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Město Trutnov s polským partnerem, měs-
tem Svídnice, zahájilo s podporou EU re-
alizaci dalšího projektu, který napomůže 
dalšímu rozvoji turistického ruchu v česko-
polském příhraničí.

Mikroprojekt rozvíjí a rozšiřuje loni ukon-
čený projekt Kulturní setkání na česko-
polských hranicích, realizovaný s městem 
Kamenná Hora, v jehož rámci byla v  Trut-
nově vybudována Galerie draka. 

Získaná dotace umožní letos aktivní zapo-
jení a účast polských návštěvníků na třech 
kulturních akcích pořádaných v  Trutnově 
trutnovskou radnicí a občanským sdruže-
ním Trutnov – město draka. První akcí, kte-

rá se již uskutečnila, byl v sobotu 26. minu-
lého měsíce Trutnovský masopust, druhou 
jsou tradiční městské dračí slavnosti Už ho 
nesou (sobota 4. května) a třetí je slavnost 
Sundání draka (sobota 28. září). Trutno-
vané se na oplátku na přelomu května 
a června představí na městské slavnosti 
v polské šedesátitisícové Svídnici, kam do-
razí jako početná družina českého krále 
Karla IV. s  tímto panovníkem v čele. Při-
vítá jej tu třetí z jeho čtyř manželek Anna 
Svídnická, mladičká dcera svídnicko-javor-
ského knížete Jindřicha II. 

Už proběhlé zimní slavnosti „Trutnovský 
masopust 2013 aneb Tři čuníci jdou“ se 
navzdory chladnému počasí zúčastnilo 

35  dětí ze Svídnice s doprovodem dospě-
lých. Většina z nich se představila s předem 
doma vlastnoručně vyrobenými maskami, 
převážně dračími, aby ladily se symbolem 
našeho města. Několik dětí dalo přednost 
nabídce uvedeného občanského sdružení 
a vyrobilo si vlastní „čuníkovské“ masky 
v  Trutnově.

Ještě před začátkem průvodu polští hos-
té navštívili Galerii draka, kde se názorně 
seznámili s pověstí o zabití trutnovského 
draka a s dalšími uměleckými prvky a před-
měty, které jsou v expozici s tímto mytolo-
gickým zvířetem spojovány.

Podrobnější informace o výše uvedených 
chystaných akcích se dočtete v Radničních 
listech v průběhu roku. 

Projekt je spolufinancován z prostředků 
ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacen-
sis a má reg. č. CZ.3.22/3.3.02/12.03483.

Ing. Günter Fiedler
odbor rozvoje města a ÚP

Mikroprojekt „Trutnovský drak, Svídnický 
gryf“ využije evropské peníze

Radniční listy
M Ě S T S k É  n o V I n Y  T r U T n o V A

Svídnické děti v letošním trutnovském masopustním průvodu.

První občánek města 
v roce 2013
Dne 18. února t. r. předal starosta města 
Mgr. Ivan Adamec pamětní list, finanční 
dar ve výši 5 tisíc korun a květinu ma-
mince prvního letošního občánka města 
Trutnova Luboše Vinohradníka. Ten je 
v  pořadí již 14. miminkem, z toho šestým 
chlapečkem, kterému se dostalo tohoto 
přivítání do života.
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Tříkrálová sbírka 2013
V prvních lednových dnech proběhla jako 
každoročně Tříkrálová sbírka pořádaná 
Oblastní charitou Trutnov. Díky obětavým 
koledníkům a ochotným dárcům se poda-
řilo letos vybrat rekordní částku, která činí 
97 246,- Kč. Na zimu, déšť a sníh nedba-
jících Tříkrálových skupinek jste mohli po 
Trutnově a okolí potkat celkem 23. Dalších 
6 pokladniček bylo umístěno na základ-
ních školách, v Mateřském centru KAROlín-
ka, na trutnovské faře a některé putovaly 
v terénu  sestřiček charitní ošetřovatelské 
služby. Více než polovina všech vybraných 
prostředků pomů       že jak místní charitní 
pečovatelské službě, která působí v  do-
mácnostech potřebných v Trutnově a oko-
lí, tak i nově vzniklému Centru dobrovol-
níků. Dobrovolníci ze své vůle, ve volném 
čase a bez nároku na finanční odměnu 
vykonávají činnost ve prospěch druhých 
lidí. Část vybraných peněz bude rovněž 
již tradičně použita na humanitární účely 
u  nás i v zahraničí. Vám všem, kteří jste se 
jakýmkoliv způsobem zapojili do letošní 
Tříkrálové sbírky, vyslovujeme náš upřímný 
dík a uznání. Děkujeme, že nám pomáháte 
pomáhat.

Zvláštní poděkování patří těmto obětavým 
koledníkům: rodině Matyskových, Špeldo-
vých, Ličkových a Křenkových, pí Andree 
Sturmové, pí Daně Naimanové, pí Haně 
Ryšavé, malým dobrovolným hasičům 
z  HSM, bernartickým Beruškám, rodině 
Honzíkových z Janských Lázní, pí Šárce 
Linkové z Mateřského centra KAROlínka, 
sestřičkám charitní ošetřovatelské služby, 
MŠ speciální Na Struze, ZŠ speciální Hor-
ní Staré Město a ZŠ Voletiny, ZŠ Náchod-
ská, ZŠ V  Domcích, ZŠ Svoboda nad Úpou,  
ZŠ Žacléř a ZŠ Mladé Buky, také studentům 
Střední zdravotnické školy Trutnov. V ne-
poslední řadě děkuji místnímu arciděkan-
ství v osobě pana faráře Adriana za příjem-
nou spolupráci a podporu.

Martina Vágner Dostálová
koordinátor sbírky

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

BŘEZEN
Dvůr Králové nad Labem
březen 2013 - DNY R. A. DVORSKÉHO 
19. ročník festivalu jazzové a swingové hudby. 
http://www.hankuv-dum.cz/
22. – 23. 3. 2013 - JUNIORFILM - MEMORIÁL JIŘÍ-
HO BENEŠE A ZLATÉ SLUNCE 
Celostátní soutěž mladých amatérských filma-
řů do 26 let, včetně kategorie dětských televizí 
a školních studií. http://www.ddmdvurkralove.
cz/

Hradec Králové 
15. – 16. 3. 2013 - INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA
14. ročník největšího veletrhu cestovního ruchu 
v Královéhradeckém kraji.
http://www.infotourhk.cz/, http://www.aldis.cz/

Chrudim
23. 3. 2013 - JARNÍ JARMARK
Přivítání jara, pletení pomlázek, malování vají-
ček. http://www.chrudimdnes.cz/

Vysoké Mýto
23. 3. 2013 - JARNÍ KUJEBÁCKÝ JARMARK
Řemeslný jarmark na náměstí Přemysla Otakara 
II. – největším čtvercovém náměstí v České re-
publice. http://www.vysoke-myto.cz

Jaroměř
30. 3. 2013 - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ 
SEZÓNY V JOSEFOVĚ – PŘEDÁNÍ KLÍČE OD PEV-
NOSTI 
Slavnostní předání klíčů od pevnosti Josefov 
správci objektu za účasti vojenských jednotek. 
Vojenský průvod, bitevní ukázky, bohatý kultur-
ní program. http://www.pevnostjosefov.cz/

Polička
30. – 31. 3. 2013 - VELIKONOCE NA HRADĚ SVO-
JANOVĚ
Slavnostní otevření hradu po dokončení celkové 
rekonstrukce. http://www.svojanov.cz

MOST K ŽIVOTU, o.p.s. 
Vzdělávací centrum - Trutnov, 
Šikmá ul. 300

Již přijímáme rezervace na akreditovaný kurz 
PRACOVNÍK  SOCIÁLNÍ  PÉČE na 150 hodin (ví-
kendově), který bude probíhat 11. 5. - 30. 6. 
2013.
Dále Vás zveme na jednodenní semináře:
Základy asertivity a empatie v pracovní praxi 
- akreditace MPSV
Termín: 12. 3. 2013, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena 850,- Kč/osoba
První pomoc
Termín: 13. 3. 2013, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena 850,- Kč/osoba
Prevence bolesti zad a páteře pro ošetřovatele
Termín: 26. 3. 2013, 14 – 19 hod. (5 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena 750,- Kč/osoba
Další semináře najdete na našich www.most-
kzivotu.cz
Zveme Vás na naše průběžné dlouhodobé 
akreditované kurzy:
 • Základy podnikání (120 h.)
 • Účetnictví a daňová evidence (130 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,    
499 841 998, most.zvolankova@seznam.cz.

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Trutnov 
připravil školení v první 
pomoci:
Zdravotník   zotavovacích   akcí

Školení bude probíhat ve dnech 10.3., 
16.3., 17.3., 23.3. a 24.3. 2013 v učebně 
první pomoci OS ČČK, Horská 5, Trutnov. 
Školení je určeno pro širokou veřejnost, 
zájemce o výkon funkce zdravotníka zota-
vovacích akcí a škol v přírodě (členové MS 
ČČK  starší 18 let, ostatní). Délka platnosti 
školení je 4 roky, povinné doškolení 1x za 
4 roky v délce 8 hodin. 

Uplatnění: zdravotník zotavovacích akcí, 
škol v přírodě, lyžařských a turistických zá-
jezdů, zdravotníci na hromadných spole-
čenských, kulturních a sportovních akcích.

Každý účastník obdrží průkaz o absolvo-
vání školení. Na toto školení je OS ČČK 
držitelem Akreditace Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR.

Cena školení je 2 200,- Kč (členům MS ČČK 
možno zaplatit z pokladny MS ČČK). Zahá-
jení 10.3. 2013 v 9.00 hodin.

Doškolení v normě zdravotníka zotavova-
cích akcí bude dne 9.3. 2013 od 9.00 hodin 
v učebně první pomoci OS ČČK, Horská 5, 
Trutnov. Cena doškolení je 600,- Kč.

Přihlásit se můžete na tel., fax: 499 810 
810, 775 760 630, e-mailové adrese: cc-
ktu@tiscali.cz (nutno nahlásit jméno, pří-
jmení, datum narození, adresu bydliště 
a  kontakt) do pondělí 4.3. 2013.

Iveta Špičková
ředitel úřadu  OS ČČK Trutnov

Dobrovolník je člověk, který ze své vůle, 

ve volném čase a bez nároku na finanční 

odměnu vykonává činnost ve prospěch 

druhých lidí.

Na Trutnovsku vykonává dobrovolnickou 

činnost 18 dobrovolníků, kteří pomáhají v 

neziskových nestátních organizacích, klu-

bech pro hendikepované, zdravotně a tě-

lesně postiženým, dětem a seniorům. Na 

základě velké pomoci dobrovolníků a pod-

poře neziskových organizací byla na kon-

ci roku 2012 podána žádost o akreditaci 

Dobrovolnického centra při Oblastní cha-

ritě Trutnov, která byla v lednu 2013 úspěš-

ně schválena. Akreditace byla udělena 

dvěma projektům. První projekt s  názvem 

Michaela se zaměřuje na pomoc  osobám 

sociálně slabým, zdravotně postiženým 

a seniorům. Druhý projekt s názvem Ště-
pán je zaměřen na pomoc při péči o dítě, 
mládež a rodiny v jejich volném čase. 
Akreditace je udělena na dobu tří let. Po 
udělení akreditace se dobrovolnická služ-
ba řídí dle zákona č. 198/2002 Sb., o dob-
rovolnické službě. Dobrovolnictví na Trut-
novsku zase zvedlo laťku o kousek výš!

Všem, kteří vykonávají dobrovolnickou 
činnost a na této cestě mi pomáhají,  pa-
tří můj upřímný dík. Děkuji, že mi pomá-
háte pomáhat.

Pokud chcete pomáhat druhým, stát se 
dobrovolníkem a zapojit se  do již zmíně-
ných projektů, kontaktujte mě na tel. 737 
333 665, e-mail: martina.vagnerdostalo-
va@seznam.cz

lMartina Vágner Dostálová

Dobrovolnické centrum získalo akreditaci
Ministerstva vnitra ČR
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spoleČenskÁ rubrika

krÁtCe

Březen 2013

Pravidelný provoz

PONDĚLÍ
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi

9:30 – 11:00 Waldorfská školička – prolínající se cyk-
ly ukázek waldorfské pedagogiky, které 
kopírují přirozený rytmus roku. Hodiny 
jsou vhodné pro děti od narození do 
3 let. 

16:00 – 16:45 Angličtina HIPPO AND FRIENDS – děti 
5 - 6 let

16:30 – 18:10 Hudební stavebnice (Building Blocks 
of Music) – bližší info o metodě na 
webu, v případě zájmu o hodiny kon-
taktujte Drahomírou Tvrdíkovou (tel.: 
603 150 473, e-mail: draagon@cent-
rum.cz). 

ÚTERÝ
8:00 – 15:00 Školka nanečisto – příprava dětí na 

„školkový režim“. Společný tematic-
ký program v menším kolektivu dětí. 
Dopolední program od 8 do 12 hod.  
nebo od 8 do 15 hod.

16:30 – 18:00 Výtvarná dílna s Blankou – výtvarné 
tvoření pro děti od 3 let bez rodičů, 
kurz pro přihlášené. Lektorka Bc. Blan-
ka Vylíčilová.

STŘEDA
8:30 – 14:00

10:00 – 11:00

Nastávající maminky a miminka – vol-
ný prostor pro vzájemné sdílení na-
stávajících a novopečených maminek. 
Cvičení maminek s dětmi do 1 roku. 
Poradna psychomotorického vývoje a 
laktační poradna.
MIMIHRY  –  cvičení maminek s dětmi 
do 1 roku. Lektorka Darina Albrechto-
vá. Poradna psychomotorického vývoje 
a laktační poradna.

16:15 – 17:15 Blešky – taneční a pohybová průprava 
pro děti od 4 let s Janou Michaličkovou 
(kurz pro přihlášené, který probíhá v 
tanečním sále ZUŠ).

ČTVRTEK
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi

10:00 – 10:40 Hopsálek jede do světa – cvičení pro 
děti od 2 let s angličtinou 

13:15 – 18:00 Hudební stavebnice (Building Blocks 
of Music) s Drážou (klavír) pro přihlá-
šené

18:00 – 20:00 Arteterapie pro rodiče – zábava, rela-
xace, sebepoznání. Lektorka Bc. Petra  
Adamcová.

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

10:00 – 10:30 Zpívání s Notičkou – písničky, první 
zkušenost s hudebním nástrojem, ta-
nečky

10:30 – 11:00 Výtvarné tvoření se Sedmikráskem 
– pro všechny děti a rodiče

Pokračuje:
Masáže a kosmetika – během této doby hlídání dětí 
zdarma 

Připravujeme:  
• MOHENDŽODÁRO  –  1.3., 27.3. od 17 hod. – cyklus 

workshopů tantrajógy pro ženy v Trutnově. Více in-
formací na webu, přihlášky přijímá Daniela Krynko-
vá, tel. 777 858 400, e-mail: krynkova@seznam.cz

• TVOŘIVÁ SOBOTA   –  9.3. od 9:30 hod. pro všechny 
milovníky ručních prací (panenky z ovčí vlny, pletení, 
háčkování, pedig atd.), pro širokou veřejnost. Svůj 
zájem hlaste Mgr. Janě Bartoňové, tel. 606 171 014, 
janka.bartonova@centrum.cz

• SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MONTESSORI METODU – 12.3. 
od 14 do 17 hod., závazné přihlášky Lenka Berano-
vá, DiS, tel. 724 154 094, e-mail: oveckatrutnov@se-
znam.cz

• MIMIHRY – cvičení pro rodiče a děti od 4. měsíce, 
středa od 10 hod. Na setkání se těší Darina Albrech-
tová, profesionální lektorka cvičení rodičů s dětmi.

• ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL S AJURVÉDOU – pravidelné 
setkání na dané téma se  Zuzanou Trpákovou, více 
informací v MC.

• CANISTERAPIE –  8.3. od 16:30 hod.  Další léčebné 
setkání 2 pejsků (čivavy) s dětmi a rodiči,  vzdělávací 
program pro předškolní děti.

• RODIČOVSTVÍ JE UMĚNÍ  –  přijďte nahlédnout do 
problematiky rodičovství a výchovy. Termíny 2.3., 
6.4. a 11.5. 2013. Více informací Mgr. Jana Bartoňo-
vá, janka.bartonova@centrum.cz

• JÓGA PRO TĚHOTNÉ (nebo maminky s miminky) – 
každou středu, čas bude upřesněn. Těší se na Vás lek-
torka Ilona Limberská, tel. 774 314 413, e-mail: ilona.
limberska@email.cz

• JARNÍ BAZAR proběhne v termínu 15. – 19.4. 2013. 
Od 4.3. je možné si v MC vyzvednout archy na zapsá-
ní doma.

Bližší informace o veškerých aktivitách a provozu na 
tel. 702 056 685 nebo na www.mckarolinka.cz, e-mail: 
mckarolinka@volny.cz.

 Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková

Mateřské centrum KAROlínka
Klub zdraví Trutnov 

zve všechny příznivce zdravého životního 
stylu na setkání u tématu LÁSKA VE VZTAZÍCH 
- manželství, rodina. 4. 3. 2013 v 17.30 hod., 
budova CASD,  ul. M. Majerové 86/10 (za 
nemocnicí), lektor Líba  Jobová. Ochutnávky. 
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz

Únor v Centru spokojené 
ženy K-studio

Pondělí 18.3. S jakými potravinami zhubne-
te? 
Hubnout můžete s radostí, přirozeně a tr-
vale. Jaké potraviny vám prospívají a jaké 
škodí? Poradí vám náš host: Martina Franco-
vá, vstupné: 40 Kč. Beseda začíná v 18 hodin 
v Centru spokojené ženy K-studio, Školní 154, 
Trutnov. Vstupenky si můžete zajistit tamtéž. 
Počet volných míst je limitován velikostí naše-
ho prostoru.
Připravujeme: 17. - 19.5. víkend pro ženy 
v Poděbradech (v květnu je tam nejkrásněji).   
Podrobné informace najdete v našem měsíč-
níku na http://www.k-studio.cz/mesicnik.pdf

Oblastní spolek ČČK Trutnov 
pořádá relaxační pobyt 
v Lázních Bechyně 
Pro členy ČČK, BDK, seniory 
a ostatní veřejnost 
V termínu 14. 4. – 20. 4. 2013 

Dopřejte si pár dnů v jihočeském městečku Be-
chyně, v nejstarších lázních v Čechách. Dopoledne 
Vás čekají lázeňské procedury, odpoledne výlety, 
večer zábava. Ubytování v nově vybudovaném lá-
zeňském hotelu Olga v klidném prostředí na okraji 
města. 

1. den odjezd v 11.00 hod. z parkoviště vedle Bil-
ly v Trutnově, příjezd do lázní, ubytování, veče-
ře, 19.30 – 22.00 hod. seznamovací večer – 25 Kč 
2. den snídaně, léčebné procedury, oběd, od 14.00 
hod. prohlídka města - poznej město Bechyně, ve-
čeře, 19.30 hod. chvíle pro písničku – 30 Kč 
3. den snídaně, léčebné procedury, oběd, 13.30 
hod. návštěva keramické školy a prodejny kera-
miky, večeře, 19.00 hod. přednáška Rybníkářství 
v jižních Čechách 
4. den snídaně, léčebné procedury, oběd, 15.40 – 
21.30 hod. návštěva pivovaru a lihovaru Dražíč, 
kde se vaří kvasnicové pivo Lipan, v podvečer ex-
kurze + posezení s živou hudbou – 40 Kč 
5. den snídaně, léčebné procedury, oběd, 15.00 
hod. návštěva františkánského kláštera – 50 Kč, 
večeře, volné plavání v bazénu + vířivka – 100 Kč/
hodina 
6. den snídaně, léčebné procedury, oběd, 13.00 
hod.  návštěva muzea čokolády s ochutnávkou 
– 90 Kč, po prohlídce procházka historickou částí 
Tábora, večeře, večer na rozloučenou – 25 Kč 
7. den snídaně, odjezd, cestou zastávka na oběd 

Cena pro členy ČČK a  BDK 5 400 Kč, pro ostatní 
veřejnost 5 700 Kč. 

Cena zahrnuje: dopravu + doprava 2x výlet, uby-
tování v lázeňském hotelu Olga 4* I. kategorie ve 
dvoulůžkových pokojích s plnou penzí, 10x léčeb-
né procedury, lázeňský poplatek. Cena nezahrnu-
je: vstupné do navštěvovaných objektů. 

Kontaktujte nás na adrese: OS ČČK Trutnov, Hor-
ská 5, 541 01 Trutnov, tel. 499 810 810, mobil 775 
760 630.

Noví občánci města
V měsíci lednu se v trutnovské porodnici  narodilo 
celkem 41 dětí, z tohoto počtu je 12 občánků 
města Trutnova, 6 chlapců a  6  děvčat. Prvním 
trutnovským občánkem roku 2013 je Luboš 
Vinohradník, nar. 1.1. 2013 v Ústí nad Labem.
Uzavřené sňatky
Ve stejném měsíci bylo na Staré radnici uzavřeno 
1 manželství.
Úmrtí
V měsíci lednu zemřelo v Trutnově 49 občanů, 
z tohoto počtu  bylo  29 trutnovských občanů, 
18 mužů a 11 žen.
Jubilea
Členky komise pro občanské záležitosti 
navštívily při životních jubileích v měsíci lednu 
celkem 32 občanů s gratulací, kytičkou a malým 
dárkem. Touto cestou ještě jednou všem 
jubilantům blahopřejeme.

Bc. Jana Kudrnáčová
vedoucí oddělení matriky

Komise pro občanské záležitosti města Trutnova 
připravuje pro manželské dvojice, které v tomto 
roce oslaví 25 let společného života, přátelské 
setkání ve Staré radnici v Trutnově.
Srdečně zveme všechny zájemce o toto setkání 
a prosíme, aby se přihlásili na matrice Městského 
úřadu v Trutnově, Slovanské nám. 165, nebo 
telefonicky na čísle 499 803 210, e-mail: 
ouhrabkova@trutnov.cz, do konce dubna 2013.

Věra Ouhrabková
místopředsedkyně komise 

Jak jistě většina z vás ví, je cukrovka jednou z 
nejrozšířenějších civilizačních chorob. Její včasné 
zjištění a zahájení léčby je důležitou podmínkou 
pro dlouhodobý a plodný život s touto chorobou. 
Proto město Trutnov, Oblastní  nemocnice Trutnov 
a územní organizace Trutnov Svazu diabetiků 
ČR připravují na měsíc duben pro občany města 
Trutnova měření glykemie – koncentrace cukru v 
krvi. Podrobné informace včetně termínu budou 
zveřejněny v březnovém vydání Radničních listů, 
v dalších regionálních médiích a na mediálním 
portálu trutnovské nemocnice www.nemtru.cz.

Výbor územní organizace Trutnov SD ČR 

Matriční události 
v lednu 2013

Pozvánka na Stříbrné podvečery

Měření glykemie pro veřejnost
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odbory Městského úřadu inforMují

pokračování >>

Na základě usnesení Rady města v Trutnově  ze 
dne 4.2. 2013 zveřejňujeme záměr města pro-
najmout byty:

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 22
/objekt na st. p. 26/1 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
- kuchyň 9,35 m2, 1. pokoj 24,50 m2, 2. pokoj 
25,90 m2,   standardní byt,  číslo bytu  2, 2. pod-
laží.  Součástí bytu je WC +  koupelna 4,20 m2, 
komora 1,80 m2, půda 20,00 m2 a kůlna 4,35 m2. 
Topení  horkovod. 
Minimální měsíční nájemné: 4 648,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 1.3. 
2013 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 129
/objekt na st.p. 92 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+5 (kuchyň  9,10 
m2,  1. pokoj 16,50 m2, 2. pokoj 27,20 m2, 3. po-
koj 13,85 m2, 4. pokoj 13,50 m2, 5. pokoj 17,70 
m2,  standardní byt, č. bytu 1, 2. a 3. podlaží. 
Součástí bytu  je koupelna +  WC (2. patro) 5,00 
m2, WC + komora (1. patro) 3,00 m2,  předsíň 
(přízemí – zádveří) 6,15 m2, předsíň (1. patro) 
10,00 m2, předsíň (2. patro) 1,75 m2, sklep 6,00  
m2 a půda 12,00 m2. Topení el. přímotop.
Minimální měsíční nájemné: 7 312,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 1.3. 
2013 v 8.15 hod. přímo na místě.

Trutnov  – Bulharská čp. 65
/objekt na st. p. 101/1 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská 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. pod-
laží.  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 etá-
žové. 
Minimální měsíční nájemné: 3 998,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 1.3. 
2013 v 8.25 hod. přímo na místě.

Trutnov  – Na Struze čp. 159
/objekt na st.p. 32/2 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře -  
kuchyň  13,40 m2, 1. pokoj 26,40 m2, 2. pokoj 
19,35 m2, 3. pokoj 16,00 m2,  standardní byt,  
číslo  bytu  3,  2. podlaží.  Součástí  bytu  je  WC 
+  koupelna  4,50  m2,  předsíň  4,50 m2,  spíž  
3,75 m2, komora  7,28 m2,  sklep  10,00 m2  a  
půda  4,30 m2.  Topení   plynové  etážové. 
Minimální měsíční nájemné: 5 648,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 1.3. 
2013 v 8.40 hod. přímo na místě.

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

Na základě usnesení Rady města v Trutnově  ze 
dne 18 .2. 2013 zveřejňujeme záměr města pro-
najmout byty:

Trutnov  – M. Gorkého čp. 263
/objekt na st. p. 1998 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Kryblice/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
-  kuchyň 10,00 m2, 1. pokoj 17,50 m2, 2. po-
koj 15,00 m2,  standardní byt, číslo  bytu  2, 2. 
podlaží. Součástí bytu je WC 1,00 m2,  koupelna 
3,00  m2,  předsíň 3,50 m2 a sklep 6,00 m2. To-
pení  dálkové. 
Minimální měsíční nájemné: 2 889,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 1.3. 
2013 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov  – M. Gorkého čp.  264
/objekt na st. p. 1999 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Kryblice/

Jedná se o pronájem bytu vel. 0+1 o výměře -  
pokoj 16,66 m2, standardní byt, číslo  bytu  1, 1. 
podlaží. Součástí bytu je WC +  koupelna 1,90 
m2,  předsíň 1,74 m2  a sklep 1,35 m2. Topení  
dálkové. 
Minimální měsíční nájemné: 1 119,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 1.3. 
2013 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov – Jihoslovanská čp. 26
/objekt na st. p. 31 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
-  kuchyň 7,30 m2, 1. pokoj 21,80 m2, 2. pokoj 
14,12 m2,  standardní byt,  číslo bytu  1, 2. pod-
laží. Součástí bytu je koupelna 6,70 m2, WC  
1,35 m2, předsíň 5,90 m2 a půda 21,15 m2. Tope-
ní etážové plynové.
Minimální měsíční nájemné: 4 039,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 1.3. 
2013 v 8.40 hod. přímo na místě.

Trutnov  – Havlíčkova čp. 6
/objekt na st. p. 7/1 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 0+1 o výměře -  
pokoj 24,00 m2, standardní byt, číslo bytu  5, 3. 
podlaží.  Součástí bytu je  koupelna  10,80 m2  
(WC mimo byt). Topení přímotop.
Minimální měsíční nájemné: 1 799,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 1.3. 
2013 v 9.00 hod. přímo na místě.

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

Žádosti je možné podat do 8.3. 2013 do 12.00 
hod. Veřejné otvírání obálek 12.3. 2013 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov.

Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou k dispo-
zici na internetových stránkách, v inforecepci 
a na bytovém oddělení MěÚ Trutnov. Bližší in-
formace obdržíte na majetkovém odboru MěÚ, 
čís. dveří 409, tel. 499 803 282.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

Na základě usnesení Rady města v Trutnově č.j. 
2013-126/3 ze dne 18. 2. 2013 zveřejňujeme zá-
měr města pronajmout nebytové prostory:

Trutnov – Dlouhá čp. 644
objekt na st.p.č. 1412 v kat. úz. Horní Staré 
Město

Jedná se o nebytové prostory umístěné v I. NP o 
celkové výměře 47,97 m2 (1 prodejna 38,36 m2, 
1 šatna 5,61 m2, 1 úklidová komora 1,80 m2 a 1 
WC 2,20 m2).
Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení pro-
dejny, kanceláře, provozovny služeb.

Úvodní cena pro jednání: 
2 223  Kč/m2/rok za prodejnu, kancelář
1 111  Kč/m2/rok za provozovnu služeb
   695  Kč/m2/rok za šatnu, úklidovou komoru,    
           WC

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu ur-
čitou 5 let, včetně uplatnění meziročního in-
flačního nárůstu nájemného. Nájemce provede 
na vlastní náklady úpravy nebytových prostor 
k požadovanému způsobu využití s tím, že 
v případě ukončení nájemní smlouvy nebu-
de zhodnocení nebytového prostoru nájemci 
uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasi-
na, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.
                                                                          
Žádosti je možné podat do: 11. 3. 2013 do 
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 12. 3. 2013 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši  9 200 Kč na účet měs-
ta, vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620533, kon-
stantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce 
uveďte své jméno a příjmení, případně název 
právnické osoby.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru ža-
datel přiloží doklad o složené kauci a sdělení 
čísla účtu žadatele pro vrácení kauce. Kauce 
úspěšného žadatele bude použita na úhradu 
nájemného. Neúspěšným žadatelům bude kau-
ce vrácena. Kauce nebude úročena. V případě 
odstoupení od uzavření nájemní smlouvy ze 
strany žadatele propadá kauce ve prospěch 
města. 

Žádost je možné podat na předepsaném for-
muláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději 
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti 
uveďte identifikační číslo organizace, případně 
přiložte kopii živnostenského listu nebo výpi-
su z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní 
smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo 
výpis z OR.)
Žádost je možné vyzvednout v Informační re-
cepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, příp. 
na majetkovém odboru MěÚ Trutnov, č. dveří 
409 (tel. 499 803 283). Cenová nabídka musí být 
v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou. 
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti v 
zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFO-
RECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám. 
čp. 165, 541 16 Trutnov,  a heslem: PRONÁJEM 

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto bytů

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto nebyto-
vých prostor
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NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov – Dlouhá čp. 
644, „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
pod č.j. 2013-82/2 ze dne 4. 2. 2013 zveřejňuje-
me záměr města pronajmout nebytový prostor:

Trutnov – Bulharská čp. 64
objekt na st.p.č. 102/1  v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město

Jedná se o nebytový prostor  umístěný v I. NP o 
výměře 13,20 m2 (1 místnost). 

Úvodní cena pro jednání: 
2 223 Kč/m2/rok za prodejnu, kancelář  
1 111 Kč/m2/rok za provozovnu služeb

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu ur-
čitou 5 let, včetně uplatnění meziročního in-
flačního nárůstu nájemného. Nájemce provede 
na vlastní náklady úpravy nebytového prosto-
ru k požadovanému způsobu využití s tím, že 
v případě ukončení nájemní smlouvy nebu-
de zhodnocení nebytového prostoru nájemci 
uhrazeno. V nebytovém prostoru nebude po-
volen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách ve znění 
pozdějších předpisů.

Žádosti je možné podat do: 11. 3. 2013 do 
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 12. 3. 2013 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je slože-
ní kauce ve výši 3 000 Kč na účet města, vedený 
u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, 
variabilní symbol 3620532, konstantní symbol 
0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, případně název právnické osoby. 
K žádosti o pronájem nebytového prostoru 
žadatel musí doložit 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. 

Žádost je možné podat na předepsaném for-
muláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději 
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti 
uveďte identifikační číslo organizace, případně 
přiložte kopii živnostenského listu nebo výpi-
su z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní 
smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo 
výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační re-
cepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, příp. 
na majetkovém odboru MěÚ Trutnov,  č. dveří 
409 (tel. 499 803 283). Cenová nabídka musí být 
v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti v 
zalepené obálce s adresou:  MěÚ Trutnov, IN-
FORECEPCE,  pan Vladislav Šmída, Slovanské 
nám. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: PRONÁJEM 
NEBYT. PROSTOR, Trutnov – Bulharská čp. 64, 
„NEOTVÍRAT“.

Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel možnost 
dávat písemné připomínky a námitky, nejpoz-
ději  však do doby možnosti podání žádosti, 
jinak k nim nemusí být brán zřetel. Žadatel, 
který podá včas svoji nabídku, má možnost zú-
častnit se otvírání obálek v termínu výše uve-
deném. 
Na pronájem nebytového prostoru není právní 
nárok, město Trutnov si vyhrazuje právo od-

stoupit od tohoto záměru.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově č.j. 
2013-3/1 ze dne 21. 1. 2013 zveřejňujeme zá-
měr města pronajmout nebytové prostory:

Trutnov – Na Struze čp. 228
objekt na st.p. č. 30/2 v kat. úz. Trutnov, část 
obce Horní Předměstí

Jedná se o nebytové prostory v  I. NP o celkové 
výměře 21,96 m2 (1 místnost 20,48 m2 a 1 WC 
1,48 m2).
Úvodní cena pro jednání:    
1 396 Kč/m2/rok za kancelář, prodejnu
   695 Kč/m2/rok za provozovnu služeb, sklad
   558 Kč/m2/rok za WC 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neur-
čitou, včetně uplatnění meziročního inflačního 
nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlast-
ní náklady úpravy nebytových prostor k poža-
dovanému způsobu využití s tím, že v případě 
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnoce-
ní nebytového prostoru nájemci uhrazeno. V 
nebytovém prostoru nebude povolen provoz 
ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách ve znění pozdějších 
předpisů. Počátek nájemního vztahu nejdříve 
od 1. 4. 2013.

Žádosti je možné podat do: 11. 3. 2013 do 
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 12. 3. 2013 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši  3 000 Kč na účet měs-
ta, vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620531, kon-
stantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce 
uveďte své jméno a příjmení, případně název 
právnické osoby.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru ža-
datel přiloží doklad o složené kauci a sdělení 
čísla účtu žadatele pro vrácení kauce. Kauce 
úspěšného žadatele bude použita na úhradu 
nájemného. Neúspěšným žadatelům bude kau-
ce vrácena. Kauce nebude úročena. V případě 
odstoupení od uzavření nájemní smlouvy ze 
strany žadatele  propadá kauce ve prospěch 
města. 

Žádost je možné podat na předepsaném for-
muláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději do 
doby možnosti podání žádosti. V žádosti uveď-
te identifikační číslo organizace, případně při-
ložte kopii živnostenského listu nebo výpisu z 
obchodního rejstříku. (Součástí nájemní smlou-
vy bude kopie živnostenského listu nebo výpis 
z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační re-
cepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, příp. 
na majetkovém odboru MěÚ Trutnov,  č. dveří 
409 (pí Veselá - tel. 499 803 283). Cenová nabíd-
ka musí být v žádosti vyjádřena číselnou hod-
notou. 

Žádost zašlete v zalepené obálce s adresou: 
MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmí-
da, Slovanské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov,  a 
heslem: PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, 
Trutnov – Na Struze čp. 228, „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově  č.j. 
2013-2/1 ze dne  21. 1. 2013 zveřejňujeme zá-
měr města pronajmout nebytové prostory:

Trutnov – Na Nivách čp. 57 
objekt na st.p. č. 536  v kat. úz. Trutnov, měst-

ská část -  Střední Předměstí

Jedná se o nebytové prostory umístěné v I. NP o 
celkové výměře 123,80 m2 (restaurace 43,00 m2, 
bar 22,80 m2, kuchyň 16,00 m2, přípravna 18,00 
m2, sklady 13,00 m2, chodba 5,00 m2, 2 x WC o 
celkové výměře 6,00 m2, dále uzamčené zadní 
vnitřní schodiště).
Úvodní cena pro jednání: 
73 000 Kč/rok za celý nebytový prostor

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neur-
čitou, včetně uplatnění meziročního inflačního 
nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlast-
ní náklady úpravy nebytových prostor k poža-
dovanému způsobu využití s tím, že v případě 
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnoce-
ní nebytového prostoru nájemci uhrazeno. V 
nebytovém prostoru nebude povolen provoz 
ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách ve znění pozdějších 
předpisů. Nájemce bere na vědomí současný 
technický stav nebytového prostoru včetně 
skutečnosti, že dochází k občasnému průsaku 
vody ze stráně do nebytového prostoru a sou-
časně souhlasí s tím, že případné vzniklé škody 
si bude řešit vlastním pojištěním. 
Objekt bude opětovně nabízen k prodeji.

Žádosti je možné podat do: 11. 3. 2013 do 
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 12. 3. 2013 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 13 600 Kč na účet měs-
ta, vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620530, kon-
stantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce 
uveďte své jméno a příjmení, případně název 
právnické osoby.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru 
žadatel musí doložit 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. 

Žádost je možné podat na předepsaném for-
muláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději 
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti 
uveďte identifikační číslo organizace, případně 
přiložte kopii živnostenského listu nebo výpi-
su z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní 
smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo 
výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační re-
cepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, příp. 
na majetkovém odboru MěÚ Trutnov, č. dveří 
409 (tel. 499 803 283). Cenová nabídka musí být 
v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti v za-
lepené obálce s adresou:  MěÚ Trutnov, INFO-
RECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám. 
čp. 165, 541 16 Trutnov,  a heslem: PRONÁJEM 
NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov – Na Nivách 
čp. 57, „NEOTVÍRAT“.

Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel možnost 
dávat písemné připomínky a námitky, nejpoz-
ději však do doby možnosti podání žádosti, ji-
nak k nim nemusí být brán zřetel. 
Na pronájem nebytového prostoru není právní 
nárok, město Trutnov si vyhrazuje právo od-
stoupit od tohoto záměru.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru
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„Envirotech na Základní škole kpt. Jaroše, Trutnov“

ZprÁvy Z Města

Cestovní doklady v roce 2013
Pokud v roce 2013 plánujete letní dovolenou 
v zahraničí a nemáte platný cestovní pas, 
požádejte nyní o vydání nového cestovního 
pasu a nenechávejte podání žádosti až do 
doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete 
se tak zbytečným frontám na úřadech, které 
vznikají především v období květen až srpen, 
a ušetříte čas. K podání žádosti o vydání no-
vého cestovního pasu předkládáte občanský 
průkaz a správní poplatek v dané výši (děti do 
věku 15 let 100 Kč, osoby starší 15 let 600 Kč). 
K podání žádosti nepotřebujete předložit fo-
tografi i ani vyplněnou žádost. Upozorňujeme 
však, že vaší zákonnou povinností je vrácení 
neplatného cestovního pasu. 

Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si, 
do kdy platí. Hodláte-li cestovat mimo Evrop-
skou unii, zjistěte si na stránkách Ministerstva 
zahraničních věcí České republiky (www.mzv.
cz), jakou minimální dobu platnosti cestov-
ního pasu daný stát vyžaduje. Některé státy 
např. vyžadují dobu platnosti cestovního pasu 
minimálně 6 měsíců po výjezdu z dané země.

Občanský průkaz umožňuje českým občanům 
cestovat pouze do jiných států EU/Schenge-
nu. Dle současné právní úpravy je překračová-
ní vnější hranice EU/Schengen možné pouze 
s platným cestovním pasem. Pokud s vámi ces-
tují vaše děti, musejí i ony mít vlastní cestovní 
doklad. 

Jakékoliv případné dotazy týkající se vydá-
vání cestovních dokladů vám rádi zodpoví 
pracovníci oddělení osobních dokladů a evi-
dence obyvatel MěÚ Trutnov – osobně nebo 
telefonicky (499 803 220, 499 803 115, 499 
803 326, 499 803 224).

Bc. Jiří Henych
ved. odd. osobních 

dokladů a evidence obyvatel

Z operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost se naší škole ve 
spolupráci s poradenským a konzultačním 
střediskem pro strategický rozvoj ve vzdě-
lávání In puncto education opět podařilo 
získat fi nanční podporu na realizaci další-
ho projektu s názvem „Envirotech na Zá-
kladní škole kpt. Jaroše, Trutnov“. Projekt 
nachází způsob propojení podpory kuri-
kulární reformy, environmentálního vzdě-
lávání a kariérního poradenství v základní 
škole. Východiskem projektu je systema-
tická motivace žáků ke studiu přírodověd-
ných a technických  předmětů a jejich ve-
dení k aktivní účasti na ochraně a utváření 
prostředí kolem nich. Rozšířením a inovací 
vzdělávacího programu školy o netradiční 
aktivity vznikne díky projektu na škole uce-
lený logický systém podpory kariérního po-
radenství a přírodovědných a technických 

předmětů ve všech ročnících ZŠ (projekto-
vé dny pro žáky 1. stupně, workshopy s ře-
meslníky, nový povinně-volitelný předmět 
Ekolaboratoř, systém výjezdů a ekokurzů, 
tematické exkurze pro žáky 2. stupně). 
Aktivity projektu z oblasti kariérního po-
radenství, environmentálního vzdělává-
ní, výchovy a osvěty (EVVO) i technických 
předmětů budou zapracovány do ŠVP, uči-
telé i žáci budou vytvářet vlastní výukové 
materiály i přípravy, které budou následně 
ověřeny v rámci pilotní výuky. Sekundárně 
tyto aktivity ovlivní i rozhodování žáků při 
výběru budoucí vzdělávací dráhy a povolá-
ní.

Mgr. Jiří Paták, Mgr. Jan Hájek
manažeři projektu „Envirotech na 

Základní škole kpt. Jaroše, Trutnov“
CZ.1.07/1.1.20/02.0022

Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38,  představuje grantový projekt 

Regionální Institut Ambulantních 
Psychosociálních Služeb - RIAPS 
www.riaps.cz, tel.: 731 441 264

Ambulance - o tom, že návštěva psychiat-
rické či psychologické  ambulance už dnes 
není žádnou ostudou, svědčí  téměř 10 tisíc 
návštěv, při kterých byly služby poskytnuty  
více než 2100 pacientům. 

Kontaktní centrum - v r. 2012 poskytlo 
službu 276 uživatelům drog a 22 rodičům 
či blízkým osobám. Celkem proběhlo 3262 
kontaktů s klienty a bylo vyměněno 56 176 
ks injekčních stříkaček. Na veřejných mís-
tech v okrese Trutnov bylo nalezeno 144 
ks stříkaček, což je pouhý zlomek (0,25 
%) stříkaček vyměněných v K-centru. Je 
zřejmé, že touto službou přispívá zařízení 
k ochraně veřejného zdraví.

Manželská a rodinná poradna - v r. 2012 
prošlo naší poradnou celkem 887 osob, což  
je o 4 %  více než v r. 2011, a vypovídá to 
o  potřebnosti námi poskytovaných služeb. 
O jarních prázdninách uskutečnila MRP 
léčebný pobyt pro děti s výchovnými pro-
blémy. Pobyt proběhl v Jestřebích horách 
a celkem se ho zúčastnilo 10 dětí. V měsíci 
únoru též naši nejmenší  navštívili  hradec-
ké Tongo.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- uskutečnilo 3 akce. Zúčastnili jsme se ta-
neční soutěže (break dance a street dance) 
v Jaroměři, kde nás reprezentovalo 5 ta-
lentovaných mladíků. Na akci Valentýn se 
blíží … jsme celé odpoledne tvořili výrobky 
pro své milé. Nechyběla ani beseda Co je 
ve Tvých očích násilí?, krom povídání jsme 
hráli i zábavné hry.  

Stacionář RIAPS - připravuje společně se 
sochařkou Paulinou Skavovou a Společen-
ským centrem UFFO projekt Fragile - „umě-
ní křehkých duší“. Projekt je zaměřen na 
odstraňování sociálního vyloučení duševně 
nemocných ze společnosti a na zlepšení 
kvality jejich života prostřednictvím výsta-
vy jejich vlastních uměleckých děl.

Pohádka o létajících plyšácích
Jednoho dne před Vánocemi se na zimním 
stadionu v Trutnově hrál zápas, kdy se hoke-
jistům HC Trutnov velmi dařilo a jejich fanouš-
ci jim jako poděkování naházeli na led téměř 
400 plyšáků. Hokejisté přemýšleli a dostali vý-
borný nápad. Navštívili Mateřskou školu spe-
ciální a každý plyšák si našel svého dětského 
kamaráda. Nakonec také naučili děti fandit: 
„Trutnov, do toho!“ a za pokřiku: „Kdo neská-
če, není Čech!“ se přidaly i paní učitelky. Tímto 
ale pohádka nekončí, teď právě vše začíná …                                                                                          
Děkujeme za plyšové kamarády a těšíme se na 
další setkání.

Děti z MŠ speciální Na Struze

 Foto: Vladimír Kamenický

Výměna řidičských průkazů

Městský úřad Trutnov, registr řidičů, vy-
zývá veřejnost, aby včas přistoupila k po-
slední etapě výměn řidičských průkazů. 
U řidičských průkazů vydaných od 1. led-
na 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich dr-
žitelé povinni takto učinit nejpozději do 
31. prosince 2013. Ve správním obvodu 
Městského úřadu Trutnov zbývá k povin-
né výměně do konce roku 2013 cca 2 500 
řidičských průkazů!

Uplynutím stanovené doby pro jejich vý-
měnu není možné řídit motorové vozidlo. 
Z toho pramení i heslo „NEVYMĚNÍŠ – NE-
POJEDEŠ“. Rozhodující pro povinnost vý-
měny je právě datum jeho vydání nikoli 
typ řidičského průkazu.

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

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

Zdeněk Popelka
správní odbor
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Letní dětský tábor – SEJFY 2013 
Český červený kříž Trutnov pořádá letní dětský 
tábor.
Termín konání tábora: od neděle dne 30.06. 
2013 (nástup) do soboty dne 13.07. 2013 (ukon-
čení)
Místo konání tábora: Retropark Sejfy v Mla-
dých Bukách
Cena za jednoho účastníka: 3 990,- Kč
Věková kategorie: Tábor je určen především 
pro děti ve věku od 8 do 15 let.
Zaměření tábora:
- celotáborová hra se spoustou odměn
- ozdravný pobyt v přírodě a regenerace sil
- aktivní odpočinek vyplněný hrami a zábavou
- nové znalosti, dovednosti a kamarádi
Cena zahrnuje:
- ubytování ve 4lůžkových chatkách (13 nocí)
- pravidelná strava 5x denně v restauraci Retro-

parku
- celodenní pitný režim
- lékařský dohled po celou dobu konání tábora
- doprava z Trutnova do místa konání tábora 

a zpět

Další informace týkající se tábora je možno 
získat na e-mailu: mstrutnov-cck@seznam.cz. 
Informace je možné dále získat v kanceláří Ob-
lastního spolku ČČK Trutnov na adrese Horská 5 
v Trutnově (budova bývalého okresního úřadu), 
kde je možné také vyzvednout přihlášku. Vaše 
dotazy zodpovíme i na těchto tel. číslech: hlavní 
vedoucí tábora Lukáš Buroň - tel. 776 063 546, 
kancelář OS ČČK Trutnov - tel. 499 810 810.

ZŠ Trutnov Poříčí 
dodatečně přijímá 
žáky do 1. třídy.

Otevíráme dvě třídy – běžnou 
a logopedickou. V 1. třídě 
bude 15 – 20 žáků. Školní 

družina otevřena od 6 do 17 
hodin. Informace tel.: 

736 775 945, www.zsnachtu.cz

PĚNA 30 let
Hudební skupina PĚNA oslaví 
letos v březnu kulaté výročí.
Tato country kapela nás svou hudbou už 
30 let baví nejen tady v Trutnově a okolí, 
ale prostřídala mnoho pódií v nejrůzněj-
ších koutech České republiky, sklízí úspě-
chy i v zahraničí a nahrála již 3 CD. Dokáže 
nadchnout všechny věkové kategorie jak 
pro své dovednosti, tak pro svou radost, 
kterou vystupováním předává. I když se za 
tu dobu ve skupině prostřídalo více členů, 
je to stále jedna velká rodina. Proto Vás 
všechny, kteří nepohrdnou zpěvem, tan-
cem a zábavou, Pěna zve na oslavu svých 
kulatin, která proběhne 9.3. 2013 v Národ-
ním domě. Od cca 20.00 hod. bude z akce 
vysílán přímý internetový TV přenos na 
adrese www.televize-js.cz/online-prenosy. 
Můžete se těšit na Pěňáky v této sestavě 
- Láďa Prouza - kytara 12, zpěv; Jitka No-
váčková - housle, zpěv; Dalibor Nováček - 
kytara 6, foukací harmonika, zpěv; Standa 
Bak Gec - mandolína, perkuse, zpěv; Julek 
Kubišta - basa, zpěv; Jakub Nováček – bicí. 

Aktuální informace o oslavě a kapele na-
jdete na www.skupinapena.cz. 

Dalibor Nováček

Mateřský klub ŽELVIČKA
při ZŠ Mládežnická, Trutnov

www.zelvicka.webnode.cz

Březen je před námi a chřipkové období 
snad již za námi, a tak se můžete vypravit do 
Želvičky každý den od 9 do 15 h. Pravidelné 
kurzy a cvičení jsou rozepsané na stránkách 
ŽELVIČKY, ale v tomto měsíci se můžete těšit 
také na spoustu jednorázových akcí:

28. 2. ODPOLEDNÍ HERNA s písničkou - 16 – 18 h

28. 2. STRAVA MIMINEK A MAMINEK V DOBĚ 
KOJENÍ A PO KOJENÍ, STRAVA V JARNÍM 
OBDOBÍ - přednáška s ochutnávkou zdravé 
jarní kuchyně – od 16 h

9. 3. KARNEVAL - od 15 do 17 h, lístky v před-
prodeji v Želvičce

6. 3. MUZIKOHRÁTKY V ŽELVIČCE - od 10:45 
h s Lenkou Janšíkovou

11. – 15. 3. JARNÍ BAZAR 

- přijímáme jarní a letní oblečení, obuv, spor-
tovní potřeby a potřeby pro děti, hry a hrač-
ky. Nepřijímáme zimní oblečení a obuv! Vše 
čisté a zachovalé 
- ceny zaokrouhlené na desítky, za každý 
neprodaný kus 2,- Kč 
- ke každému kusu připočítáme 10 % z ceny 
- pouze s vlastním seznamem velikosti A4 
(každá položka na samostatný řádek!) - se-
znam si můžete stáhnout na stránkách Žel-
vičky                               

PO 11. 3.     PŘÍJEM            9 – 18

ÚT 12. 3.     PŘÍJEM            9 – 12

                   PRODEJ         14 – 18

ST 13. 3.     PRODEJ            9 – 12        14 – 18

PÁ 15. 3.    VRACENÍ VĚCÍ  9 – 12        15 – 17
(nevyzvednuté věci budou věnovány na cha-
ritu)

20. 3. ODPOLEDNÍ HERNA s pohádkou - 16 – 18 h

21. 3 .  MUZIKOHRÁTKY V ŽELVIČCE - od 9:30 
h s Lenkou Janšíkovou

23. 3. ZÁHADA VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA - 
jarní procházka s plněním úkolů pro záchra-
nu neposlušného zajíčka Kryštůfka, od 15 h. 
Na akci se prosím předem přihlaste!

MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝMI 
DĚTMI 
PO 11., 18. a 25. 3. od 10 do 11 h - kurz ne-
jen pro nastávající rodiče, těhotným ženám 
kurz hradí ZP!

STIMULACE KOJENCŮ  (0 - 6 měsíců) 
11. a 18. 4.  od 10:30 do 12 h. Na manipula-
ce i stimulace se můžete přihlásit u lektorky 
kurzu Mgr. Ivy Bolehovské – brzla@seznam.
cz nebo tel. 605 414 719

Podrobné informace k připravovaným ak-
cím najdete na stránkách www.zelvicka.
webnode.cz. Volné herny a pravidelný pro-
voz zůstávají beze změny. 

Těším se na Vaši návštěvu.

Lenka Kuchařová, DiS.

Profesní rozvoj pedagogic-
kých pracovníků ZŠ Trutnov - 
Mládežnická prostřednictvím 
dalšího vzdělávání
To je název právě probíhajícího projektu 
EU, jehož hlavním cílem je vzdělávání pe-
dagogických pracovníků školy. Toto vzdě-
lávání proběhne prostřednictvím 11 kurzů, 
které jsou svým obsahem a tématy přímo 
ušity na míru našim učitelům. Kurzy jsou 
organizovány v rámci tří klíčových aktivit:

1. Profesní rozvoj v oblasti psychohygieny,     
předcházení syndromu vyhoření a proble-
matiky zvládání kázně dětí a žáků v průbě-
hu celého procesu výuky.

2. Profesní rozvoj v oblasti cizích jazyků 
(AJ).

3. Profesní rozvoj pro využívání ICT ve vý-
uce.

Od ledna 2013 se učitelé školy vzděláva-
jí v anglickém jazyce. Lekce, které budou 
probíhat až do října tohoto roku, mají cha-
rakter intenzivního procvičování gramati-
ky a konverzace, při výuce účastníci pracují 
s interaktivní učebnicí AJ.

O pololetních prázdninách, tedy 1. února 
2013, se pedagogičtí pracovníci ZŠ Mlá-
dežnická sešli ve své škole, aby rozděleni 
do čtyř skupin absolvovali kurz s názvem 
„Asertivní jednání“. Vzorně připravení lek-
toři, dobře naladění posluchači a příjemná 
atmosféra kurzu zanechali hluboké dojmy. 
Na závěr školení splnili všichni připravený 
test a do dalšího profesního i osobního ži-
vota odcházíme obohaceni o dva základní 
asertivní postoje: „prosazuji se, ne však na 
úkor druhých“ a „nenechám se manipulo-
vat a ani já nikoho manipulovat nebudu“.

Mgr. Michal Strnad
zástupce ředitele
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V neděli dne 27. ledna 2013 se ve spor-
tovní hale ZŠ Komenského v Trutnově ko-
nal 2. ročník Velké ceny města Trutnova 
v karate. Letošní ročník se konal pod zá-
štitou starosty města Trutnova Mgr. Ivana 
Adamce.

Turnaj navázal na tradici pořádání soutěží 
karate ve sportovní hale ZŠ Komenského. 
Soutěžilo se  v kata a kumite. Věkové ka-
tegorie byly od mladších žáků a žaček, až 
po seniory a seniorky. Turnaj byl zařazen 
mezi postupové soutěže na Mistrovství 
ČR. To znamená, že závodníci za umístění 
získávali body do východočeského žebříč-
ku, ze kterého se budou nejlepší závodní-
ci nominovat na MČR.

Turnaje se zúčastnilo celkem 147 závodní-
ků z 19 klubů z ČR a 2 klubů ze Slovenska. 
Hlavním rozhodčím byl p. Tomáš Dvořák.
Soutěžit se tradičně začalo soutěžemi 
kata od mladších věkových kategorií. Po 
ukončení soutěže kata proběhl slavnostní 
nástup a vyhlášení výsledků soutěže kata. 
Medaile předával starosta města Mgr. 
Ivan Adamec. Poté následovala krátká 
pauza, kterou závodníci využili pro roz-
cvičení na soutěž kumite. Kumite zača-
lo hned po pauze a soutěžilo se opět ve 
všech věkových kategoriích. Soutěž byla 
prokládána průběžným vyhlašováním vý-
sledků kumite.
Dle kladných ohlasů, a to jak od rozhod-
čích, tak trenérů a závodníků, se turnaj 

líbil a byl velice dobře připraven. Věříme, 
že turnaj naváže na tradici a každým ro-
kem přijede více závodníků. A už teď se 
těšíme na další ročník Velké ceny města 
Trutnova v karate.

Tomáš Souček
předseda SKBU Trutnov

Velká cena města Trutnova v karate

Život Trutnova v druhé polovině 18. století

sport

pohledy do Minulosti

Školní sportovní klub (ŠSK) při Gymnáziu 
v Trutnově se v lednu opět úspěšně zhostil 
pořadatelství okresních kol sportovních 
soutěží AŠSK ČR, tentokrát v halovém fotbale 
a basketbale v kategorii středních škol.
V halovém fotbale se představilo celkem 
9 družstev, která byla rozlosována do dvou 

skupin. Po skončení utkání ve skupinách proti 
sobě nastoupily ve finále týmy Gymnázia 
Trutnov a SPŠ Trutnov. Šťastnější byl nakonec 
domácí výběr, když o jeho vítězství rozhodly 
až závěrečné penalty. Zásluhu na konečném 
úspěchu měli všichni hráči trutnovského 
gymnázia, především však nejlepší brankář 
Vojtěch Smola, který za celý turnaj v řádné 
hrací době neobdržel ani jednu branku. 
Krajské finále se uskuteční v březnu v Jičíně, 
ale z organizačních důvodů jsme právo účasti 
postoupili SPŠ Trutnov.
Konečné pořadí: 1. Gymnázium Trutnov, 
2. SPŠ Trutnov, 3. SOŠOOM Malé Svatoňovice
Gymnázium Trutnov reprezentovali: Vojtěch 
Smola, Ladislav Vít, Daniel Jirka, Filip 
Mrvík, Lukáš Rada, Radek Klossovski, Jonáš 
Mikšovský, Rostislav Rada, Vladimír Smilnický.
Následující turnaje v basketbale, a to jak 
v kategorii dívek, tak i v kategorii chlapců, 
byly jasnou záležitostí pro družstva Gymnázia 
Trutnov. Také tyto výběry postoupily do 
krajského finále, které se uskuteční v druhé 
polovině února v Jičíně. V tomto případě 
budeme, jako vítězové okresního kola, 
o úspěch usilovat.
Konečné pořadí (dívky): 1. Gymnázium 
Trutnov, 2. OA Trutnov, 3. SZŠ Trutnov
Gymnázium Trutnov reprezentovaly: 
Dominika Murgašová, Michaela Potočková, 
Aneta Andrlíková, Lada Brázdová, Kateřina 
Kozumplíková, Aneta Bachtíková, Daniela 
Nováčková.
Konečné pořadí (chlapci): 1. Gymnázium 
Trutnov, 2. OA Trutnov, 3. MG a SOŠ Úpice
Gymnázium Trutnov reprezentovali: Tomáš 
Mikulec, Filip Hejnic, Jan Miller, Martin Štajer, 
Jan Štěpánský, Radek Vinš, Marek Zinga, 
Vladimír Smilnický.
Studentské výběry trutnovských gymnazistů 
byly mimořádně úspěšné i v podzimní fázi 
soutěží AŠSK ČR. Ve volejbale dívky v okresním 
kole zvítězily a v krajském finále skončily 
na druhém místě. Florbalistky byly ještě 
úspěšnější, když zvítězily nejenom v okresním 
a krajském kole, a nyní je čeká kvalifikace na 
republikové finále, která se uskuteční 28. 2. 
2013 v Liberci. V obou zmíněných sportech se 
neztratily ani chlapecké týmy a v okresních 
kolech skončily na pěkných třetích místech.

Sportovní přípravě a reprezentaci školy 
se na Gymnáziu v Trutnově věnuje velká 
a všestranná pozornost, ta se pak odráží 
v úspěšných výsledcích nejen na okresní 
a krajské úrovni, ale i v celorepublikových 
finále. 

Karel Urban
předseda ŠSK při Gymnáziu v Trutnově

Reprezentační družstvo Gymnázia Trutnov v halo-
vém fotbale

Horní řada zleva: Mgr. Ladislav Šafář, Ladislav Vít, Daniel 
Jirka, Lukáš Rada, Jonáš Mikšovský, Mgr. Zdeněk Hon-
zera; dolní řada zleva: Vojtěch Smola, Radek Klossovski, 
Rostislav Rada, Filip Mrvík.

 Foto: Karel Urban

Sportovní úspěchy studentů 
Gymnázia Trutnov

Na jaře 1775, kdy už bezprostředně hrozily 
v Podkrkonoší selské bouře nespokojených 
poddaných, císař Josef II. jako by je předví-
dal. Dne 22. února tohoto roku uložil vrch-
nostem, a zvláště vojákům, pro potlačení bu-
doucích nepokojů tři opatření. Za prvé udržet 
klid na všech ohrožených místech, pozatýkat 
podezřelé vzbouřence a pohrozit jim tvrdým 
potrestáním. Za druhé zajistit letní setbu, 
přimět nevolníky, kteří už odmítali roboto-
vat a obdělávat pole, aby dále pracovali na 
panském, aby dál krmili dobytek a řezali pro 
něj dostatek píce. A za třetí vojenským obsa-
zením hranice se Slezskem zabránit obávané 
emigraci rakouských poddaných do Prus-
ka, kam byli lákáni náboženskou svobodou 
a kde pro ně byly už zřizovány celé vesnice. 
Vojenský kordon na hranicích měl zabránit 
odchodu pracovních sil, které monarchie po-
třebovala pro práci na polích a jako zálohu 
pro nové vojáky. Úřady byly žádány, aby při 
postihu vzbouřenců více využívali  mírnějších 
trestů.

Tvrdému trestu tenkrát ušel například i vo-
letinský rychtář Karel Menzel, který patřil 
k organizátorům povstání. Po kratším zadrže-
ní byl z vězení propuštěn a poté hospodařil 
ještě 35 let až do roku 1810. Do konce března 
1775 vojsko potlačilo povstání poddaných na 
všech panstvích v Čechách. Dvorský patent vy-
zval poddané, aby se rozešli domů, aby plnili 
dál své povinnosti a čekali na úpravu robot 
shora. Zemské gubernium vydalo vyhlášku, 
která slibovala amnestii všem, kteří sice od-

mítli poslouchat vrchnost, ale při vzpouře se 
příliš neprovinili. 

Stále ještě platil trestní zákoník z roku 1753, 
přezdívaný pro svou tvrdost „Nemesis Teresi-
ana“, postupně ale už zmírňovaný. 5. dubna 
1775 vyhlásila Marie Terezie omilostnění těch 
účastníků povstání, kteří se při něm nedopus-
tili zločinů. Jejich potrestání pak probíhalo 
mírněji, přísným napomenutím, uvězněním, 
bitím karabáčem a nucenou prací. Na Trut-
novsku byl tenkrát trest smrti zmírněn i Ada-
mu Kolůskovi z Havlovic, a sice na 10 let nu-
cené práce ve lnářské přádelně.

Nevolnická povstání jistě přispěla k vydání 
dalšího robotního patentu 13. srpna 1775. 
Ten rozděloval robotující sedláky do 11 tříd 
podle výše placených daní a podle velikosti 
jejich hospodářství. Stanovenou jednotkou 
pro určení daně byl tzv. „osedlý“. To byl 
sedlák, který robotoval vrchnosti s potahem 
a oséval více než polovinu svých polí. Cha-
lupník byl majitel chalupy s nejvýše šesti poli. 
Sedlák na rozdíl od něj měl statek a polí více. 
Domkář a baráčník vlastnili jenom obydlí bez 
polí. Podruhem byl ten, který bydlel v pod-
nájmu, neměl pole ani chalupu a živil se jen 
prací. 

Tereziánský robotní patent přinesl určité 
ulehčení robotníkům, ale velké zklamání těm, 
kteří věřili, že je roboty konečně už zbaví.

Antonín Just
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Soustředění klubu Rytíři Trutnov, které 
proběhne na konci prázdnin v areálu SK 
Horní Staré Město Trutnov, je o týden 
posunuto.
Termín: 29. srpna - 1. září 2013

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

Jubileum mažoretkového sportu

Změna termínu 

3rd Basseball Camp

Přestože mažoretkový sport nemá v  Čes-
ké republice dlouholetou tradici, je od za-
čátku devadesátých let stále na vzestupu 
a jeho obliba mezi dívkami roste. Stát se 
mažoretkou neznamená jen stroze po-
chodovat v pestré uniformě. Mažoretka 
je  především tanečnice, která musí umět 
hned několik disciplín dohromady a ovlá-
dat prvky gymnastické, taneční, aerobní i 
baletní. Toto své umění dívky zúročí svou 
účastí na soutěži s mezinárodním dosa-
hem, a tou je Mistrovství ČR v mažoret-
kovém sportu. Mistrovství je kvalifikační 
a nominační soutěž skupin a sóloformací 
mažoretek a cheerleaderek pro meziná-
rodní soutěže IMA (International majo-
rettsport association) Mistrovství Evropy 
a European Grand Prix. 
Česká republika má tak velkou členskou 
základnu, že  jako jediná z členských stá-
tů IMA  dělí MČR na tři postupová kola: 
kvalifikaci, semifinále a finále. Soutěž trvá 
celkem tři měsíce a koná se v šestnácti 
městech a obcích. V loňském roce starto-
valo 161 skupin a 707 sóloformací. Je tak 
největší mažoretkovou soutěží v Evropě. 
Reprezentanti ČR na Mistrovství Evropy 
v Polsku získali celkem šedesát medailí, 
z toho 21 zlatých.
Zakladatelem této soutěže byl Mgr. Jiří 
Necid, který v roce 1994 poprvé zorga-
nizoval soutěž v Hranicích na Moravě. 
Využil svých zkušeností z festivalů decho-
vých hudeb s mažoretkovým doprovodem 
a dal základ prvním pravidlům. Rozvoj 
mažoretkového hnutí byl způsoben i tím, 
že tento nestor mažoretkového sportu 
dokázal připravit soutěž tak, že zapada-
la do koncepce televizních pořadů. Šest 
let po sobě vysílala Česká televize Brno z 
těchto soutěží hodinový pořad věnovaný 
mažoretkám.
Občanské sdružení Mažoretky, Hranice, 

které Mgr. Necid založil, se stalo každo-
ročním vyhlašovatelem soutěže Mistrov-
ství České republiky v mažoretkovém spor-
tu. Jako iniciátor a spoluzakladatel dvou 
mezinárodních asociací mažoretkového 
sportu nastavil pravidla a soutěžní řád 
a vybudoval pro soutěž síť pořadatelských 
měst a obcí. Přizval ke spolupráci odborní-
ky z  oblasti taneční, hudební a pohybové 
výchovy a z řad vedoucích mažoretkových 
skupin a vytrénoval rozhodčí. Jeho zkuše-
nosti a znalosti  využívali pořadatelé sou-
těží na mezinárodní úrovni,  a stal se tak 
hlavním garantem hladkého průběhu Ev-
ropského Grand Prix a Mistrovství Evropy 
v mažoretkovém sportu. Sportovní cha-
rakter soutěží, postavený na principu fair 
play, vysokých výkonech, kráse a elegan-
ci pohybu, na vysoké společenské úrovni 
a na nárocích na soutěžní prostředí, se 
stal základem pro moderní masový sport, 
určený dívkám od 6 do 26 let.
Město Trutnov bylo v loňské sezóně hos-
titelem kvalifikačního kola vůbec poprvé. 
Mezi úspěchy, kterých dosáhla děvčata ze 
tří soutěžních týmů Mažoretek Trutnov 
na jaře roku 2012,  se řadí postupy všech 
tří družstev do semifinále v Hronově. Sou-
těžní družstvo Střepy si postup zajistilo 
1. místem ve své kategorii Baton seniorky. 
Postoupily také sólistky Kristýna Růžičko-
vá, Simona Hlaváčová a Alena Nováková, 
dále pak duo Kateřina Jaklová,  Kristýna 
Růžičková. V semifinále získaly Růžičky 
i  Střepy 2. místo a obě družstva postou-
pila do finále v Přešticích. 
K úspěchu našich děvčat v minulém roce 
dopomohla jejich píle a velké nasazení, 
kvalitní práce trenérek, ale také podpora 
diváků v hledišti.
Město Trutnov se letos stane místem, kde 
bude zahájena jubilejní sezóna, kterou 
je 20. ročník Mistrovství České republiky 

v  mažoretkovém sportu. Kvalifikační kolo 
bude probíhat v sobotu 23. března 2013 
v  prostorech  sportovní haly ZŠ Komen-
ského v Trutnově. Svými prostory a vyba-
vením poskytuje dobré zázemí soutěžícím 
i porotě a publiku na tribunách nabízí 
ideální pohled na výkony dívek. Soutěž 
bude zahájena v 9.00 hod. slavnostní fan-
fárou MČR s nástupem skupin na plochu. 
Divákům se tak naskytne pestrá podívaná 
na přehlídku kostýmů. Před soutěžním 
zápolením  vystoupí nejmenší trutnovské 
mažoretky Sluníčka a v průběhu dne se 
předvede nesoutěžní družstvo maminek 
Mama Team.
Kvalifikace MČR je přístupná široké veřej-
nosti. Více informací získáte na našich we-
bových stránkách a na plakátech. Srdečně 
Vás zveme, přijďte podpořit trutnovské 
mažoretky a užít si skvělou podívanou!

Přijďte podpořitMAŽORETKY TRUTNOV

 Střepy, Růžičky a Minirůžičky se svými trenérkami, Šárkou Hlaváčovou a Janou Šichovou 
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MEBYS Trutnov s.r.o.
informuje

Sledujte aktuální informace, videa, fotky a získejte větší přehled i ze zákulisí správy sportovišť. Buďte on-line a staňte se přáteli sportoviště-trutnov na Facebooku.

V lednu byl zimní stadion pro veřejnost otevřen 
bezmála 147 hodin. V době bruslení veřejnosti 
navštívilo zimní stadion na 1133 dospělých a na 
800 dětí. I nadále nabízíme možnost individuál-
ně si pronajmout ledovou plochu nebo navštívit 

Adresa: Na Lukách 463, 541 01 Trutnov, 

tel.: 499 811 337

Sportovní areál Na Nivách pod správou nové 
společnosti MEBYS s.r.o., nabízí i nadále mož-

Adresa: Na Nivách 468, 541 01 Trutnov, 

tel.: 499 814 655

veřejné bruslení, které je každý všední den od 
8:00 do 14:30 hod. a dále dle aktuálního rozpisu, 
který naleznete na webových stránkách http://
www.sportoviste-trutnov.cz/  nebo také aktuál-
ně na Facebooku. 
Měsíc únor se nesl v duchu jarních prázdnin a 
rozšířeného bruslení veřejnosti, play-off místní-
ho HC BAK TRUTNOV, který se úspěšně probo-
joval do fi nálových bojů kraje. V březnu přivítá 
zimní stadion tradičně mezinárodní VC města 
Trutnova v CURLINGU - 8. –  9.3. 2013 a 23. – 
24.3. 2013 VC města Trutnova v CURLINGU han-
dicapovaných.
Provozní doba sportovního areálu pro veřejnost
Pondělí – Pátek:  08:00 – 14:15 hod. 
Čtvrtek:  20:00 – 21:00 hod.

nost individuálně si pronajmout tělocvičnu, rico-
chetové kurty nebo horolezeckou stěnu či DOJO. 
A to dle aktuálního rozpisu, který naleznete na 
nových webových stránkách http://www.sporto-
viste-trutnov.cz/ 
Provozní doba sportovního areálu
Pondělí – Pátek: 09:00 – 12:00 hod., 15:00 – 21:00 
hod.
Sobota – Neděl: 09:00 – 19:00 hod.

DATUM

1.3.2013
2.3.2013
3.3.2013
4.3.2013
5.3.2013
6.3.2013
7.3.2013
8.3.2013
9.3.2013
10.3.2013
11.3.2013
12.3.2013
13.3.2013
14.3.2013
15.3.2013
16.3.2013
17.3.2013
18.3.2013
19.3.2013
20.3.2013
21.3.2013
22.3.2013
23.3.2013
24.3.2013
25.3.2013
26.3.2013
27.3.2013
28.3.2013
29.3.2013
30.3.2013
31.3.2013

DEN

PÁ
SO
NE
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

Od

08:00
11:15

x
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00

x
x

08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
09:00

x
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00

x
x

08:00
08:00
08:00
08:00
08:00

x
x

Do

14:15
13:45

x
14:30
14:30
14:15
14:30
14:15

x
x

14:30
14:30
14:15
14:30
14:15
12:00

x
14:30
14:30
14:15
14:30
14:15

x
x

15:45
15:00
14:30
15:00
14:30

x
x

Od

x
14:00

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

12:15
13:30

x
x
x
x
x
x

14:15
x
x
x
x
x
x
x

Do

x
17:00

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

14:45
15:45

x
x
x
x
x
x

18:00
x
x
x
x
x
x
x

Od

x
x
x
x
x
x

20:00
x
x
x
x
x
x
x
x

15:00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Do

x
x
x
x
x
x

21:30
x
x
x
x
x
x
x
x

17:30
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

BRUSLENÍ  VEŘEJNOSTI V BŘEZNU

 
Adresa: Na Lukách 432, 541 01 Trutnov, 

tel.: 499 817 100, 499 816 888

Služby a vybavení:
•  velký bazén - 25 m, 8 drah 
•  dětský bazén - 12 x 6 m 
•  skokanské můstky 
•  2 sauny 
•  turbosolárium 
•  fi tness
•  vířivka
•  občerstvení
•  masáže
•  plavecká výuka 
•  závodní plavání

Využijte služeb tohoto zařízení, které nabízí 
velké množství sportovních a regeneračních 
aktivit (viz výše). Na webových stránkách http://
www.sportoviste-trutnov.cz/ naleznete provoz-
ní doby, ceníky, omezení provozu a řadu dalších 
informací. Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci 
krytého bazénu.

Spolupráce s Českou průmyslovou zdravotní 
pojišťovnou
Vážení pojištěnci,
MEBYS Trutnov s.r.o., ve spolupráci s Českou 
průmyslovou zdravotní pojišťovnou pro Vás při-
pravil 1 hodinu plavání zdarma každou sobotu 
v době od 11.00 do 20.00 hod., a to v měsících 
únor – květen 2013. Podmínkou čerpání toho-
to benefi tu je předložení průkazky pojištěnce a 
průkazu totožnosti. Přejeme příjemný zážitek.

Úterý

5.3. 2013

Sobota

16.3. 2013

Čtvrtek

28.3. 2013

Pátek

29.3. 2013

Pondělí

1.4. 2013

Krajský 

pohár

Župní 

přebor

Velikonoční 

prázdniny

Velikonoční 

prázdniny

Velikonoční 

pondělí

5.45-13.00, 14.00-16.00

19.00-21.00

12.00-20.00 

5.45-13.00, 14.00-17.00

19.00-21.00

5.45-17.00

19.00-21.00

ZAVŘENO

den
datum

důvod 
změny

čas určený 
pro veřejnost

Změny v provozu

Provoz sauny, fi tness a solária je beze 
změn, o Velikonočním pondělí je zavře-
no.
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Pondělí 5:45 - 13:00 14:00 - 16:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 aquarobic

Úterý 5:45 - 13:00 14:00 - 17:00 19:00 - 21:00 –

Středa 5:45 - 13:00 15:00 - 16:30 19:00 - 21:00 –

Čtvrtek 5:45 - 13:00 14:00 - 17:00 19:00 - 21:00 –

Pátek 5:45 - 17:00 19:00 - 21:00 –

Sobota 11:00 - 20:00
10:00 - 11:00 

plavání těhotných

Neděle 10:00 - 18:00 9:00 - 10:00 nudi

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
www.lokotrutnov.cz informuje

2.3. 2013, to je datum startu jednoho z 
nejstarších běhů v ČR - 58. ročníku K-70. 
Start již tradičně proběhne ve Ski areálu 
Sv. Petr ve Špindlerově Mlýně v 08.00 hod. 
Celý závod bude zahájen startem hlídek 
na 70 km a postupně budou na trať ve 
30s intervalech vypouštěny další hlídky 
na 50 a 25 km. Startovní pole uzavřou 
jednotlivci, kteří si v minulém roce vy-
zkoušeli premiéru na tratích 25 a 50 km. 
Celý závod je organizován v kooperaci se 
„STOPOU PRO ŽIVOT“ a pro závodníky je 
připraven nejen vynikající servis v podobě 
bezpečných zón, převlékáren, cateringu 
a mazacího servisu, ale i vytápěného vel-
kokapacitního stanu a výběru z několika 
jídel. To vše jistě potěší každého účastníka 
závodu. O úpravu a dobré značení trati 
se profesionálně postarají provozovatelé 
Ski areálů SKI AREÁL ŠPINDLERŮV MLÝN 
a SkiResort ČERNÁ HORA - PEC. Děkujeme 
všem tradičním partnerům tohoto závo-
du: městu TRUTNOV, Královéhradeckému 
kraji a Skupině ČEZ.

ODDÍLY

            JUDO

Grand Prix Ostrava - Český pohár v judu 
- kvalifi kační soutěž
O víkendu 9. - 10. 2. se v Ostravě konal 
Český pohár v judu s mezinárodní účas-
tí. První kolo kvalifi kačního turnaje pro 
Přebor České republiky navštívili i judis-
té z Trutnova. Mladší žáci Petr Kudrna 
a  Antonín Lonk, starší žák Marek Dvo-
řák a dorostenec Tomáš Valenta bojova-

li o  nominaci na PČR velmi dobře. Petr 
Kudrna nastoupil ve váze do 34 kg,  kde 
bylo 37 závodníků. Petr skončil na pěk-
ném 5. místě! Antonín Lonk bojoval ve 
váze nad 60 kg. Zde bojovali čtyři borci. 
Tonda si odvezl bronzovou medaili! Ma-
rek Dvořák nastoupil ve váze do 34 kg, 
zde bylo 10 závodníků. I s bolavým kole-
nem skončil na krásném 5. místě! Tomáš 
Valenta nastoupil ve váze do 90 kg, kde 
bylo 13 závodníků. Skončil na 5. místě. 
Více podrobností o průběhu jednotlivých 
zápasů naleznete na www.lokotrutnov.
cz

            MUAY-THAI

Mezinárodní MČR MUAY-THAI a MMA - 
5. a 6. kolo
20.1. 2013 se v Praze konalo 5.  kolo me-
zinárodního MČR v Muay-Thai a MMA. 
26 zápasů, z toho 5 pod pravidly MMA, 
to byl celodenní program v tělocvičně TJ 
Sokol Pankrác. Za náš oddíl nastoupil Jiří 
Mráz vs Jan Henrich - 76,2 kg. Nečekal 
nás jednoduchý „fi gur“. Soupeř byl starší 
(27 let), měl obrácený postoj a navíc Jirka 
naposledy „fi ghtoval“ na HIGHLANDERS 
NIGHT. Vítězství 3:0 na body bylo hodně 
vydřené.
9.2. 2013 se v Olomouci konalo 6. kolo  
mezinárodního MČR v Muay-Thai 
a MMA. 24 zápasů Muay-Thai a 6 zápa-
sů MMA. Bohužel se nám v tomto kole 
vůbec nedařilo. První nastoupil Jiří Mráz 
vs Jakub Fajdošík. Bohužel se Jirka do zá-
pasu vůbec nedostal - neměl prostě svůj 
den. Jasná prohra 3:0 nbd. Marek Lízr vs 
Ladislav Kryštůfek. Pohledný zápas plný 
pěkných a tvrdých kombinací. Na zkuše-
nějšího soupeře, který měl 1x tolik zá-
pasů,  bohužel Marek ještě nestačil, ale 
rozhodně prohrál se vztyčenou hlavou. 
Velká zkušenost pro nadějného fi ghte-
ra a motivace do další práce. Prohra 3:0 
nbd.

            ZUMBA

Oddíl ZUMBY  informuje
Od února 2013 se můžete opět těšit na 
taneční hodiny ZUMBY, které budou 
prozatím probíhat každé pondělí 18.00 – 
19.00 hod. v tělocvičně Na Nivách. Nově 
středy  18.00 – 19.00 hod. PILATES opět 
v tělocvičně Na Nivách. Dětská ZUMBA 
každé úterý  16.00 – 18.00 hod. a čtvrtek 
18.00 – 19.00 hod. posilování + PILATES,  
všechny tyto aktivity  již tradičně ve spor-
tovním centru SOKOLOVNA. 
Těší se na Vás Iveta.

            KRASOBRUSLENÍ

Oddíl krasobruslení - Malá cena Nového 
Města
Po týdenním soustředění se naše kraso-

bruslařky v sobotu 9.2. 2013 zúčastnily 
dalšího závodu. Tentokrát nás přivítali 
v Novém Městě nad Metují. Opět jsme 
do Trutnova přivezli jednu medaili. 
O  stříbro se nám postarala Sára Slavíč-
ková v kategorii mladší nováčci B. V ka-
tegorii novice se dívky umístily v tomto 
pořadí: 4.  Zuzana Vojtěchová, 5. Adéla 
Kocfeldová, 6. Adéla Dyrcová, 7. Micha-
ela Stiburková. V kategorii přípravka A: 
9. Amélie Šimková, 12. Anna Kühnlová. 
A v kategorii přípravka B - bez omezení 
věku: 9. Elena Benešová, 10. Lucie Vojtě-
chová a 11. Anna Kukrálová. Všem hol-
čičkám moc gratulujeme … jste šikulky.

             PLAVÁNÍ

Doplňujeme skupiny – plavání těhot-
ných, plavání kojenců a batolat, plavání 
rodičů s dětmi, minipřípravky 5 - 6 let, 
přípravky 1. + 2. třída, zdokonalovací 
plavání, aquaerobic, cvičení seniorů – in-
formace L. Davidová, e-mail: davidova@
lokotrutnov.cz, tel. 603 183 650,  www.
lokotrutnov.cz  

TJ POWERLIFTING TRUTNOV

16. března 2013 si siláci z celé ČR změ-
ří své síly v jedné z nejoblíbenějších si-
lových disciplín, a to „BENCH PRESSu“. 
Celá akce proběhne v reprezentativním 
prostředí velkého sálu MěÚ Trutnov od 
10:00 hod.

SPORTOVNÍ CENTRUM SOKOLOVNA

Tělocvičny – ubytování – stravování
Informace:  I. Kazdová, e-mail: kazdova@
lokotrutnov.cz, tel. 603 383 285

58. ročník KRKONOŠKÉ 70 
KOOPERATIVY - již klepe na dveře

            ZUMBA
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nabídka opuŠtěnýCh psŮ

13 - 023

13 - 021

13 - 018

13 - 006

12 - 016

AGENTURA Petry Janovské vás zve 

na  5. TRUTNOVSKÝ ZUMBAton

V neděli 3. března 2013, tělocvična 1. ZŠ kpt. Jaroše v 
Trutnově (Gorkého ul.).  Časový harmonogram akce: 
14:00 – 14:30 h. prezence a zahájení, 14:30 – 15:30 
h.  Zumba s Petrosem, 15:30 – 15:40 h. přestávka, 
tombola, 15:40 – 16:40 h. Zumba s Michalem Ně-
mečkem.Přijďte si prohřát tělo ZUMBOU a zatančit 
si. Předprodej zvýhodněných vstupenek již zahájen 
v ceně 180,- Kč (na místě 250,- Kč). Vstupenky jsou 
slosovatelné o skvělé ceny. Šatny a sprchy k dispozici. 

Více informací zajišťuje Petra Janovská, tel. 721 451 
977, http://petula.janovska.sweb.cz/, FB: Zumba 

Agentura Petry Janovské.

Útulek pro opuštěné 
a zatoulané psy, 
Vrbová 459, Trutnov
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 9 let
     08-170. pes. kříženec NO, stáří cca 8 let
     08-195. pes, kříženec, stáří cca 10 let
     09-020. pes. kříženec stáří cca 6 let
     09-123. pes, kříženec, stáří cca 4 roky
     10-059. pes, kříženec,  stáří cca 9 let
     10-083. pes, pitbull, stáří cca 4 roky
     10-098. pes, kříženec, stáří cca 8 let
     10-102. pes, kříženec, stáří cca 4 roky
     11-144. fena, angl. kokr, stáří cca 8 let
     12-009. fena, kříženec, stáří cca 10 let
     12-016. pes, kříženec, stáří cca 5 let
     12-071. pes, kříženec NO, stáří cca 4 roky
     12-118. pes, kříženec, stáří cca 1 rok
     12-119. pes, kříženec, stáří cca 3 roky
     12-124. pes, kříženec jezevčík, stáří cca 5 let
     12-127. pes, kříženec, stáří cca 5 měsíců
     12-132. pes, kříženec, stáří cca 1, 5 roku  
     12-159. pes kříženec, stáří cca 4 měsíce
     13-001. pes, kříženec belg.ovčák, stáří 1 rok
     13-006. fena, kříženec, stáří cca 6 let
     13-009. fena, kříženec, stáří cca 2 roky
     13- 011. pes, kříženec, stáří cca 2 roky
     13-015. pes, kříženec, stáří cca 5 let
     13-017. fena, kříženec, stáří cca 1 rok
     13-018. fenka, kříženec, stáří cca 3 měsíce
     13-019. pes, kříženec, stáří cca 3 roky
     13-021. fena, kříženec, stáří cca 1 rok
     13-023. pes, kříženec, stáří cca 1 rok

Všichni psi jsou očipováni, oočkováni kombinovanou 
vakcinací, odčerveni a prohlédnuti veterinárním léka-
řem. Noví majitelé po zaplacení poplatku 500,- Kč do-
stanou i očkovací průkaz a jsou po dobu tří let osvobo-
zeni od placení poplatku ze psa.
V případě nalezení opuštěného nebo zatoulaného 
psa na území města Trutnova můžete kdykoliv zavolat 
Městskou policii Trutnov, tel. 156 nebo 499 813 064, kte-
rá 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

Pedagogové ze sekce tělesné výchovy při 
Střední průmyslové škole, Trutnov, Školní 
101, zorganizovali pro své žáky již 10. ročník 
mezitřídního fotbalového turnaje. Celou akci 
zaštítil svým jménem ředitel školy Ing. Vladislav 
Sauer. 
Pro letošní školní rok se do turnaje přihlásilo 
22 týmů, které byly dle pravidel tvořeny výhradně 
žáky jednotlivých tříd studijních a učebních oborů. 
Týmy byly losem rozřazeny do čtyř základních 
skupin, ve kterých bylo 17. a 18.12. 2012 sehráno 
celkem 50 utkání. Do dalších bojů si zajistilo postup 
8 nejlepších týmů, které byly rozděleny do dvou 
semifinálových skupin. Fotbalový turnaj „O pohár 
ředitele“ vyvrcholil 13.2. 2013, kdy byla sehrána 
obě semifinále i finále. Do finále postoupily 2 
nejlepší týmy z každého semifinále. Družstva 
bojovala o prvenství systémem každý s každým. 
V konečném pořadí obsadil třetí příčku tým 
žáků 3. ročníku Slaboproudá elektronika. Druhé 
místo vybojovali žáci 2. ročníku nástavbového 
studia Podnikání. Titul se podařilo obhájit žákům 
2.  ročníku Nástrojař. Zlaté medaile a putovní pohár 
osobně předal pan ředitel. Vítězové během celého 
turnaje neprohráli jediný zápas, vstřelili 34 branek 
a pouze 3 inkasovali. Patrik Doubic z vítězného 
týmu navíc převzal ocenění pro nejlepšího střelce, 
když v nadstavbové části skóroval celkem 8krát. 

Mgr. Petr Karajanis, DiS.
text a foto

10. ročník fotbalového turnaje 
„O pohár ředitele Střední průmys-
lové školy“ má své vítěze 

Akce pro měsíc březen 2013! Cena hodinové 
lekce  pouhých 60 Kč a navíc po celý BŘEZEN Vám 
na každé lekci zajistíme pitný režim ZDARMA! 
Permanentky 50 Kč. 
Iontové nápoje různých příchutí Vám dodají 
spoustu energie po celou lekci. Máte jedinečnou 
možnost si vše vyzkoušet na vlastní kůži. Lekcemi 
Vás provází špičkoví trenéři s certifikací. Lekce 
probíhají vždy v ÚTERÝ a v NEDĚLI od 19 do 20 
hod. Zhubněte společně s námi do plavek a budete 
se cítit mnohem lépe. Tělocvična ZŠ Mládežnická 
(za Kauflandem). Těší se na Vás Janča, Nikol 
a  Pepa, kontakt: 725 960 971, 603 581 970.
 

Aerobic a Zumba  
na ZŠ MLÁDEŽNICKÁ  


