAP využívá při těžbě dřeva a pohybují se po ní
vozidla těžké techniky a cesta je zcela zničená pohybem vozidel Správy KRNAP a jejich dodavatelů.
USNESENÍ č. RM/1182/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava zatrubnění bezejmenného potoka
pod hlavní silnicí po povodni“ (viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) nabídku společnosti KTstav s.r.o. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava zatrubnění bezejmenného potoka pod hlavní silnicí po povodni“
ve výši 834.591,-Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo..
USNESENÍ č. RM/1183/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
přidělení bytu č. 17 pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou
službou dle aktuálního pořadníku žadatelů panu Miroslavu
Hoffmannovi. Pokud pan Hoffmann přidělení bytu odmítne,
přidělit byt podle pořadí dle aktuálního Pořadníků žadatelů o
přidělení bytu v DPS.
USNESENÍ č. RM/1184/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost ředitelky DPS o souhlas s podáním soudní žaloby na
paní Věru Šobkovou o zaplacení dlužného nájemného a
souvisejících plnění poskytovaných s užíváním předmětného
bytu ve výši 47.284,-Kč, včetně výpovědi nájmu z bytu v DPS
z důvodu neplacení nájemného.
USNESENÍ č. RM/1185/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost paní Kneževičové a pana Háka o vyřešení průchodnosti a sjízdnosti přístupové cesty v Luční ulici k domům čp. 211 a
čp. 204 (stížnost se týká zejména úseku, kam byla vlastníkem
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nové nemovitosti navezena silná vrstva štěrku, po kterém se
nedá jezdit autem a ani pěší chůze není snadná) s tím, že město nechá zpracovat projektovou dokumentaci na opravu cesty
včetně odvodnění v rozsahu od křižovatky po dům pana Tomáška a požádá pana Tomáška o případné spolufinancování.
USNESENÍ č. RM/1186/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
výtah z jednoduché projektové dokumentace na opravu cesty
k čp. 10 v k.ú. Maršov I, ale vzhledem k tomu, že z projektové
dokumentace nevyplývají jednoznačné podmínky pro provedení stavby, nebo s některými rada nesouhlasí (například síla
vrstvy kameniva), požaduje rada svolat místní řešení na místě v
rámci jednání rady města dne 6.8.2014 od 18 hodin za účasti
členů rady, stavebního technika města a pana Hejzlara.
USNESENÍ č. RM/1187/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava chodníků po obci
- I. etapa“ včetně závazného návrhu Smlouvy o dílo (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1188/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby urychleně projednal se společností

TRANSPORT Trutnov s.r.o. návrat k týdenní četnosti svozu
odpadu z obce od srpna, včetně bioodpadu, a to s ohledem
na negativní odezvy občanů na plánovaný svoz komunálního odpadu od srpna, kdy by se měl střídat svoz bioodpadu
a směsného komunálního odpadu ve dvoutýdenních intervalech, a to zejména z hygienických důvodů, kdy zápach z
popelnice a kontejnerů po 14 dnech v letních měsících by
byl značný.
USNESENÍ č. RM/1189/77/2014
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) vedoucího technické čety, aby předložil do příštího jednání
rady harmonogram sekání obecních pozemků včetně mapového podkladu.
b) starostu města, vstoupil do jednání se společnostmi Krkonošské papírny, Benzina, Dehtochema, s některými nájemci
obecních pozemků apod., aby si pravidelně všichni zajišťovali údržbu svých pozemků a spolupracovaly s městem v
rámci harmonogramu sekání obecních pozemků.
c) starostu, aby zajistil po městě instalaci informačních cedulí, které navedou návštěvníky města na Muchomůrku k projektu Krakonošova Muchomůrka, protože v současné době
se turisté musí dotazovat místních občanů nebo v informačním středisku apod.

Město Svoboda nad Úpou a TJ Krakonoš pořádají

ROZLOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI
V
SEDLE
KDY??? V sobotu 30.8 2014 od 14:00 hod.
KDE??? TJ KRAKONOŠ (jezdecký areál u Pejosů)
PROGRAM:
Děti si budou moci zajezdit na konících
a ty odvážnější si budou moci
projet i proběhnout dětský parkúr.
A ti co zrovna nebudou jezdit,
si mohou užít odpoledne v koňské dílničce
a ochutnat připravené pochoutky.
Těšíme se na vás
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Antonín Tichý

Od vypuknutí Velké války, předznamenané červnovýSoučasná móda ošklivosti válcuje kulturu i běžný život. Prázdné plátno, kterého se umělec ani nedotkl, hromada roští v koutě galerie, mrtvolky v lihu
či autentické fekálie jsou prezentovány jako umění.
Kakofonie zvuků, puštěná hlavně pekelně nahlas nahradila hudbu a z obrazovek televizí i širokých pláten
multikin se valí obludy, splašky a krev. Kdejaký matlal
ovlivňuje fasádou svého domu všeobecný (ne)vkus.
Krásné mladé holky vynaloží spoustu času a někdy
i peněz, aby ze sebe udělaly odpuzující příšery s kérkami a piercingem i na nejintimnějších místech. Proti
některým byl tradiční strašák v zelí vrcholem vytříbené
elegance. Nebývalo tomu tak vždycky. Po staletí bývala ideálem krása, anebo aspoň líbivost, poplatná
momentální módě. Tím není míněno lakování reality
na růžovo, ale přirozená snaha zpříjemnit si prostředí, ve kterém žijeme. Určitou zdobností se pyšnily i
tak obyčejné a v podstatě nepříjemné písemnosti jako
jsou faktury. Ty tvoří nepřehlédnutelnou část obchodních papírů, tiskopisů s graficky pojednaným záhlavím, kterým se ve sběratelské hantýrce říká všeobecně
hlavičkové papíry. Bez ohledu na tiskařské techniky,
z nichž pochopitelně obrazové veduty firem jsou nejhledanější, používali je majitelé tradičních a prosperujících továren a obchodů i drobní řemeslníci. Každý
podle svého výtvarného cítění i kapsy. Dnes jsou žádaným zbožím na sběratelském trhu, vyhledávaným
regionálními badateli nejen pro nostalgické kouzlo
starých časů, ale i pro nespornou vypovídací hodnotu. Při představě všech úkonů, potřebných k vyhotovení každého takového lejstra, které bylo samo o
sobě nezaměnitelným unikátem, se není třeba divit,
že je příjemce pečlivě založil, i kdyby to nenařizoval
zákon o vedení účetnictví. Jaký je to rozdíl proti neosobnímu, strojem potištěnému kousku papíru, který
s lehkým srdcem zahodíme hned po zaplacení. A to
už vůbec nezmiňuji elektronické bezhotovostní platby.

Ne snad, že by se v současné době hlavičkové papíry
v obchodní podnikové korespondenci i soukromém
styku nepoužívaly, někdy jsou i graficky na úrovni.
Ale název seriálu „Střípky z dějin“ napovídá, že se zas
trochu prohrábneme starým papírem. Také svobodští
podnikatelé po sobě zanechali někdy i několik typů
různě zdobených listin. Honosné rytiny budov papírenského podnikatele Fiebigera pravidelní čtenáři
znají ze samostatného článku. Ani ostatní majitelé
papíren nezůstávali pozadu. Maršovský Roeder vsadil na několik variant čisté grafiky písma, zakladatel
pozdější „Weisshuhnky“ Franz Schmidt na hravé rozviliny. Elegantní papíry s erbovní vlašťovkou firmy Piette
vypovídají o skromnosti a vkusu svého majitele. Ten z
roku 1905 je i s jeho charakteristickým vlastnoručním
podpisem. Lichotivý pohled na svou nehezkou strojnickou provozovnu nabízel Václav Schneider. Skoro
to vypadá, že čím menší firma, tím nápadnější prezentaci najdeme na jejích písemnostech. U svíčkárny
možná hrálo roli, že ji vlastnil dlouholetý pan starosta.
Z drobných živnostníků mívali nejhonosnější faktury
jak je všeobecně známo kominíci. Ale i klempíř Graf
z náměstí se očividně plácnul při zadávání tisku přes
kapsu. Stejně jako maršovský „černý havran“ truhlář
Schiller. Jistá civilnost až strohost docela překvapí u
zavedených stavebních firem, jako byl majitel albeřických lomů a vápenek Johann Bischof, nebo vyhlášený stavitel Josef Capolago. Stanislav Hofman mladší
navázal svou současnou prodejnou elektrozboží na
předválečné zástupce firmy Philips, pány Ullmanna a
Kleina, jejichž faktura patří mezi ty povedenější. Obchodník Illner z Maršova I. vystavil účet za 15 citronů po 60 haléřích pro lesní divadlo v Dolní Olešnici
na blanket, nabízený některými šíbry na internetových
aukcích za zaokrouhlenou sumičku rovnou ekvivalentu několika kil tohoto tropického zdroje vitaminu C.
Atd. atp. - uvedené ukázky žádný komentář snad ani
nepotřebují.
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Rudolfovy slavnosti
ve Svobodě nad Úpou 20. září 2014

Program - hlavní pódium

XI. ročník

10:00 hod. Gnomus – dobová hudba
10:30 hod. Šermíři Okořská Garda – fechtýři
11:00 hod. Kaira Sabah – tanec se závojem, tanec s živým hadem
11:15 hod Chůdadlo – Fangle – komediální akrobatické vystoupení
11:30 hod. Gnomus – dobová hudba
12:00 hod. Vystoupení ZŠ Svoboda nad Úpou
13:00 hod. Příjezd Rudolfa II. (historický průvod)
13:45 hod. Skupina New Element
15:00 hod. Creedence Revival
16:15 hod. Bavič Václav Faltus & iluzionista Aleš Krejčí
18:00 hod. Zpěvák Bohuš Matuš, poté autogramiáda
19:30 hod. Skupina New Age of Smokie
21:00 hod. Kapela Koneckonců
22:00 hod. Ohnivá show kejklířů Chůdadla – Fire Hits, Vystoupení fakíra Špíny
22:30 hod. Kapela Koneckonců
0:30 hod. Ukončení programu

Program v centru města na náměstí

10:00 hod. po celý den – Dobová tržnice s řemesly, výstava motorek – veteránů
13:00 – 14:00 hod. Chůdadlo – obří postavy na koních, pouliční divadlo
17:00 – 17:45 hod. Chůdadlo – Drak, Jiří a věž, obří loutky, pouliční divadlo

Program ve středověkém ležení pod parkovištěm
10:30 hod. po celý den – střelba z kuší, vrhací zbraně, jízda na koních
– všem zdarma

Program na parkovišti

14:00 hod. Agentúra Mág – dobová magická čísla, malování na obličej,
balónková show
15:00 hod. Kaira Sabah – tanec s křídly, tanec s živým hadem
15:15 hod. Žongléřská dílna, výuka žonglování
16:15 hod. Kaira Sabah – Španělsko – cikánský tanec
s vějířem
16:30 hod. Šermíři Okořská Garda – cesta do Vallhally
(Vikingové )
17:00 hod. Kat Špína – katovna, ukázky mučicích nástrojů
17:40 hod. Gnomus – dobová hudba
18:10 hod. Agentúra Mág – dobová magická čísla malování na
obličej, balonková show

