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Na přelomu srpna a září budou zahájeny 
stavební práce na nové obchodní a prů-
myslové zóně Krkonošská, kterou město 
připravuje již od roku 2001. „V první fázi 
vznikne obchodní část, která je strategic-
ká pro průmyslovou zónu. Investor totiž 
připraví nezbytnou infrastrukturu pro prů-
mysl, kterou by jinak muselo zafinancovat 
město z veřejných prostředků. A těch je 
v poslední době obecně nedostatek,“ sdělil 
starosta Ivan Adamec.
Pro zónu Krkonošská zvolilo město snad-
no dostupnou lokalitu při hlavním tahu 
do Krkonoš. Obchodní a průmyslové zóny 
jsou tradičně umísťovány při strategických 
komunikacích v okrajových částech měst, 
aby nedocházelo k problémům s dopravní 
obslužností a zásobováním a zároveň aby 
nárůst dopravy neobtěžoval občany zvýše-
nou hlučností. V dané lokalitě se vyskytuje 
jen minimální rezidentní zástavba a komu-
nikace se s nárůstem počtu aut vypořádají 
bez problémů. Kvůli zajištění plynulosti 
dopravy navíc vznikne u výjezdu od auto-
bazaru STOLÍN kruhový objezd, odkud se 
bude do obchodní zóny vjíždět. Další vjezd 
vznikne na opačném konci areálu ve směru 
od hor. Zóna tak bude lehce přístupná jak 
místním, tak vzdálenějším zákazníkům. 
„Věřím, že zóna bude pro Trutnov příno-
sem. Jednak dá práci několika stovkám lidí 
a jednak zlepší nabídku zboží, za kterým 
musejí místní jezdit desítky kilometrů. 
Trutnov má se spádovou oblastí Krkonoš 
stejný počet obyvatel jako Hradec, kde 
existuje takových obchodních zón hned 
několik, proto se nedostatku zákazníků 
neobávám,“ doplnil starosta Ivan Adamec. 
Pozemky pro výstavbu získala v roce 2010 
developerská společnost MAPON. Ve výbě-
rovém řízení byla jediným zájemcem, který 
nabídl cenu akceptovatelnou pro město. 
To z prodeje získá v dalších letech až 30 mi-

lionů korun, protože samotná zóna Krko-
nošská bude vznikat postupně. Do konce 
příštího roku by se měla otevřít obchodní 
část s hypermarketem, hobbymarketem, 
fast foodem, řetězem menších obchodů 
a parkovištěm. V další fázi vyrostou na 
pozemcích objekty lehkého průmyslu. Po 
dokončení může zóna nabídnout 300 až 
500 nových pracovních míst. 
„Trutnov se neustále rozrůstá a modernizu-
je a tomu musí odpovídat i rozvoj souvisejí-
cí obchodní infrastruktury. Nyní zde máme 
šest menších marketů a jejich parkoviště 
jsou stále plná. Za módními značkami, ná-
bytkem či potřebami pro dům a zahradu 
lidé cestují do Hradce nebo klidně i do Pra-
hy. Trutnov už pro takovou obchodní zónu 
také vyrostl,“ dodal starosta. Na vytvoření 
obchodní zóny přitom panuje od samého 
začátku velká shoda napříč koalicí i opozicí.

Časté dotazy a námitky v souvislosti s prů-
myslovou zónou 
Odpovídá starosta Trutnova Ivan Adamec

Proč nebyly pro stavbu využity jiné loka-
lity ve městě, například budovy Texlenu?
Pro vytvoření průmyslové zóny je dopravní 
obslužnost jedním z hlavních východisek. Při-
jíždět do ní budou denně stovky aut a také 
zásobovací kamiony. Vzhledem k tomu, že 
ulice Horská a Polská jsou již nyní vytíženy na 
maximum, bylo prakticky vyloučeno využít 
jiné průmyslové areály ve městě. Zvolená lo-
kalita je snadno dostupná jak pro místní, tak 
pro lidi přijíždějící z hor. Kromě toho o vyu-
žití budov Texlenu rozhoduje jejich vlastník, 
kterým město Trutnov není.

Ohrozí zóna drobné podnikání v centru 
města?
Pokud bude zóna někomu konkurovat, tak 
jedině dalším marketům ve městě nebo hra-
deckým obchodním zónám, kterým, jak dou-

Průmyslovou zónu Krkonošská město připravovalo 
deset let. Letos se začne stavět 

fám, ubydou trutnovští zákazníci. Centrum 
města nadále zůstane přirozeným centrem 
místních i turistů s takovou nabídkou, která 
odpovídá poptávce. Do centra patří úřady, 
banky, restaurace, služby a obchody se speci-
fickým sortimentem, který do obchodní zóny 
nikdy patřit nebude. Naopak zóna přiláká do 
města další zákazníky z širokého okolí a ně-
kteří živnostníci se mohou se svým podniká-
ním přesunout do prostorů v obchodní zóně, 
která pro ně bude lukrativnějším místem. 

Je zóna Krkonošská v zájmu trutnovských 
občanů? 
Zóna přinese několik stovek pracovních 
míst a nabídne zboží, za kterým místní 

SUNDÁNÍ DRAKA
Občanské sdružení Trutnov – město draka 
a město Trutnov Vás zvou na Krakonošovo 
náměstí v sobotu 1. října od 14:00 hod. na 
tradiční akci, při které bude sundán trut-
novský drak z věže Staré radnice. Podobně 
jako v loňském roce bude sundání draka 
spojeno s pouliční zábavou pro všechny ge-
nerace. Speciálně pro tuto příležitost jsou 
připraveny originální hry pro nejmenší i vě-
kem pokročilé. Přijďte si se svými ratolestmi 
vyzkoušet např. stavbu věže a hradu, otes-
tovat svoji paměť u věže zapomnění nebo 
děvčata třeba dovednosti v šití. Kdo proká-
že, že je skutečným rytířem či správnou paní 
dvora, bude si moci pořídit památeční foto 
(viz obr.). Úpičtí střelci – páni z Vízmburku 
vás naučí střílet z kuše a luku. K tomu vše-
mu zahrají potulní muzikanti a nachystáno 
bude i občerstvení. V 16:00 hod. bude sun-
dán drak z věže radnice a poté odnesen z 
náměstí. Akce potrvá do 18:00 hod.  
„Přijďte pobejt!“ 

o.s. Trutnov – město draka
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dojíždějí. Její umístění je pečlivě zvoleno 

tak, aby lidi nezatěžovala ani dopravou, 

ani hlukem. Vznik zóny má již od začátku 

podporu napříč koalicí i opozicí, v minulém 

volebním období ji schvalovali i zvolení zá-

stupci Strany zelených a také byla součástí 

koaliční dohody.

Radní Martin Vokatý je zároveň hlavním 
architektem průmyslové zóny. Nejedná se 
o střet zájmů? 
O změně pozemků v územním plánu se 

hlasovalo před deseti lety a od té doby pro-

běhla už tři volební období, během kterých 

se zóna připravovala k realizaci. Pokud se 

jednalo o průmyslové zóně, tak se Martin 

Vokatý hlasování neúčastnil. Dlouhodobě 

má zóna jasnou podporu koalice i opozice. 

Pozemky získal v řádném výběrovém řízení 

soukromý developer, který se přihlásil do 

soutěže jako jediný, takže střet zájmů je 

zcela jistě vyloučen.

Je obchodní část zóny v rozporu se zákonem?
Vydané územní rozhodnutí není v rozporu 

s územním plánem města ani s územním 

plánem velkého územního celku Trutnov-

sko – Náchodsko a je plně v souladu se stát-

ní politikou územního rozvoje.

Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností

Dlouholetý historik a kronikář města Antonín Just, 
letos slavící úctyhodných devadesát let, se narodil 
28. srpna 1921 v Červeném Kostelci. V roce 1947 
přišel jako učitel do Trutnova, kterému zůstal věr-
ný dodnes. Působil zde na několika školách, ovšem 
nejvíce je spjat se zdravotnickou školou, kde učil 
v letech 1950 - 1992. Navíc na této škole v letech 
1959 - 1970 zastával funkci ředitele. Poté byl z její-
ho vedení odvolán pro svůj odmítavý postoj k oku-
paci Československa v srpnu 1968.
Velký kus práce vykonal Antonín Just jako his-
torik. Jeho celoživotním zájmem se staly dějiny 
Trutnova. Snažil se je přiblížit českým obyvatelům 
města, kteří do Trutnova nově přišli po skončení 
druhé světové války. Zvláště se zajímal a dosud 
zajímá o postavu renesančního městského kroni-
káře Simona Hüttela či o dějiny Trutnova na pře-
lomu 19. a 20. století. Své poznatky o historii měs-
ta začal publikovat již v 50. letech ve sbornících 
trutnovského muzea (Trutnovsko, Krkonoše-Pod-
krkonoší či Kronikářství a vlastivěda). S Muzeem 
Podkrkonoší spolupracuje dodnes a jeho návštěvy 
a nápady jsou zde vždy vítány. 
Výraznou měrou se jubilant podílel na knize, která 
vyšla v roce 1959 u příležitosti blížícího se 700. vý-
ročí první písemné zmínky o Trutnově. Velký podíl 
měl rovněž na tiskem vydaných průvodcích měs-

Městská policie k pohybu cyklistů, chodců a bruslařů

Z důvodu stále se zvyšujícího pohybu cyklistů, 
chodců a bruslařů na cyklostezkách a silnicích 
si připomeňme některé jejich povinnosti. 
Novela zákona 361/2000 Sb. zvýšila věkovou 
hranici pro používání cyklistické přilby schvá-
leného typu z 15 na 18 let, bez ohledu na to, 
jestli se cyklista pohybuje v obci nebo mimo 
obec. Cyklistická přilba musí být řádně nasa-
zena a připevněna na hlavě. Pro bezpečněj-
ší pohyb na kole nebo kolečkových bruslích 
však doporučujeme používat cyklistické přil-
by v každém věku.
V případě požití alkoholického nápoje před 
jízdou na jízdním kole mohou dostat cyklis-
té pokutu až dvacet tisíc korun. Strážníci MP 
Trutnov průběžně kontrolují alkohol v dechu 
cyklistů. V neposlední řadě je také potřeba 
připomenout, že jízdou po cyklostezce je 
cyklista povinen dbát veškerých ustanovení 
silničního zákona z toho důvodu, že cyklos-
tezka je vyšší forma organizace řízení pohybu 
cyklistů. Cyklostezky jsou pro jízdu cyklistů 
přesně vymezené vodorovným a svislým do-
pravním značením, které je nutné dodržovat. 
Mohou ji využívat nejen cyklisté, ale i další 
uživatelé, např. jezdci na kolečkových brus-
lích, lyžích a chodci. Pokud jde o společnou 
stezku pro chodce a cyklisty, mělo by zde do-
cházet k ohleduplnému chování všech jejích 
uživatelů k sobě navzájem.
Upozorněním ze strany MP Trutnov všem uži-
vatelům kolečkových bruslí a lyží je, že dle 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích, ve znění pozdějších před-
pisů, osoba, která se pohybuje na kolečko-
vých bruslích nebo lyžích, je zařazena podle 
ust. § 2 odst. j) zmíněného zákona o provozu 

na pozemních komunikacích jako chodec, 
a pohybuje-li se na pozemní komunikaci, 
stává se účastníkem provozu na této komuni-
kaci. Jedná se především o chodníky a stezky 
pro pěší a cyklisty. Dále dle ust. § 53 odst. 8) 
zákona, osoba pohybující se na lyžích, koleč-
kových bruslích nebo obdobném sportovním 
vybavení nesmí na chodníku nebo stezce pro 
chodce ohrozit ostatní chodce. Uživatelé ko-
lečkových bruslí mohou tedy používat jízdní 
pruh pro cyklisty nebo stezky pro cyklisty 
a rovněž stezky pro chodce. Při tom však ne-
smí cyklisty ani chodce ohrozit.
Závěrem je nutné rovněž připomenout, že:
- cyklista nesmí na přechodu pro chodce jet, 

kolo pouze vede;
- dítě mladší 10 let smí na silnici, místní ko-

munikaci a veřejně přístupné účelové ko-
munikaci jet na jízdním kole jen pod dohle-
dem osoby starší 15 let, to neplatí pro jízdu 
na chodníku, cyklistické stezce a v obytné 
a pěší zóně;

- cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou;
- cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet 

se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní 
kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vo-
zit předměty, které by znesnadňovaly řízení 
jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastní-
ky provozu na pozemních komunikacích;

- cyklista musí mít při jízdě nohy na šlapadlech;
- za snížené viditelnosti je cyklista povinen 

mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým 
světlem svítícím   dopředu a zadní svítilnu se 
světlem červené barvy.

Radek Svoboda 
zástupce ředitele MP Trutnov

Další krok přeshraniční spolupráce
Přeshraniční spolupráce s partnerským měs-
tem Kamienna Góra, převážně v kulturní 
oblasti, bude pokračovat i letos a příští rok 
a naváže na již realizovaný projekt „VIA 
BELLI 1866 - 2006 - naučné stezky a cyklotra-
sy po bojištích z roku 1866, oživení areálů 
bojišť z roku 1866 na Trutnovsku“. Tento 
projekt byl realizován v roce 2006 a hlav-
ním smyslem bylo formou 28 informačních 
tabulí, osazených v terénu od Kamiennej 
Góry přes Lubawku, Bernartice, Poříčí, Trut-
nov, Starý Rokytník, Studenec, Střítež, Staré 
Buky, Vlčice, Pilníkov, Kocbeře a Choustní-
kovo Hradiště, informovat populárně nauč-
nou formou obyvatele města a návštěvníky 
od nás, z Polska, Německa a dalších zemí 
o bitvách u Trutnova a u Starého Rokytní-
ku v neklidném roce 1866 a jejich důsled-
cích přímo v místech, kde dodnes zanechaly 
výrazné stopy a památky, např. hroby s po-
mníky, zapsané vzpomínky apod.
S ohledem na to, že celá naučná stezka má 
délku přibližně 60 km, vyžaduje poznání 
všech míst a stanovišť několik dní času. Při-
tom tyto informace zatím chybějí uceleně 
zpracované v tištěném průvodci. Také ne 
všichni zájemci, hlavně turisté, kteří k nám 
přijíždějí z větších vzdáleností, mají dosta-

tek času, aby si prošli nebo projeli na kole 
celou trasu.  
Tuto mezeru se bude snažit vyplnit projekt 
realizovaný ve spolupráci s partnerskou Ka-
miennou Górou a Svazkem obcí Východní 
Krkonoše, a to vydáním tištěného průvodce 
po všech 28 místech naučné stezky. Kromě 
textových informací bude průvodce doplněn 
barevnou obrazovou a mapovou přílohou 
v obvyklém měřítku turistické mapy s po-
drobnějším zobrazením okolí větších měst.
Vydání průvodce v české, polské a němec-
ké jazykové mutaci je plánováno na přelom 
června a července 2012, tedy u příležitosti 
146. výročí bitvy u Trutnova. Jeho zveřejně-
ní bude spojeno s ukázkou historické vojen-
ské jednotky v dobových uniformách s koň-
mi v Kamiennej Góre a v Trutnově. V našem 
městě budou současně instalovány také 
výstavní panely pořízené Komitétem 1866 
v rámci mikroprojektu „Oživení historic-
kých památek v česko-polském pohraničí“. 
Připravovaný projekt má název „Prů-
vodce po cestě bez hranic“ a reg. 
č. CZ.3.22/3.3.02/11.02379.

Ing. Hana Horynová
místostarostka

pokračování >>

Profesor Antonín Just 
slaví devadesátiny
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společenská rubrika

krátCe

Matriční události v červnu 2011
V červnu se v Trutnově narodilo celkem 66 dětí, z toho 
bylo 22 dětí trutnovských, 10 chlapců a 12 děvčat. 
V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 27 lidí, z toho 
bylo 19 našich občanů, 11 mužů a 8 žen.
Bylo  uzavřeno 26 sňatků, z toho dva sňatky byly 
uzavřeny církevní formou.
Dne 9.6. se ve staré radnici konaly Stříbrné podve-
čery, setkání manželských dvojic, které v tomto roce 
slaví 25. výročí svatby. Po přijetí starostou města Mgr. 
Ivanem Adamcem a po zapsání do pamětní knihy ná-
sledoval kulturní program s živou hudbou. Akci pra-
videlně připravuje komise pro občanské záležitosti.    
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při 
životních jubileích 32 občanů s kytičkou a malým dár-
kem. Všem jubilantům ještě jednou blahopřejeme.

Matriční události v červenci 2011
V červenci se v Trutnově narodilo 36 dětí, z toho 
bylo 15 dětí trutnovských, 5 chlapců a 8 děvčat.
V Trutnově zemřelo 40 lidí, z toho bylo 21 našich 
občanů, 6 mužů a 15 žen.
Bylo uzavřeno 25 sňatků, z toho byl jeden sňatek církevní.
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při 
životních jubileích 50 občanů s kytičkou a malým dár-
kem. Všem jubilantům ještě jednou blahopřejeme.

Věra Ouhrabková
ved. odd. matriky a evid. obyvatel

Pozvánka na Den otevřených dveří

21. září 2011 v Poradenském centru Svazu nesly-
šících a nedoslýchavých v ČR, oblastní organizace 
Trutnov, Horská ulice (bývalý okresní úřad), 3. patro, 
číslo dveří 439, od 9.00 do 17.00 hodin. Bezbariérový 
přístup – výtah.
Odborný poradce ze SNN Praha pan Jaroslav Paur 
provede kontrolu a seřízení sluchadla dle přání kli-
enta. Přítomen bude též zástupce firmy WIDEX Pra-
ha pan Petr Musílek. 
Při zájmu o zhotovení nové ušní tvarovky do zá-
věsných sluchadel možnost zhotovení otisku pro 
měkkou či tvrdou ušní tvarovku. Najdete zde kom-
penzační pomůcky, které nedoslýchavým nebo ne-
slyšícím pomohou zkvalitnit každodenní život (např. 
indukční smyčka se zesilovačem LA-215, signalizace 
atd.), prodej baterií do sluchadel, výměna hadiček 
v ušních tvarovkách. 
Pracovníci odborného sociálního poradenství pro 
osoby se sluchovým postižením jsou ochotni Vám 
poradit a pomoci. 
Polední přestávka od 11.30 do 12.30 hod. Děkujeme 
za pochopení.

Miroslav Pačesný, Libor Kalenský
OO SNN Trutnov

Klub zdraví Trutnov 
zve všechny příznivce zdravého životního 
stylu na CVIČENÍ S MAGDOU. 5.9. 2011 
v 17.30 hod., budova CASD, ul. M. Majero-
vé 86/10 (za nemocnicí). Ochutnávky.         
Témata na r. 2011: 3.10.  léčíme se potra-
vinami, 7.11.  imunita a životní styl, 5.12.  
předvánoční  koncert.
Více na: http://ceskesdruzeni.cz/sbory/trutnov

Kurzy AJ pro začátečníky, mírně pokro-
čilé a pokročilé 1x týdně 2 hodiny v Trutno-
vě, září 2011 – červen 2012. Cena 3 300,- Kč. 
Informace: 604 489 196, www.cvkhk.cz. 

tem z let 1960 a 1970. V 80. letech začal pravidel-
ně publikovat v Trutnovském zpravodaji, jehož 
nástupcem se v 90. letech staly dodnes vycházející 
Radniční listy. S jeho příspěvky se čtenáři moh-
li setkat i na stránkách sborníku Rodným krajem 
či novin Krkonošská pravda, Krkonošský deník a 
Trutnovinky. V mnohých ohledech je stále nepře-
konaná Justova kniha Trutnov známý – neznámý 
z roku 1991, jejímž spoluautorem je Karel Hybner. 
Nelze zapomenout ani na publikace A. Justa o sta-
rých pohlednicích Trutnova, o místním pivovaru, 
elektrárně, nemocnici, kostelích, Národním domě 
či o historii regionu v letech 1917 - 21 a 1945 - 60. 
Zatím poslední Justovou větší historickou prací je 
kniha Z historie Trutnova trochu jinak, kterou do-
provodil ilustracemi Josef Vik. Historici zabývající 
se druhou polovinou 20. století rovněž ocení fak-
tograficky velmi cennou kroniku Trutnova, kterou 
A. Just píše od roku 1958. K letošnímu roku čítá 
více než 20 000 stránek.
A. Just je znám také jako básník. Své básně začal pu-
blikovat již před více než šedesáti lety. Nedávno mu 
dokonce vyšly básnické sbírky Žena a Ještě ohlédnu-
tí ... O mnohostrannosti zájmů jubilanta svědčí i to, 
že v 50. letech působil jako předseda místního fot-
balového klubu, zatímco v následujícím desetiletí v 
Trutnově úspěšně propagoval saunování. Řadu let 
byl rovněž poslancem Okresního národního výboru 
v Trutnově i předsedou jeho zdravotnické komise. 
Za své mimořádné zásluhy o Trutnov obdržel An-
tonín Just v roce 1992 Kulturní cenu města Trut-
nova a od roku 2001 je i jeho čestným občanem.

Ondřej Vašata

>> pokračování Profesor Antonín Just …

Září 2011
www.mckarolinka.cz

Během prázdninových měsíců změnilo mateřské cen-
trum KAROlínka místo působení. Proběhla největší 
akce v historii KAROlínky – velká rekonstrukce no-
vých prostor a stěhování. Od 1. září 2011 otevíráme 
na nové adrese v budově Základní umělecké školy 
ve Školní ulici 13. Čekají Vás krásné, nové, barevné 
prostory a chystáme také novinky v našem provozu. 
Pravidelný provoz zůstává beze změn.
Ve čtvrtek 8.9. 2011 od 10 do 16 hod. zveme širokou 
veřejnost a všechny příznivce MC na prohlídku nově 
zrekonstruovaných prostor  v rámci Dne otevřených 
dveří. Těšíme se na Vás!

Pravidelný provoz

Pondělí 8:00 - 14:00

8:00 - 9:00

10:00

12:30

17:00 - 18:00

Volná herna pro maminky 
s dětmi
Hudební stavebnice pro děti 
5 – 6 let (housličky)
Cvičínek – cvičení rodičů 
s dětmi (poplatek 10,- Kč)
Čteníčko – pohádka po 
obědě
Hudební stavebnice

Úterý 8:00 - 14:00

10:00

10:00 - 11:00

12:30

Volná herna pro maminky 
s dětmi
Zpívánky – rytmické písnič-
ky s kytarou a hudebními 
nástroji
Angličtina pro dospělé – 
konverzace
Čteníčko – pohádka po 
obědě

Středa 8:00 - 14:00

10:00

12:30

15:30 - 16:30 
16:30 - 17:30

Volná herna pro maminky 
s dětmi 
Zpívánky – rytmické písnič-
ky s kytarou, tanečky
Čteníčko – pohádka po 
obědě
English for children
Hudební stavebnice               

Čtvrtek 8:00 - 14:00
10:00

15:45 - 16:45
17:00 - 18:00

Maminky s kojenci, těhotné
Cvičínek pro nejmenší
Břišní tance 
Cvičení PILATES pro po-
kročilé 

Pátek 8:00 - 14:00

10:00

12:30

Volná herna pro maminky 
s dětmi
Výtvarná dílna (poplatek 
10,- Kč)
Čteníčko – pohádka po 
obědě

Mateřské centrum KAROlínka se zapojilo do realizace 
projektu Sítě MC, o.s., podpořeného z OP LZZ „KROK 
K ZAMĚSTNÁNÍ“. V rámci tohoto projektu bude od září 
znovu probíhat poradenství pro zájemce o zaměstnání, 

a to vždy čtvrtý čtvrtek v měsíci od 9:00 do 14:00 hod. 
Náplní poradenství jsou individuální konzultace týkající 
se úskalí a možností při návratu do zaměstnání po del-
ší pracovní odmlce (jako např. po ukončení rodičovské 
dovolené). Mezi řešená témata patří především zjištění 
osobních potřeb a vlastností klienta, jeho reálné možnos-
ti pracovního uplatnění, pracovně-právní problematika, 
chování a orientace na pracovním trhu (do čehož zahrnu-
jeme i sestavení motivačního dopisu, životopisu, simulaci 
osobního pohovoru atd.). Zájemci se mohou hlásit v MC 
KAROlínka nebo přímo poradkyni Zdeňce Jiroutové na 
telefon 732 263 031 či e-mail: poradce.jiroutova@mater-
ska-centra.cz

3.9. 2011 během Trutnovského jarmarku máme ote-
vřeno a nabízíme zázemí pro rodiče s malými dětmi.

Připravujeme:
- 20.10. 2011 KAROlínka GALA BENE – benefiční zá-

bavné odpoledne a společenský večer v Uffu.  
 Podrobnější informace přineseme v příštím čísle RL.
- 24.10. – 31.10. Bazar dětského zimního ošacení
- Odpolední Klub pro školní děti
- Výtvarné tvoření pro předškoláky
- Tanečky pro maminky
- Cvičení pro rodiče s dětmi

Bude pokračovat:
- PILATES pod vedením lektorky Markéty Slavíkové
- Angličtina pro dospělé – konverzace pro středně 

pokročilé
- Angličtina pro děti – English for children s lektor-

kou Norou Mihálikovou
- Břišní tance 
- HUDEBNÍ STAVEBNICE – netradiční výuka základů 

hudby. Kontakt: D. Tvrdíková, 603 150 473. 
- Hlídání dětí s tetou Pavlou
Bližší informace o veškerých aktivitách a provozu 
poskytuje Š. Linková, tel. 737 335 651, nebo www.
mckarolinka.cz  

Poděkování za podporu při rekonstrukci a stěhování
Celou akci finančně, materiálně nebo prací podpořili: 
město Trutnov; Forbo, s.r.o., Praha; BAK stavební spo-
lečnost, a.s., Trutnov; VETIM, s.r.o., Úpice; Holada, s.r.o., 
Nové Město nad Metují; STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUT-
NOV, s.r.o.; TRANSPORT Trutnov, s.r.o.; ZPA Smart Ener-
gy, a.s.; Ambulance klinické psychologie PhDr. Lenka 
Hüblová, Trutnov; Gynekologicko-porodnická ambulan-
ce MUDr. Michaela Kokrhounová, Trutnov; TK OBALY, 
s.r.o.; REDAS, s.r.o.; ELEKTRO MICHALIČKA, s.r.o.; ČA-
LOUNICTVÍ Šterber Jan; rodiny Semerákova, Krejdlova, 
Konrádova, Patschova, Nepovímova, Borůvkova, Ježko-
va, Valnohova, Sadílkova, Burešova, Jiroutova, Tilňáko-
va, Prokůpkova, Cinkova, Linkova, Palkova, Vylíčilova, 
Hurdálkova a Lenka Gécová.
Děkujeme!

 Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková, Ing. Hana Cinková

Mateřské centrum KAROlínka

Dobrovolníci 
do sociálních služeb!
Na území okresu Trutnov startuje nový projekt. 
Jeho cílem je zapojit dobrovolníky do života kli-
entů sociálních organizací. Dobrovolník nedělá 
žádnou náročnou práci. Může zajít s babičkou 
či dědou na procházku, pro děti přichystat hru 
nebo si jen tak obyčejně popovídat. Lidé trávící 
část svého života za zdmi ústavů toto ocení. Vě-
nujte část sebe těm, kteří to potřebují! 

Projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních 
služeb v Královéhradeckém kraji II rozjíždí Ob-
čanské poradenské středisko, o.p.s., ve spolu-
práci s Královéhradeckým krajem. Program je 
financován z ESF a Státního rozpočtu ČR. O pro-
fesionální koordinování dobrovolníků se postará 
Dobrovolnická informační kancelář v ulici Říční 
929, 541 01  Trutnov (Oblastní charita Trutnov).

Přijďte si pro více informací ve středu od 13.00 
do 18.30 hod. a v pátek od 8.00 do 12.30 hod., 
e-mail: diktr@ops.cz, tel. 737 333 665, Martina 
Brožková.
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odbory Městkého úřadu inforMují

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto bytů:

Trutnov – Palackého čp. 80
/objekt na st. p. 171 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o vý-
měře - kuchyň 18,45 m2, 1. pokoj 24,30 m2, 
2.  pokoj 18,45 m2, standardní byt, číslo 
bytu 7, 3. podlaží. Součástí bytu je WC 
+ koupelna 10,00 m2 a komora 3,00 m2. To-
pení etážové plynové.

Měsíční nájemné: 4 488,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
6.9. 2011 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov – Bulharská čp. 65
/objekt na st. p. 101/1 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o vý-
měře - kuchyň 10,00 m2, 1. pokoj 28,00 m2, 
2. pokoj 21,00 m2, standardní byt, číslo 
bytu 1, 2. podlaží. Součástí bytu je WC 1 m2 
(vlastní mimo byt), koupelna 3,00 m2, spíž 
1,00 m2, předsíň 6,00 m2 a sklep 7,50 m2. 
Topení plynové etážové. 

Měsíční nájemné: 3 998,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
6.9. 2011 v 8.20 hod. přímo na místě.

Trutnov – Jihoslovanská čp. 142
/objekt na st. p. 83 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o vý-
měře - kuchyň 10,00 m2, 1. pokoj 15,00 m2, 
2. pokoj 15,40 m2, standardní byt, číslo 
bytu 1, 2. podlaží. Součástí bytu je WC 
0,80 m2, koupelna 2,90 m2, spíž 0,90 m2, 
předsíň 6,30 m2 a sklep 12,00 m2. Topení 
plynové lokální. 

Měsíční nájemné: 3 266,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
6.9. 2011 v 8.40 hod. přímo na místě.

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 69
/objekt na st. p. 114 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o vý-
měře - kuchyň 33,14 m2, pokoj 34,39 m2, 
hala 15,60 m2, standardní byt, číslo bytu 
2, 3. podlaží. Součástí bytu je WC 1,68 m2, 
koupelna 9,35 m2, předsíň 9,79 m2, spíž 
7,52 m2, komora 6,88 m2 a půda 2,00 m2. 
Topení etážové elektrické.

Měsíční nájemné: 6 157,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
6.9. 2011 v 9.00 hod. přímo na místě.

Byty se budou pronajímat na dobu neurči-
tou na základě výběrového řízení, kde se 
bude nabízet měsíční nájemné a zároveň 
předplacení nájemného. Předplacení ná-
jemného musí být nabídnuto minimálně 
ve výši 50 000,- Kč. Bude se posuzovat 
měsíční nájemné. V případě rovnosti nabí-
dek se bude posuzovat i výše předplacení 
nájemného.
Tiskopisy na pronájmy těchto bytů jsou 

k dispozici na internetových stránkách, 
v inforecepci a na bytovém oddělení MěÚ 
Trutnov.
Žádosti je možné podat do 9.9. 2011 do 
12.00 hod. Veřejné otvírání obálek 13.9. 2011 
v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov. Bližší infor-
mace obdržíte na majetkovém odboru MěÚ, 
čís. dveří 409, tel. 499 803 282.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto nebyto-
vých prostor:
Na základě usnesení Rady města v Trutno-
vě č.j. 2011-748/16 ze dne 1.8. 2011 zveřej-
ňujeme záměr města pronajmout nebyto-
vé prostory:

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 22
/objekt na st.p. č. 26/1 v k. ú. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o nebytové prostory v I. NP o cel-
kové výměře 69,70 m2 (místnost 33,10 m2, 
výstavní místnost 33,60 m2, 1 WC 3,00 m2). 
Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení 
prodejny, kanceláře, provozovny služeb.

Úvodní cena pro jednání:
2 223,- Kč/m2/rok za prodejnu, kancelář, 
výstavní místnost
1 111,- Kč/m2/rok za sklady, provozovnu 
služeb 
695,- Kč/m2/rok za WC

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, včetně uplatnění meziroč-
ního inflačního nárůstu nájemného. Ná-
jemce provede na vlastní náklady úpravy 
nebytových prostor k požadovanému způ-
sobu využití s tím, že v případě ukončení 
nájemního vztahu nebude zhodnocení ne-
bytového prostoru nájemci uhrazeno. Ne-
bude povoleno provozování kasina, herny, 
videoterminálu a sázkové kanceláře. 

Žádosti je možné podat do: 5. 9. 2011 do 
14.00 hod.

Veřejné otevírání obálek: 6. 9. 2011 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 13 500,- Kč na účet 
města vedený u Komerční banky, č. účtu 
6015-124601/0100, variabilní symbol 
3620493, konstantní symbol 0558. Do zprá-
vy pro příjemce uveďte své jméno a příjme-
ní, případně název právnické osoby.

K žádosti o pronájem nebytového prosto-
ru žadatel přiloží doklad o složené kauci 
a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení 
kauce. Kauce úspěšného žadatele bude 
použita na úhradu nájemného. Neúspěš-
ným žadatelům bude kauce vrácena. Kau-
ce nebude úročena. V případě odstoupení 
od uzavření nájemní smlouvy ze strany ža-
datele propadá kauce ve prospěch města. 

Žádost je možné podat na předepsaném 
formuláři tak, aby ji adresát obdržel nej-
později do doby možnosti podání žádosti. 
V žádosti uveďte identifikační číslo organi-
zace, případně přiložte kopii živnostenské-
ho listu nebo výpisu z obchodního rejstří-
ku. (Součástí nájemní smlouvy bude kopie 

živnostenského listu nebo výpis z OR.)

Žádost je možné vyzvednout v Informační 
recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v přílo-
ze, příp. na majetkovém odboru MěÚ Trut-
nov, č. dveří 409 (tel. 499 803 283). Cenová 
nabídka musí být v žádosti vyjádřena čísel-
nou hodnotou. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet 
nejpozději do doby možnosti podání žá-
dosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ 
Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmí-
da, Slovanské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, 
a heslem: PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PRO-
STOR, Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 22, 
„NEOTVÍRAT“.

Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel mož-
nost dávat písemné připomínky a námitky, 
nejpozději však do doby možnosti podání 
žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel. 

Na pronájem nebytového prostoru není 
právní nárok, město Trutnov si vyhrazuje 
právo odstoupit od tohoto záměru.

Na základě usnesení Rady města v Trutno-
vě pod č.j. 2011-750/16 ze dne 1. 8. 2011 
zveřejňujeme záměr města pronajmout 
nebytové prostory:

Trutnov – Školní čp. 13
/objekt na st.p. č. 269 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Střední Předměstí/

Jedná se o nebytové prostory umístě-
né ve III. NP o celkové výměře 184,10 m² 
(4 místnosti 51,70 m², 53,60 m², 54,80 m², 
24,00 m²). Místnosti lze pronajmout jako 
celek, případně jednotlivě.

Úvodní cena pro jednání: 
1396 Kč/m2/rok za kancelář

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou, včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce 
bude dále hradit náklady na služby spoje-
né s užíváním nebytových prostor. Proná-
jem nabízených nebytových prostor nesmí 
narušovat výuku v učebnách Gymnázia 
Trutnov, které s nabízenými nebytovými 
prostory bezprostředně sousedí. Žadatel 
o nebytové prostory tímto bere na vědomí, 
že zde probíhá školní výuka, s čímž souvisí 
hluk o přestávkách apod. Nájemce prove-
de na vlastní náklady úpravy nebytových 
prostor k požadovanému způsobu vyu-
žití s tím, že v případě ukončení nájemní 
smlouvy nebude zhodnocení nebytového 
prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povo-
leno provozování herny, kasina, videoter-
minálu a sázkové kanceláře.

Žádosti je možné podat do: 5.9. 2011 do 
14.00 hod.

Veřejné otevírání obálek: 6.9. 2011 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 6 300,- Kč za jednu 
místnost na účet města vedený u Komerční 
banky, č. účtu 6015-124601/0100, variabilní 
symbol 3620492, konstantní symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, případně název právnické osoby. 
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Výměna řidičských průkazů
Městský úřad Trutnov, oddělení registru 
řidičů, vyzývá veřejnost, aby včas přistoupi-
la k další etapě výměn řidičských průkazů, 
neboť 1. srpna 2011 nabyl účinnosti zákon 
č. 133/2011 Sb., který nově upravil lhůty 
pro výměnu řidičských průkazů. U řidič-
ských průkazů vydaných od 1. ledna 2001 
do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé 
povinni takto učinit nejpozději do 31. pro-
since 2012 a u řidičských průkazů vydaných 
od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou je-
jich držitelé povinni takto učinit nejpozději 
do 31. prosince 2013. Ve správním obvodu 
Městského úřadu Trutnov zbývá k povinné 
výměně do konce roku 2013 cca 7 300 řidič-
ských průkazů!

Po uplynutí stanovené doby pro jejich vý-
měnu není možné řídit motorové vozidlo. 
Z toho pramení i heslo „NEVYMĚNÍŠ – NE-
POJEDEŠ“. Rozhodující pro povinnost výmě-
ny je právě datum vydání řidičského průka-
zu nikoli jeho typ.

Výměna je osvobozena od správního po-
platku. S sebou je nutné vzít platný doklad 
totožnosti, jednu fotografii 3,5 x 4,5 cm 
a řidičský průkaz, kterému končí platnost. 
Výměna probíhá na příslušném pracovišti 
obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností podle místa trvalého pobytu držitele 
řidičského průkazu – pro správní obvod 
Městského úřadu Trutnov je tímto místem 
Horská 932, Trutnov (areál Autostylu). Nový 
řidičský průkaz bude vydán do 20 dnů od 
podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů 
po úhradě správního poplatku 500,- Kč).

Další informace můžete získat na interne-
tových stránkách www.vymentesiridicak.cz

Zdeněk Popelka
odd. dopravně správních agend

K žádosti o pronájem nebytového prostoru 
musí žadatel doložit doklad o složené kau-
ci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení 
kauce. Kauce úspěšného žadatele bude 
použita na úhradu nájemného. Neúspěš-
ným žadatelům bude kauce vrácena. Kau-
ce nebude úročena. V případě odstoupení 
od uzavření nájemní smlouvy ze strany ža-
datele propadá kauce ve prospěch města. 

Žádost je možné podat na předepsaném 
formuláři tak, aby ji adresát obdržel nej-
později do doby možnosti podání žádosti. 
V žádosti uveďte identifikační číslo organi-
zace, případně přiložte kopii živnostenské-
ho listu nebo výpisu z obchodního rejstří-
ku. (Součástí nájemní smlouvy bude kopie 
živnostenského listu nebo výpis z OR.)

Žádost je možné vyzvednout v Informační 
recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v přílo-
ze, příp. na majetkovém odboru MěÚ Trut-
nov, č. dveří 409 (tel. 499 803 283). Cenová 
nabídka musí být v žádosti vyjádřena čísel-
nou hodnotou. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet 
nejpozději do doby možnosti podání žá-
dosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ 
Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmí-
da, Slovanské nám. čp. 165, 541 16 Trut-
nov, a heslem: PRONÁJEM NEBYTOVÝCH 
PROSTOR, Trutnov – Školní čp. 13 – III. NP, 
„NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trutno-
vě pod č.j. 2011- 747/16 ze dne 1. 8. 2011 
zveřejňujeme záměr města pronajmout 
nebytové prostory:

Trutnov – Školní čp. 13
/objekt na st.p. č. 269 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Střední Předměstí/

Jedná se o nebytové prostory umístě-
né v suterénu budovy o celkové výměře 
92,20 m² (dříve školní dílny - 2 místnosti 
62,20 m², 17,90 m², sklad 12,10 m²). 

Úvodní cena pro jednání: 
695 Kč/m2/rok za sklad, provozovnu služeb

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou, včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce 
provede na vlastní náklady úpravy nebyto-
vých prostor k požadovanému způsobu vy-
užití s tím, že v případě ukončení nájemní 
smlouvy nebude zhodnocení nebytového 
prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povo-
leno provozování kasina, herny, videoter-
minálu a sázkové kanceláře.

Žádosti je možné podat do: 5. 9. 2011 do 
14.00 hod.

Veřejné otevírání obálek: 6. 9. 2011 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 6 400,- Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620491, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případ-
ně název právnické osoby. 

K žádosti o pronájem nebytového prostoru 
musí žadatel doložit doklad o složené kau-
ci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení 
kauce. Kauce úspěšného žadatele bude 
použita na úhradu nájemného. Neúspěš-

ným žadatelům bude kauce vrácena. Kau-
ce nebude úročena. V případě odstoupení 
od uzavření nájemní smlouvy ze strany ža-
datele propadá kauce ve prospěch města. 

Žádost je možné podat na předepsaném 
formuláři tak, aby ji adresát obdržel nej-
později do doby možnosti podání žádosti. 
V žádosti uveďte identifikační číslo organi-
zace, případně přiložte kopii živnostenské-
ho listu nebo výpisu z obchodního rejstří-
ku. (Součástí nájemní smlouvy bude kopie 
živnostenského listu nebo výpis z OR.)

Žádost je možné vyzvednout v Informační 
recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v přílo-
ze, příp. na majetkovém odboru MěÚ Trut-
nov, č. dveří 409 (tel. 499 803 283). Cenová 
nabídka musí být v žádosti vyjádřena čísel-
nou hodnotou. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovan-
ské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: 
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trut-
nov – Školní čp. 13, „NEOTVÍRAT“.

Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel mož-
nost dávat písemné připomínky a námitky, 
nejpozději však do doby možnosti podání 
žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel. 
Žadatel, který podá včas svoji nabídku, má 
možnost zúčastnit se otvírání obálek v ter-
mínu výše uvedeném.

Na pronájem nebytového prostoru není 
právní nárok, město Trutnov si vyhrazuje 
právo odstoupit od tohoto záměru.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

INFORMACE PRO RODIČE 
ŽÁKŮ 9. TŘÍD ZŠ

Ve dnech 13. října a 14. října 2011 se v pro-
storách Národního domu v Trutnově usku-
teční prezentační akce středních škol pod 
názvem PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘED-
NÍCH ŠKOL REGIONU KRKONOŠE. Záštitu 
nad přehlídkou přijali pan Bc. Lubomír 
Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, 
pan PhDr. Bc. Jiří Nosek, radní kraje s gescí 
za oblast školství a kultury, a pan Mgr. Ivan 
Adamec, starosta města Trutnova. Akce se 
koná s finanční podporou kraje.

Na výstavu je přihlášeno více než 30 vysta-
vovatelů a dohodou se základními školami 
bude organizována doprava žáků 9. tříd 
z regionu. Partnery akce jsou Krajská hos-
podářská komora Královéhradeckého kra-
je – Jednatelství Náchod, OZP Hradec Krá-
lové, Svazek měst a obcí Krkonoše a Svazek 
obcí Východní Krkonoše, Jiráskova chata 
KČT Dobrošov a Střední škola propagač-
ní tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Gene-
rálním sponzorem je Česká spořitelna OP 
Hradec Králové. Cílem akce je poskytnout 
žákům 9. tříd a jejich rodičům informace 
o nabídce oborové struktury všech typů 
středních škol. 

Výstava je otevřena rodičům a veřejnos-

zprávy z Města

ti ve čtvrtek 13. října od 13 do 17 hodin, 
v pátek 14. října od 8 do 17 hodin. Vstup 
na přehlídku je bezplatný! 

Za pořadatele
Vladimír Štěpánek

bon miroir, spol. s r.o., Hronov

MOST K ŽIVOTU, o.p.s., 
Trutnov, Šikmá 300
Aktuálně 3. 9. 2011 začíná akreditovaný kurz Pra-
covník sociální péče na 150 hodin (víkendově)!

V měsíci září pro Vás pořádáme semináře: 
Syndrom vyhoření a duševní hygiena (1 den)
Termín: 8. 9. 2011, 9 – 15 hod.
Most k životu, o.p.s., cena 990,- Kč/osoba a den

Základy sociální pedagogiky (1 den)
Termín: 19. 9. 2011, 8 – 16 hod.
Most k životu, o.p.s., cena 1 320,- Kč/osoba 
a den

Prevence bolesti zad a páteře při ošetřování 
(1 den)
Termín: 26. 9. 2011, 9 – 14 hod.
Most k životu, o.p.s., cena 890,- Kč/osoba 
a den

Rezervace a informace k seminářům i kurzům: 
Mgr. Andrea Zvolánková, tel. 775 303 116 nebo 
499 841 998, most.zvolankova@seznam.cz, 
www.mostkzivotu.cz.
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Železničáři v Trutnově u příležitosti Dnů ev-
ropského dědictví, které se každoročně po-
řádají, připravují i tentokrát Den otevřených 
dveří ve zdejším železničním depu. V neděli 
11. září jej uspořádají pro veřejnost pracovníci 
depa a Klub železničních modelářů Trutnov, 
který má své zázemí ve Středisku volného 
času v ulici Rudolfa Frimla. Při této v podstatě 
pracovní slavnosti, kdy se jako v loňském roce 
očekávají stovky návštěvníků, si trutnovští že-
lezničáři spolu s občany města, s jeho vedením 
a dalšími hosty připomenou jedno z význam-
ných zdejších výročí. K 1. červnu 2011 je totiž 
zaznamenáno 140 roků, jež uběhly od vzniku 
zdejšího železničního depa, které bylo otevře-
no dne 1. června 1871.
Návštěvníci Dne otevřených dveří zhlédnou 
mnohé dokumenty, některé i v originále, také 
exponáty o trati Trutnov – Svoboda nad Úpou, 
na které ještě na sklonku uplynulého 20. sto-
letí končila jízda rychlíků z Prahy. Tento úsek 
železnice byl v provozu od 18. prosince 1871, 
a je tak v jízdních řádech zaznamenán celkem 
ve třech kalendářních stoletích. Po krátké pro-
vozní odmlce převzala tuto trať o délce 10 
km od Československých státních drah do své 
správy společnost VIAMONT Regio, a. s. 
Mnohé z toho, co obsahuje tato informace, 
přiblíží např. i zamýšlená výstava týkající se 
lokomotiv a doplňujícího vybavení. Některé 
z tažných vozidel si současníci ještě dnes při-
pomenou z někdejšího každodenního  provo-
zu na kolejích z Trutnova k Jaroměři a Hradci 
Králové, z Trutnova do křižovatky Stará Paka 

nebo do Ostroměře. V této souvislosti si připo-
meňme, že v uvedené podkrkonošské oblasti, 
po trati přes Trutnov a Starou Paku, projížděl 
rychlík do Prahy z tehdejšího města Breslau, 
později Wroclaw nebo také Vratislav, a zpět.
Některé originály lokomotiv a vozů, osobních 
i nákladních, z období posledních desetile-
tí, mohou zájemci spatřit nejen v depu a na 
okolních tratích, ale také na vystavených, 
vlastnoručně vyrobených zmenšených mode-
lech. Ty připravuje pro svou každoroční výsta-
vu Klub železničních modelářů, který oboha-
cuje svými přehlídkami miniaturních ukázek 
zájmy obdivovatelů už čtyřicet let. 

-far- 

Zvláštní parní vlak
045 Trutnov – Svoboda nad Úpou a zpět
11.9. 2011

Trutnov hl.n.  12.30 14.30
Trutnov – Zelená Louka 12.35 14.35
Trutnov – Staré Město 12.39 14.39
Kalná Voda  12.43 14.43
Mladé Buky  12.48 14.48
Svoboda nad Úpou  12.52 14.52

Svoboda nad Úpou  13.10 15.10
Mladé Buky  13.15 15.15
Kalná Voda  13.20 15.20
Trutnov – Staré Město 13.24 15.24
Trutnov – Zelená Louka 13.28 15.28
Trutnov hl.n.  13.32 15.32

Občanské sdružení Diakonie Broumov je 
nezisková organizace, která poskytuje so-
ciální služby občanům z okraje společnosti 
– materiální pomoc sociálně potřebným, 
azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJEME SBÍRKU 
POUŽITÉHO OŠACENÍ
- Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, 

dětské/
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 

záclony 
- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedá-

vejte nám odřezky a zbytky látek)
- Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, 

skleničky – vše nepoškozené
- Peří, péřové a vatované přikrývky, polš-

táře a deky
- Obuv – veškerá nepoškozená

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače a jinou elek-

troniku, matrace, koberce – z ekologic-

kých důvodů

- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky 

- ty se transportem znehodnotí

- znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční v sobotu 17.9. 2011 
od 9.00 do 17.00 hod. - nákladové ná-
draží Trutnov. Na nádraží bude přistaven 
vagon, u kterého bude zaměstnanec Dia-
konie Broumov, který od Vás Vámi daro-
vané oděvy převezme.
Věci prosíme zabalené do igelitových pyt-

lů či krabic, aby se nepoškodily transpor-

tem.

Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informa-

ce Vám rádi sdělíme, tel.: 224 316 800, 

224 317 203.

Dědictví na kolejích Jsme stejní: 
Swidnica - Trutnov
Pod tímto heslem se ve dnech 9. a 10. července 
uskutečnil zájezd 40 občanů Trutnova do part-
nerského města Swidnica v Polsku na XIV. Festi-
val otevřeného divadla. Zájezd připravili pracov-
níci společenského centra UFFO v rámci dohody 
mezi městy Swidnica a Trutnov a byl spolufinan-
cován z prostředků ERDF prostřednictvím Euro-
regionu Glacensis.

Vyjeli jsme v sobotu dopoledne a na okraji měs-
ta Swidnica nás čekala průvodkyně, paní Božena 
Kuźma, vedoucí oddělení amatérských činností, 
která se nám věnovala po celou dobu pobytu.

Po ubytování ve Swidnickém centru rekrea-
ce a sportu na okraji města jsme se vydali do 
historického centra, kde jsme v Zemanské re-
stauraci na Rynku byli přivítáni paní Joannou 
Gadzińskou, předsedkyní rady města Swidnice, 
a jejími spolupracovnicemi.

Po obědě jsme se vydali na procházku městem po 
jeho památkách. Nejprve jsme navštívili muzeum 
starého kupectví. Viděli jsme velmi pěknou ex-
pozici historických obchodů - koloniálu, lékárny, 
hospody, pivovaru, výstavu historických měřidel 
a vah a v prvním patře historický model města. Po 
prohlídce muzea jsme šli ke kostelu Míru. Uchvá-
tila nás překrásná stavba zhotovená celá ze dřeva 
s nádhernou vnitřní výzdobou. V podvečer jsme 
se vrátili na náměstí, kde jsme zhlédli pantomimu 
pouličního divadla Teatr Nikoli z Krakowa a po-
slední noční představení divadla Teatr Cotinuo 
z jižních Čech. Po skončení o půl jedenácté se 
s námi rozloučila paní Gadziňská a naše průvod-
kyně nás odvedla na místo ubytování.

V neděli po snídani jsme s naší průvodkyní šli na 
prohlídku dalších historických památek města 
Swidnice. Navštívili jsme monumentální kated-
rálu sv. Stanislava a sv. Václava, prohlédli si his-
torické stavby v centru, včetně kašen na Rynku. 
Na závěr jsme navštívili v nádherných prostorách 
galerie fotografie výstavu fotografií Edwarda 
Grzegorza Funkeho – „Portrét ze světa“, kona-
nou rovněž v rámci festivalu. Prohlídka nádher-
ných fotografií z celého světa byla důstojným 
zakončením programu našeho pobytu.

V odpoledních hodinách jsme se vydali na ces-
tu zpět a v podvečer se vrátili do Trutnova, plni 
zážitků z tohoto krátkého, ale krásného pobytu 
v našem partnerském městě.

Závěrem bych chtěl jménem účastníků zájezdu 
poděkovat všem, kteří se o tento pobyt zaslouži-
li, zejména představitelům měst Swindice a Trut-
nova, organizátorům ze společenského centra 
UFFO, paní Gadziňské, která se nám věnovala 
celou sobotu, a dále naší průvodkyni paní Bože-
ně Kuźma ze Swidnice, která nás provázela po 
celou dobu pobytu ve Swidnici, a panu Zdeňku 
Fibírovi ze společenského centra UFFO, který 
s námi byl po celou dobu zájezdu.

V neposlední řadě patří dík i řidiči autobusu 
panu Milanu Zimovi, který nás nejen bezpečně 
dovezl tam i zpět, ale posloužil také jako tlu-
močník, zhotovil řadu fotografií z pobytu, které 
jsou k dispozici ve společenském centru UFFO, 
a ochotně vyhověl všem přáním a potřebám 
účastníků zájezdu.

Ing. Jindřich Podlipný 
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SHELTER INFORMUJE
NZDM Shelter jakožto jedna ze služeb 
RIAPSu Trutnov na léto nezavírá, nao-
pak léto je obdobím vnitřního nadech-
nutí, úklidu a nabývání nových sil. S 
ohledem na tábory, odjezdy na dovo-
lené, prázdniny u babiček a dědečků 
jsme upravili otevírací dobu obou klubů 
– jak Klubu pro mládež, tak Klubu pro 
děti – na dvě odpoledne v týdnu, a to 
v úterý a ve středu. Což neznamená, že 
bychom v ostatní dny (pondělí a čtvrtek) 
měli zavřeno, jen je netrávíme v budově, 
ale vymýšlíme program venku, abychom 
využili pěkného počasí, než nás zase na 
celou zimu zažene mezi čtyři stěny. Pro-
gram se můžete dozvědět na www.ri-
aps.cz/shelter nebo na Facebooku www.
facebook.com/nzdm.shelter

Co máme za sebou?
Tento půlrok byl v mnohém nový – od 
ledna tohoto roku působíme na nové 
adrese – Na Nivách, v bývalém „Důcho-
dě“. Rozšířili jsme službu o novou, mlad-
ší cílovou skupinu – děti od 8 do 14 let. 
Navázali jsme kontakt s novými uživate-
li, poprali se s byrokratickým systémem, 
nastolili nový režim, začali intenzivněji 
komunikovat se státními orgány, pre-
zentovali se na školách, pořádali besedy, 
ochutnávky, účastnili se několika akcí ... 
Nezahálíme. 

V číslech tento půlrok vypadá následovně:
- 6x beseda na školách
- 10x uspořádaná „Ochutnávka“ pro 

školy v prostorách NZDM
- 8x uspořádaná beseda pro klienty klubů
- zúčastnili jsme se hry na Mafiány, pořá-

danou SVČ, a gymnaziálního Majálesu
- uspořádali jsme několik turnajů a sou-

těží pro klienty
- již podruhé jsme uvítali spřátelený 

klub z Dánska a uspořádali společné 
odpoledne

- na praxi jsme ve službě měli dvě prakti-
kantky

- navštěvuje nás 123 chlapců a 74 dívek
- poskytli jsme 4272 služeb, z toho pa-

tří 2371 mezi vzdělávací, výchovnou a 
aktivizační činnost a 1482 do sociálně 
terapeutické oblasti

Abychom naši službu neustále inovovali 
a neusínali na vavřínech, jezdíme všichni 
po různých vzdělávacích kurzech a profi-
lujeme se dle našich specializací a zájmů. 
Ondřej Máslo se zúčastnil 5 kurzů, Dana 
Stejskalová 4 kurzů, Martina Vyčítalová 
3 a Michala Volková 4 kurzů. Rozhodli 
jsme se zjistit, jak na tom jsme ve vztahu 
k naplnění podmínek inspekce kvality, a 
domluvili se s panem Bc. Syrovým (profe-
sionál z oboru, několik let pracovníkem 
NZDM, poté KC, inspektor sociálních slu-
žeb, supervizor) na rozvojovém auditu. 
Byla to pro nás všechny velká zkouška, 
ale až na pár bodů, které jsme obratem 
opravili, jsme z auditu vyšli velmi dobře, 
pochváleni za dobrou praxi a jedineč-
nost v oboru. Chtěli bychom tímto také 

panu Syrovému poděkovat za upřímnost 
a dobré rady, o které se můžeme opřít.

Co nás čeká?
Plánujeme již tradiční akce na podzim, 
jako je „Trutnov známý a neznámý 
...“ pro 9. třídy ZŠ, Zewlení s Sheltrem, 
workshopy s výtvarnou dílnou Bosorka a 
mnohé další.

Cílem každé sociální služby by mělo být, 
aby měla co nejméně klientů, protože by 
to znamenalo, že se máme všichni dobře 
a podobné služby nepotřebujeme. To je 
i naším cílem do budoucnosti, ale v těch-
to časech doufáme, že navážeme přímý 
kontakt alespoň s polovinou těch, kteří 
naše služby potřebují, a nepřímo oslo-
víme většinu dětí a mládeže, které mají 
jakékoliv problémy, aby věděly, že na to 
nikdy nejsou samy! 

Celý tento malý zázrak na tenkém ledě 
je možný jen díky podpoře kolegů z RI-
APSu, naší trpělivé supervizorce Helče 
Němečkové, shovívavé podpoře matky 
nad divokým děckem města Trutnova, 
originalitě Bosorky, materiální podpoře 
při soutěžích a turnajích K+K ski school, 
Lokomotiva Trutnov a Kafírna Trutnov, 
a za to, že jsme vůbec vidět, vděčíme 
Express Tisk Trutnov. To celé ve finanční 
režii ESF, kraje, MPSV a města Trutnova.

Děkujeme všem za přízeň, doufáme, že 
nikdy nebudete muset naše služby vyu-
žít, ale přesto nezapomeňte – jsme tu 
pro vás!

Za team NZDM Shelter RIAPS Trutnov
vedoucí služby Michala Volková

Aktivita je součástí individuálního projek-
tu Služby sociální prevence v Královéhra-
deckém kraji (www.socialniprojekty.cz).

Projekt je financován z ESF a státního 
rozpočtu ČR prostřednictvím operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Mateřský klub ŽELVIČKA
při ZŠ Mládežnická 536, Trutnov
(za Kuaflandem, vedle I. stupně)
www.zelvicka.webnode.cz

Vážení příznivci Želvičky,
po prázdninách se pro Vás opět otevíra-
jí  prostory Želvičky. Herničky budou ote-
vřeny od 1. 9. od 9 h. Provozní doba zů-
stává stejná, s možností prodloužit si pobyt 
i po 12. hodině. Využít opět můžete služby 
školní jídelny, s donáškou oběda přímo do 
Želvičky (po domluvě). 
Letošní školní rok však přináší změny v ce-
nách. Podrobné informace se dozvíte na 
stránkách www.zelvicka.webnode.cz. 
S každým novým zářijovým začátkem se 
snažím o nějakou novinku, a tak se i v tom 
letošním startu můžete na něco nového tě-
šit. 

Lenka Kuchařová, DiS.

PONDĚLÍ - BUDULÍNEK - 8:30 – 11:30 h 
 – příjem přihlášek od 1. 9.
 - MANIPULACE S NOVOROZENCI 

A MALÝMI DĚTMI - od 10 h
 - ZUMBA - 19 – 20 h 
ÚTERÝ - VOLNÁ HERNA - 9 – 12 h
 - KULIHRÁŠCI - od 9:30 h – cvičení 

rodičů s dětmi od 1 do 2 let 
 - KLUBÍČKA - od 10:30 h – cviče-

ní rodičů s dětmi od 6 měsíců do 
1 roku 

 - PILATES - 19 – 20 h
STŘEDA - VOLNÁ HERNA - 9 – 12 h
 - RARÁŠCI - od 9:30 h – cvičení ro-

dičů s dětmi od 2 let
 - SVĚTLUŠKY - 16:30 – 17:30 h 
 – taneční a pohybová průprava 

pro děti od 4 let. Tančí se bez ro-
dičů. 

 - ZUMBA - 19 – 20 h 
ČTVRTEK - VOLNÁ HERNA - 9 – 12 h
 - NOTIČKA - od 10 h – zpívání, 

jednoduché hudební nástroje, ta-
nečky …

 - PILATES - 18 – 19 h 
 - ZUMBA - 19 – 20 h 
PÁTEK - VOLNÁ HERNA - 9 – 12 h
 - ŠIKULKA - od 10 h – výtvarná díl-

nička pro děti a jejich rodiče

Z KALENDÁŘE AKCÍ
- CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI, NOTIČKA, ŠI-

KULKA I BUDULÍNEK zahajují činnost 
v týdnu od 12. 9. 2011

- MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝ-
MI DĚTMI - 12.9., 19.9. a 26.9. – 10.10., 
17.10. a 24.10. – 7.11., 14.11. a 21.11.

- KURZY STIMULACÍ: 
 Děti 0 – 6 měsíců: 6. 10. a 13. 10.
 Děti 6 – 12 měsíců: 20. 10. a 27. 10. 
- kurzy jsou zaměřeny na rozvoj a kontro-

lu všestranného psychomotorického (tj. 
psychického a pohybového) vývoje dítě-
te a jednotlivých dovedností spojených 
s vývojovými etapami do jednoho roku 
života. Více informací o připravovaných 
kurzech najdete na stránkách MK Žel-
vička v rubrice „PROGRAM“ nebo přímo 
u lektorky kurzů: Mgr. Iva Bolehovská, 
tel. 605 414 719, brzla@seznam.cz
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VÝPOČETNÍ TECHNIKA - POČÍTAČE

WÉWÉWÉ – DĚTSKÝ INTERNET
Základy práce s Internetem hravou formou.

2. - 4. tř. 500,- Kč

POČÍTAČOVÉ FÍGLE PRO DOSPĚLÉ – kurz pro za-
čátečníky a lehce pokročilé
Digitální fotografie - jak dostat fotku do počítače, jak 
ji upravit, jak ji poslat. Internetové nástroje a multi-
media – jak dostat fotografii a video na internet, jak 
jednoduše vytvořit fotogalerii, jak si jednoduše vytvo-
řit blog/internetovou stránečku. Internetové služby a 
weby. 
Kurz proběhne v období říjen - listopad 2011 v hodi-
nové dotaci cca 8 x 2 hodiny.

18 - … let 1 000,- Kč

MEDIAL
Kroužek zaměřený na vytváření digitálních materiálů, 
jejich zpracování a publikaci. Naučíme se zacházet 
s digitálním fotoaparátem a kamerou, zpracovat a 
upravovat fotografie s videem na počítači. Zapojíme 
se do aktivit eTwinning a budeme spolupracovat přes 
internet s kamarády v zahraničí.

12 - 15 let 600,- Kč

JAZYKOVÉ KROUŽKY

ANGLIČTINA HROU 
Základy cizího jazyka zábavnou a hravou formou.

1. tř. 500,- Kč

TURISTIKA, PŘÍRODOVĚDA A OSTATNÍ

RYBAŘÍCI – začátečníci
Základy rybolovu, příprava ke zkouškám k získání ry-
bářského lístku, rybářské závody.
Pravidelné schůzky 1x za 14 dní v PONDĚLÍ 16:00 
- 17:00 hod.

1. tř. 
- mládež

400,- Kč

RYBÁŘSKÝ – pokročilí
Získání rybářského lístku, rozvoj znalostí a dovedností, 
účast na soutěžích.
Pravidelné schůzky 1x za 14 dní v PONDĚLÍ 17:00 
- 18:00 hod.

3. tř. 
- mládež

400,- Kč

SOPTÍCI – MLADÍ HASIČI
Cvičení s hasičskou technikou, soutěže. *Další fin. 
příspěvky: 100,- Kč/ročně (členství ve Sboru dobrovol-
ných hasičů Trutnov)

1. - 9. tř. 400,- Kč

STŘELCI
Střelba ze vzduchové pušky a pistole, rozvoj střelec-
kých dovedností, účast v soutěžích.
Pravidelné schůzky v PONDĚLÍ 17:00 - 18:00 hod.
1. schůzka v pondělí 3. 10. 2011 (sraz u vchodu 
na 1. stupeň ZŠ Ml. v 17:00 hod.)

5. tř. 
- mládež

500,- Kč

ZDRAVOTNÍČEK
Zábavnou a hravou formou tě seznámíme se základy 
1. pomoci.

3. - 7 tř. 400,- Kč

SPORT A TĚLOVÝCHOVA

KOPANÁ
Kroužky jsou vedeny trenéry fotbalového oddílu FKM 
ÚPA a členové kroužků se zařazují do mládežnických 
družstev tohoto oddílu. Bude proveden výběr a násled-
né rozdělení do několika kategorií! Pravidelné termí-
ny tréninků záleží na kategorii, do které je hráč 
zařazen.
*Další fin. příspěvky: 2 300,- Kč/rok
(v částce je započítáno školné KZČDM „Eldorádo“)

chlapci
1. - 9. tř.

400,- Kč

CVIČENÍČKO
Formou her a soutěží cvičení k návyku správného dr-
žení těla, relaxace, radost z pohybu.
Pravidelné schůzky v PONDĚLÍ odpoledne.

4 roky 
- 1. tř.

400,- Kč

SPORŤÁČEK
Všestranný rozvoj dítěte za pomoci různých her a ná-
činí.
Pravidelné schůzky v PONDĚLÍ odpoledne.

2. - 4. tř. 400,- Kč

VYBÍJENÁ
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.
Pravidelné schůzky v PONDĚLÍ odpoledne.

4. - 6. tř. 500,- Kč

„VČELIČKY“ - CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Cvičení s říkadly, písničkami, říkanky cvičené v kruhu, 
jednoduché pohybové hry, … Cvičení a hry v tělocvič-
ně jsou přizpůsobeny věku dětí.
1. schůzka v úterý 4. 10. 2011 (sraz u vchodu do 
tělocvičen ZŠ Ml. v 16:00 hod.). Pravidelné schůz-
ky v ÚTERÝ 16:00 - 17:00 hod.

2 - 4 roky 500,- Kč

VOLEJBAL PRO DÍVKY A ŽENY
Míčové hry pro radost z pohybu.
Pravidelné schůzky ve ČTVRTEK 19:00 - 20:00 
hod.

15 - … let 500,- Kč

KARATE – začátečníci i pokročilí
Rozvoj fyzické zdatnosti a umění sebeobrany.
Pravidelné schůzky v ÚTERÝ a ve ČTVRTEK 17:00 
- 19:00 hod.

2. tř. 
- mládež

500,- Kč

SOFTBALL 
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry. Účast na 
domácích i mezinárodních turnajích pod hlavičkou SK 
Trutnov HSM.
1. schůzka v úterý 4. 10. 2011 (sraz u vchodu do 
tělocvičen ZŠ Ml. v 16:00 hod.). Pravidelné schůz-
ky v ÚTERÝ a ve ČTVRTEK 16:00 - 18:00 hod.

dívky
2. - 9. tř.

500,- Kč

STOLNÍ TENIS 
Zdokonalení hry.
Pravidelné schůzky v PONDĚLÍ 17:00 - 18:00 hod.

4. - 7. tř. 500,- Kč

• Kroužky zahajují svou činnost v týdnu od 
26. 9. 2011 a končí první týden v červnu 
2012.
• Podepsanou přihlášku doneste nebo po-
šlete (na výše uvedenou adresu) do KZČDM 
nejpozději do čtvrtka 15. 9. 2011.
• O termínu první schůzky budou děti ZŠ 
Mládežnická informovány školním rozhla-
sem a na nástěnkách. Děti 1. - 3. tříd, děti 
a mládež z ostatních škol budou na první 
schůzku pozvány písemně. Při odevzdá-
ní přihlášky po termínu si každý účastník 
musí již zjistit termín první a dalších schů-
zek sám. Na tuto schůzku si děti přinesou 
přezůvky.
• Rodiče svým podpisem souhlasí s účastí svého 
dítěte v kroužku a zavazují se uhradit školné.

• Školné v plné výši je nutné uhradit do 
konce října 2011. Školné uvedené u jed-
notlivých kroužků je částka za celý školní 
rok 2011 - 2012.
• Všechny další finanční příspěvky (uve-
dené s * u jednotlivých zájmových útva-
rů) vybírané vedoucími kroužků nad výši 
školného slouží jednotlivým kroužkům na 
úhradu dalších nákladů na svoji činnost 
(registrace svazům, členské známky atd.). 
Tyto další příspěvky budou rodičům vyúč-
továny vedoucími jednotlivých kroužků.
• Jestliže se dítě přihlásí do kroužku, kte-
rý navštěvovalo v minulém roce, musí mít 
opět řádně vyplněnou přihlášku!
• Do každého kroužku či kurzu musí být 
vyplněna samostatná přihláška.

• Pokud na základě vlastního rozhodnutí 
a bez uvedení závažného důvodu přestane 
dítě do zájmového kroužku či kurzu do-
cházet, nebude mu školné vráceno!
• Za závažné porušení povinností stano-
vených vnitřním řádem může být člen ze 
zájmového kroužku vyloučen. O tomto 
rozhodnutí jsou rodiče informováni pro-
střednictvím pracovníků KZČDM.
• Přesné termíny schůzek jednotlivých 
kroužků budou upřesněny později dle po-
čtu přihlášených.

Informace v KZČ „Eldorádo“ na výše uvede-
né adrese, na tel. 499 859 956, 731 106 065 
nebo na e-mail: eldorado@zsmltu.cz 

Klub zájmové činnosti dětí a mládeže „ELDORÁDO“ při ZŠ Mládežnická 536, 541 02 Trutnov 4
Nabídka zájmových kroužků a kurzů na školní rok 2011 - 2012

Nabídka zájmových kroužků a kurzů na školní rok 2010 - 2011
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HEJBNI KOSTROU 
Na kroužku si zahrajeme to, na co budeme mít zrovna 
chuť a náladu – vybíjenou, fotbal, florbal, stolní tenis, 
elektronické šipky, … Nebudeme dbát na kvalitu na-
šich výkonů, ale na radost z pohybu.
Pravidelné schůzky v PONDĚLÍ 15:30 - 16:30 hod.

4. - 6. tř. 500,- Kč

ELEKTRONICKÉ ŠIPKY – 301DO, 501DO, Cricket, … 
Nácvik přesnosti a zručnosti, pořádání turnajů.

5. - 9. tř. 500,- Kč

FLORBAL – chlapci 
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.
Účastníci budou rozděleni do několika skupin dle 
věku a pokročilosti. U mládeže od 15 let bude pro-
veden výběr!
Pravidelné termíny tréninků záleží na skupině, 
do které je hráč zařazen.
*Další fin. příspěvky jsou vybírány pouze od registro-
vaných hráčů účastnících se oficiálních soutěží (čle-
nové docházející pouze na zájmový kroužek platí jen 
školné) – v částkách je započítáno školné:
- registrovaní členové narození 1996 a starší 
4 000,- Kč/rok
- registrovaní členové narození 1997 – 2000 
3 000,- Kč/rok
- registrovaní členové narození 2001 – 2004 
2 000,- Kč/rok

3. tř. - … 800,- Kč

FLORBAL – dívky
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.
Pravidelné termíny tréninků záleží na skupině, 
do které je hráčka zařazena.
*Další fin. příspěvky – v částkách je započítáno školné:
- registrované členky narozené 1994 a starší 
3 000,- Kč/rok
- registrované členky narozené 1995 a mladší 
2 000,- Kč/rok
 (platí pouze registrované členky, které se účastní ofi-
ciálních soutěží)

6. tř. 
- 18 let

800,- Kč

FLORBAL – přípravka
Seznámení s pravidly a základy hry. Rozvoj fyzické 
kondice a zdokonalování hry.
Pravidelný termín tréninku záleží na skupině, do 
které je hráč zařazen – PONDĚLÍ 15:00 – 16:30 
hod., ÚTERÝ 14:30 – 16:00 hod. nebo STŘE-
DA 14:00 – 15:30 hod.

dívky 
a chlapci
1. - 5. tř.

600,- Kč

TANEČNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY

REBELS TEAM – AKROBATICKÝ ROKENROL
Výuka akrobatického rokenrolu ve formacích a pá-
rech.
Pravidelný termín tréninku záleží na skupině, 
do které je tanečník zařazen – PONDĚLÍ, ČTVR-
TEK nebo PÁTEK mezi 16:00 – 20:00 hod. *Další 
fin. příspěvky: 100,- Kč/měsíčně „přípravka“, ostatní 
200,- Kč/měsíčně (cestovné, oblečení, hudba …) 
www. rebelsteam.cz 

6 let 
- mládež

600,- Kč

REBELS TEAM – HIP-HOP, R’n’B, Street Dance
Tanec v rytmu Hip-Hop, R’n’B a Street Dance.
Pravidelný termín tréninku záleží na skupině, do 
které je tanečník zařazen – ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVR-
TEK nebo PÁTEK mezi 16:00 – 20:00 hod. *Další fin. 
příspěvky: 200,- Kč/měsíčně (cestovné, oblečení, hudba 
…) www. rebelsteam.cz

6 let 
- mládež

600,- Kč

REBELS TEAM – ZUMBA
Výuka zumby a tanec v jejích rytmech.
Pravidelný termín tréninku záleží na skupině, 
do které je tanečník zařazen – PONDĚLÍ, STŘE-
DA nebo PÁTEK mezi 15:00 – 20:00 hod. *Další 
fin. příspěvky: 250,- Kč/měsíčně (cestovné, oblečení, 
hudba,…) www. rebelsteam.cz

600,- Kč

DRAK AND ROLL – akrobatický rokenrol
Výuka akrobatického rokenrolu ve formacích a pá-
rech.
Pravidelný termín tréninku záleží na skupině, do 
které je tanečník zařazen – ÚTERÝ, STŘEDA nebo 
PÁTEK mezi 16:00 – 20:00 hod. *Další fin. příspěv-
ky: 100,- Kč/měsíčně (cestovné, oblečení, hudba,…)

od 9 let 600,- Kč

DĚTSKÝ AEROBIK
Seznámení s aerobikem, základní kroky, posilování a 
protažení s OVERBALLY. Základy aerobiku formou her.
Pravidelné schůzky ve STŘEDU 15:00 - 16:00 hod.

2. - 5. tř. 400,- Kč

VÝTVARNÉ, RUKODĚLNÉ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

KLUBÍČKO
Hrátky s papírem, pastelkami a dalšími materiály pro 
předškoláky.

5 - 6 let 500,- Kč

VÝTVARNÍČEK
Různé výtvarné činnosti rozvíjející dovednosti a fan-
tazii.

1. - 4. tř. 500,- Kč

ŠIKULKY
Základy výtvarných technik, práce s papírem, stříhání, 
lepení, …

1. - 2. tř. 500,- Kč

PALIČKOVÁNÍ
Zhotovení tradiční i netradiční paličkované krajky, oz-
dob, obrázku a oděvních doplňků.
1. schůzka ve středu 12. 10. 2011 (sraz u vcho-
du na 2. stupeň ZŠ Ml. v 16:00 hod.). Pravidel-
né schůzky 2x za měsíc ve STŘEDU 16:00 - 20:00 
hod.

dívky
od 4. tř.
a ženy

500,- Kč

KERAMIKA
Práce s hlínou, výroba drobné keramiky, glazování.
Zájemci budou dle věku a dovednosti rozděleni do tří 
skupin.
Nevhodné pro alergiky na prach a roztoče!

3. tř. 
- mládež

600,- Kč

KURZ KERAMIKY PRO DOSPĚLÉ – začátečníci
Práce s hlínou, výroba drobné keramiky, glazování.
Nevhodné pro alergiky na prach a roztoče!

18 - … let 1000,- Kč

KURZ KERAMIKY PRO DOSPĚLÉ – pokročilí
Práce s hlínou, výroba drobné keramiky, glazování. 
Nevhodné pro alergiky na prach a roztoče!

18 - … let 1000,- Kč

SEDMIKRÁSKY – DIVADELNÍ KROUŽEK
Činohra, jevištní projev, práce s textem.
Pohádky a drobné divadelní hry.
Pravidelné schůzky v PÁTEK odpoledne.

1. - 6. tř.
Stávající 
členové 
mohou 

pokračo-
vat!

400,- Kč

KUCHTÍK
Základy vaření pro nejmenší.

1. - 3. tř. 400,- Kč

Přihláška
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pohledy do Minulosti

Vraťme se ještě k tradičnímu pěstování lnu na 
Trutnovsku a k jeho zpracování. Setí probíhalo 
každoročně v březnu až květnu. Když asi po 
osmi dnech vzešel (půda musela být předem 
pečlivě zbavena kamení a plevele), byly ston-
ky podpírány tyčkami a roštím. Měly zabránit 
polehávání a lámání rostlin. Po dozrání byl 
len opatrně vytrhán a stavěn ve svazcích (asi 
sedm hrstí stonků) střechovitě proti sobě, aby 
vyschl. To trvalo asi týden. Po odvozu z polí byl 
rozprostřen ve stodolách na plachtu, na které 
se potom otloukáním a drhnutím oddělovaly 
paličky se semeny. Ze stonků se získávalo po 
odstranění dřevnaté části, spojené lepící pek-
tózou, vlákno různé kvality. Následovalo mo-
čení, rosení na louce, které trvalo až deset týd-
nů. Tak se podařilo lýko od dřevnatého stonku 
snadněji oddělit. Močením prošlý len se sušil 
dále na slunci nebo v sušárnách, takzvaných 
pazdernách. Pomocí trdlice se potom třením, 
takzvaným vochlováním, získávalo vlákno ke 
tkaní plátna.

Slibný vývoj lnářství na Trutnovsku těžce na-
rušovaly války o Slezsko. To svou konkurenč-
ní lnářskou produkcí ohrožovalo prosperitu 
lnářství také v Trutnově, které prožívá hlu-
bokou krizi. Dokládají to archivní záznamy, 
které zdůvodňují příčiny poklesu obchodu 
s plátnem. Protokolárně bylo tenkrát ve městě 
pod přísahou vyslechnuto 22 členů plátenické-

ho cechu. Ti vypověděli, že nikdo z nich nyní 
nevlastní zásoby plátna. Jeho ceny kolísají 
a oni, chudí tkalci, si nemohou zásobu udělat. 
Obchod s plátnem vázne i proto, že nemají 
dost finančních prostředků. Příčinou propadu 
lnářství bylo i to, že se na Trutnovsku již ně-
kolik let lnu tolik nedaří. Nejednou při rosení 
shnil, znehodnotil se tak, že se z něho kvalit-
ní plátno utkat nedalo. Ukazovalo se také, že 
by bylo třeba změnit druh semene dovozem 
odjinud. Situaci tenkrát zhoršovala i obecná 
drahota. Při všech uvedených potížích došlo 
ještě ke zvýšení komerční (obchodní) přirážky. 
Z plátna vyváženého do Slezska se dosud pla-
tilo za kopu (60 loktů, asi 30 metrů) jen velmi 
málo, bezcenný grošík, což byla jedna třetina 
krejcaru. Nyní se muselo odvádět 5, 7, 8 a více 
krejcarů. Zchudlým tkalcům by se pomohlo 
tím, kdyby vysoká komerční přirážka byla zase 
snížena na původní výši a kdyby se každému 
z nich poskytla bezúročná záloha 30, 40, 50 
a více zlatých s hypoteční zárukou splacení do 
roka a do dne. Tehdejší vyjádření Společnosti 
c.k. privátního českého plátenického obcho-
du zdůrazňuje, že plátno je nepochybně nej-
cennějším výrobkem Českého království. Plně 
se vyrovná cizímu v kvalitě i ceně. Odbyt má 
nejen na trzích střední Evropy, ale vyváží se 
úspěšně až do Španělska a Portugalska.

Antonín Just

Život Trutnova v druhé polovině 18. století

sport

TŘI MISTŘI A KONCERT 
MICHALA ŠEPSE
Špičkovou kvalitu evropského basketba-
lu přinese mezinárodní turnaj žen MEKR´S 
CUP - O pohár města Trutnova. Ve dnech 
15. - 18. září se v hale ZŠ Komenského před-
staví 6 zahraničních a 2 české kluby. Z těch 
tuzemských to budou domácí Kara Trutnov 
a mistr ČR ZVVZ USK Praha. V Trutnově si 
zahrají ještě dva úřadující mistrovské celky 
svých zemí - německý TSV Wasserburg a pol-
ská Wisla Can-Pack Krakow. Dalšími účastní-
ky jsou maďarský Györ a polské Polkowice, 
kteří budou v nové sezoně startovat stejně 
jako USK a Krakow v Eurolize. Kvarteto týmů 
z neprestižnější kontinentální soutěže dopl-
ní ruské Dynamo Kursk a slovenský vicemistr 
MBK Ružomberok, oba účastníci Evropského 
poháru FIBA. První turnajové zápasy se ode-
hrají ve čtvrtek 15. září, slavnostní zahájení se 
uskuteční v pátek 16. září od 16:30 v hale ZŠ 
Komenského, i s vystoupením Michala Šepse, 
jenž se proslavil úspěšným účinkováním v Su-
perStar. Vstupenka na celý turnaj a koncert 
stojí 89 Kč, na jeden turnajový den (kromě 
pátku) 30 Kč, v pátek 89 Kč. Nejvýhodnější je 
tedy pořídit si vstupenku na celý turnaj. Před-
prodej vstupenek bude probíhat v infocentru 
na Krakonošově náměstí. Zároveň se budou 
prodávat permanentky na novou ligovou se-
zonu, která bude pro Trutnov již sedmnáctou 
v historii. Více informací na www.bktrutnov.
cz a www.bktrutnov.cz/turnaj.

MEKR´S CUP - O pohár města Trutnova - sku-
pina A: Kara Trutnov, Krakow, Györ, Ružom-
berok; skupina B: ZVVZ USK Praha, Polkowi-
ce, Dynamo Kursk, Wasserburg

Program zápasů Kary Trutnov - čtvrtek 15. 9. 
17:30 - Kara Trutnov - Seat Uni Sze-Györ, 
pátek 16. 9. 17:30 - Kara Trutnov - MBK Ru-
žomberok, sobota 17. 9. 16:30 - Kara Trutnov 
- Wisla Can-Pack Krakow, neděle 18. 9. o ko-
nečné umístění. 

-bk-

PROGRAM KARY TRUTNOV 
V LIZE BASKETBALISTEK
středa 21. září 18:00 - Kara Trutnov - VŠ Praha

sobota 24. září 17:30 - Kara Trutnov - Strakonice

středa 28. září 18:30 - DSK Karlín - Kara Trutnov

sobota 1. října 17:30 - Valosun Brno - Kara Trutnov

neděle 9. října 17:30 - Karlovy Vary - Kara Trutnov

sobota 15. října 17:30 - Kara Trutnov - ZVVZ USK Praha

neděle 23. října 17:30 - Slovanka MB - Kara Trutnov

sobota 29. října 17:30 - Kara Trutnov - Hradec Králové

neděle 6. listopadu 16:00 - Pardubice - Kara Trutnov

sobota 12. listopadu 17:30 - Kara Trutnov - Frisco Brno

sobota 19. listopadu 18:00 - VŠE Praha - Kara Trutnov

sobota 26. listopadu 16:00 - VŠ Praha - Kara Trutnov

sobota 3. prosince 17:00 - Strakonice - Kara Trutnov

sobota 10. prosince 17:30 - Kara Trutnov - DSK Karlín

sobota 17. prosince 17:30 - Kara Trutnov -Valosun Brno

úterý 20. prosince 18:00 - Kara Trutnov - Karlovy Vary

středa 4. ledna 18:00 - ZVVZ USK Praha - Kara Trutnov

sobota 7. ledna 17:30 - Kara Trutnov - Slovanka MB

středa 11. ledna 18:30 - Hradec Králové - Kara Trutnov

sobota 14. ledna 17:30 - Kara Trutnov - Pardubice

sobota 21. ledna 17:00 - Frisco Brno - Kara Trutnov

sobota 28. ledna 17:30 - Kara Trutnov - VŠE Praha

www.bktrutnov.cz

ELSCHEK DANCE CENTER, 
BENE DANCE ART TEAM 
ZVE DO SVÝCH ŘAD
Chcete se naučit tančit? Přijďte mezi nás! 
Máte jedinečnou šanci naučit se to, co jen tak 
někdo neumí. V našem tanečním centru se 
naučíte stylům jako street dance, disco dance, 
break dance, standardní a latinskoamerické 
tance. Náš klub patří již několik let k nejú-
spěšnějším v Královéhradeckém kraji. Může-
me se pyšnit titulem mistrů východních Čech 
a titulem 2. vicemistrů ČR. Staňte se našimi 
členy, připojte se do týmu talentovaných ta-
nečníků a kromě kvalitního tancování s námi 
absolvujte spoustu soustředění, zábavy i sou-
těžení po celé ČR.

Přijďte na zápis 7.9. 2011 od 15 hodin do Kul-
turního domu Nivy a 9.9. 2011 od 15 hodin na 
Střední zdravotnickou školu (vchod do tělo-
cvičny). Těšit se na Vás bude Walter Elschek, 
profesionální tanečník, trenér, porotce a vel-
ký taneční nadšenec, spolu s týmem skvělých 
lektorů a tanečníků.

Pro více informací nás kontaktujte na 
tel. 777 024 395, www.edc.wz.cz nebo na 
www.facebook.com 

Klub jóga Trutnov 
organizuje jako každoročně cvičení pro začá-
tečníky a pokročilé každý týden od 19. září 

2011. Cvičení pro dospělé pod vedením kva-
lifikovaných cvičitelů jógy se v roce 2011/12 
absolvuje v jednom celku, který je 32 týdnů 
- lekcí po 1,5 hodině. Členský příspěvek je sta-
noven ve výši 800,- Kč.

Začátečníci se mohou přihlásit na tel. 736 227 
916 u paní V. Šedové, kde získají přihlášku 
a podrobnější informace, nebo na e-mail: 
vlasta.sedova@seznam.cz. Úhrada příspěvků 
bude provedena na prvním cvičení.

Zájemci o cvičení pro začátečníky, neváhejte, 
počet míst je limitován. Těšíme se na vás.

Cvičení Bodystyling 
Od 13.9. 2011 každé úterý od 18 do 19 h., 
malá tělocvična, Gymnázium Trutnov.

Alena Ročková, tel.: 604 489 196.

Taneční mistři 
manželé Elschekovi
pro Vás připravili TANEČNÍ KURZ pro manžel-
ské páry a přátelské dvojice od 9. září 2011 
v tanečním klubu ZŠ Trutnov 3 (Poříčí).

Každý pátek vždy od 17.00 hod. pro začínající 
a od 19.00 hod. pro pokročilé taneční páry.

Kurz zahrnuje 10 lekcí po 2 hodinách. Cena 
kurzovného 1 200 Kč na osobu. Přihlásit se 
můžete již nyní na telefonu 608 224 900.
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SPV

TJ Loko Trutnov, oddíl SPV (sport pro všechny), Vás 
všechny od září zve do Sokolovny na cvičení rodičů 
s dětmi, aerobic pro předškolní a školní dívky a chlap-
ce. Také zdravé cvičení s prvky pilates. Více o hodi-
nách na www.lokotrutnov.cz/oddíl SPV nebo na tel. 
728 003 382 po 14. hod. Těší se Sofie, Petra, Marcela, 
Slávka.

FIT – BOX

Informace pro všechny fitboxery a fitboxerky - od září 
opět začínáme cvičit. Sledujte náš web: http://www.
lokotrutnov.cz/oddily/fitbox/aktuality

Muay - Thai

V září začíná nábor nováčků do oddílu HIGHLANDERS, 
který již vychoval několik skvělých bojovníků i dva 
vicemistry České republiky. Pokud se i ty chceš stát 
komplexním „bojovníkem“ v jednom z nejtvrdších po-
stojových bojových sportů,  tak neváhej a přijď mezi 
nás do „FIGHT GYMU“ Sokolovna. Čekáme Tě. Sleduj 
aktuální dění na:  http://www.lokotrutnov.cz/oddily/
muay-thai

ZUMBA

Od středy 14. září 2011 se opět rozjíždí tradiční hodi-
ny ZUMBY s Ivetou. Pondělí a středa latinskoamerická 
ZUMBA v tělocvičně Na Nivách a každý čtvrtek posilo-
vání v tělocvičně SOKOLOVNA. 
Sledujte  aktuality na www.lokotrutnov.cz/oddíly/
zumba
ZUMBATOMIC  
Neváhejte a  přihlaste své děti od října 2011 do oddílu 
"dětské ZUMBY" a budou se každý týden, stejně jako 
vy, těšit na dětskou taneční party! Budeme si hrát, bu-
deme tančit na jednoduché a opakující se choreogra-
fie, budeme cvičit, ale hlavně ... si to užijeme. Počet 
členů v oddílu bude omezen, a to z důvodu osobního 
přístupu. Moc se na vás a vaše děti těším. IVETA

PLAVÁNÍ

Plavkyně Pechancová „letěla“ v Paříži čtyři setiny za 
limitem pro olympiádu
Panečku, ta byla rychlá! Tři osobní rekordy z pěti star-
tů. Plavkyně Aneta Pechancová o víkendu excelovala 
na mítinku v Paříži. V bazénu, který leží uprostřed 
největšího pařížského parku v Buloňském lesíku, do-
sáhla svých nejlepších časů v životě na padesátce znak 
a v disciplínách 50 a 100 metrů volný způsob. „Troš-
ku jsem se toho, v uvozovkách výletu do Paříže bála, 
v týdnu jsem si úplně tak nevěřila, ale nakonec to 
dopadlo naprosto nad očekávání," zářila trutnovská 
reprezentantka. Více na: http://www.lokotrutnov.cz/
oddily/plavani 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
provozovatel sportovních zařízení města

www.lokotrutnov.cz informuje

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

ODDÍLY

pokračování >>

DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA BRUSLENÍ
Již od roku 2003 se od pondělí do pátku plní dopo-
ledne ledová plocha malými dětmi, které se chtějí 
naučit bruslit. Velice rádi bychom všechny opět po-
zvali na 9. sezónu „dopolední školičky bruslení“, 
která pro všechny zájemce začíná již v září 2011. 
Podrobné informace, ceník, fotogalerie atd. na-
leznete na http://www.lokotrutnov.cz/sportovni-
zarizeni/zimni-stadion/. Neváhejte a zajednejte si 
termín, který vám vyhovuje pro vaši výuku.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s., provozovatel sportovních zařízení města

www.lokotrutnov.cz

PLAVECKÁ ŠKOLA   A  PLAVECKÝ  ODDÍL
nabízejí od září 2011 tyto kurzy:

Probíhá každou sobotu od 10.00 - 11.00 (od 10.9)
Info: N. Lisá 736 677 236

60,- Kč
(1lekce)Plavání gravidních žen

Probíhá každé pondělí od 19.00 - 20.00 (od 5.9.)
Info: I. Zámečníková 604 602 986

60,- Kč 500,- Kčnebo
(1lekce) (permanentka)Aquarobic

Probíhá každý pátek od 12.30 - 13.30 (od 5.9.)
Info: K. Fikejsová 737 954 140

500,- Kč
(10 lekcí)

Zábavné cvičení
pro seniory

Probíhá každý čtvrtek 17.00 - 18.00 nebo 18.00 - 19.00 (od 8.9.)
Info: J. Mošna 603 441 334

900,- Kč
(září - prosinec)

Plavání rodičů s dětmi
3 -5 let

Probíhá v úterý 17.00 - 18.00 nebo 18.00 - 19.00 (od 6.9.)
a ve středu od 18.00 - 19.00 (od 7.9.)
Info: R. Viková 737 224 547

850,- Kč
(září - prosinec)

Minipřípravka
5 - 6 let

Probíhá v pondělí a ve středu 17.00 - 18.00  (od 5.9.)
nebo v úterý a ve čtvrtek od 18.00 - 19.00 (od 6.9.)
Info: L. Davidová 603 183 650

1 700,- Kč
(září - prosinec)

Přípravka pro 1. a 2. třídu

Pro kojence do šesti měsíců - příprava doma v rodině.
Pro kojence a batolata od šesti měsíců věku v malém bazénu.
Půlhodinové lekce s rodiči probíhají v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu
Info: N. Lisá 736 677 236

Plavání kojenců a batolat 1 400,-Kč
(10+2 lekce)

Probíhá v úterý a ve čtvrtek od 16.00 - 17.00  (od 6.9.)
Info: J.Šolínová 736 759 388

1 700,- Kč
(září - prosinec)

Zdokonalovací plavání
3. - 9. třída

Probíhá v pátek od 18.00 - 19.00  (od 9.9.).

Info: L. Davidová 603 183 650

Podmínkou pro
otevření kurzu je minimálně 5 přihlášených. 1 100,- Kč

(10 lekcí)
Výuka dospělých neplavců

Od 29.8. 2011 se můžete nahlásit osobně v kanceláři plavecké školy ve všední den od 8.00 - 13.00
tel. do kanceláře 499 817 828 nebo kdykoliv telefonicky u paní L. Davidové tel.: 603 183 650.

V době kurzů mohou rodiče využít saunu, solárium, fitness, vířivku (dle platného ceníku).

Krytý bazén
Krytý bazén zahájí provoz v pondělí 29.8. 2011.

KRYTÝ BAZÉN (8 drah) + dětský bazén - provozní doba pro veřejnost
(pondělí - pátek  8.00 - 13.00 pro veřejnost vyhrazena min. 1 dráha)

Pondělí * 5.45 - 8.00 14.00 - 16.00 18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 AQUAROBIC

Úterý * 5.45 - 8.00 14.00 - 17.00 19.00 - 21.00

Středa * 5.45 - 8.00 15.00 - 16.30 19.00 - 21.00

Čtvrtek * 5.45 - 8.00 14.00 - 17.00 19.00 - 21.00

Pátek * 5.45 - 8.00 13.00 - 17.00 19.00 - 21.00

Sobota * 10.00 - 11.00 
plavání těhotných

11.00 - 20.00

Neděle 9.00 - 10.00 Nudi    10.00 - 18.00

*Více na: http://www.lokotrutnov.cz/sportovni-zarizeni/kryty-bazen/plavecky-bazen 

Sportovní areál Na Nivách
Využijte sportoviště, které nabízí horo-

lezeckou stěnu, RICOCHET, občerstvení,  

FIT-BOX, ZUMBU, DOJO - tatami. Prona-

jměte si tělocvičnu ke svému sportování 

– basketbal, volejbal, badminton a další 

aktivity. Aktuální rozvrh hodin naleznete 

na: http://www.lokotrutnov.cz/sportovni-

zarizeni/sportovni-areal-na-nivach

Zimní stadion
Zimní stadion otevře ledovou plochu pro širo-
kou veřejnost již 5. září 2011. Opět je zde mož-
nost individuálně si pronajmout ledovou plochu 
nebo navštívit veřejné bruslení, které je denně 
od 08:00 do 14:30 hod., ve čtvrtek pak tradič-
ně od 20:00 do 21:00 hod., o víkendech bude 
bruslení veřejnosti opět mezi 13.30 – 17.00 hod. 
(víkendy se musí podřizovat zápasům HC Trut-
nov – proto prosím sledujte aktuální změny na 
http://www.lokotrutnov.cz/sportovni-zarizeni/
zimni-stadion.)
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CYKLISTIKA

Dva tituly mistrů republiky pro Apache LOKO Trutnov
Příbram patřila MČR v kategoriích mládeže. Vynikají-
cích výsledků dosáhl jezdec týmu Apache LOKO Trutnov 
Lukáš Slavík, který se stal mistrem republiky v časovce 
jednotlivců, v okruhovém závodě dojel čtvrtý a společ-
ně s J. Šormem se stali mistry ČR v časovce dvojic. Velmi 
dobře zde bojovala také Jana Adámková, která získala 
sedmé místo v časovce jednotlivců, společně s E. Vaníč-
kovou si dojely v časovce dvojic pro čtvrté místo a sed-
mé místo obsadila v okruhovém závodě.

KANOISTIKA

MS Juniorů ve sjezdu divoké vody
Bronzovou medaili ze závodu družstev měl v kapse 
a před sebou o víkendu dva starty v individuálních zá-
vodech. V těch se teprve šestnáctiletý kajakář Matyáš 
Zieris na mistrovství světa juniorů ve sjezdu na divoké 
vodě sice mezi nejlepší neprobojoval, ale i tak hodno-
til šampionát jako vydařený.
V sobotním závodu jednotlivců na dlouhé trati v Hradci 
nad Moravicí obsadil 18. místo. Nedělní tečku za šampi-
onátem, který se na českém území konal po šestnácti le-
tech, udělaly sprinterské souboje. Po první jízdě byl sedm-
náctý se ztrátou  89 setin na desáté místo. V druhé jízdě se 
propadl na devatenácté místo. Trutnovský reprezentant 
přesto zůstal spokojený a z vystoupení na řece Moravici 
měl dobrý pocit. „A medaili přeci mám,“ radoval se ze tře-
tího místa v dlouhém sjezdu hlídek. „Je to pro mě velká 
motivace do dalších let.“
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V TRUTNOVSKÉM BAZÉNU 
SE NEJEN ŠPIČKOVĚ PLAVE, ALE 
TAKÉ VÍC NEŽ ZAJÍMAVĚ POTÁPÍ 

„Zajímavě” se pod hladinou již několik 
let potápí členové sportovního klubu Pne-
umothorax Diving Club Trutnov, a to jak 
klasicky s přístrojem SCUBA DIVING, tak 
bez přístroje, pouze na nádech - FREEDI-
VING.
S přístrojovým potápěním se každý z nás již 
setkal minimálně na dovolené u vody, ve 
filmu nebo je vlastníkem licence v některé 
potápěčské škole. O nádechovém potápě-
ní neboli freedivingu se toho zase tak moc 
neví, i když se s ním stoprocentně setkal 
každý z nás, kdo třeba někdy jen trochu 
šnorchloval. Je to jeden z nejkrásnějších 
a zároveň nejzdravějších sportů. Protáhnete 
kompletně své tělo, zažijete nádherný pocit 
volného pohybu pod hladinou, naučíte se 
správně dýchat, ovládnete svou mysl a ve 
finále se stanete aspoň na chvíli delfínem. 
Pravidelné tréninky a současně kurzy pro 
obě dvě formy potápění má potápěčský 
oddíl pravidelně v trutnovském bazé-
nu. V neděli večer nádechové potápění 
a v pondělí přístrojové. Základní pravidlo 
při jakémkoli potápění zní: "Nikdy se ne-
potápěj sám!", proto v oddíle rádi přiví-
táme další zájemce o potápění. Začátkem 
listopadu pořádáme týdenní intenzivní 
kurz nádechového potápění na kultovním 

Sportovní klub bojových umění 
Trutnov (SKBU Trutnov)

V tomto roce dochází v našem klubu k ně-
kolika organizačním změnám. První z nich je 
změna názvu klubu z původního Karate klub 
Trutnov na Sportovní klub bojových umění 
Trutnov (SKBU Trutnov). Důvodem přejme-
nování je rozšíření nabízených služeb např. 
o kurz sebeobrany, tajči apod. Výcvik v klu-
bu zajišťují kvalifikovaní trenéři a instruktoři 
s dlouholetou praxí. Další změnou je pak změ-
na působiště klubu. Od září 2011 bude SKBU 
Trutnov působit při Základní škole kpt. Jaroše 
v ulici Maxima Gorkého v Trutnově, kde budou 
otevřeny nové prostory pro cvičení.
Od září 2011 otevíráme nábor do těchto tré-
ninkových skupin:
Karate
Výuka tradičního bojového umění dálného 
východu. Nábor do oddílu karate proběhne 
v pondělí 12. 9. 2011 v 15.30 hod., sraz před 
tělocvičnou ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově, potom 
dále každé pondělí a středu v 15.30 hod.
Sebeobrana - novinka
Praktická sebeobrana pro veřejnost i bezpeč-
nostní služby, včetně možnosti získání osvědče-
ní. Součástí je i sebeobrana pomocí technických 
prostředků. Celoroční kurz sebeobrany pro 
ženy začíná v úterý 4. 10. 2011 v 17.00 hod., 
kurz sebeobrany pro muže začíná v úterý 4. 10. 
2011 v 18.30 hod., sraz před tělocvičnou ZŠ 
kpt. Jaroše v Trutnově, potom dále každé úterý 
a čtvrtek. Pro zájemce od 15 let. Dále připravu-
jeme kurz sebeobrany pomocí teleskopického 
obušku, seminář o používání slzotvorných pro-
středků a elektrických paralyzérů, časově ome-
zené kurzy sebeobrany pro ženy. 
Tajči - novinka
Výuka tradičního čínského cvičení pro zdra-
ví a dlouhověkost. Cvičení bude zahájeno 
úvodním víkendovým workshopem, který se 
koná od 24. 9. do 25. 9. 2011, potom budou 
následovat další dva workshopy (8. – 9. 10. 
a 22. – 23. 10. 2011). Pravidelná cvičení budou 
probíhat jednou týdně od 30. 9. 2011.
Bližší informace získáte na www.skbutrutnov.
cz, tel.: 608 958 019.

ReBels team Trutnov začíná přípravu 
na novou sezónu a otevírá své brány 
nováčkům v dívčích formacích, hip hopu, 
akrobatickém rokenrolu a zumbě

ReBels team po velice úspěšné sezóně otevírá své 
brány všem zájemcům o hip hop, streat dance, ak-
robatický rokenrol - páry, zumbu, dívčí formace děti 
a junior atd. Děvčata z dívčí formace ReBelky jsou 
vicemistryně ČR roku 2011 v kategorii děti fitne-
ss, Mistryně Prahy 2011 v kategorii junior, 1. místo 
Dvorská jednička, 3. místo skupina roku 2011 kat. 
děti, 1. místo Rtyně kat. junior, 2. místo MČR Praha 
kat. junior atd. ReBels team hledá do svých řad dívky 
5 – 16 let. Zaměřujeme se na rokenrol, gymnastiku 
a všeobecnou průpravu. Pro akrobatický rokenrol 
páry hledáme chlapce ve věku 5 – 22 let. Tančíme 
pod vedením Romana Hladíka, vicemistr ČR v kat. 
„C“ 2011, Anety Vnoučkové (Sokol Pražský), dvoj-
násobná mistryně světa dívčích formací senior 2008, 
2009, Jany Čechové, finalistka kategorie „C“ a juni-
or, Kateřiny Holubcové, několikanásobná finalistka 
MČR a vítězka několika pohárů po celé ČR i zahra-
ničí (všichni jmenovaní jsou kvalifikovaní odborníci 
z Vysokých sportovních škol s certifikací).

Hip hop a streat dance pod vedením Petry Mochowé 
(trenérka a tanečnice T-BASS HK, vítězka několika 
battlu, porotce soutěží hip hopu a street 2011) a Pepy 
Kosiny (trenér a člen vítězné skupiny Just Thrash 2010, 
nejlepší skupina východních Čech, vítěz dvojic na Dvor-
ské jedničce 2011) hledají do svých řad dívky a chlapce 
ve věku 6 – 35 let.

Zumba, pilotní projekt od konce roku 2010 pod vede-
ním certifikované lektorky ZUMBY (Basic + Kids) Jany 
Čechové, si v současné době získala mnoho fanoušků 
u dětí a dospělých. Zumba je určena pro děti ve věku 
5 – 16 let a pro dospělé ve věku 15 – 100 let. ReBels 
team otevírá od konce září veřejné lekce zumby pro 
dospělé každý týden v úterý od 19 do 20 hodin na ZŠ 
Mládežnická. 

Nábory do ReBels teamu proběhnou v termínech 
15.9., 22.9., 29.9., 6.10., 13.10. 2011 v tělocvičně ZŠ 
Mládežnická vždy od 16 hodin. Další termíny dle 
dohody. Pokud chcete, aby Vaše dítě docházelo do 
špičkového oddílu se skvělým zázemím, špičkovými 
trenéry, mělo všestrannou průpravu v tanci, gym-
nastice apod., kontaktujte vedoucího oddílu Davida 
Laušmana, mobil: 737 675 297, 725 960 971, e-mail: 
rebelsteamtrutnov@seznam.cz, více informací na 
stránkách oddílu www.rebelsteam.cz, www.zumba-
prodetitrutnov.zde.cz 

místě všech freediverů v Dahabu v Egyptě 
a od začátku října skoro půlroční zimní 
kurz každou neděli v trutnovském bazénu. 
Také pro zájemce o přístrojové potápění je 
připraven každé pondělí od začátku října 
kurz v trutnovské bazénu.
Další informace a podrobnosti nalezne-
te na oddílových stránkách http://www.
pneumothorax.cz/, http://freediving.
pneumothorax.cz/ nebo stačí napsat 
e-mail a nebo rovnou zavolat o infor-
mace: nádechové potápění Michal, tel. 
603 214 023, přístrojové potápění Vláďa, 
tel. 602 428 976. Partnerem potápěčské-
ho oddílu je LOKO Trutnov. 

AGENTURA Petry Janovské

Vás zve na pravidelné taneční lekce s VIP lektory.
Tančit budeme pravidelně každé úterý v tělocvičně 
ZŠ Gorkého (u letadla) v čase od 19.00 do 20.00 hod. 
Začínáme 6.9. 2011 a naši úterní ZUMBU zahajuje 
milá lektorka RENÁTA PETRÁŇKOVÁ – vždy sudý 
týden (více informací o Renče najdete na www.
zumbapardubice.cz) a následuje vždy v lichý týden 
báječný MICHAL NĚMEČEK (informace o Michalovi 
najdete na www.zumbahk.cz).
Zajistěte si včas svou permanentku na 10 lekcí v ceně 
850,- Kč nebo jednotlivě 100,- Kč.

Vás zve na pravidelné ZUMBA lekce se skvělou lek-
torkou Pavlou Švecovou. 
ZUMBU si budeme užívat každý čtvrtek v tělocvič-
ně ZŠ Gorkého (u letadla) v čase od 19.00 do 20.00 
hod., začínáme 13.10. 2011. 
Zajistěte si včas svou permanentku na 10 lekcí v ceně 
700,- Kč nebo jednotlivě 100,- Kč. 

Vás zve na 4. TRUTNOVSKÝ ZUMBAton.
Sobota 1. října 2011, velká tělocvična ZŠ Mládežnic-
ká v Trutnově. 
Časový harmonogram akce: 
13:00 – 13:30 h. prezence a zahájení
13:30 – 14:30 h. zumba Marianna Turociová
14:30 – 15:00 h. přestávka, tombola
15:00 – 16:00 h. zumba Renáta Petráňková
16:00 – 16:20 h. přestávka, tombola
16:20 – 17:30h. zumba Michal Němeček 
Nenechte si ujít ZUMBAton počtvrté v Trutnově. 
Předprodej zvýhodněných vstupenek v ceně 250,- Kč 
již zahájen, na místě 300,- Kč. Dárek na přivítanou! 
AKCE - při zakoupení 9 ks vstupenek v předprodeji 
je desátá zdarma! Vstupenky jsou 2x slosovatelné 
o skvělé ceny. Občerstvení během akce zajištěno. 
Parking před tělocvičnou, šatny a sprchy k dispozici. 

Info na tel. 721 451 977
http://petula.janovska.sweb.cz/
FB: Zumba Agentura Petry Janovské


