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TRUTNOVSKÝ JARMARK
V neděli 4. září patřilo Krakonošovo ná-
městí Trutnovskému jarmarku. Městská 
slavnost přilákala přibližně deset tisíc 
návštěvníků z Trutnova a okolí. Ti mohli 
v průběhu celého dne vybírat ze sortimen-
tu více než sto dvaceti stánků s tradičními 
výrobky a ukázkami řemesel, nechyběla 
ani pestrá nabídka občerstvení. 

Na pódiu se vystřídala celá řada účinku-
jících: dudácká kapela Švanda Band s ta-
nečními páry, Koletova hornická hudba, 
skupiny Ska´N´Daal a Abba World Revival, 
vystoupil kouzelník Richard Nedvěd, dále 
Alena Smolíková a Keisy. Návštěvníky jar-
marku seznámili se svou tvorbou karika-
turista Lubomír Vaněk a psaligrafik Raka 
Miličevič, závěr programu patřil Petru Spá-
lenému a skupině Apollo Band. Pro děti byl 
připraven Pohádkový stan i dětský koutek.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Druhý zářijový víkend, tedy 10. - 11. 9., 
patřil tradičně památkám, které byly ve-
řejnosti zpřístupněny zdarma. Slavnostní 
zahájení se konalo v sobotu 10. 9. na Kra-
konošově náměstí. Kromě vystoupení hu-

debních souborů Základní umělecké ško-
ly Trutnov byl k vidění slavnostní nástup 
Klubu vojenské historie Trutnov a tradiční 
natírání pamětní desky r. 1866 bílou bar-
vou. Uskutečnil se rovněž výtvarný plenér 
„Kreslíme, malujeme na téma: Střechy, 
věže, věžičky …“. 

Na vrchu Šibeník u památníku generála 
Gablenze zahrála kapela Znovuzrození 
v rámci stále oblíbenější akce „Rozloučení 
s létem“. Zajímavý program nazvaný „Den 
železnice v Trutnově“ byl k vidění také 
v železničním depu, které letos slaví 140. 
výročí svého otevření.

Společenské centrum UFFO

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ 
ZA ZÁŘIJOVÝMI AKCEMI

Uffo slaví první 
narozeniny
O tom, co v Uffu za první rok jeho provozu 
proběhlo, kolik zajímavých umělců a kolik 
diváků nás navštívilo, jsem již psal několi-
krát a nebudu Vás tím, milí čtenáři a přá-
telé umění, unavovat. Rád bych se však za-
stavil u toho, co nás v nadcházející sezóně 
a případně i v dalších letech čeká.

To, že máme opět rozšířený počet před-
platitelských skupin a tedy i divadelních 
představení, je rovněž již známá věc.  Fak-
ticky to znamená, že Uffo pojede na snad 
ještě větší obrátky než v první sezóně. 
Toho, nač bych Vás chtěl pozvat, je sa-
mozřejmě spousta, ale přesto se pokusím 
vybrat alespoň několik typů, které by roz-
hodně neměly ujít Vaší pozornosti. Z blíz-
kého divadelního programu nemohu 
nezmínit představení Racek, které v Uffu 
odehrají členové souboru Činoherního 
studia Ústí nad Labem již 5. října v rámci 
skupiny Činoherní divadlo A. Čechov sám 
označil tuto přelomovou hru jako kome-
dii, Ústečtí o ní hovoří jako o komedii třpy-
tivé. Myslím, že mají pravdu. A to přesto, 
že se v ní objevuje i řada vážnějších mo-
mentů – ty by však, alespoň podle mého 
názoru, neměly v žádné opravdu kvalitní 
komedii chybět. Velkým zážitkem bude 
bezpochyby i Mistr a žák, dílo režisérů 
Lukáše Trpišovského a Martina Kukučky, 
kteří jsou nejen divadelnímu světu známi 
spíše pod názvem Skutr a jejichž práce se 
v Trutnově představila již vícekrát, mimo 
jiné například v souvislosti s loňským, do-

Foto: Zdeněk Fibír

Dovoluji si Vás
při příležitosti 93. výročí

vzniku samostatného Československa
srdečně pozvat na

SLAVNOSTNÍ ODPOLEDNE,
které se uskuteční 

ve čtvrtek 27. října 2011
od 16.30 hodin 

v obřadní síni radnice
na Krakonošově náměstí v Trutnově.

Mgr. Ivan Adamec
starosta města
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VÝSTAVA SPOLKU 
PODKRKONOŠSKÝCH 
VÝTVARNÍKŮ TRUTNOV
Ve dnech 4. až 16.10. 2011 opět proběhne 
v prostorách Staré radnice na Krakonošově 
náměstí v Trutnově podzimní výstava prací 
Spolku podkrkonošských výtvarníků Trut-
nov. Ke zhlédnutí bude již tradiční miš maš. 
Obrazy tvořené různými technikami, foto-
grafie, skulptury kamenné i ze dřeva, dílka 
tvořená paličkováním, plastiky apod. Kro-
mě prací od cca 15 kmenových členů spolku 
zde bude zastoupena i tvorba návštěvníka 
vylosovaného na minulé vernisáži a rovněž 
i obrazy hosta výstavy pana Eduarda Bra-
bence z Odolenovic u Jenišovic. 
Vernisáž výstavy za podpory trochu méně 
tradičního hudebního tělesa proběhne 
v pondělí 3.10. 2011 od 17.15 hodin.
Výstava bude otevřena denně 9 - 12 
a 13 - 17 hod.
Zastavte se!

Za SPV Trutnov zve Ctibor Košťál 

Trutnov navýšil kapacitu pro předškolní vzdělávání

Prvního září bylo otevřeno nové pracoviště 
Mateřské školy Trutnov, které bylo zřízeno na 
základě červnového rozhodnutí rady města o 
zvýšení kapacity této městské příspěvkové or-
ganizace. Důvodem byl vysoký počet dětí při-
hlášených k zápisu pro školní rok 2011/2012. 

Mateřská škola Trutnov zajišťuje nyní v na-
šem městě pro tříleté a starší děti celkem 
1022 míst na jedenácti pracovištích. Pro no-
vou, jedenáctou „školku“ byly využity uvol-
něné prostory v objektu Stacionáře pro zdra-
votně oslabené a tělesně postižené na sídlišti 
v ulici Náchodská, kde vznikly tři nové třídy 
pro 84 dětí.

Aby objekt vyhovoval předškolnímu vzdělává-
ní, musel se samozřejmě upravit interiér. Sta-
vební úpravy realizované během letních měsíců 
vyšly zhruba na 2 700 tis. Kč a částku 900 tis. Kč 
dostala příspěvková organizace Mateřská škola 
Trutnov od města Trutnova na vybavení a pro-
voz zde vybudovaných nových tříd. 

Mateřské centrum Karolínka se z objektu sta-
cionáře přestěhovalo do centra města, do bu-
dovy Základní umělecké školy ve Školní ulici.

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

volím si říci veleúspěšným uvedením před-
stavení La Putyka. Mistr a žák propojuje 
akrobacii, moderní taneční a fyzické di-
vadlo, bojová umění se slovní improvizací 
a živou hudbou. Věřte mi, že se 10. října 
máte skutečně nač těšit. 

Zajímavé budou i říjnové koncerty. Kromě 
šesti koncertů Trutnovského podzimu už 
šestý den tohoto měsíce přivítáme v Trutno-
vě Věru Martinovou se zajímavým hostem. 
Často se snažím, aby naše koncerty byly 
něčím zajímavé, neobvyklé. I proto jsem 
žádal Věru Martinovou, aby své vystoupení 
nějakou takovouto zajímavostí obohatila. 
Nakonec se rozhodla pro hosta Františka 
Nedvěda, se kterým běžně nehraje, ale 
právě proto se já osobně na jejich společný 
koncert těším. Devatenáctého října se pak 
v Uffu sletí bubeníci z celého světa. Tenhle 
unikátní a elektrizující projekt Pavla Fajta 
a jeho kolegů si opravdu nenechte ujít.

Samozřejmě se chystá i řada dalších akcí, 
ať už třeba tradiční Drakiáda, zábavný 
pořad Zdeňka Izera a Šárky Vaňkové, li-
norytová dílna pro děti s Matějem For-
manem a mnoho dalšího. Programy jsou 
pestré a zážitkové a mým hlavním přáním 
je, abyste k nám chodili rádi a abyste se 
v Uffu cítili dobře. V příštích měsících i le-
tech pro to uděláme maximum.

BcA. Libor Kasík
ředitel SCT

Kulaté výročí stacionáře
Letos oslavuje dvacetileté výročí od svého za-
ložení denní Stacionář pro zdravotně oslabe-
né a tělesně postižené v Trutnově.

Jak to tenkrát bylo? Historie začíná v roce 
1991 z iniciativy rodičů, jejichž děti ukončily 
školní docházku (tehdy zvláštní školu) a ne-
byly schopné se zapojit do pracovního proce-
su. Okresní úřad v Trutnově předložený pro-
jekt o zřízení stacionáře schválil a rozhodl o 
jeho připojení k ÚSP Markoušovice, který v té 
době vedla paní Marcela Strachotová. Prosto-
ry poskytlo město Trutnov v Palackého ulici 
v objektu bývalých městských lázní (dnešní 
Masarykův dům).

Provoz byl zahájen v září 1991 s osmi klienty. 
Zřizovací listina ÚSP Markoušovice byla roz-
šířena o trutnovský denní stacionář a počet 
pracovníků zvýšen o jednoho. Rodiče klientů 
byli vděčni, že mohou chodit do zaměstnání 
s jistotou, že o jejich děti je postaráno a že si 
je po práci mohou odvést domů. Denní staci-
onář byl v té době zcela novým typem zaří-
zení a v tehdejším Československu byly tako-
vé pouze tři. Nebylo vše úplně jednoduché. 
Prostory se vybavovaly postupně, začínalo se 
s několika  kusy nábytku, vyřazenými školní-
mi lavicemi a holými zdmi. 

Zvrat k lepšímu nastal po odchodu pracovni-
ce, která nastoupila hned s otevřením stacio-
náře. Nový pracovník Jaroslav Petera zde za-
čal působit v březnu následujícího roku a pro 
klienty začaly zcela nové aktivity. Výlety, 
sportovní, kulturní a společenské akce, zájez-
dy do ciziny a hlavně také sponzorské dary, 
které sháněl pro lepší vybavenost stacionáře. 
Obstaral pro klienty drobnou rukodělnou 
práci od firem ABB, Varia, Kaden, ČKD, ZPA, 
která přinesla nejen drobný finanční zisk, ale 
obrovský přínos pro sebevědomí klientů, že 
mohli pracovat. Počet  uživatelů  se rozrůstal 
a bylo nutné zvýšit stav pracovníků na dva. 
Nastoupila paní Naďa Cenigová a vzájemná 
spolupráce mezi stacionářem a ÚSP Markou-
šovice se slibně rozvíjela.

Ke změně došlo v roce 1996, kdy přešel sta-
cionář pod ÚSP Hajnice, jehož ředitelem byl 
pan Jaroslav Prouza. Následovalo stěhování 
do Střední odborné školy podnikatelské, a to 
s obavami, zda se nebudou navzájem rušit 

studenti s klienty a také prostory ve třetím 
patře bez výtahu vzbuzovaly obavy, jak to 
budou méně pohybliví jedinci zvládat. Ale 
obavy se nenaplnily a bylo to krásné období. 
Mezi vedením školy, studenty a klienty staci-
onáře vzniklo přátelství a skvělá spolupráce, 
která trvá dodnes. 

K nejzásadnější změně v provozu a rozvoji 
stacionáře došlo od 1.4. 2003, kdy se zřizova-
telem zařízení stalo město Trutnov a do funk-
ce ředitelky byla jmenována paní Renata Bez-
děková. Od té doby se datuje výrazný rozkvět 
jak ve vybavenosti, tak službách, které stacio-
nář svým klientům poskytuje. Od roku 2005 je 
denní stacionář umístěn v Náchodské ulici, v 
bezbariérovém prostředí s nádhernou zahra-

dou, nově vybavenou kuchyní a tělocvičnou. 
V současné době navštěvuje zařízení 33 klien-
tů. Starají se o ně 4 vychovatelé, sociální pra-
covnice a samozřejmě paní ředitelka, která je 
duší a oporou celého stacionáře. Klienti zde 
mají velký výběr aktivit, jako je muzikotera-
pie, ergoterapie, arteterapie, hipoterapie, fy-
zioterapie. Pracují ve fotokroužku, tanečním 
kroužku country tanců, keramickém kroužku, 
učí se na PC, pravidelně chodí plavat, trénují 
stolní tenis a bocciu.

A protože k výročí se většinou dávají přání, 
my si do dalších let přejeme, aby byli všichni 
naši uživatelé spokojeni, nadále se nám dařila 
výborná spolupráce s vedením města Trutno-
va a všemi dalšími spolupracujícími organi-
zacemi a firmami. Vyvrcholením oslav bude 
slavnostní večer  v kině Vesmír dne 31.10. 
2011 od 17 do 19 hodin. 

Všichni jste srdečně vítáni.

Renata Bezděková

Foto: Pavel Cajthaml, Trutnovinky.cz
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společenská rubrika

krátCe

Matriční události v srpnu 2011
V srpnu se v Trutnově narodilo celkem 
39 dětí, z toho bylo 15 dětí trutnov-
ských, 11 chlapců a 4 děvčata. 

V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 
44 lidí, z toho bylo 20 našich občanů, 
4 muži a 16 žen.

Bylo  uzavřeno  35 sňatků.    

Členky komise pro občanské záležitosti 
navštívily při životních jubileích  47 obča-
nů s kytičkou a malým dárkem. Všem jubi-
lantům ještě jednou blahopřejeme.

Věra Ouhrabková
ved. odd. matriky a EO

Místní skupina Českého červeného 
kříže Trutnov – město pořádá podzimní 
prázdninovou akci

Termín konání akce: Od středy dne 26.10. 2011 do 
neděle dne 30.10. 2011
Místo konání akce: Horská chalupa v Peci pod Sněž-
kou - Velké Úpě
Cena za jednoho účastníka: 850,- Kč
Věková kategorie: Akce je určena především pro 
děti ve věku od 8 do 16 let
Cena zahrnuje:
- ubytování na vybavené horské chalupě (4 noci)
- pravidelná strava 5x denně
- celodenní pitný režim
- lékařský dohled po celou dobu konání akce
- doprava z Trutnova do místa konání akce a zpět

Zájemci, neváhejte kontaktovat skupinu na e-mailu: 
mstrutnov-cck@seznam.cz a obratem Vám bude za-
slána oficiální přihláška s informacemi o akci. Na ten-
to e-mail můžete adresovat případné další dotazy.

Klub zdraví Trutnov 
zve všechny příznivce zdravého životního 
stylu na společný večer u tématu LÉČÍME SE 
POTRAVINAMI, lektor Líba Jobová. 3.10. 2011 
v 17.30 hod., budova CASD, ul. M. Majerové 
86/10 (za nemocnicí). Ochutnávky.
Témata na r. 2011: 7.11. imunita a životní styl, 
5.12. předvánoční koncert. Více na: http://ces-
kesdruzeni.cz/sbory/trutnov

Budeme mít školáka 
Vzdělávací akce pro učitele MŠ a další zájemce.
Otázka nezralosti předškoláka pro vstup do 
školy. Jak správně vysvětlit problém rodině. 
Vývojové výhody a nevýhody dívek a chlap-
ců. Kdo nepatří do školy a co má umět zralý 
školák. Změny povahy dítěte při nevhodném 
zařazení. Jak předejít poškození dítěte.
Termín konání: 26. 10. 2011, 13 – 16 hodin
Místo konání: Středisko volného času Trutnov
Poplatek: 550 Kč
Info: www.cvkhk.cz

Září 2011
www.mckarolinka.cz

Dne 1.9. 2011 MC KAROlínka otevřela poprvé své dveře 
pro veřejnost v „nových“ prostorech. Jsme tomu velice 
rádi, protože jsme ani nedoufali, že stihneme veškeré 
práce související se stěhováním a rekonstrukcí zvládnout 
do termínu. 8.9. proběhl Den otevřených dveří, během 
kterého jsme se v MC setkali s řadou z Vás a také se zá-
stupci města Trutnova, Trutnovinek a některých našich 
sponzorů. 
Provoz nové KAROlínky zatím není ve finální podobě, 
proto může být ještě v následujících měsících upraven. 
Otevírací hodiny pro veřejnost jsou již ustáleny a platné. 
Oběd se v současné době nedá objednat.
Dále probíhá hlídání dětí s tetou Pavlou, ceník a po-
drobnější info na webu nebo přímo v MC.

Pravidelný provoz

PONDĚLÍ
8:30 - 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
8:30 - 10:30 Waldorfská školička – prolínající se cykly ukázek 

waldorfské pedagogiky, které kopírují přirozený 
rytmus roku. Hodiny jsou vhodné pro děti od na-
rození do 3 let. Poplatek 20,- Kč dopoledne (úhra-
da výukového materiálu). Bližší info v MC.

11:30 Čteníčko
12:00 - 13:00 Angličtina s Káťou – AJ pro dospělé, úroveň 

středně pokročilí (cena hodiny je 50 Kč), v pří-
padě zájmu o hodiny se prosím informujte 
v MC. Lektorkou je Kateřina Burešová, která 
má bohaté zkušenosti v oboru a hodiny vede 
nenásilnou a zábavnou formou.

14:00 - 17:00 Odpolední volná herna pro děti
16:30 - 18:00 Hudební stavebnice (Building Blocks of Music®) 

s Drážou (klavír, 10 - 11 let). Bližší info o meto-
dě na webu, v případě zájmu o hodiny se spoj-
te přímo s paní Drahomírou Tvrdíkovou (tel.: 
603 150 473, e-mail: draagon@centrum.cz). 

ÚTERÝ
8:30 - 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi

9:45 Hopík
10:00 Výtvarná dílna se Sedmikráskem
11:30 Čteníčko

14:00 - 18:00 Výtvarná dílna s Blankou – výtvarné tvoření 
pro děti od 3 let bez rodičů, kurz pro přihláše-
né, informace o volných místech v MC.

15:30 - 16:20 Hudební stavebnice (Building Blocks of Mu-
sic®) s Drážou (housle, 5 - 6 let)

STŘEDA
8:30 - 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi 

10:00 Cvíčo pro děti od 1,5 roku do 3 let
11:30 Čteníčko

11:30 - 12:30 Angličtina s Káťou – AJ pro dospělé, úroveň 
pokročilí (cena hodiny je 50 Kč), v případě zá-
jmu o hodiny se prosím informujte v MC.

16:15 - 17:15 Blešky – taneční a pohybová průprava pro děti od 
4 let s Janou Michaličkovou (kurz pro přihlášené, 
bližší info v MC, obsazujeme volná místa!), kurz 
probíhá v tanečním sále ZUŠ, cena za hodinu 40 
Kč pro členy OS KARO, ostatní 80 Kč/hod.

14:00 - 18:00 Odpolední volná herna pro děti

ČTVRTEK
8:00 - 14:00 Nastávající maminky a miminka
8:00 - 11:30 Poradenství Krok k zaměstnání (tématem je 

návrat na pracovní trh po odmlce), bližší info 
Zdeňka Jiroutová, 732 263 031 nebo poradce.
jiroutova@materska-centra.cz, a na webu, 
cena konzultace a hlídání dětí k tomu je zdar-
ma (dotace z projektu OP LZZ).

9:00 - 11:00 Laktační poradna, poradna pro plačící a ne-
klidné kojence, manipulace s kojenci, poradna 
duly (služba pro těhotné), zajišťuje Bc. Klára 
Borůvková, bližší info na e-mailu: klara.boruv-
kova@gmail.com nebo tel.: 603 814 396, doto-
vaná cena konzultace 50 Kč.

17:15 - 18:15 Cvičení PILATES pro pokročilé – kurz pro při-
hlášené, v případě zájmu kontaktujte přímo 
paní Slavíkovou na tel.: 777 055 038.

13:10 - 13:55 Hudební stavebnice (Building Blocks of Mu-
sic®) s Drážou (klavír)

15:00 - 18:05 Hudební stavebnice (Building Blocks of Mu-
sic®) s Drážou (housle, 4 - 5 let a klavír)

PÁTEK
8:00 - 13:00 Volná herna pro maminky s dětmi

9:45 Hopík – krátké protažení ručiček a nožiček
10:00 Zpívánky

14:15 - 15:00 Hudební stavebnice (Building Blocks of Mu-
sic®) s Drážou (klavír pro dospělé) 

Dále projednáváme umístění do programu:

English for Children s Norou Mihálikovou, tyto hodiny 
angličtiny jsou určeny dětem od 3 let. Informační schůzka 
bude 29.9. 2011 v prostorách MC. Pro případné přihlášení 
kontaktujte buď MC, nebo přímo Noru na e-mailu: noru-
za93@gmail.com. 

Odpolední klub pro školní děti – v rámci odpoledního pro-
vozu MC plánujeme otevřít i odpolední klub pro děti. Tento 
klub by měl fungovat jako dočasné útočiště pro čekající děti 
a rodiče v rámci volnočasových aktivit (např. hodiny v ZUŠ 
atd.). Jelikož v tuto chvíli nemůžeme personálně pokrýt od-
polední dozor herny, vyzýváme tímto zájemce o dobrovol-
nickou činnost v MC. Dobrovolník by měl na starost dozor 
a dohled nad dětmi, které zde budou trávit odpolední čas. 
Nabízíme proti tomu kávu a pobytné pro sebe a dítě zdar-
ma a teplé příjemné prostředí mateřského centra.

Program mimořádných akcí na měsíc říjen:

11.10. 2011 přednáška na téma: „Vaříme z Bio potravin“ 
– majitelka jídelny a prodejny „Bazalka“ v Hradci Králové 
se s námi podělí o své zkušenosti s přípravou pokrmů z bio 
potravin. Součástí akce je také ochutnávka. Cena přednášky 
je 30 Kč.

20.10. 2011 od 19:00 hod. KAROlínka GALAvečer BENEfice 
(UFFO). Připravujeme pro vás benefiční galavečer, jehož vý-
těžek bude věnován na dofinancování rekonstrukce nových 
prostor KAROlínky. Vystoupí Ester Kočičková a Lubomír No-
havica, ČECHOMOR trio, Petr Wajsar s vocal looping perfor-
mance, Jarda Svoboda a TRABAND a také Michal Šeps. Ve-
čerem bude provázet Ester Kočičková a Rosťa Tvrdík. Cena 
vstupenky je 290,- Kč, zakoupit ji můžete od 26.9. v našem 
MC nebo v UFFU.

24.10. – 31.10. Bazar dětského zimního ošacení – tradiční 
akce KAROlínky. Novinka! Můžete si věci zapsat předem do 
zapůjčených archů. Průběh: Příjem věcí v pondělí 24. 10. od 
9:00 do 17:00, prodej úterý, středa od 9:00 do 16:00, čtvrtek 
od 9:00 do 12:00 a výdej další pondělí 31. 10. od 9:00 do 
16:00 (z důvodu pátečního svátku). Bližší info v MC nebo na 
webu. Na osobu je povoleno přinést max. 90 ks položek, za 
položku se platí 2 Kč.

Bližší informace o veškerých aktivitách a provozu poskytuje 
Š. Linková, tel. 737 335 651, nebo na www.mckarolinka.cz, 
mckarolinka@volny.cz .

Za mateřské centrum KAROlínka 
Zdeňka Jiroutová, DiS.

Mateřské centrum KAROlínka

Děti se radují
Děti i tety v Městských jeslích mají důvod k ra-
dosti. Tu jim způsobila mašinka, která přibyla 
mezi venkovní vybavení zahrady. Tuto ma-
šinku jsme mohli pro naše děti pořídit díky 
sponzorskému daru věnovanému firmou Tyco 
Electronics EC Trutnov. Mašinka je v neustá-
lém obležení našich zlatíček a nám nezbývá 
než touto cestou firmě ještě jednou moc po-
děkovat a doufat, že její počin bude  příkla-
dem pro ostatní firmy, které by mohly nějak 
vypomoci. 

Jaroslava Andělová 
ředitelka

TRUTNOVSKÁ ÚZEMNÍ 
ORGANIZACE SVAZU DIABETIKŮ ČR 

zve své členy, všechny ostatní diabetiky 
a své příznivce na členskou schůzi, která se 
bude konat v úterý 25. října od 14:00 hod. 
v malém sále Městského úřadu v Trutnově. 
Program:
1) Zahájení
2) Přednáška primářky očního oddělení Ob-

lastní nemocnice v Trutnově MUDr. Cho-
vancové  na téma „Diabetes melitus a oční 
komplikace“

3) Zpráva o činnosti
4) Zpráva o hospodaření
5) Rekondice 2012
7) Diskuse
8) Závěr
Těšíme se na vaši účast.

ÚO TRUTNOV SD ČR
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odbory Městkého úřadu inforMují

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto nebyto-
vých prostor:

Na základě usnesení Rady města v Trutno-
vě pod č.j. 2011-940/19 ze dne 12.9. 2011 
zveřejňujeme záměr města pronajmout 
nebytové prostory:

Trutnov – Na Nivách čp. 57 
/objekt na st.p. č. 536 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Střední Předměstí/

Jedná se o nebytové prostory umístěné 
v budově Kulturního klubu ve III. NP o cel-
kové výměře 46 m2 (1 kancelář o výměře 
32 m2 a soc. zázemí o celkové výměře 14 m2 
– předsíň, kuchyňka, WC).
Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení 
kanceláře.

Úvodní cena pro jednání:
1 396 Kč/m2/rok za kancelář
695 Kč/m2/rok za sociální zázemí 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou, včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce 
provede na vlastní náklady úpravy neby-
tových prostor k požadovanému způsobu 
využití s tím, že v případě ukončení nájemní 
smlouvy nebude zhodnocení nebytového 
prostoru nájemci uhrazeno. Nájemce bude 
dále hradit zálohy na služby spojené s uží-
váním nebytového prostoru, 1x ročně správ-
ce vyúčtuje služby dle skutečných nákladů. 
Nebude povoleno provozování kasina, her-
ny, videoterminálu a sázkové kanceláře.

Žádosti je možné podat do: 10. 10. 2011 
do 14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 11. 10. 2011 
v 8.30 hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 5 500,- Kč na účet měs-
ta, vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620495, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případ-
ně 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 možno 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 – Na Nivách čp. 57, „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trutno-
vě č.j. 2011-941/19 ze dne 12.9. 2011 zve-
řejňujeme záměr města pronajmout neby-
tové prostory:

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 22
/objekt na st. p. č. 26/1 v k. ú. Trutnov, 
městská 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: 10. 10. 2011 
do 14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 11. 10. 2011 
v 8.30 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 
3620494, 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 možno 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, 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.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedá-
ní dne 27.6. 2011 přijalo usnesení číslo: 

- 2011-116/3, kterým schválilo zveřejnění 
záměru prodeje obecným zveřejněním, 
bez upřednostnění nájemců, bez uplatnění 
20% slevy ze sjednané ceny:

budova bez čp./če. - jiná stavba
zděné kolny v ul. Železničářská
v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Střední 
Předměstí
na st. p. 5658  160 m2

spolu se st. p. 5658 160 m2

Minimální nabídková cena je 165 000,- Kč.
Jedná se o objekt zděných kůlen (21 ks) 
o tloušťce obvodové zdi 30 cm bez oken. 
Rozvody elektroinstalace nejsou provede-
ny. Střecha objektu je pultová s krytinou 
z vlnitého eternitu. Kolny jsou ve špatném 
technickém stavu.

Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 10 000,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny 
a bude zájemci vrácena v případě, že pro-
dej nebude uskutečněn ze strany prodá-
vajícího. V případě odstoupení od nabíd-
ky ze strany kupujícího propadá kauce ve 
prospěch města. Kauce musí být složena 
na účet města, vedený u Komerční banky, 
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní sym-
bol 3629463, konst. symbol 0558. Do zprá-
vy pro příjemce uveďte své jméno a příjme-
ní, příp. název právnické osoby.

Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„kolny Železničářská“ zasílejte v uzavřených 
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obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFO-
RECEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, 
Trutnov, 541 16, nejpozději do 10.10. 2011 
- 12:00 hodin. Nabídky lze podat i osobně.

V nabídce uveďte navrhovanou cenu, způ-
sob její úhrady, předpokládaný účel využi-
tí objektu, číslo účtu pro možnost vrácení 
kauce a kontaktní údaje. K nabídce je nut-
né přiložit kopii dokladu o zaplacení kau-
ce v požadované výši. Na nabídky, u nichž 
nebude kauce v požadované výši a ve sta-
novené lhůtě složena, nebude brán zřetel.

Otevírání obálek s nabídkami se bude ko-
nat dne 11.10. 2011 v 8:00 hodin v malém 
sále v suterénu Městského úřadu v Trutno-
vě. Zájemci mohou být přítomni.
K záměru je také možno podat připomínky 
nebo námitky písemným podáním, nejpoz-
ději však do doby možnosti podání nabídky.

- 2011-115/3, kterým schválilo zveřejně-
ní záměru prodeje obecným zveřejněním 
mimo „Zásady pro prodej…“, bez upřed-
nostnění nájemců, bez uplatnění 20% sle-
vy ze sjednané ceny:

Nebytová jednotka č. 374/10 v domě 
čp. 374 Lípové náměstí 
v obci Trutnov, v k.ú. Poříčí u Trutnova, 
v části obce Poříčí
na st.p. 406  121 m2

včetně spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domu čp. 374 Lípové náměstí 
a na pozemku st.p. 406
Minimální nabídková kupní cena je 
1 045 000,- Kč.
Jedná se o nebytový prostor, který se nachá-
zí v 1. NP domu čp. 374. V domě jsou celkem 
dvě bytové jednotky a jeden nebytový pro-
stor, který je předmětem prodeje. Nebytový 
prostor obsahuje vstup, prostor haly, kance-
lář a WC umístěné mimo nebyt. Nebytový 
prostor o podl. ploše 82,13 m2 je obsazen 
nájemcem (Česká pošta, s.p.) s uzavřenou 
nájemní smlouvou na dobu neurčitou.

Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny 
a bude zájemci vrácena v případě, že prodej 
nebude uskutečněn ze strany prodávajícího. 
V případě odstoupení od nabídky ze strany 
kupujícího propadá kauce ve prospěch měs-
ta. Kauce musí být složena bezhotovostním 
převodem na účet města, vedený u Komerč-
ní banky, č. účtu 6015-124601/0100, varia-
bilní symbol 3629468, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby.

Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„374/10 Lípové náměstí“ zasílejte v uza-
vřených obálkách na adresu MěÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 
165, Trutnov, 541 16, nejpozději do 10.10. 
2011 - 12:00 hodin. Nabídky lze podat 
i osobně. V nabídce uveďte navrhovanou 
cenu, způsob její úhrady a předpokládaný 
účel využití objektu. K nabídce je nutné 
přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce 
v požadované výši. Na nabídky, u nichž 
nebude kauce v požadované výši a ve sta-
novené lhůtě složena, nebude brán zřetel.

Žadatel může podat pouze jednu nabídku.
Otevírání obálek s nabídkami se bude ko-
nat dne 11.10. 2011 v 8:05 hodin v malém 
sále v suterénu Městského úřadu v Trutno-
vě. Zájemci mohou být přítomni.
K záměru je také možno podat připomínky 
nebo námitky písemným podáním, nejpoz-
ději však do doby možnosti podání nabídky.

Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedá-
ní dne 27.6. 2011 přijalo usnesení číslo:

- 2011-113/3, kterým schválilo zveřejně-
ní záměru prodeje obecným zveřejněním 
mimo „Zásady pro prodej…“, s upřed-
nostněním nájemců, za nabídkovou cenu 
380 000,- Kč:

Nebytová jednotka č. 528/101 - ga-
ráž v domě čp. 528 - 530 Jiráskovo 
náměstí 
v obci Trutnov, v k.ú. Trutnov, v části obce 
Střední Předměstí
na st.p. 1760/1  248 m2

na st.p. 1760/3  198 m2

na st.p. 1760/4  198 m2

na st.p. 1760/5  386 m2

včetně spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domů čp. 528-530 Jiráskovo 
náměstí a na pozemcích st.p.1760/1, st.p. 
1760/3, 1760/4 a 1760/5
Minimální nabídková kupní cena je 
380 000,- Kč.
Jedná se o nebytový prostor - dvougaráž, kte-
rá se nachází v 1. NP domu čp. 528. Dvouga-
ráž není podsklepena. Vrata jsou dvoukřídlá 
plechová. Okna jsou provedena z luxfer. V ga-
ráži není proveden rozvod elektroinstalace. 
Střecha objektu je pultová s krytinou z lepen-
ky. V rohu dvougaráže a v podlaze jsou pro-
vedeny rozvody potrubí, které jsou v majetku 
ČEZ, a.s. Dvougaráž o podlahové ploše 43 m2 
je obsazena dvěma nájemci s uzavřenými ná-
jemními smlouvami na dobu neurčitou.

Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 10 000,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny 
a bude zájemci vrácena v případě, že prodej 
nebude uskutečněn ze strany prodávajícího. 
V případě odstoupení od nabídky ze strany 
kupujícího propadá kauce ve prospěch měs-
ta. Kauce musí být složena bezhotovostním 
převodem na účet města, vedený u Komerč-
ní banky, č. účtu 6015-124601/0100, varia-
bilní symbol 3629474, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby.

Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„528/101 Dvougaráž Jiráskovo náměstí“ 
zasílejte v uzavřených obálkách na adresu 
MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slo-
vanské nám. 165, Trutnov, 541 16, nejpozději 
do 7.11. 2011 - 12:00 hodin. Nabídky lze po-
dat i osobně. V nabídce uveďte navrhovanou 
cenu, způsob její úhrady a předpokládaný 
účel využití objektu. K nabídce je nutné při-
ložit kopii dokladu o zaplacení kauce v po-
žadované výši. Na nabídky, u nichž nebude 
kauce v požadované výši a ve stanovené 
lhůtě složena, nebude brán zřetel.

Žadatel může podat pouze jednu nabídku.
Otevírání obálek s nabídkami se bude ko-

nat dne 8.11. 2011 v 8:00 hodin v malém 
sále v suterénu Městského úřadu v Trutno-
vě. Zájemci mohou být přítomni.

K záměru je také možno podat připomínky 
nebo námitky písemným podáním, nejpoz-
ději však do doby možnosti podání nabídky.

- 2011-114/3, kterým schválilo zveřejně-
ní záměru prodeje obecným zveřejněním 
mimo „Zásady pro prodej…“, bez upřed-
nostnění nájemce:

budova bez čp./če. - garáž v ul. Ko-
žešnická 
v obci Trutnov, v k.ú. Poříčí u Trutnova, 
v části obce Poříčí
na st.p. 1298  28 m2

spolu se st.p. 1298  28 m2

Minimální nabídková cena je 150 000,- Kč.
Jedná se o objekt volně stojící garáže, kte-
rý není podsklepen a má jedno nadzemní 
podlaží. Obvodové stěny garáže jsou pro-
vedeny ze zdiva o tloušťce 30 cm. Podlaha 
je betonová. Okno je provedeno z luxfer. 
Vrata jsou plechová sklopná. V objektu 
není proveden rozvod el. proudu. Garáž je 
obsazena nájemcem.

Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 10 000,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude 
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude 
uskutečněn ze strany prodávajícího. V přípa-
dě odstoupení od nabídky ze strany kupující-
ho propadá kauce ve prospěch města. Kauce 
musí být složena na účet města, vedený u Ko-
merční banky, č. účtu 6015-124601/0100, va-
riabilní symbol 3629460, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby.

Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„garáž Kožešnická“ zasílejte v uzavřených 
obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFO-
RECEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, 
Trutnov, 541 16, nejpozději do 7.11. 2011 
- 12:00 hodin. Nabídky lze podat i osob-
ně. V nabídce uveďte navrhovanou cenu 
a způsob její úhrady. K nabídce je nutné 
přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce 
v požadované výši. Na nabídky, u nichž 
nebude kauce v požadované výši a ve sta-
novené lhůtě složena, nebude brán zřetel.

Žadatel může podat pouze jednu nabídku.
Otevírání obálek s nabídkami se bude ko-
nat dne 8.11. 2011 v 8:05 hodin v malém 
sále v suterénu Městského úřadu v Trutno-
vě. Zájemci mohou být přítomni.
K záměru je také možno podat připomínky 
nebo námitky písemným podáním, nejpoz-
ději však do doby možnosti podání nabídky.

Bližší informace poskytuje majetkový od-
bor Městského úřadu Trutnov ve IV. pat-
ře, kancelář č. 408, telefon 499 803 281, 
499 803 279.
O způsobu prodeje a konečném schválení 
prodeje rozhoduje zastupitelstvo města. 
Město Trutnov si vyhrazuje právo od zámě-
ru prodeje odstoupit či změnit podmínky.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru
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RIAPS se prezentoval 
Dne 13. 8. 2011 Stacionář RIAPS prezen-
toval svoje služby a výrobky na pouti 
v Horním Maršově. I přes nepřízeň počasí 
byla účast návštěvníků na této kulturní 
akci hojná. Naše zařízení zde mělo stá-
nek, kde se lidé mohli seznámit se služ-
bami stacionáře a zakoupit si případně 
i výrobek z tvůrčí dílny, a přispět tak na 
její provoz.

Rádi bychom poděkovali všem návštěvní-
kům, kteří se u našeho stánku zastavili, 
a zástupcům obce Horní Maršov, kteří 
nám zdarma poskytli možnost seznámit 
veřejnost s touto sociální službou. 

Stacionář RIAPS je zařízení poskytující so-
ciálně aktivizační služby lidem s duševním 
onemocněním, je součástí RIAPSu  v Pro-
cházkově ulici v Trutnově.  Hlavním cílem 
služby je pomoc a podpora při udržení, 
obnovení nebo znovuzískání dovedností 
a schopností vedoucích k samostatnému 
a soběstačnému životu ve společnosti. 
Služba spočívá především v individuál-
ní práci s uživatelem, který má možnost 
využít řadu služeb dle vlastního uvážení 
a vlastních potřeb. K nabízeným aktivi-
tám patří sociální poradenství, tvůrčí díl-
na, nácvik vedení domácnosti, procvičo-
vání paměti, pohybové aktivity, relaxace, 
psychoterapie, arteterapie, edukace na 
počítači, aktivity v terénu, výlety atd. Pro 
osoby, které z nějakého důvodu nemo-
hou využívat ambulantní sociální služby 
v prostorách stacionáře,  je určena terén-
ní služba v jejich přirozeném prostředí.

Pokud byste se také rádi s našimi službami 
seznámili, můžete nás kontaktovat pří-
mo v prostorách Stacionáře RIAPS. Nebo 
přijmout naše pozvání na „Setkání osob 
blízkých lidí s duševním onemocněním“, 
které se uskuteční 26.10. od 15.00 hod. 
v prostorách Stacionáře RIAPS. Na Vaše 
případné dotazy odpoví PhDr. Petr Šou-
ba, MUDr. Lenka Kasíková a Mgr. Lucie 
Dolníčková.

Kontakt: Stacionář RIAPS, Procházkova 
818, Trutnov 541 01, tel.: 725 720 375, 
www.riaps.cz.

Mgr. Lucie Dolníčková

zprávy z Města

Podnikatelská škola ukončila dvouletý mezinárodní 
projekt a začala pracovat na novém 

V červenci letošního roku ukončila Střední 
odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o., 
práci na dvouletém mezinárodním projek-
tu nazvaném „The Cross-curricular tool and 
innovative techniques in VET teaching and 
learning”, který se uskutečnil díky podpoře 
Národní agentury pro evropské vzdělávací 
programy v rámci programu Leonardo da 
Vinci Partnership. 

Projekt, na kterém jsme spolupracovali se 
školami z Rumunska, Bulharska a Turecka 
a o kterém jsme veřejnost v Radničních lis-
tech pravidelně informovali, byl završen 
posledním společným setkáním. Po cestě 
do Montany (Bulharsko), Istanbulu (Turecko) 
a Trutnova tentokrát projektové týmy, které 
se skládaly z vyučujících a žáků jednotlivých 
škol, zavítaly ve dnech 1. – 8. května 2011 do 
Rumunska, konkrétně do města Bacau. Zde 
byla schválena konečná verze společně vy-
tvořené mezipředmětové pomůcky s názvem 
„Příručka mladého podnikatele“ a byly také 
dokončeny webové stránky projektu s odka-
zem na vytvořený pětijazyčný elektronický 
slovník ekonomických pojmů.

Rumunští kolegové a zároveň koordinátoři 
celého projektu nás velmi srdečně přivítali 
a připravili pro nás zajímavý a zároveň nároč-
ný program. Kromě vlastní práce na projektu 
jsme zavítali do několika středních škol v Ba-
cau, které měly většinou přes tisíc žáků a síd-
lily ve starších zrekonstruovaných objektech 
se spíše skromnějším vybavením. V Bacau je 
také zřízena vysoká škola, při jejíž návštěvě 
nás překvapila nejen moderní budova, ale 
i velmi moderní a funkční vybavení. Setkali 
jsme se také se starostou města a představi-
teli místního školského úřadu.  

Během našeho setkání jsme si dále prohlédli 
významné památky a pozoruhodnosti města 
Bacau, ale navštívili jsme i některá další za-
jímavá místa Rumunska. Zaujalo nás a líbilo 
se nám město Sibiu.  Nejen svým krásným 
historickým centrem, ale i svou čistotou a po-

řádkem. Také jsme zkusili překročit legendou 
opředený „most lhářů“. Ve městě Sighisoara 
– perle Transylvánie, jsme si oživili vzpomínky 
na Draculu, protože v tomto městě se zná-
mý kníže narodil. Město je v současné době 
zapsáno v seznamu památek UNESCO. Krá-
su rumunských hor jsme vychutnávali nejen 
při jízdě po transfagarašské magistrále, ale 
i při krátkém výletu lanovkou. Poslední den 
před odletem domů jsme v hlavním městě 
Bukurešti navštívili budovu rumunského par-
lamentu. Komplex budov byl vybudován za 
vlády bývalého prezidenta Nicolae Ceausesca 
v 80. letech minulého století a je druhou nej-
větší stavbou na světě, největší  v Evropě.  

Celý projekt partnerství nám přinesl mnoho 
poznatků a především velmi prospěšnou vý-
měnu zkušeností s učiteli z ostatních zemí. 
Připomínat nám jej bude i pamětní plaketa, 
kterou jsme obdrželi od rumunských kolegů.

V srpnu tohoto roku jsme začali pracovat na 
novém projektu podpořeném národní agen-
turou nazvaném "Jen teorie nestačí … praxe 
žáků v zahraničí", tentokrát z programu Le-
onardo da Vinci Mobility. V rámci projektu 
odcestuje 30. října letošního roku skupina 
8 žáků 4. ročníku do Londýna, kde v tamních 
firmách a institucích absolvují 14denní odbor-
nou stáž. Na jaře příštího roku pak do Londý-
na odcestuje druhá skupina žáků, tentokrát 
ze 3. ročníku.

Věříme, že žákům denní formy vzdělávání 
možnost zapojit se do projektu přinese mno-
ho nových zkušeností, které budou moci dále 
využít nejen v průběhu studia, ale i při svém 
budoucím profesním uplatnění.

S dalšími projekty, kterých se žáci i učitelé 
SOŠP Trutnov, s. r. o., aktivně účastní, se mů-
žete seznámit na webových stránkách školy 
(www.sosptu.cz).

Mgr. Petra Velebová, Ing. Zdeněk Vít
SOŠP Trutnov, s. r. o.

Holandská výměna
Vybraní žáci ze ZŠ Komenského a ZŠ kpt. 
Jaroše opět zavítali do země větrných 
mlýnů, tulipánů, sýrů a dřeváků, zkrátka 
do Holandska. 

Naši kamarádi s učiteli z Berkenschut-
ze v Heeze pro nás připravili úžasný pro-
gram. Navštívili jsme zábavní park Ef-
telling, aquapark, historické město den 
Bosch, projeli jsme se lodí po kanálech, 
obdivovali podmořský svět v Sea Life 
muzeu, pronikli jsme do tajů lidského 
těla v muzeu Corpus, proběhl i tradiční 
piknik na pláži. 

Moc jsme si to užili a ověřili jsme si, že učit se 
anglický jazyk je v dnešní době nezbytností.

Jitka Ryšavá
ZŠ Komenského a ZŠ kpt. Jaroše
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DANCE FESTIVAL 
TRUTNOV
Ke konci srpna proběhl v Trutnově projekt 
s názvem Dance festival Trutnov. Město draka 
se tak stalo i městem tance. Nadaní tanečníci 
ze základních uměleckých škol z celého Krá-
lovéhradeckého kraje i jednotlivci z řad veřej-
nosti dostali příležitost potkat se při tanečním 
projektu, jehož hlavním posláním je propojit 
profesionální a neprofesionální scénu tance 
a podpořit potenciál těchto mladých talentů, 
kteří se chtějí v oblasti scénického tance dále 
rozvíjet. Vznikla velmi milá kooperace mezi 
všemi stranami. Jednotliví účastníci společně 
vytvořili velkou taneční rodinu a otevřenost, 
vřelost a maximální taneční nasazení byla 
hlavní kréda celého přípravného týdne.
Celý projekt iniciovali pedagogové taneční-
ho oboru ze ZUŠ Trutnov. Pro vybrané stu-
denty připravili možnost vyzkoušet si „na 
vlastní tělo“, co znamená být profesionál-
ním tanečníkem.
Dance festival je rozdělen celkem do tří fází 
– srpen až listopad 2011 – tak, aby mohl 
vzniknout hodnotný výsledek společné práce. 
První přípravná fáze projektu proběhla ve 
dnech 22. až 26. srpna 2011 pod vedením pro-
fesionálních lektorů ze zahraniční JALEGADO 
DANCE COMPANY, ale i z Čech. Tanečníci se 
připravovali na společnou choreografii s té-
matem NAPŘÍČ KONTINENTY. Každý den ab-
solvovali v průměru šest hodin tance  různých 
tanečních technik (CONTEMPORARY DANCE 
– lektor Joe Alegado, FUSION – Lucie Dráb-
ková, AFRO DANCE – Linda F. Saez, CREATIVE 
WORKSHOP – Kateřina Talavašková, Jana Mi-
chaličková), které se postupně propojí v jed-
no velké představení.
Druhá fáze projektu proběhne ve dnech 
22. a 23. října 2011, kdy se oživí a dopiluje 
připravované představení. To bude poté na-
bídnuto veřejnosti ve finálním listopadovém 
vyvrcholení tříměsíční spolupráce, a to v so-
botu 19. listopadu 2011 v trutnovském spole-
čenském centru UFFO.
Poděkování všech zúčastněných patří sponzo-
rům festivalu, bez kterých by nebylo možné 
takový projekt uskutečnit, jmenovitě: městu 
Trutnov, Společenskému centru Trutnovska 
pro kulturu a volný čas, Královéhradeckému 
kraji, firmě Elektro Michalička, společnosti 
REGATA, a.s., a samozřejmě pedagožkám ZUŠ 
Trutnov Kateřině Talavaškové, Blance Matys-
kové a Janě Michaličkové. Těm jsme zároveň 
položili několik otázek:
Jak zatím hodnotíte nultý ročník festivalu 
a plánujete jeho pokračování i v dalších letech? 
Tento ročník je nad očekávání úspěšný, pro 
nás je výzvou a zároveň novou zkušeností. 
Příjemně nás překvapil ohromný zájem z řad 
účastníků, jak žáků ZUŠ, tak trutnovské veřej-
nosti, ale i samotných lektorů, kteří se naplno 
podílejí na vzniku tohoto projektu. Rádi  by-
chom vytvořili novou trutnovskou tradici prá-
vě ve formě tanečního festivalu, která by na-
bídla našim divákům nejen rozšíření obzorů 
v oblasti tanečního umění, ale zároveň je za-
pojila do samotného vzniku celého festivalu.
Joe Alegada, Lucii Drábkovou i Lindu Fernan-
dez Saez mohli trutnovští diváci vidět letos 
v květnu v UFFU v představení JALEGADO 
DANCE COMPANY při příležitosti Mezinárod-
ního dne tance. Jak oni hodnotí průběh festi-
valu a práci s tanečníky?
Lektoři se velice aktivně podílejí na celé akci. Vel-
mi příjemně se dokážeme shodnout na tom, ja-

kým směrem chceme celý festival vést,  a všichni 
hodnotí první fázi projektu absolutně pozitivně. 
Překvapila je hlavně otevřenost všech tanečníků 
a jejich maximální nasazení při trénincích. Důle-
žitá je i komunikace s nimi a to všechno se po-
dařilo opravdu na jedničku, takže případná další 
spolupráce je již předem domluvená a těšíme se 
jen na finální výsledky této akce.
Základní umělecká škola bývá zřízena téměř 
v každém větším městě. Čím to, že právě ta 
trutnovská svými aktivitami vyniká v mnoha 
oblastech, čehož je důkazem i Dance festival?
Je to o lidech … My svoji práci nebereme pou-
ze jako povolání, ale jako poslání. Důležitý je 
pro nás výsledek práce, nikoliv množství času, 
který mu věnujeme. Podstatný vliv má i komu-
nikace a týmová souhra a ta v tanečním oboru 
funguje skvěle. Důležité je samozřejmě i tech-
nické zázemí a to se teď díky otevření naše-
ho tanečního svatostánku v UFFU absolutně 
naplňuje. Díky spolupráci s panem ředitelem 
Kasíkem můžeme společně realizovat projekty 
podobného typu a rádi bychom touto cestou 
poděkovali za to, že právě Trutnov se může 
touto možností vyjímat nad ostatními městy.
Rádi bychom ještě touto cestou nabídli kaž-
dému bez rozdílu možnost, aby si také vy-
zkoušel, jak chutná „taneční dřina“,  při listo-
padových workshopech pro veřejnost.

-rl-

Mateřský klub ŽELVIČKA
při ZŠ Mládežnická 536, Trutnov
(za Kauflandem)
www.zelvicka.webnode.cz

K pravidelným činnostem v Želvičce se přidal 
také taneční kroužek Světlušky pro děti od 
4 let. Oproti loňskému roku se přesouvá ze 
středy na čtvrtek – stejný čas od 16:30 hod. 
Věřím, že to nebude na závadu, lektorka 
Jana Michaličková se na vás těší.
Novinkou v letošním školním roce je také 
nabídka kurzů pí Bolehovské - STIMULACE 
DĚTÍ DO 1 ROKU. Více informací o těchto 
kurzech, které probíhají v Želvičce, najdete 
na stránkách www.manipulaceastimulace-
kojencu.estranky.cz.

Pravidelný provoz:
PONDĚLÍ 8:30 – 11:30 BUDULÍNEK 
 10:00 MANIPULACE S MIMINKY 

A MALÝMI DĚTMI 
 19:00 – 20:00 ZUMBA - pro začá-

tečníky
ÚTERÝ 9:00 – 12:00 VOLNÁ HERNA 
 9:30 KULIHRÁŠCI - cvičení rodičů 

s dětmi 1 - 2 roky 
 10:30 KLUBÍČKA - cvičení rodičů 

s dětmi od 6 měsíců - 1 rok
 18:00 – 19:00 PILATES 
STŘEDA 9:00 – 12:00 VOLNÁ HERNA  
 9:30 RARÁŠCI - cvičení rodičů 

s dětmi od 2 let
 16:30 – 17:30 SVĚTLUŠKY - taneč-

ní a pohybová průprava pro děti 
od 4 let 

 19:00 – 20:00 POWER YOGA 
ČTVRTEK 9:00 – 12:00 VOLNÁ HERNA 
 10:00 NOTIČKA - hravé zpívání, hu-

dební nástroje, tanečky, rytmus …
 16:30 – 17:30 SVĚTLUŠKY - taneč-

ní průprava pro děti od 4 let
PÁTEK 9:00 – 12:00 VOLNÁ HERNA 
 10:00 ŠIKULKA - výtvarná dílnič-

ka pro děti a jejich rodiče
 10:00 PILATES

Z kalendáře akcí:
10. – 14. 10. BAZAR DĚTSKÉHO PODZIMNÍ-
HO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ A POTŘEB
10. 10. PŘÍJEM 9 – 18
11. 10. PŘÍJEM 9 – 12
 PRODEJ 14 – 18
12. 10. PRODEJ 9 – 18
14. 10. VRACENÍ VĚCÍ 9 – 17
- přijímáme oblečení, obuv, sportovní po-

třeby a potřeby pro děti, hry a hračky
- pouze věci čisté a zachovalé
- ceny zaokrouhlené na desítky, za každý 

neprodaný kus 2,- Kč
- seznam věcí výhodou (každá položka na 

samostatný řádek) – seznam najdete na 
stránkách Želvičky

- ke každému kusu připočítáme 10 % 
z ceny

Během tohoto týdne budou herničky v pro-
vozu, Budulínek a zájmové kroužky v tom-
to týdnu neproběhnou!

19. 10. PRODEJ NOVÉHO DĚTSKÉHO OBLE-
ČENÍ 9 – 17
- punčocháče, zateplené kalhoty, komplety 

do deště, tepláky, trička s dlouhým ruká-
vem … vše za velmi příjemné ceny. Děti 
vezměte s sebou, herničky jsou pro Vás 
otevřené.

MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝMI 
DĚTMI
nejbližší termíny připravovaných kurzů pro 
těhotné: 10.10., 17.10. a 24.10.

Lenka Kuchařová DiS.

Vzdělávací středisko 
MOST K ŽIVOTU, o.p.s., 
Trutnov, Šikmá 300
V měsíci říjnu pro Vás pořádáme semináře:
Dítě s poruchou chování v kolektivu (1 den)
Termín: 17. 10. 2011, 8 – 16 hod.
Most k životu, o.p.s., cena 1 320,- Kč/osoba a den

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (1 den)
Termín: 24. 10. 2011, 8 – 16 hod.
Most k životu, o.p.s., cena 1 320,- Kč/osoba a den

Potřeby klienta seniora, imobilní klient (1 den)
Termín: 26. 10. 2011, 8 – 13 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.

Foto: Martin Bílek
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111. výročí postavení evangelického kostela – Koncertní síně B. Martinů
Po bitvě na Bílé hoře byli obyvatelé Trutnova a ši-
rokého okolí, do té doby všichni luteráni, násilně 
rekatolizováni. Až rok 1781, ve kterém císař Josef II. 
vyhlásil Toleranční patent, umožnil přihlášení neka-
tolíků buď ke kalvínské církvi, nebo církvi luterské. 
V Trutnově samém sbor nevznikl. 

Teprve rostoucí industrializace města přivedla z Ně-
mecka jednotlivce a rodiny, kteří byli vyznáním lu-
teráni. Sloužil jim farář z Heřmanových Sejfů. První 
evangelické bohoslužby se konaly 1. října 1883 v tě-
locvičně reálného gymnázia. Postupně byly evange-
lické bohoslužby v Trutnově stále častější. 

V roce 1890 začali trutnovští evangelíci sbírat peníze 
na stavbu kostela a již v roce 1891 zakoupili poze-
mek o výměře 1 500 m2.  Stavbu finančně podpořil 
Gustav Adolf Werk ze Saska, kde bylo především 
v Drážďanech sebráno přes 13 tisíc marek. Díky těm-
to darům mohl sbor 8. září 1899 slavnostně položit 
základní kámen kostela a 7. října roku 1900 byl kos-
tel slavnostně bohoslužbami otevřen. Chrám je no-
vogotická stavba postavená Ing. Karlem Riegerem 
z Trutnova podle plánů vídeňského architekta Karla 
Steinhofera. Na 43metrové věži byly zavěšeny tři 
zvony v souzvuku As-dur. Ze tří zvonů zůstal na věži 
pouze nejmenší s průměrem 75 cm o váze 246 kg.

Sbor německých luteránů vzal zcela za své odsu-
nem Němců po válce. Jeho smutný a místy i dra-
matický zánik pak byl ouverturou k dalším osudům 
kostela a křesťanství – evangelictví zde v Trutnově, 
ouverturou doby komunismu. 

Kostel sloužil až do roku 1958 Českobratrské círk-
vi evangelické a Československé církvi. Ideologický 
tlak komunistů, ostatně spojený často také s kon-
krétním postihem na jedné straně, strach na straně 
druhé oslabil církev natolik, že nebyla schopna se 
o budovu brát razantněji. Evangelíci financovali na 
začátku šedesátých let opravu střechy. A pak se ne-
dělo, až na devastování kostela výrostky za shovíva-
vého dohledu Veřejné bezpečnosti, vůbec nic. 

V polovině osmdesátých let se město Trutnov dobře 
rozhodlo k přebudování kostela v kulturní zařízení. 
Byly však důsledně odstraněny všechny křesťanské 
symboly, zbytky vandaly zdevastovaných varhan, 
právě tak jako všechno ostatní vnitřní zařízení; kvůli 
bočním přístavbám byla zazděna dvě největší okna 
lodi kostela. Nový interiér odpovídá zcela duchu 
doby normalizace sedmdesátých let. 

Po sametové revoluci roku 1989 začal kostel opět 
sloužit také církvím. Svá shromáždění v něm mají 

jak trutnovští evangelíci, tak Československá církev 
husitská. Českobratrská církev evangelická ve spo-
lupráci s GAW – podpůrným spolkem německých 
luteránů, který již kdysi z větší části stavbu kostela 
financoval, vrátila do budovy varhany. Jistě by se to 
nepodařilo bez vydatné spolupráce s městem a za 
podpory jeho vedení a dalších dárců. 

Koncertní síň BM – evangelický kostel dnes slouží 
co nejrozmanitěji – koncerty, kulturní akce, svatby, 
akce škol, bohoslužby. To je dobře a máme za to, že 
takové využití je optimální. Těšíme se také z toho, 
že existuje vůle na všech stranách, aby se kostel zve-
leboval tak, aby všem shora uvedeným účelům mohl 
sloužit ještě lépe. Student architektury Jan Veisser, 
člen Českobratrské církve evangelické, vypracoval 
studii přestavby a obnovy interiéru, která byla příz-
nivě přijata také vedením města. Věříme, že se také 
v dohledné době podaří najít prostředky k realizaci 
těchto plánů. Při jejich hledání jsme jako evangelíci 
v Trutnově ochotni přiložit ruku k dílu. 

Třeba tohle vzpomínání při 111. výročí slavnostního 
otevření kostela také pomůže. 

Mgr. Tomáš Molnár
farář Českobratrské církve evangelické v Trutnově

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní 
zkouškou
• Elektronické počítačové systémy
• Informační technologie a management
• Slaboproudá elektrotechnika
• Strojírenství - počítačová grafika

Tříleté učební obory pro získání výučního listu
• Elektrikář – silnoproud
• Elektrikář – slaboproud
• Nástrojař
• Strojní mechanik

Partneři školy:

Projekty, programy a jejich využití

Cílem projektů je zejména zvyšování kvality 
výuky, zlepšení materiálně-technického vyba-
vení školy, vzdělávání učitelů a podpora další-
ho vzdělávání dospělých.

Samotné vybavení technikou pro kvalitní vý-
uku nepostačuje. V průběhu minulých let se 
formou různých projektů podařilo vybavit 
školu moderním vybavením včetně speciali-
zovaného programového vybavení, zejména 
pro odborné předměty.

V rámci dalšího rozvoje školy, materiálně tech-
nického i personálního zabezpečení výuky 
a její modernizace v současnosti probíhá rea-
lizace projektů v rámci Evropského sociálního 
fondu. V rámci operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost je v součas-
nosti realizován projekt „Další vzdělávání pe-
dagogických pracovníků v technické oblasti“ 
určený pro pedagogy základních a středních 
škol Královéhradeckého kraje. Tento projekt 

v objemu více než 4 miliony korun dokládá 
výjimečné postavení školy, která je vybrána 
pro roli „Centra odborného vzdělávání v elek-
trotechnice a ICT“ pro Královéhradecký kraj. 
V rámci dalšího projektu „ICT a nové techno-
logie ve výuce“ v objemu více než 9 milionů 
korun probíhá rozsáhlá inovace náplně výuky 
odborných předmětů v oblasti elektrotechni-
ky, strojírenství, praktického vyučování a ICT. 
Jsou inovovány specializované bloky výuky 
nebo zaváděny nové bloky včetně pořízení vy-
bavení novou technikou a programy a vytvá-
ření výukových materiálů a přípravků.

Tyto projekty navazují na již ukončený pro-
jekt pro vzdělávání dospělých nazvaný Další 
vzdělávání síťových specialistů (objem 1,6 mi-
lionu korun). V oblasti dalšího vzdělávání pe-
dagogů je připraven projekt Počítačové sítě 
ve škole v objemu 2,3 mil. Kč, jehož realizace 
bude zahájena na podzim letošního roku.

Největším probíhajícím projektem v součas-
nosti je investiční projekt v Regionálním ope-
račním programu „Podpora praktické výuky 
technických oborů na střední škole – SPŠ Trut-
nov“ (objem téměř 40 milionů Kč). V rám-
ci tohoto projektu budou rekonstruovány 
a vybaveny prostory odloučeného pracoviště 
v Mladých Bukách. Budou pořízeny nové stro-
je pro výuku praxe a vybavení laboratoří pro 
odborné předměty.

Díky realizaci těchto projektů budou v obdo-
bí 2009 až 2012 provedeny nejvýznamnější 
inovace výuky a jejího zázemí v celé historii 
existence školy.

Více informací o projektech a vzdělávání 
naleznete na internetových adresách www.
spstrutnov.cz a www.odborne-vzdelavani.cz.

Ahoj milí Trutnováci 
(kamarádi ...)
Jmenuji se Šimon a chtěl bych Vám společně 
se svým kamarádem Martínkem povědět něco 
o trutnovských jesličkách.

Hned u vchodu do zahrady jesliček nás vítá perní-
ková chaloupka na kuří noze. Otáčí se, a když se 
otevřou dveře, vykoukne z nich ježibaba. Naštěstí 
je to jediná ježibaba v celých jesličkách, protože 
tety jsou tu moc hodné. Dále nás pozdraví Rum-
cajs s Cipískem a ještě nám z hromádky zamává 
krteček. Po snídani na nás čekají hračky, tety nás 
učí krásné básničky, písničky, malujeme si nejen 
pastelkami, ale vyzkoušeli jsme i vodovky a čer-
nou tuš. Nesmím zapomenout ani na kuličkovou 
místnost, kde dovádíme s balonky.

V létě si chodíme hrát na zahradu. Když je velké 
teplo a svítí sluníčko, tety nám napustí bazének. 
Během školního roku jsme navštívili dětská před-
stavení v našem novém divadle Uffu. Letos jsme 
byli dokonce na návštěvě zoologické zahrady ve 
Dvoře Králové nad Labem (viz foto), to Vám byla 
paráda, všechna ta zvířátka, sloni, žirafy, opice …

A ještě se musíme s Martínkem pochlubit, že 
máme možnost se na zahradě svézt minilanov-
kou, která nemá chybu. 

… prostě jsme Vám chtěli jen říct, co všechno 
v jesličkách „vyvádíme“, a za to patří velký dík 
paní ředitelce a všem tetám. Takže milé tety 
a paní ředitelko, moc Vám děkujeme, jak se o nás 
v jesličkách staráte.

Tak ahoj milí kamarádi z jesliček, hezký nový škol-
ní rok Vám přejí Šimonek Geisler a Martínek Jakl 
z Trutnova.
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Pro děti, které chodí na první stupeň základní školy
(ve věku 6 – 10 let) připravujeme dva prázdninové dny 
plné her a soutěží.

Denně od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Cena:  150,- Kč /1 den, 280,- Kč/oba dny

Více informací naleznete na www.svctrutnov.cz. 
Kontakt: Mgr. Marie Nováková, tel: 723 003 202

V ceně je program, stravování (oběd, dvě svačiny, pitný režim), 
pedagogický dozor. Přihlášky a platby do 21. října 2011.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, TRUTNOV
informuje

Středisko volného času, Trutnov
ul. R. Frimla 816, 541 01 TRUTNOV 

tel./fax: 499 815 290, 

e-mail: svc@svctrutnov.cz

mobil: 603 319 466, 731 610 518

www.svctrutnov.cz

Výstava železničních 
modelů a kolejišť

Termín: 25. - 30. října 2011, otevřeno den-
ně od 10.00 do 18.00 hod.
Místo: sportovní hala ZŠ R. Frimla, Trutnov
Klub železničních modelářů ve spolupráci 
se SVČ Trutnov pořádá výstavu železnič-
ních modelů a kolejišť. Na této výstavě 
s mezinárodní účastí uvidíte například 
model kolejiště Glossen, TILLIG Sebnitz, 
klubové kolejiště trutnovských modelářů, 
ukázky firmy Merkur, moduly ze spolku 
Zababov a ukázky digitálního ovládání 
provozu modelového kolejiště, který vy-
rábí rakouská firma ROCO.
Z tuzemských malosériových výrobců se 
představí firma LOCO. V letošním roce to 
bude již 20 let od chvíle, kdy tato firma 
začala pro příznivce modelové železnice 
vyrábět své modely a dodávat je na český 
a německý trh. K tomuto výročí připravu-
je 20 různých malosériových modelů. 
Mezi zajímavé exponáty jistě patří velké 
modely aut. Návštěvníci si budou moci vy-
robit model drobné stavby a vyzkoušet si 
tak modelaření v praxi. 
Vstupné: dospělí 40,- Kč, děti 15,- Kč, 
kolektivy dětí MŠ, ZŠ 10,- Kč/os.

Léto na táborech Střediska volného času, 
Trutnov bylo inspirováno převážně námoř-
nickou tematikou, ať už pod pirátskou vlaj-
kou, v honbě za pokladem nebo na zaoce-
ánské lodi.
V srpnu se mohly děti zúčastnit čtrnáctidenní-
ho pobytového stanového tábora na základ-
ně Bokouš ve Vlčkovicích v Podkrkonoší. 
Vhodnou alternativou pobytového tábora 
jsou tzv. příměstské tábory. Možnost poslat 

dítě ráno za celodenní zábavou a večer si pro 
něj zase přijet je mezi rodiči stále oblíbeněj-
ší. Příměstských táborů se účastní většinou 
mladší děti, které by si netroufly jet samy na 
pobytový tábor, a tak uvítají možnost vrátit 
se každé odpoledne domů a spát ve vlastní 
posteli. Protože zájem o příměstské tábory 
roste, rozšířili jsme nabídku o tuto formu při 
Taneční škole a přidali další turnus příměst-
ského tábora Barevný týden v srpnu.

Ohlédnutí za létem

Na nadcházející hráčskou sezónu baseballu se 
poslední srpnový víkend připravovali trutnov-
ští Rytíři. Nezapomněli jsme ani na naše nác-
tileté členy Klubu instruktorů. Vyvrcholením 
jejich celoroční činnosti byla účast na týden-
ním zážitkovém kurzu. 
Prázdniny s námi prožívalo celkem 221 účastníků.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem 
instruktorům, vedoucím, trenérům i hospo-
dářskému personálu za kvalitní a obětavou 
práci věnovanou dětem a mládeži!
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pohledy do Minulosti

Rok 1773 se v Trutnově připomíná mimo jiné i 
zajímavým zvláštním způsobem při provádění 
dražby. Jednalo se tenkrát o dražení usedlos-
ti a přilehlých pozemků královského soudce, 
trutnovského lékaře Johana Babtisty Altenber-
gera o rozměrech 2 808 loktů délky a 60 loktů 
šíře. Tento obecný pozemek přikoupil v roce 
1769 v prostoru takzvaného Kacířského lesa 
nad Kryblicí doktor Altenberger. Ten byl velmi 
známou osobností v celém Podkrkonoší pře-
devším jako lékař, který se nakonec stal obětí 
svého povolání. Při jedné návštěvě nemocných 
se nakazil a zemřel.

Dražba byla zahájena tím, že první dražební 
nabídku podal trutnovský měšťan Ignác Lie-
bich ve výši 570 florinů zapálením svíce. Lici-
tantů bylo zpočátku několik. Postupně ale 
v průběhu dražby odpadali, když většinou 
váhali dále zvyšovat svou nabídku. Jen lesní 
správce Vilém Freywald byl ochoten dát nej-
víc. Nabídl při už dohasínající a ještě doutnající 
svíci 620 florinů. Oba hlavní zájemci byli v této 
situaci organizátorem dražby dotázáni, zda 
budou ještě dále dražit. Neshoda v tom, kdo 
první z obou dražitelů uplatní v pravý čas svou 

příležitost, byla vyřešena tím, že Freywald se 
vyjádřil, že sám už více než 620 florinů nedá. 
Když byla zapálena další svíce, zůstalo při pů-
vodní nabídce Liebicha, který dražbu vyhrál. 
Nabídl navíc ještě 630 florinů. Komise trutnov-
ského magistrátu potom výsledek této trochu 
složité dražby při hořící svíci potvrdila. 

Se stejným způsobem prováděnou dražbou 
při zapálené svíci (ve své době to asi nebylo 
tak neobvyklé) se setkáme 16. září 1772 i ve 
městě Sušici, kde se dražil pozemek v rozsahu 
9 strychů za 516 florinů. „Při dohoření svíčky 
podal Prokop Levec 518 florinů, a tak mu bylo 
vinčováno mnoho štěstí.“

Podobné provádění dražby nacházíme pře-
kvapivě i ve Francii ve filmu s komisařem Mai-
gretem při dražbě domu. Mělo jít o takzvanou 
dražbu při svíčce, což znamená, že po dobu 
dražby se postupně zapalují tři svíčky, když do-
hořívá třetí svíčka, částky se takticky přihazují 
a v okamžiku, kdy svíčka zhasne, vítězí ten, 
kdo přihodil jako poslední. 

Antonín Just

Život Trutnova v druhé polovině 18. století

sport

Letošní 34. ročník Školy 
bruslení je již připraven
Každý ročník trutnovské Školy bruslení je 
nezbytné připravovat se značným předsti-
hem. Stejně je tomu i letos. Již nyní je možné 
oznámit, že Škola bruslení 2011 je připravena 
a mohla by začít již v těchto dnech. Stane se 
tak ale samozřejmě až v říjnu, a to v sobotu 
22.10. ve 14 hodin na trutnovském zimním 
stadionu. Druhá lekce bude následovat hned 
v neděli 23.10. také od 14 hodin a dále bude 
pokračovat pravidelně o sobotách a nedělích. 

Přihlášky budou přijímány na zimním stadionu 
ve čtvrtek 20.10. a v pátek 21.10. 2011 vždy od 
16 do 18 hodin. V krajním případě bude mož-
né dítě přihlásit ještě před první lekcí. Škola 
bruslení je určena pro chlapce i děvčata od 
prvních do čtvrtých tříd základních škol, zú-
častnit se mohou také pětileté děti. Již řadu let 
se cena za všechny lekce nemění a zůstává na 
200,- Kč za jedno dítě, za dalšího sourozence 
je dokonce sleva na 100,- Kč, a to za všech čtr-
náct lekcí, které bude mít opět i letošní ročník.

I letos dojde ke zpestření a obohacení pro-
gramu – děti si dvakrát zabruslí se svými 
rodiči, uvidí oblíbené ukázky krasobrusle-
ní, zasoutěží si o sladké odměny a ani letos 
nebude chybět tradiční mikulášský karneval 
s nadílkou. Na závěr dostane každý účastník 
„ledové vysvědčení“. I letos se mají děti na co 
těšit. V průběhu letošní Školy bruslení bude 
možné přihlásit chlapce narozené v roce 2002 
(a mladší) do hokejového oddílu. 

Výuku ve Škole bruslení povedou instruktoři, 
kteří jsou řádně proškoleni a mají odpovída-

jící kvalifikaci Ministerstva školství mládeže 
a tělovýchovy ČR. A tady je určitě velmi vhod-
né připomenout další tradici trutnovské Školy 
bruslení – od jejího založení v roce 1979 pra-
cují všichni instruktoři s dětmi zcela zdarma 
bez nároku na jakoukoliv odměnu. Tak to se 
dnes již jen tak nevidí! Všichni instruktoři se 
již těší na „své děti“, které se zúčastní letošní-
ho ročníku trutnovské Školy bruslení.

Jiří Hradecký

PREMIÉRA POCHODU 
MEMORIÁLU 
MIROSLAVA PETIRY
Odbor KČT Lokomotiva Trutnov pořádá 
v sobotu 22. října 1. ročník turistického po-
chodu Memoriál Miroslava Petiry k uctění 
památky zemřelého člena odboru. Účastní-
ci si mohou zvolit trasu 18 km ze železniční 
zastávky Hostinné MĚSTO (druhá železniční 
zastávka v Hostinném od Trutnova) v čase od 
8.45 – 9.45 hod. (na start je možno se dostat 
vlakem z Trutnova v 8.16 hod.) nebo libovol-
nou trasu, jejíž začátek, případně dle svého 
uvážení i její průběžné body, doloží pomocí 
libovolných razítek z míst, případně opisy. Cíl 
pochodu je v restauraci Na Hřišti v Horním 
Starém Městě.

Zájemce o zdravý pohyb v přírodě zvou 
k účasti pořadatelé.

Mgr. Luděk  Šlosar
místopředseda KČT Lokomotiva Trutnov

TEST KRESBY STROMU
ANEB POZNEJTE SAMI SEBE 
POMOCÍ NAKRESLENÉHO 
STROMU
Místo konání: zasedací místnost firmy DIANA 
SEVEN, a.s., Voletinská 252, Trutnov 3 – Poříčí, 
2. patro 
Kdy: sobota 22. října 2011 od 9.00 do 14.00 
hodin
Cena semináře: 500,- Kč vstupenky v předpro-
deji (na místě pouze po domluvě). Cena vstu-
penky zahrnuje studijní materiál k Baum testu 
a občerstvení po dobu semináře (nápoje, káva, 
čaj, během přestávky párek, chléb). Počet míst 
je limitován! 
S sebou: obyčejná tužka, propisovací tužka, 
poznámkový blok A4 nelinkovaný nebo pa-
píry A4 

Pro BAUM TEST není důležité mít výtvarné 
nadání. Kresba stromu má pro své vyhod-
nocování jiné metody než klasické výtvarné 
a estetické. BAUM TEST vypovídá o člověku 
a jeho životě, jeho současnosti, minulosti a ná-
hledu do budoucna. Dnes se využívá v mnoha 
oborech spojených s psychologií a grafologií. 
S touto metodou se můžete nově také setkat 
při výběrových řízeních zaměstnavatelů či jako 
doplněk k psychologickým testům. 
Více informací a předprodej vstupenek zajiš-
ťuje přednášející lektor Petra Janovská, tel. 
721 451 977, http://petula.janovska.sweb.cz/.

ZUMBA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

ZUMBA pro děti
ReBels  team Trutnov pod vedením certifikova-
né lektorky ZUMBY Jany Čechové pořádá NÁ-
BOR DĚTÍ VE VĚKU 5 – 16 LET. Nábor proběhne 
29.9., 6.10. a 13.10. 2011 v tělocvičně  ZŠ Mlá-
dežnická vždy od 16 hodin. Další termíny dle 
dohody. Nabízíme perfektní zázemí, špičko-
vé trenéry, workshopy s nejlepšími tanečníky 
v ČR, víkendová a letní soustředění. 

ZUMBA pro dospělé
Každé úterý od 19 do 20 hodin, cena lekce 
50 Kč, ZŠ Mládežnická,  vchod tělocvičny. Za-
čínáme 27. 9. 2011. 

Oddíl akrobatického rokenrolu, dívčích formací 
a tanečních párů ReBels team Trutnov pořádá

NÁBOR
Oddíl akrobatického rokenrolu, dívčích for-
mací děti a junior, tanečních párů ReBels team 
Trutnov pořádá nábor dívek ve věku 5 – 15 let 
a chlapců ve věku 5 – 22 let. Nábor proběhne  
29.9., 6.10. a 13.10. 2011 v tělocvičně  ZŠ Mlá-
dežnická vždy od 16 hodin. 

Kontakt: David Laušman mobil:  737 675 297, 
725  960 971, www.rebelsteam.cz.Facebook, 
e-mail: rebelsteamtrutnov@seznam.cz.

Orientální tanec
Nové kurzy orientálního tance začínají od 6.10. 2011 
v malém sále Národního domu. Začátečnice  od 17 
do 18 hod., pokročilí od 18 do 19 hod. Do kurzu je 
možné nastoupit i v jeho průběhu.
Informace a přihlášky: Dimitra Jahnátková - lektorka 
a tanečnice OT, tel.: 736 214 680, www.dimitra.cz.
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V měsících září - říjen probíhají nábory do všech oddílů 
TJ Loko Trutnov - více informací o jednotlivých oddílech 
naleznete na www.lokotrutnov.cz/oddily. 
Sokolovna - Muay-Thai: úterý 17.00 – 18.00 hod., pátek 
15.00 – 16.00 hod., BOX: pondělí, středa, pátek vždy od 
16.30 hod., ZUMBATOMIC (dětská ZUMBA): úterý 16.00 
– 17.00 hod. (5 – 8 let), 17.00 – 18.00 hod. (8 – 11 let) od 
4. října 2011
Nivy – Judo: úterý, pátek vždy od 17.00 hod., ZUMBA: 
pondělí, středa 18.30 – 19.30 hod., Ricochet: středa, pá-
tek od 15.00 – 17.00 hod.
Městský stadion - Atletika: pátek vždy od 16.00 hod., 
Americký fotbal: úterý, pátek 19.00 – 20.00 hod. 

Příměstský tábor

Již 26. ročník sportovního příměstského tábora „Léto 
s Lokomotivou“ se konal od 15. 8. do 26. 8. 2011. Ve 
dvou bězích se na táboře vystřídalo celkem 100 dětí 
z Trutnova a okolí. V průběhu tábora si děti vyzkoušely 
jak více, tak méně známé sporty – atletiku, lezení na 
horolezecké stěně, základy sebeobrany, americký fot-
bal, orientační běh, rozličné plavecké disciplíny, různé 
míčové hry a vědomostní soutěže. Jako novinka byl 
letos do programu tábora zahrnut baseball a curling. 
Program byl v každém týdnu zpestřen výletem a na zá-
věr opékáním vuřtů v areálu Na Nivách. Věříme, že si 
děti odnesly spoustu zážitků, inspirací a nových kama-
rádství a že se s mnohými uvidíme i příští rok. Vedoucí: 
Petr Just, Ola Hurdálková, Libor Vondráček, Petra Jör-
ková, Lenka Koritenská, Adéla Raisová, Sofie Pryclová, 
Vašek Balint a praktikant Láďa Škop.

Atletika

Atletky Loko Trutnov postoupily do I. ligy
Družstvo žen oddílu atletiky Loko Trutnov se po 7 letech 
vrací do I. ligy. Postupem do vyšší soutěže děvčata svým 
způsobem poděkovala za výstavbu nového atletického 
stadionu v Trutnově v roce 2010. Družstvo vedla dva roky 
Michaela Musilová a podařilo se jí stmelit kolektiv, stej-
ně jako jejímu otci Petru Musilovi při postupu do I. ligy 
v roce 2004. 

BOX

Czech Open 2011
Dne 3.9. 2011 se konalo Czech Open 2011. Tohoto spor-
tovního gala večera se účastnil za trutnovskou Lokomo-
tivu a Čechy Ota Rücker (9 zápasů). Moravu reprezen-
toval Mario Wiederman (86 zápasů). Nakonec těsně na 
body vítězí olomoucký reprezentant Mario Wiederman. 
Více na: http://www.lokotrutnov.cz/oddily/box
Velecký exceloval a jede na MS
Úspěch mužské reprezentace v Maďarsku. Turnaj se ko-
nal od 25.8. do 27.8. 2011 a turnaje se zúčastnil trut-
novský boxer Luboš Velecký - díky sponzorům FV - Plast 
a Georgios Karadzos. Velecký porazil jasného favorita 
Maďara Joszefa Darmose na body 4:1. V semifinále po-
razil tvrdým KO Angličana Warena Baistera. Ve finále se 
proti sobě postavili dva Češi Velecký a Řezníček. V zápa-
se zvítězil na body 3:2 Velecký, a zajistil si tak účast na 
MS v Baku v Azerbajdžánu. Ve stejnou dobu se konalo 
ME juniorů v Dublinu, jako zástupce trutnovské TJ Loko 
se ho účastnil i trenér Karel Kubec. 

Muay-Thai

Marvan je vicemistrem ČR v Muay-Thai
11.9. 2011 se konalo první kolo seriálu MČR v Muay-Thai 
pod hlavičkou CMTA/WFCA. Ondřej Marvan se utkal 
v titulovém zápase s Janem Šindelářem ve váze 72,57 kg 
a po velice tvrdém a vyrovnaném zápase pod plnými 
pravidly /lokty, kolena/ Ondra bohužel prohrál na body, 
a stal se tak vicemistrem ČR. Gratulace. Jakub Klauda 
86,16 kg si chtěl spravit chuť po prohraném titulovém 
zápase, a tak se v „rematchy“ opět utkal s Miroslavem 
Pribáněm, kde předvedl komplexní boj a přesnými ko-
leny bodoval. Zasloužená výhra 3:0. Michal Fiala se ve 
váze 72,57 kg utkal s „fightrem“ Jarošem z Brna pod pl-
nými pravidly Muay-Thai a předvedl pěkný zápas, který 
bohužel na body prohrál. Více na: http://www.lokotrut-
nov.cz/oddily/muay-thai

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

www.lokotrutnov.cz informuje

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ ODDÍLY

Bazén:
KRYTÝ BAZÉN (8 drah) + dětský bazén - provozní doba pro veřejnost
(pondělí - pátek 8.00 - 13.00 hod. 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

Změny v provozu v měsíci říjnu:

Den/datum Důvod změny
provozních hodin

BAZÉN
čas pro veřejnost

SAUNA, FITNESS
čas pro veřejnost

Sobota
8.10. 2011

VC Trutnova ZAVŘENO Sauna + fitness
beze změn

Neděle
9.10. 2011

VC Trutnova 14.00 - 18.00 Sauna + fitness
beze změn

Úterý
18.10. 2011

Krajský pohár   5.45 - 8.00   14.00 - 16.00
19.00 - 21.00

Sauna + fitness
beze změn

Středa
26.10. 2011

Podzimní prázdniny   5.45 - 14.00
14.00 - 15.00 (důchodci)
15.00 - 17.00 19.00 - 21.00

Sauna + fitness
beze změn

Čtvrtek
27.10. 2011

Podzimní prázdniny   5.45 -13.00 14.00 - 17.00
19.00 - 21.00

Sauna + fitness
beze změn

Pátek
28.10. 2011

Státní svátek   9.00 - 17.00 
19.00 - 21.00

Sauna + fitness
beze změn

Případné další změny sledujte na: www.lokotrutnov.cz

DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA BRUSLENÍ
Do dnešního dne máme přihlášeno již okolo 
20 skupin zájemců o školičku bruslení. Všem 
velice děkujeme, že jste využili naší nabídky 
„DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKY BRUSLENÍ“. Školám 
a MŠ, které si objednaly 10hodinový kurz 
bruslení v rámci výuky, nabízíme další mož-
nost spolupráce. DESÁTÁ LEKCE bude vždy 
ukončena malým KARNEVALEM a soutěžemi, 
kdy děti obdrží malé překvapení ... Podrobné 
informace, ceník, fotogalerie atd. naleznete 
na http://www.lokotrutnov.cz/sportovni-za-
rizeni/zimni-stadion/. Neváhejte a rezervujte 
si termín, který vám vyhovuje pro vaši výuku.

Zimní stadion:
Zimní stadion je již otevřen pro širokou ve-
řejnost. Opět je zde možnost individuálně si 
pronajmout ledovou plochu nebo navštívit 
veřejné bruslení, které je denně od 08.00 do 
14.30 hod., ve čtvrtek pak tradičně od 20.00 
do 21.00 hod., o víkendech bude bruslení ve-
řejnosti opět mezi 13.30 – 17.00 hod. (víken-
dy se musí podřizovat zápasům HC Trutnov 
– proto prosím sledujte aktuální změny na 
http://www.lokotrutnov.cz/sportovni-zarize-
ni/zimni-stadion).

V krytém bazénu můžete využít kromě pla-
vání: SAUNU, FITNESS, TURBOSOLÁRIUM, 
VÍŘIVKU a také organizované formy cvičení 
AQUAROBIC, ZÁBAVNÉ CVIČENÍ PRO SENIO-
RY, PLAVÁNÍ a CVIČENÍ TĚHOTNÝCH a další 
aktivity. Více na: http://www.lokotrutnov.
cz/sportovni-zarizeni/kryty-bazen nebo tel. 
499 817 888.

Plavecká škola: 
Stále je možno přihlásit skupinky (třídy) dětí 
základních a mateřských škol k výuce plavání 
v dopoledních hodinách. V příštím čísle při-
neseme článek o přínosu plavecké výuky do 
života.  Přihlášky zasílejte metodikovi PŠ Len-
ce Davidové – davidova@lokotrutnov.cz, tel. 
603 183 650.

pokračování >>
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Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,
Vrbová 459, Trutnov
(v Poříčí naproti Kaře přes most a doprava)
tel.: 603 872 653, e-mail: utulek@trutnov.cz
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna, 
tel.: 499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz

Nabídka psů z útulku
06-131. pes, kříženec ohař, stáří cca 5 let
06-135. pes, kříženec kokr, stáří cca 6 let
07-084. pes, kříženec NO, stáří cca 3 roky
08-170. pes, kříženec NO, stáří cca 6 let
08-195. pes, kříženec, stáří cca 2 roky
09-020. pes, kříženec, stáří cca 6 let
09-123. pes, kříženec, stáří cca 1 rok
09-130. pes, kříženec, stáří cca 1 rok
10-059. pes, kříženec, stáří cca 7 let
10-083. pes, pitbull, stáří cca 4 roky

10-098. pes, kříženec, stáří cca 6 let
10-102. pes, kříženec, stáří cca 3 roky
10-106. pes, kříženec, stáří cca 3 roky
10-142. pes, kříženec, stáří cca 5 let
11-042. pes, kříženec, stáří cca 4 roky

11-056. pes, kříženec černobílý, stáří cca 3 měsíce
11-066. pes, kříženec, stáří cca 5 let
11-069. fena, kříženec, stáří cca 1 rok
11-081. pes, zlatý retriver, stáří 1 rok
11-085. pes, kříženec, stáří cca 7 let
11-096. fena, kříženec NO, stáří cca 2 roky
11-097. fena, angl. kokr, stáří cca 7 let

Všichni psi jsou očipováni, oočkováni kombino-
vanou vakcinací, odčerveni a prohlédnuti vete-
rinárním lékařem. Noví majitelé po zaplacení 
poplatku 500,- Kč dostanou i očkovací průkaz 
a jsou po dobu tří let osvobozeni od placení po-
platku ze psa.

V případě nalezení opuštěného nebo zatoulané-
ho psa můžete kdykoliv zavolat Městskou poli-
cii Trutnov, tel. 156 nebo 499 813 064, která se 
o psa postará.

Pro případné dárce finanční hotovosti máme 
č.ú. 6015-124601/0100 VS 288 u Komerční banky 
v Trutnově.

Návštěvní doba: 
pondělí 13.00 – 16.00 hod.
středa 13.00 – 16.00 hod.
sobota 11.00 – 13.00 hod.
Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jinou dobu.

Jiří Hejna
odbor životního prostředí

nabídka opuŠtěnýCh psŮ

11 - 096

11 - 097

es P o

Milan LhotákMilan Lhoták

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV
ODDÍL PLAVÁNÍ POŘÁDÁ

o.s.,

hlavní mediální partner

OD MÁJ

www.obchod-adidas.cz

CVIČENÍ TCHAI – TI ČCHUAN
Zájemce o toto harmonizující, relaxační a regenerač-
ní cvičení zveme na pravidelná cvičení vždy v pondělí 
v 18.30 – 20.00 hod. do zrcadlové tělocvičny ZUŠ ve 
Školní ulici v Trutnově (pod Krakonošovým nám.). Kro-
mě tchai – ti sestavy budeme cvičit i Chi – gong prvky 
a s tchai – ti hůlkou. Cvičení je vhodné i pro úplné začá-
tečníky a bez omezení věku.

CVIČENÍ ČCHI - KUNG
Cvičit budeme Čchi – kung, Do – in, orgánové cvičení, 
krátké energetizující sestavy. Scházíme se pravidelně 
v úterý od 17.30 do 19.00 hod. v tělocvičně ZŠ Horní Staré 
Město (proti kostelu). Vhodné i pro úplné začátečníky.
Kontakt: 499 732 891, e-mail: cichovsky@spstrutnov.cz

ZUMBA TRUTNOV 
Tělocvična ZŠ Mládežnická za KAUFLANDEM každou NE-
DĚLI v 17.00 – 18.00 hodin od 11.9. 2011. 60 Kč/h (50 Kč/h 
– permanentka), děti do 12 let  -  30 Kč/h. Informace: Pav-
lína Nosková, tel.  723 419 937, e-mail: zumbapavlina@
centrum.cz, www.zumbapavlina.cz.

Orientační běh

Den orientace v přírodě 
K celorepublikové akci pro žáky základních a středních 
škol zvané Dny orientace v přírodě se připojil i oddíl ori-
entačního běhu Lokomotivy Trutnov. Akce se bude konat 
12. října v Trutnově na Zelence. Zváni jsou všichni žáci 
i studenti z Trutnova i okolí. Budou připraveny jednodu-
ché, ale přesto zajímavé tratě a také nová mapa s názvem 
Zelená louka. Více informací na www.ltu-ob.cz.


