Majetkový odbor informuje

Radniční listy
MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA

ročník 20

SRPEN

Věnný Trutnov je oceněný,
doby královské jsou zpět
Město Trutnov spolu s ostatními členskými
městy Svazku obcí Královská věnná města získalo ocenění časopisu pro profesionály v cestovním ruchu COT Business, který upozorňuje
na zajímavé projekty v oblasti tuzemského
cestování. „Tentokrát jsme se rozhodli ocenit
projekt Královská věnná města známá, ale
nepoznaná …, a to jak za samotnou jednotící myšlenku, tak za její výsledné zpracování,“
vysvětlil šéfredaktor Petr Manuel Ulrych.
Města Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov,
Polička, Vysoké Mýto a právě Trutnov patřila mezi věnná města. Od 14. století je postupně čeští panovníci darovali svým manželkám,
pro které se tato města stala zdrojem bohatství, zábavy, ale také útočištěm v těžkých do-

bách. „Jinak tomu nebylo ani s Trutnovem,
městem draka, které je branou do nejvyšších
českých hor Krkonoš,“ řekla trutnovská tisková mluvčí Veronika Svobodová.
Tyto doby jsou už dávno pryč, ale na kouzlo
historie se rozhodl upozornit právě svazek bývalých věnných měst. Pod ním vznikají nové
produkty, které podporují cestovní ruch. Na
světě je už část ze sedmi nových, netradičně
pojmenovaných brožur. Barevné tiskoviny
jsou zaměřené na návštěvníky v různých věkových kategoriích a s různými zájmy. Rodičům
či prarodičům s dětmi je věnována brožura
„Brány královských věnných měst otevřené …
královským rodinám“, milovníkům adrenalinu a sportu brožura „Brány královských věnných měst otevřené … nebojácným chasníkům

29.8.2012
a děvám“. Města připravila i vynikající pomůcku pro učitele v podobě brožury „Brány královských věnných měst otevřené … princům
a princeznám“, podle níž mohou pro svou
třídu naplánovat perfektní školní výlet s poučením i zábavou. Do tiskárny momentálně míří
další z brožurek, která potěší cyklisty a in-line
bruslaře - „Brány královských věnných měst
otevřené … rytířům na kolečkách“. Trutnov
v ní vyznavačům MTB či trekingového kola nabídne třicetikilometrovou trasu z centra města k dělostřelecké tvrzi Stachelberg a kolem
Rechenburgu zpět, nebude chybět mapka,
výškový profil, popis trasy a zajímavostí na ní
a samozřejmě kontakty na cykloservisy a příměstský kemp Dolce, který je držitelem certifikátu Cyklisté vítáni.
Projekt Královských věnných měst vznikl za
spolufinancování EU v rámci ROP NUTS II Severovýchod. Díky evropským penězům tak
vznikly i internetové stránky s informacemi
o věnných městech www.vennamesta.cz.
V plánu je dále vydání DVD, které bude obsahovat např. propagaci pamětihodností, či
doplnění sady brožur ještě o „Brány královských věnných měst otevřené … královnám
a dvorním dámám na rozkošném víkendu“
a „Brány královských věnných měst otevřené
… královským prarodičům“. Jak názvy napovídají, druhá brožurka bude ušita na míru
zájmům seniorů, kterým nabídne atraktivní
vyžití, v prvním případě pak půjde o relaxační
produkt pro ženy s balíčky oddechových aktivit pro strávení příjemného víkendu v královských věnných městech. „Produkt bude
doplněn o zdravé a chutné recepty z místní
kuchyně,“ ukončil jeho představení výkonný
ředitel svazku Aleš Mokren.
Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností

Sundávání draka v sobotu
29. září 2012 – zábavné
odpoledne pro děti a rodiče
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Občanské sdružení Trutnov – město draka pořádá v sobotu 29. září v prostorách Krakonošova
náměstí zábavné odpoledne pro děti i jejich rodiče, spojené s tradičním sundáním draka z věže
Staré radnice. Podobně jako v loňském roce jsou
i letos nachystány rozmanité hry a plnění úkolů,
za jejichž úspěšné splnění děti obdrží barevné
žetony, které budou moci směnit za věcné ceny,
laskominy nebo nevšední zážitek.
Akce se koná od 14.00 hod. a její ukončení plánujeme do 17.00 hod. Slavnostní sundání draka
je naplánováno na 16.00 hod. V případě nepříznivého počasí budou hry přeneseny do podloubí.
Zajištěno bude občerstvení a zahraje i živá hudba.
Přijďte pobejt! Těšíme se na Vás.
Obč. sdr. Trutnov – město draka
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Sraz obcí s názvem
Poříčí na Náchodsku
Setkání zástupců obcí s názvem Poříčí se
uskutečnilo v sobotu 30. června ve Velkém
Poříčí na Náchodsku. Tradiční setkání zástupců obcí (bylo jich sedm a Poříčí u Trutnova
bylo zastoupeno místostarostkou Hanou Horynovou, radním Lumírem Labíkem a zastupitelem Danielem Radou z Trutnova) provázel
bohatý program. Někteří z nás si nenechali
ujít vyhlídkové lety, mnozí se aktivně zapojili do sportovních aktivit. Uskutečnil se fotbalový turnaj mezi mužstvy jednotlivých obcí
a turnaj v bowlingu. Naše Poříčí u Trutnova se
umístilo na 5. místě v kopané a bowlingová
dvojice ve složení Tomšík – Sládková obsadila
skvělé 3. místo. Doufejme, že i další ročník,
který se uskuteční za dva roky v Horním Poříčí, bude stejně úspěšný jako ten letošní.
Daniel Rada

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

ZÁŘÍ
Hradec Králové
31. 8. – 1. 9. 2012 - SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY
http://www.adalbertinum.cz/, http://www.ic-hk.cz/
8. – 9. 9. 2012 - CZECH INTERNATIONAL AIR FEST
– CIAF – 19. ROČNÍK
http://www.airshow.cz/
Chrudim
1. – 2. 9. 2012 - OBŽÍNKY
Folklórní festival a celodenní trh lidových řemesel, tradiční dožínkové občerstvení, speciality tuzemské i cizozemské. Rukodělné dílny pro děti
i dospělé.
http://www.chrudimdnes.cz/
Nový Bydžov  
7. – 8. 9. 2012 - FIŠERŮV BYDŽOV
16. ročník festivalu dechových orchestrů.
http://www.novybydzov.cz/
Vysoké Mýto
7. – 9. 9. 2012 - OSLAVY 750 LET VZNIKU MĚSTA
A MEZINÁRODNÍ PARTNERSKÉ DNY
http://www.vysoke-myto.cz/
Jaroměř
17. 9. 2012 - MEMORIÁL OLDŘICHA MÁCHY
15. ročník veřejného závodu horských kol, otevřené mistrovství Královéhradeckého kraje. Koná se
v Dolíku a v prostoru promenád v Josefově.
http://www.jkfjaromer.wz.cz/
Polička
20. – 23. 9. 2012 - MIME FEST – 1. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU PANTOMIMY
První ročník mezinárodního festivalu pantomimy v Česku se uskuteční pod záštitou Borise
Hybnera. Na festivalu MIME FEST se představí
významní mimové nejen z Česka, ale i ze Slovenska, Maďarska a Polska. Vedle představení
profesionálních mimů se diváci mohou těšit i na
průvod mimů v ulicích. Vrcholnou akcí pak bude
operní představení s prvky pantomimy Divadlo
za bránou z pera významného českého skladatele Bohuslava Martinů, který je poličským rodákem. http://www.mimefest.cz/
Dvůr Králové nad Labem
28. 9. 2012 - SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
A DEN SPOLKŮ
Tradiční podzimní akce s prezentací činnosti
spolků.
http://www.dvurkralove.cz/,
http://www.hankuv-dum.cz/

Diakonie Broumov
VYHLAŠUJEME SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Sbírka se uskuteční: 8.9. 2012 od 9.00 do 17.00
hod., nákladové nádraží Trutnov - hlavní nádraží.
Na nádraží bude přistaven vagon, kam můžete
přinést tyto věci:
- dámské, pánské, dětské oděvy,
- bytový textil,
- ložní prádlo, ručníky,
- hračky,
- obuv,
- nádobí, dekorační předměty atd.
Věci prosíme zabalené.
Děkujeme za Vaši pomoc.
www.diakoniebroumov.org
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Klub seniorů v Trutnově
Klub seniorů vznikl v Trutnově před 22
lety. Svou činností je organizací skutečně
ojedinělou. Jeho členové, jichž se za ta
dlouhá léta vystřídalo v klubu celkem 137,
nemají zájem pouze o své město, ale o veškeré dění v naší republice. Díky tomu tak
mohli při svých dosavadních 370 schůzích
uskutečnit již přes 550 zajímavých besed.
V současné době má Klub seniorů 50 členů. Jejich činnost je opravdu bohatá. Jen
za první pololetí letošního roku uskutečnili
senioři 8 schůzí, v nichž proběhlo 20 besed.
Pozvanými hosty byli:
Mgr. Ivan Adamec – starosta města, Luděk
Hašek – amatérský divadelník a muzikant,
Jana Petráčková ze Střediska Česko-německého porozumění, MUDr. Zdeněk Tichý – ředitel Zdravotnické záchranné služby, Ing. Miroslav Franc – vedoucí odboru
rozvoje města MěÚ Trutnov, Miloš Šálek
– fotograf, RNDr. Karel Javůrek – ředitel
Střední zdravotnické školy Trutnov, Ing.
Rudolf Kasper – ředitel společnosti KASPER-KOVO, Pavel Pangrác – trutnovský
malíř, Mgr. Lucie Pangrácová – ředitelka
Galerie města Trutnova, Mgr. Michal Bořek – ředitel společnosti Most k životu,
o.p.s, Miroslava Němcová – předsedkyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Josef Šlégr – majitel Domu tisku v Trutnově,
plk. Libor Špráchal – zástupce vedoucího
územního odboru Policie ČR, Zuzana Bílková – ředitelka Sanatoria MUDr. Jaroslava Bílka, Barbora Tachecí – redaktorka
TV Prima, Ing. Ivana Řápková – poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
Mgr. Michal Prokop – hudebník a moderátor ČT 2, Ing. Petra Skácelová a Bc. Vlasta
Doušková z Institutu projektového řízení
z Hradce Králové a Ondřej Bednařík, který
seniorům přiblížil problematiku užívání
léčiv ve stáří.
Kromě těchto besed senioři uskutečnili
ještě prohlídky různých trutnovských zařízení: Zdravotnické záchranné služby, sídla
organizace Most k životu, ateliéru malíře
Pavla Pangráce a Bílkova sanatoria. Zástupci Klubu seniorů se zúčastnili jako hosté i sportovních her, které pořádal Domov
seniorů v Pilníkově. Předseda klubu Miroslav Šafařík byl vyzván, aby pobesedoval se
studenty Obchodní akademie v Trutnově
o minulém režimu. Např. o STB a jejích pomocnících, o tom, jak sám prožíval tehdejší
dobu atd.
Některé své schůze si senioři zpestřili různým kulturním programem. A tak jim třeba
zazpívaly studentky Střední zdravotnické
školy Trutnov, několikrát u nich vystoupili
trubači z České lesnické akademie Trutnov,
zahrál jim talentovaný mladý houslista Lukáš Červený a flétnistka Barbora Kulichová,
oba žáci ZUŠ Trutnov. 22.2. 2012 proběhla
při seniorské schůzi volba Miss sympatie
Klubu seniorů. Senioři volili ze tří vybraných
studentek zdravotnické školy.
Senioři pokračují ve své činnosti i ve druhém pololetí roku 2012. Příští schůze je
čeká 5. září od 15.00 hod. v malém sále
městského úřadu a jsou na ni zváni i další
trutnovští spoluobčané. Bude opět přichystán zajímavý program.
-rl-

Mateřské centrum KAROlínka
Září 2012
Pravidelný provoz bude zahájen v pondělí
3. září od 9 hodin.
PŘIPRAVUJEME
Programy pro rodiče s dětmi:
• Walinka – pondělní dopoledne s waldorfskou pedagogikou
• Ovečka – ukázky a semináře Montessori pedagogiky
• Výtvarná dílna pro nejmenší
• Zpívání s Notičkou – písničky, první zkušenost s hudebním nástrojem a tanečky
• Cvičení
• Angličtina rodičů s dětmi – hravě a spolu
Programy pro rodiče:
• Manipulace a stimulace kojenců – pod vedením školené lektorky Mgr. Ivy Bolehovské. Termíny připravovaných kurzů a více
informací naleznete na: manipulaceastimulacekojencu.estranky.cz,
tel. 605 414 719.
• Angličtina pro rodiče – v dopoledních hodinách. Hlídání dětí zajištěno.
• Kurz efektivního rodičovství – lektorka
Mgr. Jana Bartoňová (tel. 606 171 014)
• Panenky – šití panenky z ovčí vlny
• Finanční poradenství
• Masáže
• Kosmetika
• Tvůrčí workshopy
• Přednášky – zdravá výživa, výživa kojenců
a batolat ad.
• Knihovna – možnost vypůjčení odborné literatury a stolních her

Programy pro děti - přijímáme nové zájemce
pro:
• Angličtina pro školní děti
• Angličtina pro nejmenší – pro děti od 3 do 6 let
• CVRČEK MUZIKANT – hudební stavebnice,
hra na klavír a housle, netradiční výuka
základů hudby. Více informací Drahomíra
Tvrdíková, draagon@centrum.cz .
• Školka nanečisto – příprava dětí na vstup
do MŠ
• Výtvarné tvoření bez rodičů (úterý od 16.30
do 18 hod.)
• Blešky – taneční a pohybová přípravka
Programy pro veřejnost:
• Seznámení s Montessori pedagogikou – sobota 1. září od 9 do 16 hod. Více informací
na www.ovecka-montessori.cz.
• BAZAR DĚTSKÉHO OŠACENÍ A POTŘEB –
termín bude upřesněn
• Bedýnky – každý týden možnost vyzvednout produkty biodynamického zemědělství farmy Fořt
• Možnost využití prostor mateřského centra
pro školení nebo dětské oslavy
Pro zachování udržitelnosti provozu mateřského centra KAROlínka prosíme ochotné
dobrovolníky, kteří se chtějí podílet na provozu mateřského centra, a sponzory o pomoc v následujícím školním roce.
Děkujeme.
Bližší informace o veškerých aktivitách a provozu na tel. 737 335 651 nebo na www.mckarolinka.cz, mckarolinka@volny.cz.
Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková

společenská rubrika

Matriční události v červnu
a červenci 2012
V měsíci červnu se v Trutnově narodilo celkem
59 dětí, z toho bylo 21 dětí trutnovských, 13
chlapců a 8 děvčat. V červenci se narodilo
55 dětí, z toho trutnovských dětí bylo 17,
8 chlapců a 9 děvčat.
V měsíci červnu zemřelo v Trutnově 36 lidí,
z toho bylo 19 našich občanů, 14 mužů
a 5 žen. V červenci to bylo 40 lidí, z toho bylo
18 našich občanů, 11 mužů a 7 žen.
V červnu bylo uzavřeno 34 sňatků, z toho
1 sňatek u církve československé husitské.
V červenci bylo uzavřeno 19 sňatků.
Dne 5.6. 2012 se ve Staré radnici v Trutnově konaly Stříbrné podvečery pro manželské páry, které v tomto roce slaví stříbrnou
svatbu – 25 let společného života. Po přijetí
starostou města Mgr. Ivanem Adamcem a po
zapsání do pamětní knihy následoval kulturní program s živou hudbou. Malé slavnosti se
zúčastnilo 14 manželských dvojic.
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích v červnu a červenci
celkem 80 občanů s kytičkou a malým dárkem.
Všem jubilantům ještě jednou blahopřejeme.
Věra Ouhrabková
ved. odd. matriky a EO

Vzácné životní jubileum
Dne 8.8. 2012 se dožil v plné duševní svěžesti
100 let pan Jiří Vysoudil z České čtvrti v Trutnově. Velkolepou oslavu mu uspořádal Klub
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důchodců v kulturním sále Na Nivách. Blahopřát přišel trutnovský starosta Mgr. Ivan
Adamec, zástupci okresní správy sociálního
zabezpečení a komise pro občanské záležitosti. Pan Vysoudil je stále aktivním členem
klubu a ve svém vystoupení velmi hezky vyjádřil vztah k našemu městu, kde žije od roku
1945, a pochválil jeho současný obraz.
Ještě jednou srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a stále dobrou
pohodu.
Komise pro občanské záležitosti

Český červený kříž Trutnov
pořádá pro širokou veřejnost zdarma – pro
účastníky, kteří budou požadovat potvrzení o
absolvování kurzu, je cena 400 Kč (v ceně kniha Základní norma zdravotnických znalostí)
- Základní kurz první pomoci
- Život zachraňující úkony
Jedná se o 4hodinové školení zaměřené na
základy první pomoci s praktickým nácvikem
na resuscitačních loutkách. Kurzy se konají
první pondělí v měsíci – I. termín 1.10. 2012,
II. termín 5.11. 2012, III. termín 3.12. 2012 od
15.00 do 18.00 hod. v prostorách učebny první pomoci, Horská 5, Trutnov, 2. mezipatro,
č. dveří 604 (budova bývalého OÚ). Kurz se
koná při minimálním počtu 5 účastníků a maximálním počtu 20 účastníků.
Přihlásit se můžete na tel. 499 810 810,
775 760 630 nebo e-mailem: ccktu@tiscali.cz.

KRÁTCE

Centrum spokojené ženy
K-studio vás zve na:
14. - 16. 9. Jednoduché vaření - kurz s Lucií.
Víte, jak jednoduše, vtipně, krásně i chutně vykouzlit lehkou snídani, oběd, dort, domácí čokoládu či večeři pouze z čerstvého
ovoce a zeleniny? Vše, co připravíme, také
společně sníme.
17. 9. Začínáme cyklus "Rodinné finance".
Aktuálním tématem je důchodová reforma
a právě o ní budeme hovořit. Poradíme vám,
co udělat, co si ohlídat a proč. Host: Ing. Eva
Kunová, vstupné 40 Kč.
24. 9. Večer s peelingem. Vše, co byste měly
vědět, proč si vybrat cukrový peelig, jak nanášet na tělo ... tentokrát i s praktickou ukázkou a veselým hostem Marcelou Bakešovou.
Vstupné 40 Kč.
Beseda začíná v pondělí v 18 hod. v Centru
spokojené ženy K-studio, Školní 154 (u kostela), Trutnov. Vstupenky si můžete zajistit
tamtéž. Počet volných míst je limitován "velikostí" našeho prostoru. Info: www.k-studio.cz;
tel. 777 286 810.

SDRUŽENÍ OBČANŮ VOLETIN
ZVE DĚTI I RODIČE,
děti a učitelky z MŠ Stonožka na zábavnou
akci PODZIMNÍ RADOVÁNÍ. Uskuteční se
15. září 2012 od 14.30 hod. na hřišti ve Voletinách (při nepřízni počasí v sále restaurace).
Program zajišťuje AGENTURA VOSA - soutěže, dětská diskotéka, skákací hrad, odměna
pro každé dítě. Po skončení programu opékání špekáčků. Vstupné dobrovolné. Přijďte
se pobavit.
Srdečně zve SoV

ÚZEMNÍ ORGANIZACE TRUTNOV
SVAZU DIABETIKŮ ČR INFORMUJE
Ani letní období není pro výbor územní organizace Trutnov Svazu diabetiků ČR obdobím nečinnosti. Mimo běžných organizačních
záležitostí jsme se věnovali především přípravě rekondičního pobytu, který se letos bude
konat v hotelu MAS v Sezimově Ústí. Pobyt
je organizován krajskou pobočkou Červeného kříže v Hradci Králové a bude se konat
v týdnu od 6.10. 2012 do 13.10. 2012. Velice litujeme toho, že se rekondičního pobytu
nezúčastní jeho tradiční vedoucí a dlouholetá
hospodářka naší organizace paní Miloslava
Nývltová, která po krátké nemoci zesnula
v tomto měsíci. Bude nám chybět a budeme
na ni a na její obětavou práci pro naši organizaci vděčně vzpomínat.
Vhledem k této situaci jsme byli nuceni v měsíci srpnu svolat mimořádnou schůzi výboru
naší územní organizace a hledat nového hospodáře. Výbor se shodl na tom, že ve smyslu
platných stanov bude do výboru kooptovat
paní Zdenku Jirkovou, a jednohlasně ji zvolil
za hospodářku.
Paní Jirková doposud pracovala v revizní komisi naší územní organizace, ze které v důsledku převzetí funkce hospodářky odstoupí.
Návrh na doplnění revizní komise a potvrzení
kooptace paní Jirkové budou předloženy ke
schválení na nejbližší členské schůzi, která se
bude konat v úterý 30. října od 14:00 hod.
v malém sále Městského úřadu Trutnov.
Výbor Územní organizace Trutnov SD ČR

odbory městSkého úřadu informují
V současné době město Trutnov
nabízí pronájem těchto bytů:
Na základě usnesení Rady města v Trutnově
ze dne 30.7. 2012 zveřejňujeme záměr města
pronajmout byty:

Trutnov – Havlíčkova čp. 6
(čj. 2012-735/15)

/objekt na st. p. 7/1 v kat. úz. Trutnov, městská
část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+0 o výměře - pokoj 24,00 m2, standardní byt, číslo bytu
5, 3. podlaží. Součástí bytu je WC + koupelna
10,89 m2 mimo byt a sklep. Topení lokální na
tuhá paliva.
Měsíční nájemné: 1 799,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 4.9.
2012 v 8.40 hod. přímo na místě.

Trutnov – Hluboký příkop
čp. 147 (čj. 2012-736/15)

/objekt na st.p. 230/2 v kat. úz. Trutnov, městská část Horní Předměstí/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře
- kuchyň 11,00 m2, pokoj 21,60 m2, standardní byt, číslo bytu 2, 1. podlaží. Součástí bytu
je WC + koupelna 4,21 m2, předsíň 5,74 m2
a sklep 6,80 m2. Topení plynové etážové.
Měsíční nájemné: 2 546,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 4.9.
2012 v 9.00 hod. přímo na místě.
Byty se budou pronajímat na dobu neurčitou na základě výběrového řízení, kde se
bude nabízet měsíční nájemné a zároveň
předplacení nájemného. Předplacení nájemného musí být nabídnuto minimálně ve výši
50 000,- Kč. Bude se posuzovat měsíční nájemné. V případě rovnosti nabídek se bude
posuzovat i výše předplacení nájemného.
Na základě usnesení Rady města v Trutnově
ze dne 18.6. 2012 zveřejňujeme záměr města
pronajmout byty:

Trutnov – Bulharská čp. 65
(čj. 2012-644/13)

/objekt na st. p. 101/1 v kat. úz. Trutnov, městská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 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

14,26 m2, standardní byt, číslo bytu 4, 2. podlaží. Součástí bytu je WC 2,70 m2, koupelna
6,06 m2, předsíň 11,90 m2 + 5,02 m2 a půda
12,00 m2. Topení elektrokotel.
Měsíční nájemné: 5 095,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 4.9.
2012 v 8.20 hod. přímo na místě.

Trutnov – Jihoslovanská čp. 26

Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou k dispozici na internetových stránkách, v inforecepci a na bytovém oddělení MěÚ Trutnov.
Žádost je možné podat do 7.9. 2012 do 12.00
hod. Veřejné otvírání obálek 11.9. 2012 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov.
Bližší informace obdržíte na majetkovém odboru MěÚ, čís. dveří 409, tel. 499 803 282.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.
Počátek nájemního vztahu nejdříve od 1. 11. 2012.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

Muzeum Podkrkonoší
– sanace dřevomorky
a stavební úpravy
Práce na muzeu se blíží k závěru. V průběhu srpna byla dokončena montáž zastřešení
atria a úprava podlahy. Zbývá už jen dokončit
obklady a výmalbu v atriu, malby místností
a klempířské práce na střeše v prostoru atria.
V průběhu stavby ale bylo nutné řešit několik změn a úprav, které měly vliv na termín
dokončení stavby. Při rozkrývání konstrukcí
krovů byla dřevokazná houba nalezena na
více místech, než se předpokládalo, a proto
musela být provedena sanace dřevěných konstrukcí a ošetření zdí ve větším rozsahu. Další
změna byla v založení základů pro konstrukci zastřešení atria a nutné úpravy krovů při
kotvení nosné ocelové konstrukce zastřešení
atria. Na základě těchto změn bylo dohodnuto posunutí původního, smlouvou stanoveného termínu z 15. srpna na 5. září 2012.
Zahájení provozu muzea se předpokládá
koncem září.
Petr Andr
odbor rozvoje města a ÚP

Jedná se o nebytový prostor umístěný v I. NP
o výměře 6,20 m2 (1 místnost).
Úvodní cena pro jednání:
2 223 Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář
1 111 Kč/m²/rok za provozovnu služeb

Žádosti je možné podat do: 10. 9. 2012 do
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 11. 9. 2012 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je
složení kauce ve výši 1 400,- Kč na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015124601/0100, variabilní symbol 3620520, konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno a příjmení, případně název
právnické osoby.
Žádost je možné podat na předepsaném formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti
uveďte identifikační číslo organizace, případně
přiložte kopii živnostenského listu nebo výpisu
z obchodního rejstříku. Cenová nabídka musí
být v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou.
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám.
čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov – Jihoslovanská čp. 26, „NEOTVÍRAT“.
Na základě usnesení Rady města v Trutnově č.j.
2012-572/13 ze dne 18. 6. 2012 zveřejňujeme
záměr města pronajmout nebytový prostor:

Trutnov – Jihoslovanská čp. 32

Jedná se o nebytové prostory v I. NP o celkové
výměře 22,20 m2 (1 prodejna 6,00 m2 a 1 dílna 16,20 m2).
Úvodní cena pro jednání:
2 223 Kč/m2/rok za prodejnu, kancelář
1 111 Kč/m2/rok za dílnu, sklad, provozovnu
služeb

/objekt na st. p. 27 v kat. úz. Trutnov, městská
část Vnitřní Město/
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objekt na st.p.č. 31 v kat. úz. Trutnov, městská
část Vnitřní Město

objekt na st.p.č. 37 v kat. úz. Trutnov, městská
část Vnitřní Město

Trutnov – Krakonošovo nám.
čp. 69 (čj. 2012-643/13)
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Na základě usnesení Rady města v Trutnově č.j.
2012-688/15 ze dne 30. 7. 2012 zveřejňujeme
záměr města pronajmout nebytový prostor:

Byty se budou pronajímat na dobu neurčitou na základě výběrového řízení, kde se
bude nabízet měsíční nájemné a zároveň
předplacení nájemného. Předplacení nájemného musí být nabídnuto minimálně ve výši
50 000,- Kč. Bude se posuzovat měsíční nájemné. V případě rovnosti nabídek se bude
posuzovat i výše předplacení nájemného.

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 4.9.
2012 v 8.00 hod. přímo na místě.

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře kuchyň 14,26 m2, 1. pokoj 32,55 m2, 2. pokoj

V současné době město Trutnov
nabízí pronájem těchto
nebytových prostor:

Konstrukce zastřešení atria

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede
na vlastní náklady úpravy nebytových prostor
k požadovanému způsobu využití s tím, že
v případě ukončení nájemní smlouvy nebupokračování >>

de zhodnocení nebytového prostoru nájemci
uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově č.j.
2012-570/13 ze dne 18. 6. 2012 zveřejňujeme
záměr města pronajmout nebytový prostor:

Žádosti je možné podat do: 10. 9. 2012 do
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 11. 9. 2012 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Trutnov – Národní čp. 213

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je
složení kauce ve výši 5 000,- Kč na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015124601/0100, variabilní symbol 3620519, konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno a příjmení, případně název
právnické osoby.
Žádost je možné podat na předepsaném formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti
uveďte identifikační číslo organizace, případně
přiložte kopii živnostenského listu nebo výpisu
z obchodního rejstříku. Cenová nabídka musí
být v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou.
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám.
čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov – Jihoslovanská čp. 32, „NEOTVÍRAT“.
Na základě usnesení Rady města v Trutnově č.j.
2012-571/13 ze dne 18. 6. 2012 zveřejňujeme
záměr města pronajmout nebytový prostor:

Trutnov – Jihoslovanská čp. 33

objekt na st.p.č. 38 v kat. úz. Trutnov, městská
část Vnitřní Město
Jedná se o nebytové prostory v I. NP o celkové výměře 66,30 m2 (prodejna 42,70 m2, výloha 1,30 m2, sklad 15,50 m2, šatna 4,90 m2 a WC
1,90 m2).
Úvodní cena pro jednání:
2 223 Kč/m2/rok za prodejnu, kancelář, výlohu
1 111 Kč/m2/rok za sklad, provozovnu služeb
695 Kč/m2/rok za šatnu, WC
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede
na vlastní náklady úpravy nebytových prostor
k požadovanému způsobu využití s tím, že
v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci
uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.
Žádosti je možné podat do: 10. 9. 2012 do
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 11. 9. 2012 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 12 000,- Kč na účet města, vedený u Komerční banky, č. účtu 6015124601/0100, variabilní symbol 3620518,
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, případně
název právnické osoby.
Žádost je možné podat na předepsaném formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti
uveďte identifikační číslo organizace, případně
přiložte kopii živnostenského listu nebo výpisu
z obchodního rejstříku. Cenová nabídka musí
být v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou.
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám.
čp. 165, 541 16 Trutnov a heslem: PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov – Jihoslovanská čp. 33, „NEOTVÍRAT“.
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objekt na st.p.č. 993 v kat. úz. Trutnov, městská
část Střední Předměstí
Jedná se o nebytové prostory Národní čp.
213, Trutnov, umístěné v I. NP, o celkové výměře 151,10 m2 (chodba 21,50 m2, kancelář
19,60 m2, prodejna 49,10 m2, sklad 24,80 m2,
sklad 17,90 m2, sklad 14,00 m2, WC + umývárna
o celkové výměře 4,20 m2).
Úvodní cena pro jednání:
1 396 Kč/m2/rok za prodejnu, kancelář
695 Kč/m2/rok za sklady, chodbu, provozovnu
služeb
558 Kč/m2/rok za soc. zařízení
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových
prostor k požadovanému způsobu využití
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové
kanceláře.
Žádosti je možné podat do: 10. 9. 2012 do
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 11. 9. 2012 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je
složení kauce ve výši 17 000,- Kč na na účet
města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015124601/0100, variabilní symbol 3620517, konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno a příjmení, případně název
právnické osoby.
Žádost je možné podat na předepsaném formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti
uveďte identifikační číslo organizace, případně
přiložte kopii živnostenského listu nebo výpisu
z obchodního rejstříku. Cenová nabídka musí
být v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou.
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám.
čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov – Národní
čp. 213, „NEOTVÍRAT“.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru
musí žadatel přiložit doklad o složené kauci
a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení kauce. Kauce úspěšného žadatele bude použita na
úhradu nájemného. Neúspěšným žadatelům
bude kauce vrácena. Kauce nebude úročena.
V případě odstoupení od uzavření nájemní
smlouvy ze strany žadatele propadá kauce ve
prospěch města.
Součástí nájemní smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo výpis z OR.
Žádosti je možno vyzvednout v Informační recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, příp.
na majetkovém odboru MěÚ Trutnov, č. dveří
409 (tel. 499 803 283)
Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel možnost
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 zasedání dne
25.6. 2012 přijalo usnesení:
* č. 2012-97/3, kterým schválilo zveřejnění záměru prodeje obecným zveřejněním mimo „Zásady
pro prodej ...“, bez uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců:

Polská čp. 367

v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Dolní Předměstí
na st.p. 3672		
481 m2
spolu se st.p. 3672		
481 m2
spolu s p.p. 701/12		
561 m2
spolu s částí p.p. 701/1
1231 m2
Úvodní cena pro jednání je 13 867 200,- Kč.
Jedná se o železobetonovou montovanou stavbu nepravidelného tvaru s plochou střechou. Má
čtyři nadzemní podlaží a je podsklepená. Objekt je napojen na el. energii, telefon, internet,
vzduchotechniku, dálkové ústřední vytápění a
TUV, požární vodovod a na veřejnou kanalizační
a vodovodní síť. Nebytový prostor je obsazen nájemcem s nájemní smlouvou na dobu neurčitou
(Střední odborná škola podnikatelská) s jednoroční výpovědní lhůtou. Výměra části p.p. 701/1
je stanovena geometrickým plánem č. 3913168/2012.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení
je složení kauce ve výši 50 000,- Kč, variabilní
symbol 3629479.
* č. 2012-95/3, kterým schválilo zveřejnění záměru prodeje obecným zveřejněním mimo „Zásady
pro prodej ...“, bez uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců:

budova čp. 187 v ul. Horská
- U Machače

v k.ú. a části obce Horní Staré Město, v obci Trutnov
na st.p. 197
739 m2
spolu se st.p. 197
739 m2
Úvodní cena pro jednání je 8 000 000,- Kč.
Jedná se o třípodlažní zděný nebytový objekt,
který je částečně podsklepen, má dvě nadzemní
podlaží a půdu. V domě je celkem šest nebytových prostorů, z toho dva jsou volné.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení
je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. variabilní
symbol 3629470.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „ Polská 367“ nebo „Horská 187“ zasílejte v uzavřených obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov,
541 16, nejpozději do 3.9. 2012 - 12:00 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne
4.9. 2012 v 8:00 hodin v malém sále v suterénu
MěÚ v Trutnově. Zájemci mohou být přítomni

* č. 2012-90/3, kterým schválilo zveřejnění záměru prodeje obecným zveřejněním mimo „Zásady
pro prodej ...“, bez upřednostnění nájemců:

nebytová jednotka č. 528/101
- garáž 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 společných
částech domů čp. 528-530 Jiráskovo náměstí a na
pozemcích st.p. 1760/1, 1760/3, 1760/4 a 1760/5.
Úvodní cena pro jednání je 300 000,- Kč.
Dvougaráž o podlahové ploše 43 m2 je obsazena
dvěma nájemci s uzavřenými nájemními smlouvami na dobu neurčitou.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení
je složení kauce ve výši 10 000,- Kč, variabilní
symbol 3629474.
* č. 2012-89/3, kterým schválilo zveřejnění záměru
prodeje obecným zveřejněním mimo „Zásady pro
pokračování >>

prodej ...“, bez upřednostnění nájemce:

budova bez čp./če. - garáž v ul.
Kožešnická

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
Úvodní cena pro jednání je 100 000,- Kč.
Jedná se o objekt volně stojící garáže. Garáž je
obsazena nájemcem.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je
složení kauce ve výši 10 000,- Kč, variabilní symbol 3629460.
* č. 2012-88/3, 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
Úvodní cena pro jednání je 100 000,- Kč.
Jedná se o objekt zděných kůlen (21 ks) o tloušťce
obvodové zdi 30 cm bez oken. Rozvody elektroinstalace nejsou provedeny. 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, variabilní symbol 3629463.
* č. 2012-98/3, kterým schválilo zveřejnění záměru
prodeje obecným zveřejněním mimo „Zásady pro
prodej ...“, bez upřednostnění nájemců:

obsazená nebytová jednotka
č. 220/7 v čp. 220 v ul. Horská

v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Střední Předměstí
na st.p. 497/3
356 m2
včetně spoluvlastnického podílu na společných
částech domu čp. 220 a na pozemku st.p. 497/3.
Úvodní cena pro jednání je 248 000,- Kč.
Jedná se o nebytový prostor o třech místnostech.
Celková výměra podlahové plochy činí 18,9 m2.
Nebytový prostor se nachází ve 4. NP. Nebytový
prostor je obsazen nájemcem s nájemní smlouvou
na dobu určitou do 31.10. 2013.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je
složení kauce ve výši 10 000,- Kč, variabilní symbol 3629478.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „528/101
dvougaráž Jiráskovo náměstí“, „garáž Kožešnická“, „kolny Železničářská“ nebo „nebyt Horská
220/7“ zasílejte v uzavřených obálkách na adresu
MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské
nám. 165, Trutnov, 541 16, nejpozději do 24.9. 2012
- 12:00 hodin. Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte navrhovanou cenu, způsob její úhrady
a předpokládaný způsob využití objektu. 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
města. Kauce musí být složena na účet města, vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100,
konst. symbol 0558. K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce v požadované výši. K
záměru je také možno podat připomínky nebo námitky, písemným podáním, nejpozději však do 24.9.
2012 do 12:00 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne
25.9. 2012 v 8:00 hodin v malém sále v suterénu
MěÚ v Trutnově. Zájemci mohou být přítomni.
Bližší informace poskytuje majetkový odbor Městského úřadu Trutnov ve IV. patře, 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 záměru prodeje odstoupit či
změnit podmínky.
Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

6

| Radniční listy | městské noviny | srpen 2012

zprávy z města
Návštěva trutnovského pěveckého sboru Chorea Corcontica
v německém Lohfeldenu ve dnech 28.6. - 1.7. 2012
Pěvecký sbor Chorea Corcontica byl pozván
na návštěvu do partnerského města Lohfeldenu v Německu u příležitosti lidové slavnosti ve Vollmarshausenu, který je součástí
Lohfeldenu. Přípravy s organizátorem akce
a členem sdružení Agenda Gruppe panem
Kalle Kuhnem probíhaly přes e-mail několik
měsíců předem.
V Lohfeldenu jsme byli ubytováni v rodinách.
Naši hostitelé si nás u autobusu ve čtvrtek večer vyzvedli a odvezli domů. Tam už se musel
každý domluvit, jak uměl. Při snaze o dokonalou nebo aspoň základní komunikaci vznikalo pochopitelně mnoho vtipných a komických situací, které přispívaly k dobré náladě
a pohodě. Naši hostitelé byli milí, vstřícní,
nesmírně pohostinní a tak nekonečně ochotní, že nás vozili nejen na naše koncerty, ale
i ráno na koupaliště, abychom si někteří mohli před náročnými dny dát řádné osvěžení. Během 4 dnů strávených v Lohfeldenu jsme měli
velmi pestrý program včetně našich koncertů. Prohlídka Lohfeldenu, zpívání na koupališti, přivítání starostou Lohfeldenu, zpívání
na slavnosti před radnicí, zpívání v domově
důchodců a větší koncerty v evangelickém
a katolickém kostele. V Kasslu, sousedním
a zároveň třetím největším městě ve Spolkové zemi Hessensko, se toho času konala světová výstava moderního umění Documenta13,
která v Kasslu probíhá jednou za 5 let. Výlet
do Kasslu, návštěva moderního umění a různých pamětihodností a zajímavostí byla ještě
zajímavější vzhledem k tomu, že nám dělal
průvodce student University Kassel a zároveň
člen Agendy Gruppe Tobias.

lady a hlavně německé písničky, které jsme se
naučili a které si naši hostitelé a posluchači
s námi všude rádi zazpívali. Setkali jsme se
s trutnovskými rodáky, ale nejdojemnější
setkání bylo s 93letou paní Pytlíkovou /Frau
Pytlík/, která jako rodačka z Trutnova odešla
do Lohfeldenu v roce 1951, a to, že znala dokonce některé rodiče našich členů, to už byla
třešnička na dortu krásných náhod a setkání.
A po každém náročném dni jsme se vraceli do
svých „domovů“, kde jsme byli opečováváni
s velkou láskou. Cítili jsme se jako u svých nejlepších přátel, jako doma.
Čtyři dny nádherných zážitků, na které budeme dlouho vzpomínat. Samozřejmě se velmi
těšíme, až k nám naši hostitelé zavítají do
Trutnova. Chtěli bychom jim také ukázat, že
jsou našimi přáteli, že k nám patří, a budeme
se snažit, aby se i oni cítili u nás jako doma.
Za Choreu Corconticu
Helena Slavíková
Chtěli bychom poděkovat naší kolegyni Heleně Slavíkové za perfektní organizaci a profesionální tlumočení během našeho pobytu
v partnerském městě Lohfeldenu.
Za členy smíšeného sboru Chorea Corcontica
Vítězslav Hálek a Marcela Karolína Maixnerová

Na našich koncertech jsme byli vždy potěšeni,
kolik posluchačů naše hudba zajímá. Snažili
jsme se přizpůsobit a měnit repertoár podle
místa, kde jsme zpívali, takže kromě klasiky
a úprav lidových písní to byly například také
skladby od Beatles, píseň z filmu Sestra v akci,
černošské spirituály, staré anglické a irské ba-

NABÍDKA JAZYKOVÝCH KURZŮ NA GYMNÁZIU TRUTNOV
Zveme nové zájemce a jsme připraveni otevřít úplně nové jazykové skupiny, a to:
Angličtina pro úplné začátečníky
(AÚZ)
Francouzština pro úplné začátečníky
(FÚZ)
Němčina pro úplné začátečníky
(NÚZ)
Angličtina pro pokročilé s rodilým mluvčím
(APRM)
Angličtina – příprava pro maturanty
(AMZ)
Tyto kurzy budou zahájeny v případě dostatečného počtu zájemců, minimální počet 4 osoby.
Kromě této nabídky mají zájemci možnost zapojit se do kurzů, které probíhaly již v minulém
školním roce. Jsou to:
Angličtina pro začátečníky
(AZ)
Vyučuje K. Pitašová
pondělí 16.30 – 18
Angličtina pro téměř začátečníky
(ATZ)		
K. Pitašová
úterý
16.30 – 18
Angličtina pro mírně pokročilé
(AMP)		
P. Pitašová
čtvrtek 16 – 17.30
Angličtina pro středně pokročilé
(ASP1)		
P. Pitašová
pondělí 17 – 18.30
Angličtina pro pokročilé
(AP1)		
B. Kranátová
pondělí 16.30 – 18
Francouzština pro mírně pokročilé
(FMP)		
K. Václavíková
úterý
16.30 – 18
Němčina pro mírně pokročilé
(NMP)		
E. Hejnová
úterý
16.30 – 18
Španělština pro začátečníky
(ŠZ)		
D. Bendová
pondělí 16 – 17.30
Španělština pro mírně pokročilé
(ŠMP)		
D. Bendová
pondělí 17.30 – 19
Podrobné informace o průběhu kurzů a cenách najdete na webových stránkách školy www.
gymnaziumtu.cz. Přihlášku s uvedením zkratky kurzu pošlete co nejdříve, nejpozději však do
5. 9. 2012 na adresu: pitasova@gymnaziumtu.cz
Mgr. Petra Pitašová
organizátorka kurzů

UČITELÉ TRUTNOVSKÉHO
GYMNÁZIA V LIVERPOOLU
Ve dnech 27. června – 3. července 2012 se
skupina učitelů trutnovského gymnázia
zúčastnila exkurze do Liverpoolu. V jeho
blízkém okolí se totiž nachází partnerská
škola Litherland High School, se kterou
Gymnázium Trutnov spolupracuje již od
roku 2003. Dosud byly výměnné akce vyvrcholením činnosti pouze pro studenty,
nyní však dostali šanci navštívit naši partnerskou školu i všichni zájemci z řad učitelů. Tzv. mobilita pedagogického sboru je
součástí dvouletého projektu nazvaného
„Fitness first“, na kterém pracují naši studenti společně s anglickými.
Návštěva školy byla pro všechny zúčastněné nesmírně zajímavá, a to nejen proto, že
se jedná o jednu z nejmodernějších škol
v Evropě, která byla otevřena teprve před
několika měsíci. Materiální vybavení školy,
zařízení jednotlivých učeben, množství počítačů nejen ve třídách, ale i v odpočinkových zónách, všude dostatek prostoru pro
nejrůznější aktivity …, to vše jsme mohli
našim přátelům jen závidět. Tělocvikáři
zase ocenili jejich sportovní zařízení, víceúčelovou halu, taneční sál a především
množství hřišť spolu s atletickým stadionem, které umožňují trénink mnoha druhů sportů.
Hodiny, které jsme měli možnost zhlédnout, nebyly tradiční, neboť návštěva proběhla v závěru školního roku, který je vždy
ve znamení projektů. Letos měly všechny
třídy z pochopitelných důvodů téma jednotné, a to „Olympiáda 2012 v Londýně“.
Vzhledem k tématu našeho společného
projektu jsme byli také pozváni na hodiny
tělesné výchovy, kde jsme sledovali výuku
badmintonu, ragby, jednoduché formy
kriketu a hodinu aerobiku. Porovnali jsme
výsledky práce studentů obou škol za první
etapu společného projektu a dohodli se na
pokračování v příštím školním roce, který
bude zahájen mobilitou našich žáků.
Exkurze se samozřejmě nesoustředila jen
na seznámení s naší partnerskou školou,
ale dala učitelům možnost poznat dobře
Liverpool, jeho historii i současnost. Cesta
do Anglie zahrnovala i krátké zastavení ve
Stratfordu nad Avonou, Coventry, Oxfordu, navštívili jsme i královský zámek Windsor a závěr patřil procházce po pamětihodnostech Londýna, který právě finišoval
s přípravami na olympiádu 2012.
Tato akce splnila svůj záměr, neboť mnoho
účastníků exkurze bylo ve Velké Británii
poprvé. Učitelé měli výbornou příležitost
ověřit si svoje jazykové znalosti v přirozeném prostředí, dovědět se mnoho o výuce
v naší partnerské škole a rozšířit si svoje
povědomí o části Anglie.
Mobilita pedagogů trutnovského gymnázia byla jako součást projektu „Fitness
first“ finančně podpořena z programu Comenius.
Mgr. Petra Pitašová a Mgr. Petr Skokan
koordinátoři projektu
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MŠ SPECIÁLNÍ, TRUTNOV
Agentura Stars, s.r.o., Hradec Králové, společně s partnerem - MŠ speciální, Na Struze, Trutnov, realizuje projekt, který je určen
pedagogickým pracovníkům mateřských škol
v Královéhradeckém kraji.
V rámci projektu, který probíhá již od května
2012 a bude ukončen v prosinci 2012, je nabízeno celkem 8 akreditovaných vzdělávacích
kurzů a s tím odborně souvisejících 7 pracovních dílen. Současně probíhá i realizace navazujících individuálních a skupinových konzultací přímo v mateřských školách.
Vzdělávací kurzy a pracovní dílny probíhají
v nové výukové místnosti v MŠ speciální, Na
Struze v Trutnově, dále ve výukových prostorách Agentury Stars, s.r.o., v Hradci Králové a
ve Vzdělávacím středisku Vila Čerych v České
Skalici.
Náklady projektu jsou hrazeny z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a tudíž je vzdělávání pro jeho účastníky
bezplatné. Bližší informace získají zájemci na
www.agenturastars.cz/materskeskoly/.

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

Prázdniny utekly jako voda, a Želvička opět chystá na otevření. Již pátým rokem můžete využít
velké herny a prostornou chodbu ke hře svých
dětí i k odpočinku. I v letošním školním roce se
můžete těšit na cvičení rozdělené podle věkových kategorií, zpívání či výtvarné dílničky. Hlídání dětí od 2 let bude i nadále probíhat v anglické
školce Bogi, která je s námi na patře.
K pravidelným aktivitám v Želvičce patří také
výukové kurzy SPRÁVNÉ MANIPULACE A STIMULACE dětí od narození do 1 roku, které pro
Vás i v tomto roce připravuje lektorka Mgr. Iva
Bolehovská. Kromě kurzů zaměřených na kontrolu a správný psychomotorický vývoj dítěte
pro Vás lektorka připravuje také oblíbený kurz
„Šátkování“ aneb Noste své děti správně a
nově i něco pro ekologicky smýšlející maminky,
informativní přednášky „JAKO V BAVLNCE“ na
téma používání látkových plen.Více informací
a termíny připravovaných kurzů najdete kromě Želvičky také na: www.manipulaceastimulacekojencu.estranky.cz
Veškeré aktuální informace se dozvíte na
www.zelvicka.webnode.cz. Těším se na Vaši
návštěvu.
Lenka Kuchařová, DiS.

Regionální Institut Ambulantních
Psychosociálních Služeb - RIAPS
www.riaps.cz
tel.: 731 441 264
Manželská a rodinná poradna - na začátku
prázdnin uspořádali pracovníci MRP léčebný
pobyt, kterého se zúčastnilo 21 dětí z našeho
regionu. Od 23.8. do 26.8. proběhl prodloužený
víkend, na kterém se děti rozloučily s prázdninami a připravily se na další školní rok. Ambulantní
služby střediska jsou i v době prázdnin přístupny
bez omezení všem klientům, a to i bez doporučení.
Ambulance - v ambulancích se o prázdninách
pracovníci střídají tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb.
Stacionář - v měsíci srpnu jsme v rámci konání
tradiční Maršovské pouti v Horním Maršově prezentovali služby a výrobky, které s tvůrčím nadšením vytvořili sami uživatelé stacionáře.
Kontaktní centrum - červenec tohoto roku byl
posledním měsícem, ve kterém byly aktivity
Kontaktního centra RIAPS Trutnov finančně
podporovány z fondů Evropské unie v rámci individuálního projektu Služby sociální prevence v
Královéhradeckém kraji. Kontaktní centrum poskytovalo v rámci projektu služby od září 2009.
Od této doby až do června letošního roku využilo služeb centra 373 osob, 239 mužů a 134 žen.
Osobám ohroženým závislostí bylo poskytnuto
celkem 16 865 jednotlivých služeb. Poskytování
služeb po zajištění alternativních zdrojů financování pokračuje.
Nízkoprahový klub pro děti a mládež - pracovníci NZDM Shelter RIAPS připravili pestrý program
pro děti a mládež, které na prázdniny neměly
své plány. Uskutečnily se téměř dvě desítky akcí,
jako výlet na kolech po okolí, výlet do Adršpachu
nebo hradeckého zábavního parku, malování na
trička, venkovní akce, různé turnaje a především
dvě přespání v klubu, která měla u dětí úspěch
největší.

Otvíráme českou třídu pro děti
neumístěné do státních školek
Česko-anglická soukromá školka v Trutnově
Meluzínek otvírá od září novou třídu. Vyučování v této třídě bude probíhat pouze v českém
jazyce. Cena za umístěné dítě v české třídě činí
4 990,- Kč měsíčně. Cena nezahrnuje obědy
a svačinky. Ty buď svému dítěti budete připravovat sami, nebo je od nás můžete pořídit za
57,- Kč na den. Možné je i vytvoření individuální docházky (např. 2 dny v týdnu, 3 dny v týdnu
atd.).
Meluzínek je první soukromá jazyková školka
v Trutnově. Jsme nestátní vzdělávací zařízení
poskytující péči dětem od tří let. Naše služby
jsou placené. Přijetím vašeho dítěte k nám
do školky nepřichází rodina o rodičovský příspěvek. Mimo předškolního vyučování poskytujeme volnočasové aktivity pro děti a jejich
rodiče. Pro více info napište na e-mail: skolkameluzinek@gmail.com.
Těšíme se na vás.

Klub zájmové činnosti dětí a mládeže „ELDORÁDO“ při ZŠ Mládežnická 536, 541 02 Trutnov

Nabídka zájmových kroužků a kurzů na školní rok 2012 – 2013
• Kroužky zahajují svou činnost v týdnu od
24. 9. 2012 a končí první týden v červnu
2013.
• Podepsanou přihlášku doneste nebo
pošlete (na výše uvedenou adresu) do KZČDM nejpozději do pátku
14. 9. 2012.
• O termínu první schůzky budou děti ZŠ
Mládežnická informovány školním rozhlasem a na nástěnkách. Děti 1. – 3. tř., děti
a mládež z ostatních škol budou na první
schůzku pozváni písemně. Při odevzdání
přihlášky po termínu si každý účastník musí
již zjistit termín 1. a dalších schůzek sám. Na
tuto schůzku si 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 2012. Školné uvedené u jednotlivých kroužků je částka za celý školní rok 2012 - 2013.
• Všechny další finanční příspěvky (uvedené s * u jednotlivých zájmových útvarů)
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 vyúčtovány vedoucími jednotlivých
kroužků.
• Jestliže se dítě přihlásí do kroužku, který
navštěvovalo v minulém roce, musí mít
opět řádně vyplněnou přihlášku!
• Do každého kroužku či kurzu musí být
vyplněna samostatná přihláška.

VÝPOČETNÍ TECHNIKA - POČÍTAČE
WÉWÉWÉ - DĚTSKÝ INTERNET
Základy práce s Internetem hravou formou.

2. - 4. tř.

500,- Kč

1 000,- Kč

MEDIAL
Kroužek zaměřený na vytváření digitálních materiálů, jejich zpracování a publikaci. Naučíme se zacházet s digitálním fotoaparátem a kamerou, zpracovat 12 - 15 let
a upravovat fotografie s videem na počítači. Zapojíme
se do aktivit eTwinning a budeme spolupracovat přes
internet s kamarády v zahraničí.

600,- Kč

JAZYKOVÉ KROUŽKY

ANGLIČTINA PO ŠKOLE
Cílem je zdokonalení v látce, které neporozumíte při
vyučovací hodině AJ - sami si řeknete co vám nejde.
Budeme společně procvičovat přesně to, co se učí
v hodinách anglického jazyka, jen s trochou více času
pro tebe.

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.

400,- Kč

KOPANÁ
Kroužky jsou vedeny trenéry fotbalového oddílu FKM
ÚPA a členové kroužků se zařazují do mládežnických
družstev tohoto oddílu.
Bude proveden výběr a následné rozdělení do několika kategorií!
Pravidelné termíny tréninků záleží na kategorii, do které je hráč zařazen.
*U registrovaných hráčů příspěvky dle MFK TU.

chlapci
1. - 9. tř.

400,- Kč

SPORŤÁČEK
Všestranný rozvoj dítěte za pomoci různých her a náčiní. Pravidelné schůzky v PONDĚLÍ odpoledne.

1. - 4. tř.

400,- Kč

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

5. - 8. tř.

500,- Kč

2 - 5 let

500,- Kč

6. - 7. tř.

500,- Kč

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI – „VČELIČKY“
Je to cvičení v rytmu říkanek, nadšení ze zdolávání
překážek, cvičení s pomůckami, pohybové hry, cvičení
na žíněnce, trampolíně, hra s míči. Je to rozvoj řeči,
paměti pohybu, kontaktu dítě - dospělák a dítě - dítě.
Jako účastníka uvádějte na přihlášku dítě!
1. schůzka v úterý 2.10. 2012 (sraz u vchodu do
tělocvičen ZŠ Ml. v 16:00 hod.). Pravidelné schůzky
v ÚTERÝ 16:00 - 17:00 hod.

400,- Kč

VOLEJBAL PRO DÍVKY A ŽENY
Míčové hry pro radost z pohybu.
1. schůzka ve čtvrtek 4.10. 2012 (sraz u vchodu 15 - … let
do tělocvičen ZŠ Ml. v 19:00 hod.). Pravidelné
schůzky ve ČTVRTEK 19:00 - 20:00 hod.

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 2.10. 2012 (sraz u vchodu do
tělocvičen ZŠ Ml. v 16:00 hod.). Pravidelné schůzky
v ÚTERÝ a ve ČTVRTEK 16:00 - 18:00 hod.

dívky
2. - 9. tř.

500,- Kč

STOLNÍ TENIS
Kroužek je zaměřen pouze na aktivní trávení volného
času – nejsme sportovní oddíl.

4. - 7. tř.

500,- Kč

1. tř.
- mládež

3. tř.
- mládež

400,- Kč

1. - 9. tř.

400,- Kč

STŘELCI
Střelba ze vzduchové pušky a pistole, rozvoj střeleckých dovedností, účast v soutěžích.
Pravidelné schůzky v PONDĚLÍ 17:00 - 18:00 hod.
1. schůzka v pondělí 1.10. 2012 (sraz u vchodu na
1. stupeň ZŠ Ml. v 17:00 hod.).

5. tř.
- mládež

500,- Kč
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3. - 7 tř.

500,- Kč

MLADÍ HASIČI – „SOPTÍCI“
Cvičení s hasičskou technikou, soutěže. *Další fin.
příspěvky: 100,- Kč/ročně (členství ve Sboru dobrovolných hasičů Trutnov).
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ZDRAVOTNÍČEK
Zábavnou a hravou formou tě seznámíme se základy
1. pomoci.

1. tř.

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

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

SPORT A TĚLOVÝCHOVA

POČÍTAČOVÉ FÍGLE PRO DOSPĚLÉ - kurz pro začátečníky a lehce pokročilé
Digitální fotografie - jak dostat fotku do počítače, jak
ji upravit, jak ji poslat. Internetové nástroje a multimedia - jak dostat fotografii a video na internet, jak 18 - … let
vytvořit fotogalerii, jak vytvořit blog/internetovou stránečku. Internetové služby a weby.
Kurz proběhne v období říjen - listopad 2012 v hodinové dotaci cca 8x2 hodiny.

ANGLIČTINA HROU
Základy cizího jazyka zábavnou a hravou formou.

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

HEJBNI KOSTROU
Na kroužku si zahrajeme to, na co budeme mít zrovna
chuť a náladu – vybíjenou, fotbal, florbal, stolní tenis,
elektronické šipky, lakros. Nebudeme dbát na kvalitu
našich výkonů, ale na radost z pohybu.
Pravidelné schůzky v PONDĚLÍ 16:00 - 17:00 hod.

4. - 8. tř.

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

5. - 9. tř.

500,- Kč

FLORBAL – PŘÍPRAVKA – začátečníci
Seznámení s pravidly a základy hry. Rozvoj fyzické
kondice a zdokonalování hry.

dívky
a chlapci
1. - 5. tř.

600,- Kč

FLORBAL – ELÉVOVÉ a MLADŠÍ ŽÁCI
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.
Účastníci budou rozděleni do několika skupin dle
věku a pokročilosti. Pravidelné termíny tréninků záleží
na skupině, do které je hráč zařazen. *Další fin. příspěvky jsou vybírány pouze od registrovaných hráčů
účastnících se oficiálních soutěží (členové docházející
pouze na zájmový kroužek platí jen školné) – v částkách je započítáno školné: registrovaní členové narození 2000 a mladší 2 000,- Kč/rok.

dívky
a chlapci
rok. nar.
2000
a mladší

600,- Kč

500,- Kč

SPORT A TĚLOVÝCHOVA

FLORBAL – STARŠÍ ŽÁCI, DOROST a JUNIOŘI
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.
Účastníci budou rozděleni do několika skupin dle
věku a pokročilosti.
U mládeže od 15 let bude proveden výběr!
Pravidelné termíny tréninků záleží na skupině, do které je hráč zařazen. *Další fin. příspěvky jsou vybírány
pouze od registrovaných hráčů účastnících se oficiálních soutěží (členové docházející pouze na zájmový
kroužek platí jen školné) – v částkách je započítáno
školné:
- registrovaní členové narození 1997 a starší
3 500,- Kč/rok,
- registrovaní členové narození 1998 – 1999
3 000,- Kč/rok.

chlapci
rok. nar.
1999
a starší

FLORBAL – dívky
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.

6. - 9. tř.

800,- Kč

REBELS TEAM – AKROBATICKÝ ROKENROL
Výuka akrobatického rokenrolu ve formacích a párech.
Pravidelný termín tréninku záleží na skupině, do které
je tanečník zařazen – PONDĚLÍ, ČTVRTEK 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, ČTVRTEK 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, STŘEDA nebo PÁTEK
mezi 15:00 – 20:00 hod.
*Další fin. příspěvky: 200,- Kč/měsíčně (cestovné, oblečení, hudba,…), www. rebelsteam.cz

od 4 let

500,- Kč

DRAK AND ROLL – akrobatický rokenrol
Výuka akrobatického rokenrolu ve formacích a párech.
Pravidelný termín tréninku záleží na skupině, do které
je tanečník zařazen.
*Další fin. příspěvky: 100,- Kč/měsíčně (cestovné, oblečení, hudba,…), www. drakandroll.cz

9 let
- mládež

600,- Kč

DĚTSKÝ AEROBIK
Seznámení s aerobikem, základní kroky, posilování
a protažení s OVERBALLY. Základy aerobiku formou
her.

2. - 5. tř.

400,- Kč

800,- Kč

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

1. - 2. tř.

500,- Kč

PALIČKOVÁNÍ
Zhotovení tradiční i netradiční paličkované krajky, ozdob, obrázku a oděvních doplňků.
1. schůzka ve středu 10.10. 2012 (sraz u vchodu
na 2. stupeň ZŠ Ml. v 16:00 hod.). Pravidelné 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.
1. schůzka 3.10. 2012 (sraz u vchodu na 2. stupeň ZŠ Ml. v 15:30 hod.). 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.
1. schůzka v úterý 9.10. 2012 (sraz u vchodu na 18 - … let
2. stupeň ZŠ Ml. v 16:00 hod.). Nevhodné pro alergiky na prach a roztoče!

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
pokračovat!

400,- Kč

KUCHTÍK
Základy vaření pro nejmenší.

1. - 3. tř.

400,- Kč

Přihláška

TANEČNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY

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 fantazii.

1. - 4. tř.

500,- Kč
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Potvrzuji správnost výše uvedených údajů a prohlašuji, že jsem se seznámil se všemi údaji v příloze přihlášky.
Souhlasím s přepravou svého dítěte školním autem v případě účasti na sportovních utkáních, soustředěních,
kulturních akcích či z důvodu zajištění bezodkladné zdravotní péče.

PSOVODI VE ŠKOLCE
ZŠ Náchodská
V červnu jsme na naší školní zahradě MŠ
v Poříčí přivítali tři psovody a pět
na výtvarné dílně Stonožka
psů Policie ČR. Policisté se svými svěřenci
nám předvedli špičkový výcvik a zajímavé
v Lubawce
výkony. Příslušníci policie byli velmi vstřícV rámci projektu EU „Kulturní setkání na
česko-polských hranicích“ odjelo 11 žáků
poříčské ZŠ v pátek 22. 6. do polské Lubawky. Byli to žáci, kteří se podíleli také na
tvorbě kašírovaných postav k akci „Už ho
nesou“.
Tentokrát měli za úkol namalovat výjevy
z lubawských pověstí, polské děti malovaly trutnovské pověsti. Nejhezčí práce budou otištěny v knize pověstí a vystaveny v
místním kulturním středisku. „Po výborném
obědě v místní restauraci nás řidič autobusu
vzal do starobylé tkalcovské vesničky a sám
nám lámanou češtinou povyprávěl, jak se
dřív zpracovával len. Děti si zde mohly vše
osahat, vyzkoušely si tkaní na stavu a naučily se dělat ze lnu dredy do vlasů. Cestou
zpět jsme si v autobusu zazpívali karaoke Včelku Máju v češtině, němčině a polštině,
byla to legrace.
Celý den se nám moc líbil, chtěli bychom na
oplátku pozvat polské děti k nám do školy,“
řekla vedoucí výpravy Naďa Šťastná.

ní, příjemní a děti seznámili se spoustou
zajímavostí ze své práce. Chceme touto
cestou poděkovat prap. Michalu Zárubovi, pprap. Miloši Kotkovi a pprap. Jiřímu
Taubnerovi za velice hezké dopoledne.
Všem třem i jejich psím kamarádům přejeme příjemnou práci.

KurzyAJ
AJpro
promírně
mírně
Kurzy
pokročiléaapokročilé
pokročilé
pokročilé
úroveňA1
A1 -- A2
A2 (1.
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(1. aa2.2.semestr)
semestr)
17.9.9.2012
2012--24.
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2013, PO
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PO 16:45
16:45--18:15
18:15hod.
hod.
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19.9.9.2012
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26. 6.
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ST16:45
16:45- -18:15
18:15hod.
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úroveňA2
A2 -- B1
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18.9.9.2012
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25. 6.
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ÚT 16:30
16:30--18:00
18:00hod.
hod.
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B1 -- B2
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(3. aa4.
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20.9.9.2012
2012--27.
27. 6.
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2013, ČT
20.
ČT16:45
16:45- -18:15
18:15hod.
hod.
Místokonání:
konání: Horská
Horská 5,
5, Trutnov
Trutnov (bývalý
Místo
(bývalýOÚ,
OÚ,
naproti autobusovému
autobusovému nádraží).
hodin
–
naproti
nádraží).6868
hodin
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ukončení
Osvědčení
o absolvová–33400
400Kč,
Kč,
ukončení
Osvědčení
o absolní, akreditace
MŠMT.
Přihlášky
Mgr. A. Mgr.
Ročkovování,
akreditace
MŠMT.
Přihlášky
A.
vá, tel.: 604
489
196,
www.cvkhk.cz
Ročková,
tel.:
604
489
196, www.cvkhk.cz.

MOST K ŽIVOTU, o.p.s.
Vzdělávací centrum - Trutnov,
Šikmá ul. 300
V měsíci září 2012 pro Vás otvíráme tyto semináře:
Asertivita a empatie v pracovní praxi – 1 den
Termín: 18. 9. 2012, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena: 990,- Kč/osoba
První pomoc – 1 den
Termín: 19. 9. 2012, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena: 990,- Kč/osoba
Prevence bolesti zad a páteře pro ošetřovatele – 1 den
Termín: 24. 9. 2012, 15 – 20 hod. (5 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena 890,- Kč/osoba
POZOR!
V říjnu 2012 otvíráme akreditovaný kurz PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE – VÍKENDOVĚ!
Omezená kapacita.
Zveme Vás na naše dlouhodobé akreditované
kurzy:
• Základy podnikání (150 h.)
• Účetnictví a daňová evidence (150 h.)
• Mzdové účetnictví a personalistika (190 h.)
• Pracovník sociální péče (150 h.)
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.

SPORT
SLAVNÉ KLUBY EVROPY V TRUTNOVĚ

TRUTNOVSKÝ BASKETBAL NA PRAHU NOVÉ SEZONY 2012/2013

Tradiční mezinárodní turnaj basketbalistek O pohár
města Trutnova bude mít letos třinácté pokračování. Od 13. do 16. září se v hale ZŠ Komenského
uskuteční špičkově obsazený mítink, stejně jako v
loňském roce pod názvem MEKR´S CUP podle generálního partnera akce, úpické firmy zabývající se
prodejem spojovacího materiálu a kotevní techniky. Necelé dva týdny před startem dalšího ročníku
Ženské basketbalové ligy se mohou diváci těšit na
opravdu mimořádnou sestavu předních klubů kontinentu. Hned pět jich bude z Euroligy. Hvězdný
lesk přidává letošní vítěz Eurocupu FIBA Dynamo
Kursk. Vítěznou trofej přijede obhajovat polský
šampion Wisla Can-Pack Krakow se španělským
trenérem Jose Hernandezem. Slavnostní zahájení
v pátek 14. září v 16.30 hod., exhibiční střelecké
soutěže hráček z poloviny hřiště a v trojkách na čas,
soutěž trenérů ve střelbě trestných hodů. Obsazení: ZVVZ USK Praha (mistr Česka), Wisla Can-Pack
Krakow (mistr Polska), Uni Seat Györ (mistr Maďarska), Naděžda Orenburg, CCC Polkowice (všichni
účastníci Euroligy), Dynamo Kursk (vítěz Eurocupu
FIBA), TSV Wasserburg (Eurocup FIBA), Kara Trutnov
(vítěz Středoevropské ligy).
První zápas nové ligové sezony – středa 26. září
18.00 hod.: Kara Trutnov – Slovanka Mladá Boleslav.
-bk-

Basketbal v Trutnově se hraje nepřetržitě
již 66 let, a to v rámci Tělovýchovné jednoty
Lokomotiva Trutnov. Vrcholem a chloubou
této dlouhé historie je A družstvo žen, které
již 17 let hraje nejvyšší basketbalovou soutěž
v naší republice a šíří dobré jméno svého klubu a města nejen u nás doma, ale i v Evropě,
když se pravidelně účastní evropských pohárových soutěží. Druhou nejvyšší soutěž v republice hraje A družstvo mužů. Juniorky, kadetky,
starší žákyně a mladší žákyně rovněž působí
v nejvyšších republikových soutěžích. Všechny
tyto týmy hrají své zápasy a trénují ve sportovní hale ZŠ Komenského. Ženy i muži mají
i B týmy, které působí v krajských soutěžích.
Největšími sponzory basketbalu, organizovaného v rámci TJ Lokomotiva Trutnov, je významná trutnovská firma KARA, a.s., a město
Trutnov. Z tohoto důvodu působí v soutěžích
všechna družstva pod společným názvem
„KARA Trutnov“. Významnými a naprosto
klíčovými sponzory mládežnických týmů jsou
rodiče sportujících dětí.

Cyklistický oddíl zve do svých řad
Cyklistický oddíl Remerx Merida Team zve žáky
druhého stupně základních škol na společné náborové tréninky. Zváni jsou kluci i dívky ve věku
od 11 do 15 let bez rozdílu výkonnosti. Pro začátek potřebujete pouze horské kolo v dobrém
technickém stavu a cyklistickou přilbu.
V průběhu měsíce září proběhnou 4 společné
vyjížďky pod vedením trenéra cyklistiky v okolí
trutnovského parku. Sraz každé úterý od 4. 9.
v 16:00 hod. u síně Bohuslava Martinů v Úpické ulici vedle městského parku. Od října budou
pro zájemce probíhat tréninky dvakrát týdně.
Přes zimu budeme sportovat v tělocvičně. Info:
Odřej Kalaš, tel.: 777 122 187, e-mail: cyklistikatrutnov@seznam.cz.
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Požadavky na chod profesionálního vrcholového sportu se diametrálně liší od ostatních
amatérských družstev. Pro fungování profesionálního A týmu žen založila TJ Lokomotiva
Trutnov obchodní společnost BK - Servis, s.r.o.
Její hlavní a jedinou úlohou je zajištění chodu
A družstva žen, což je standardní způsob fungování téměř všech profesionálních ligových
týmů v republice.
V sezoně 2012/13 budou v jednotlivých soutěžích působit tyto týmy:
- při zajištění obchodní společností BK
– Servis, s.r.o.:
• ženy A – Ženská basketbalová liga, Středoevropská liga (trenér Mgr. M. Petrovický)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- při zajištění TJ Lokomotiva Trutnov, oddílem basketbalu:
ženy B – Východočeská liga žen (Bc. Z. Smilnická)
juniorky U19 – Extraliga (Mgr. P. Kapitulčin)
kadetky U17 – Extraliga (Mgr. P. Kapitulčin)
starší žákyně U15 – Žákovská liga
(Mgr. P. Kapitulčin)
mladší žákyně U14 – Žákovská liga
(Bc. Z. Smilnická)
starší minižákyně U13 – Oblastní přebor
(Bc. Z. Smilnická)
mladší minižákyně U12 – Oblastní přebor
(K. Stejskalová, Bc. A. Vacková)
nejmladší minižákyně U11 – Oblastní přebor
(Bc. A. Vacková, K. Stejskalová)
muži – 1. liga mužů (M. Slezák, Ing. L. Malý)
muži B (junioři) – Oblastní přebor mužů
(Ing. J. Hruboň, Ing. V. Hlaváček)
kadeti U17 – Oblastní přebor (Mgr. P. Skokan)
mladší žáci U14 – Oblastní přebor (MUDr.
I. Stiehlová, Ing. H. Stiehl)
starší minižáci U13 – Oblastní přebor
(MUDr. I. Stiehlová, Ing. H. Stiehl)
mladší minižáci U12 – Oblastní přebor
(Bc. F. Prokopec)
nejmladší minižáci U11 – Oblastní přebor
(L. Plašil)

Přípravka chlapců a děvčat (Ing. P. Zapadlo,
Mgr. H. Fribová) bude letos zatím bez soutěže.
V nové basketbalové sezoně 2012/13 si přejme jenom pohledná, zajímavá a férová basketbalová utkání i pohodu všech aktérů na
hřišti i mimo něj.
Ing. arch. Vladimír Smilnický
předseda basketbalového oddílu TJ Lokomotiva Trutnov

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

informuje

www.lokotrutnov.cz

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
KRYTÝ BAZÉN
Po letní odstávce se v sobotu 1. září otevírá
krytý plavecký bazén se všemi službami.
Služby a vybavení:
• velký bazén - 25 m, 8 drah

ODDÍLY

• dětský bazén - 12 x 6 m
• skokanské můstky
• sauny
• solárium (nejlevnější v Trutnově)
• fitness
• vířivka
• výuka plavání a kurzy

Změny v provozu:
Den/datum
Pátek 28.9. 2012

Důvod změny
provozních hodin
Státní svátek

BAZÉN
čas pro veřejnost
9.00 - 17.00 19.00 - 21.00

SAUNA, FITNESS
čas pro veřejnost
Sauna + fitness beze změn

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTAĚ
LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s.,
provozovatel sportovních zařízení města
L
T



nabízejí od září 2012 tyto výukové kurzy:
Probíhá každou sobotu od 10.00 - 11.00 (od 8.9.)

60,- Kč

Plavání gravidních
žen
l
P
Info: N. Lisá, 736 677 236

(1lekce)

Pro kojence do šesti měsíců - příprava doma v rodině.
1 400,-Kč
Plavání kojenců a batolat
a
l
P
Pro kojence a batolata od šesti měsíců věku v malém bazénu.
(10+2 lekce)
Půlhodinové lekce s rodiči probíhají v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu
Info: N. Lisá, 736 677 236
Probíhá každý čtvrtek 17.00 - 18.00 nebo 18.00 - 19.00 (od 6.9.)
Plavání
rodičů s dětmi
l
P
Info: J. Mošna, 603 441 334
3 - 5 let

Minipřípravka
5 - 6 let

900,- Kč
(září - prosinec)

Probíhá v úterý 17.00 - 18.00 nebo 18.00 - 19.00 (od 11.9.)
a ve středu od 18.00 - 19.00 (od 12.9.)
Info: R. Viková, 737 224 547

850,- Kč
(září - prosinec)

v pondělí a ve středu 17.00 - 18.00 (od 10.9.)
Přípravka pro 1.í
a 2. třídu Probíhá
p
ř
P

1 700,- Kč

nebo v úterý a ve čtvrtek od 18.00 - 19.00 (od 6.9.)
Info: L. Davidová, 603 183 650

Zdokonalovací plavání
Z
3. - 9. třída

(září - prosinec)

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)

Probíhá v pátek od 12.30 - 13.30 (od 14.9.)

1 100,- Kč

Výuka dospělých
neplavců
u
ý
V
Info: L. Davidová, 603 183 650
Aquarobic
Zábavné cvičení
pro seniory

(10 lekcí)

Probíhá každé pondělí od 19.00 - 20.00 (od 10.9.)
Info: I. Zámečníková, 604 602 986

(1lekce)

Probíhá každý pátek od 12.30 - 13.30 (od 14.9.)
Info: K. Fikejsová, 737 954 140

(1lekce)

60,- Kč
60,- Kč

nebo 500,- Kč
(permanentka )
nebo 500,- Kč
(permanentka)

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

Od 23.8. 2012 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,
e-mail: davidova@lokotrutnov.cz

     



ZIMNÍ STADION
DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA BRUSLENÍ
Od září 2012 začíná opět Vaše oblíbená „DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA BRUSLENÍ“, kterou od roku 2003
absolvovalo téměř 9 000 dětí z MŠ a ZŠ. Všem velice
děkujeme za minulou sezónu a za to, že jste využili naší nabídky. Základním a mateřským školám,
které si opět objednají 10hodinový kurz bruslení
v rámci výuky, nabízíme další možnost spolupráce.
Desátá lekce bude vždy ukončena malým KAR-
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NEVALEM nebo soutěžemi. Podrobné informace,
ceník, fotogalerie atd. naleznete na http://www.
lokotrutnov.cz/sportovni-zarizeni/zimni-stadion/.
Neváhejte a objednejte si termín, který Vám vyhovuje pro Vaši výuku. Těšíme se na Vás.
Zimní stadion je otevřen denně od 08.00 hod. pro
širokou veřejnost. 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.
Sledujte aktuální změny na http://www.lokotrutnov.cz/sportovni-zarizeni/zimni-stadion

Cyklistika
Jana Adámková z Apache LOKO Trutnov je mistryní ČR v cyklistice
MČR v cyklistice mládeže se účastnili i naši závodníci, kteří zde dosáhli výborných výsledků.
V časovce jednotlivců obsadila Jana Adámková
(kadetky) 5. místo a Lukáš Slavík (kadeti) místo 6.
Jana Adámková potom přidala ještě bronzovou
medaili z časovky dvojic. V závodě jednotlivců
s hromadným startem měl velmi dobře rozjetý
závod Lukáš Slavík, ale defekt a následná výměna kola ve finále závodu mu znemožnila bojovat o mistrovské medaile. Jana Adámková byla
také v úniku a v závěrečném finiši si s přehledem
dojela pro titul mistryně republiky. Sbírku medailových umístění naši závodníci ještě rozšířili
v horské časovce Dobrušského poháru - Vít Pekárek (st. žáci) dojel druhý a Jan Vetterle (junioři) a Jiří Voňka (veterans) se umístili na 3. místě.
Novopečené mistryni ČR Janě Adámkové a všem
jmenovaným závodníkům blahopřejeme.
MUAY-THAI
Hanuman Gym Camp absolvoval i Jakub Klauda
Jakub Klauda (HIGHLANDERS TJ Loko Trutnov)
se zařadil po bok dalších „fighterů“ (Horák,
Koranda), kteří v minulosti absolvovali náročný
Hanuman Gym Camp, který je svou povahou
považován za jedno z nejtěžších sportovních
soustředění. Na tento camp se každoročně sjíždí
špičky české muay-thai (Ondřej Hutník, Tomáš
Hron, Anatoli Hunanyan, Daniel Škvor atd.), kde
pod tvrdou taktovkou reprezentačního trenéra
Petra Macháčka třikrát denně trénují a drilují.
Jakub si camp velice pochvaloval a je na něm
znát další posun vpřed. Sezóna se blíží a první
trutnovský galavečer také. Ondřej „Spejbl“ Hutník se svým týmem navštívil Trutnov v rámci svého soustředění a ani zde nechyběla účast našich
bojovníků v čele s Jakubem Klaudou, Ondrou
Marvanem a Markem Lízrem.
ATLETIKA
Trutnovská stopa na MČR v atletice. Běžec Červený byl dvakrát ve finále
Finálová umístění i osobní rekordy si přivezli
trutnovští atleti z letošních vrcholných soutěží
mistrovství ČR. Seniorský šampionát sice proběhl bez účasti zástupců Lokomotivy, ovšem mezi
juniory, dorostenci a žáky měl místní oddíl hned
několik želízek v ohni. V juniorské kategorii závodila v Praze kladivářka Denisa Dvořáková. Kladivo poslala do vzdálenosti 45,87 metru, bronz jí
unikl zhruba o půl metru. Trutnovský vytrvalec
Jan Pavel v běhu na 3000 metrů obsadil 11. místo s časem 9:48,25. Ve výškařském sektoru skočila
Bošelová 155 cm, což stačilo na devátou příčku.
Stadion v Olomouci o týden později hostil nejlepší české žáky. Jako první do boje zasáhly
kladivářky - Daniela Nováčková, která skončila
výkonem 35,45 metru na šestém místě, a Tereza
Komínková, která na šampionátu zaplatila nováčkovskou daň - třemi neplatnými pokusy. Ve
skoku vysokém pak vstupovala do soutěže Lada
Pejchalová s osobním maximem 160 cm. Tato
výška měla zároveň hodnotu bronzové medaile, ovšem Pejchalová na pokusy obsadila „až“
páté místo. V pětatřicetistupňové výhni podal
v Olomouci vynikající výkony i běžec Matěj Červený. Na šampionát se nominoval v disciplínách
150 a 300 metrů. Jako první podstoupil rozběh
na 300 metrů. Vybojoval si postup z druhého
místa (o sedm metrů) v novém osobním rekordu 37,89. Tím si však zároveň zadělal na pernou
neděli, druhý den ho totiž čekaly tři běhy. Nejpokračování >>

prve se postavil na start rozběhu na 150 metrů,
z kterého byl postup do finále na čas. O čtyřicet
minut později startovalo finále běhu na 300 metrů. Z nevýhodné sedmé dráhy vybíhal Červený
cílovou zatáčku na sedmém místě, ale pak opět
předvedl skvělý finiš, kterým se posunul na čtvrté místo - v dalším vylepšeném osobáku na 37,51.
V závěrečném finále na 150 metrů už neměl síly
a obsadil osmé místo. Na začátku července se
také družstvo žen zúčastnilo třetího kola soutěže první ligy, ale stejně jako ve dvou předchozích kolech obsadilo poslední místo. V krajském
přeboru mužů jsou Trutnovští na druhém místě.
VOLEJBAL
Vítězství v krajském přeboru
Mladší žákyně TJ Loko Trutnov vyhrály krajský
přebor mladších žákyň, a zakončily tak svoji první a velice úspěšnou sezónu v šestkovém volejbale. Vítězný tým reprezentovaly Daniela Murčová,
Kateřina Roubalová, Denisa Jirásková, Karolína
Matějů, Nikola Pavlíková, Hana N´Guyenová, Natálie Bohadlová a Adéla Němečková. Na úspěchu
se také podílely Kateřina Gregorová, Lucie Šelepinová a Markéta Teichmanová.
Nábor nových nadějí
Volejbalový oddíl TJ Loko Trutnov pořádá ve
dnech 11. září a 13. září 2012 nábor dívek narozených v letech 2001 - 2003. Nábor bude probíhat na kurtech TJ Loko v areálu Na Nivách vždy
od 16.30 hod.
ZUMBA
Oddíl ZUMBY v Itálii
Spojit příjemné s užitečným, to je přesně to, co
většina z nás hledá. Moře, teplo, ale zároveň
i pohyb a dobrá parta, kterou spojuje ZUMBA.
Pro většinu z nás začal tento krásný týden v úterý 19.6. 2012 odpoledne, kdy jsme nasedly do
autobusu směr Tiepolo v Caorle. Cesta utíkala
rychle a po necelých 12 hodinách nás čekal celkem hezký a příjemný hotel, pár metrů od hlavní
třídy. Ve středu, první den našeho cvičení, jsme
už v 7.30 hod. byly připravené na terase hotelu
a mohla začít první lekce Zumby. Já osobně už
si dovolenou bez cvičení, skvělých lidí a hlavně
pohody ani neokážu představit. Těším se na naši
další společnou akci. Iveta
Více informací: www. lokotrutnov.cz/oddily/
zumba
PLAVÁNÍ
Plavkyně Martina Elhenická je českou mistryní
v dlouhé polohovce
Jednu medaili přivezli plavci TJ Loko FM Servis
z národního mistrovství v pražském Podolí. Postarala se o ni Martina Elhenická v polohovém
závodě na 400 metrů, kde při neúčasti olympioničky Závadové vyhrála systémem start - cíl
v čase 5:02,74. Další starty Martina proměnila
ve finálovou účast. Kvůli třítýdennímu zranění
a nerozzávoděnosti znamenaly pouze umístění
pod stupni vítězů. Na 1 500 metrů volným způsobem čtvrté místo, na 800 metrů volným způsobem páté a tři sedmá místa v závodech na 400
metrů volným způsobem, 200 metrů motýlek
a 200 metrů polohově. Více na: http://www.lokotrutnov.cz/oddily/plavani

MFK Trutnov – základní informace
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ReBels team Trutnov
pořádá nábor chlapců a dívek
ve věku 4 - 25 let
ReBels team Trutnov pořádá opět po roce nábor dětí ve věku 4 - 25 let a otevírá brány
svého oddílu všem dětem, které milují tanec,
gymnastiku, zumbu, street dance, hip hop,
rokenrol - dívčí formace a všeobecnou pohybovou průpravu a přátelské prostředí. Buďte
součástí nejlepšího oddílu v Trutnově pro rok
2011/2012 a jednoho z nejúspěšnějších oddílů
v České republice. Nábor probíhá od 10. září
2012 od 16 hod. do konce roku 2012. Více
info na www.rebelsteam.cz .
POZOR AKCE! Celé září mají nováčci tréninky
zcela zdarma! Můžete si vyzkoušet všechny
taneční styly, a tak poznáte, co Vám nejvíce
vyhovuje.
Pro maminky začíná od září ZUMBA-AEROBICDANCE STYL - každé úterý 19 - 20 hod. a neděle 18.40 - 19.40 hod. v tělocvičně ZŠ Mládežnická pod vedením certifikovaných lektorů
- Janči, Pepy a Nikol. Začínáme 11. září 2012.
ReBels team děkuje za podporu ZŠ Mládežnická, KZČ ELDORÁDO, městu Trutnovu a rodičům za podporu a přízeň.
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TANEČNÍ pro manželské
páry a přátelské dvojice
Vždy v pátek od 14. září 2012 od 17.00 hod.
pro začínající a od 19.00 hod. pro pokročilé taneční páry v tanečním klubu ZŠ Trutnov 3 (Poříčí). Provázet Vás budou manželé Elschekovi.
Kurzovné zahrnuje 10 lekcí po 2 hodinách.
Cena kurzovného 1 300 Kč na osobu.
Rezervujte si místa již nyní na telefonu
608 224 900.

Taneční kurz ZUMBA
s profesionálním tanečníkem
a lektorem Michalem Němečkem
Taneční kurz se koná každé úterý v tělocvičně
ZŠ Gorkého (u letadla) v čase 19.00 – 20.00
hodin. Začínáme 18.9. 2012 a tento půlroční
kurz potrvá do 29.1. 2013 (poté bude následovat další). Objevte svou taneční energii
a za pomoci skvělé hudby užívejte radosti
z pohybu. Zumba je prostě zábava …
Zajistěte si včas svou permanentku na celý
kurz v ceně 1 450,- Kč (80,- Kč 1 lekce). Jednotlivě vstup po předchozí domluvě v ceně
100,- Kč (bez záruky).
Kontakt: Petra Janovská, tel.: 721 451 977,
http://petula.janovska.sweb.cz/

Cvičení s A. Ročkovou
zahřátí, posilování problémových partií, protažení. Každé úterý 18 – 19 hod., malá tělocvična Gymnázia Trutnov. Začínáme 11. 9.
2012, tel.: 604 489 196.

