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Nové produktové brožury lákající do krá-
lovských věnných měst nejsou cestovate-
lům k dispozici jen v turistických informač-
ních centrech. Stejně jako loni jsme totiž 
ani letos nevynechali příležitost prezen-
tovat tato krásná města také na velkých 
veletrzích cestovního ruchu a naše typické 
červené stánky tak byly k vidění v Brně, 
v Praze i na oblíbeném veletrhu Infotour 

a cykloturistika v Hradci Králové. Lednové-
ho veletrhu v Bratislavě jsme se účastnili ve 
společné expozici Czechtourismu.

Co jsme nabízeli? Během loňského roku 
jsme sérii našich propagačních materiá-
lů rozšířili o produkt pro cykloturisty, pro 
školní kolektivy a pro milovníky adrenali-
nových zážitků, o aktuální kalendář kul-
turních akcí v roce 2013 a také o reprezen-
tativní brožuru promlouvající především 
krásnými fotografiemi a stručně shrnující 
veškeré možnosti vyžití v královských věn-

Veletržní prezentaci v Praze podpořila v rouše královny Elišky vítězka soutěže  Foto: Aleš Felgr
o titul Královna královských věnných měst Tereza Lagutinová. 

Královská věnná města na veletrzích cestovního ruchu
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ných městech. Všechny tyto materiály spo-
lu s brožurkou pro rodiny s dětmi a souhrn-
nou obecnou brožurou tvoří dohromady 
vizuálně jednotnou řadu a na veletrzích 
se těšily velkému zájmu. Jako dobrý tah se 
ukazují i netradiční pojmenování jednotli-
vých brožurek, která s nadsázkou odkazují 
k historii a zároveň naše materiály spolehli-
vě odlišují od jiných. „Rytíře na kolečkách“ 
či „nebojácné chasníky a děvy“ oslovují 
opravdu jen královská věnná města. A co 
teprve až vydáme ještě zbývající dva pro-
dukty, které „brány královských věnných 
měst“ otevřou „královským prarodičům“ 
a „královnám a dvorním dámám“. Na těch-
to brožurách určených pro seniory a pro 
ženy se již usilovně pracuje, takže celá sé-
rie, kterou doplní ještě samostatná mapa, 
bude před letními prázdninami kompletní.

Při zahájení veletrhu v Hradci Králové, 
který se konal v Aldisu v polovině břez-
na, byly nejnovější propagační materiály 
královských věnných měst slavnostně po-
křtěny a byly rovněž promítnuty minuto-
vé videomedailonky jednotlivých měst. Ty 
budou součástí prezentačního DVD o krá-
lovských věnných městech, které se nyní 
dokončuje. Samotný veletrh jsme, stejně 
jako v loňském roce, obohatili přítomností 
kostýmovaných postav typických pro naše 
města, které komunikovaly s návštěvníky 
veletrhu, a také nejrůznějšími ochutnávka-
mi a drobnými soutěžemi. 

Královská věnná města o sobě tedy dá-
vají vědět víc a víc a to je dobře – to byl 
koneckonců i účel projektu „Královská 
věnná města známá, ale nepoznaná …“. 
Ne všechny jejich atraktivity byly dosud 
v obecném povědomí a nové propagační 
materiály tak nabízejí cestovatelům oprav-
du vyčerpávající tipy na zajímavé výlety 
i vícedenní pobyty. Pro ty hovoří i nevelká 
vzájemná vzdálenost většiny královských 
věnných měst i jejich nádherná okolí. 

Všechny nové produkty Dobrovolného 
svazku obcí Královská věnná města jsou 
průběžně zveřejňovány i na webových 
stránkách www.vennamesta.cz. 

Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností 
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DRUHÝ WORKSHOP 
K CESTOVNÍMU RUCHU 
tentokrát na téma 
„KDYŽ NEVYCHÁZÍ POČASÍ“

Město Trutnov a Turistické informační 
centrum zvou všechny, kteří mají co nabíd-
nout turistům, kteří nevědí, kam se v Trut-
nově vrtnout, když nevychází počasí.
Workshop se koná dne 2. května 2013 
od 15.00 hod. v malém sále v budově 
Městského úřadu Trutnov. Záštitu nad 
konáním workshopu převzal Mgr. Tomáš 
Hendrych, místostarosta města Trutnova.
Bližší informace podá Ing. Hana Nýdrlová, 
ředitelka TIC, tel. 734 300 181.
Těšíme se na bohatou účast a velkou na-
bídku atraktivit.

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

Ing. Hana Nýdrlová
ředitelka TIC Trutnov

Vlastimil Šubrt nebyl jen 
politikem
Nedávno jsme se rozloučili s Ing. Vlastimi-
lem Šubrtem. Současná generace jej znala 
jako přednostu Okresního úřadu v Trutno-
vě a pak především jako senátora. Ing. Šu-
brt však nebyl zdaleka jen politikem.

Velmi blízká mu byla kultura. Napsal ně-
kolik knížek povídkového žánru a byl au-
torem několika divadelních her, z nichž 
některé se hrály nejen na tuzemských 
renomovaných divadelních scénách, ale 
i v zahraničí. Jako divadelní nadšenec 
velmi silně ovlivnil divadelní činnost So-
kola v Dolní Kalné. V krátké době sestavil 
soubor, který čítal více než dvacet herců 
amatérů z Dolní Kalné a blízkého okolí. 
Pod jeho vedením sehrál soubor řadu di-
vadelních her (některé z nich režíroval), se 
kterými vystoupil nejen v Dolní Kalné, ale 
i v širokém okolí. Úspěšné byly například 
„Hrátky s čertem“, „Zvíkovský rarášek“ 
a především mnohokrát reprízovaná Kar-
vašova „Půlnoční mše“. Soubor byl velmi 
úspěšný na celostátní přehlídce vesnických 
souborů v Jindřichově Hradci i na Klicpe-
rově Chlumci.

Sport – to byla další doména Ing. Šubrta. 
Ve svém mládí se závodně věnoval atletice, 
byl velmi dobrým sprinterem. V jeho spor-
tovním životě však jasně dominoval lední 
hokej. Jako hráč odehrál řadu sezón. Po 
svém příchodu do Trutnova v roce 1962 se 
plně věnoval trenérské práci. Sestavil muž-
stvo dorostu, které velmi pečlivě připra-
voval. Mužstvo dosahovalo velmi dobrých 
výsledků i v okresním přeboru mužů, kam 
bylo zařazeno pro nedostatek dorostenec-
kých mužstev na okrese. Většina hráčů to-
hoto týmu v dalších letech tvořila mužstvo 
juniorů, které vyhrálo krajský přebor a pak 
dokonce hrálo kvalifikaci o postup do celo-
státní ligy juniorů s HC Bohemians Praha. 
U toho sice již Ing. Šubrt nebyl, ale hoke-
jové základy dostali hráči již ve zmíněném 
dorosteneckém mužstvu, které Ing. Šubrt 
vedl. Řadu let pracoval i ve výboru trutnov-
ského hokejového oddílu a pro lední hokej 
v Trutnově mnoho vykonal.

Všechna uvedená fakta dokumentují skuteč-
nost, že Vlastimil Šubrt nebyl jen politikem, 
ale také spisovatelem a nadšeným spor-
tovcem, který během svého života odvedl 
v mnoha oblastech velký kus obětavé práce.

Jiří Hradecký

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

V termínu 11. 5. – 30. 6. 2013 otvíráme 
akreditovaný kurz
PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE na 150 hodin 
- VÍKENDOVĚ!

Zveme Vás na jednodenní semináře:
Základy asertivity a empatie v pracovní 
praxi - akreditace MPSV
Termín: 5. 4. 2013, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena 850,- Kč/osoba

Základy zvládání konfliktů nejen v pracov-
ním prostředí - akreditace MPSV
Termín: 9. 4. 2013, 9 – 15 hod. (6 hodin) 
Most k životu, o.p.s., cena 850,- Kč/osoba

Specifika komunikace se seniorem, ageismus
Termín: 17. 4. 2013, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena 850,- Kč/osoba

Psychiatrické minimum
Termín: 23. 4. 2013, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena 850,- Kč/osoba
Další semináře najdete na našich www.
mostkzivotu.cz

Zveme Vás na naše dlouhodobé akredito-
vané 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 kur-
zům: Mgr. Andrea Zvolánková, tel. 775 303 
116 nebo 499 841 998, most.zvolankova@
seznam.cz, www.mostkzivotu.cz

Změna systému MHD v Trutnově
Po uplynutí tří měsíců provozu nového systému 
městské dopravy v Trutnově došlo k vyhodnocení 
jeho fungování. Největším přínosem se ukázalo 
posílení a zpravidelnění linky č. 4, která obsluhu-
je především městské části ležící mimo hlavní osu 
města a zároveň zvyšuje frekvenci spojů z Horní-
ho Starého Města do centra, Poříčí a Lhoty.

Město Trutnov společně s dopravcem a velkými 
zaměstnavateli připravil řadu změn, které mají 
přispět k doladění celého systému. Jako přínos-
né se ukázaly i podněty zaslané neziskovými or-
ganizacemi a občany města.

Nejpalčivější otázku dopravy zaměstnanců do 
Poříčí se podařilo vyřešit posílením linky č. 1. 
V Horním Starém Městě došlo k zavedení nových 
školních a zaměstnaneckých spojů, Česká čtvrť 
prošla významnou změnou v podobě přepra-
covaného systému víkendové dopravy a zvýšení 
dopravní obslužnosti zastávky Výsluní. Vybrané 
méně využívané, zaměstnanecké nebo škol-
ní spoje nově vynechávají zastávku Obchodní 
zóna. O víkendech bylo na žádost občanů obno-
veno v odpoledních hodinách dopravní spojení 
na městský hřbitov. Součástí změn je i sloučení 
nebo zrušení několika minimálně využívaných 
spojů zejména linky č. 6 a převedení vybraných 
spojů linky č. 4 na linku č. 1. 

Mgr. Lukáš Janda

Televizní výzkum 
v domácnostech 2013
Společnost SC&C, která je výzkumnou agen-
turou s dlouhodobými zkušenostmi, provádí 
v našem městě od ledna do konce června 2013 
výzkum, jehož cílem je zachytit současný životní 
styl české společnosti. 
Domácnosti, které budou požádány o účast ve 
výzkumu, byly vybrány podle přísných zásad ná-
hodného výběru. Díky tomuto postupu budou 
zohledněny názory lidí ze všech oblastí České 
republiky a bude zajištěna objektivita výsledků. 
Každý oslovený zastupuje tisíce dalších dospě-
lých osob po celé České republice a podle pravi-
del výzkumu nemůže být nikým nahrazen, proto 
je velmi důležité, aby se lidé, kteří budou oslove-
ni, projektu zúčastnili. 
Získaná data jsou důsledně chráněna dle přís-
ných požadavků zákona 101/200 Sb., o ochra-
ně osobních údajů. Všichni, kdo se na projektu 
podílejí, jsou vázáni mlčenlivostí. V rámci celého 
projektu je zaručena anonymita. Data jsou ucho-
vávána jako přísně důvěrná a budou využita 
pouze k účelu výzkumu.
Žádáme proto občany, kteří budou společností 
SC&C osloveni, aby se do probíhajícího výzkumu 
zapojili. 

-rl-

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

DUBEN

Dvůr Králové nad Labem
6. 4. 2013 - BĚH SAFARI
http://www.zoodvurkralove.cz/
13. – 14. 4. 2013 - DVORSKÁ JEDNIČKA 
9. ročník taneční soutěže pro čtyři věkové 
kategorie z celé ČR. Uvidíte mažoretky, 
roztleskávačky, orientální tanečnice, disco 
dance, show dance, street dance, break 
dance a hip hop.
http://www.ddmdvurkralove.cz/ 
18. 4. – 31. 5. 2013 - ZVÍŘE NENÍ VĚC
Slavnostní zahájení výstavy vybraných dět-
ských prací z 9. ročníku výtvarné soutěže 
s předáním cen se koná tradičně v Galerii 
Zdeňka Buriana v ZOO Dvůr Králové.
http://www.hankuv-dum.cz/ 
30. 4. – 1. 5. 2013 - KRÁLOVÉDVORSKÝ 
MAJÁLES
Tradiční oslavy prvního máje.
http://www.dvurkralove.cz/
http://www.hankuv-dum.cz/

Jaroměř
27. 4. 2013 - POCHOD OKOLO JAROMĚŘE
35. ročník tradičního pochodu okolo Jaro-
měře. Trasy pro pěší i cyklisty.
http://www.tjsokoljaromer.webnode.cz/

Hradec Králové
27. – 28. 4. 2013 - GRAND PRIX HRADEC 
KRÁLOVÉ – SVĚTOVÝ POHÁR KARATE
http://www.karatecup.com/
http://www.spartak.cz/ 

Polička
8. – 14. 4. 2013 - POLIČKA JAZZ 2013
Tradiční víkend plný jazzové muziky, ale 
i divadlo, kino a fotografie s jazzovou te-
matikou.
http://www.jazz.policka.org/ 
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spoLeČenská rubrika

krátCe

Matriční události - únor 2013
Noví občánci města
V měsíci únoru se v trutnovské porodnici  na-
rodilo celkem 44 dětí, z tohoto počtu je 12 ob-
čánků města Trutnova, 5 chlapců a 7 děvčat. 
Uzavřené sňatky
Ve stejném měsíci uzavřely na Staré radnici 
manželství 3 páry. 
Společně s rodinou  a nejbližšími oslavili dne 
2.2. 2013 na Staré radnici zlatou svatbu man-
želé Josef a Marta Růžičkovi z Trutnova. 
Úmrtí
V měsíci únoru zemřelo v Trutnově 40 občanů, 
z tohoto počtu  bylo  22 trutnovských občanů, 
10 mužů a 12 žen.
Jubilea
Členky komise pro občanské záležitosti navští-
vily při životních jubileích v měsíci únoru cel-
kem 37  občanů s gratulací, kytičkou a malým 
dárkem. Touto cestou ještě jednou všem jubi-
lantům blahopřejeme.

Bc. Jana Kudrnáčová
vedoucí oddělení matriky

Přijďte si nechat změřit 
koncentraci cukru v krvi
Oblastní nemocnice Trutnov, územní organizace 
Trutnov Svazu diabetiků České republiky spolu 
s městem Trutnov pro Vás připravily preventivní 
akci: měření glykémie - koncentrace cukru v krvi, 
a to v úterý 16. dubna od 9 do 16 hodin ve vel-
kém sále Městského úřadu v Trutnově.
Změříme Vám glykémii a v případě zjištění zvýše-
ných hodnot Vám odborná pracovnice diabeto-
logické poradny trutnovské nemocnice poradí, 
jak dále postupovat.
Město Trutnov poskytlo pro tento účel velký sál 
městského úřadu, trutnovská nemocnice zajistí 
odborný zdravotní dohled, kterým bude sestra 
poradny pro diabetiky. Pracovnice trutnovské 
územní organizace zajistí organizaci celé akce 
a další potřebný personál.
Trutnovská nemocnice má  dále na starosti pro-
pagaci této akce v místním tisku a sdělovacích 
prostředcích. Sledujte také www.nemtru.cz
Srdečně vás zveme k účasti na této akci a těšíme 
se na shledání s vámi.

Výbor územní organizace Trutnov 
Svazu diabetiků ČR

Pozvánka na Stříbrné podvečery 

Komise pro občanské záležitosti města Trut-
nova 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 se-
tkání 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 

Duben 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. 

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 kontaktujte 
Drahomíru Tvrdíkovou, tel. 603 150 473, 
e-mail: draagon@centrum.cz

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

„školkový režim“. Společný tematický 
program v menším kolektivu dětí. Do-
polední 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

11:00 – 12:00

Nastávající maminky a miminka – volný 
prostor pro vzájemné sdílení nastávají-
cích a novopečených maminek. Poradna 
psychomotorického vývoje a laktační 
poradna.
MIMIHRY – cvičení maminek s ležícími 
miminky (4 – 10 měsíců) 
MIMIHRÁTKY – cvičení maminek s le-
zoucími miminky (8 – 12 měsíců). Lek-
torka Darina Albrechtová.

16:15 – 17:15 Blešky – taneční a pohybová průprava 
pro děti od 4 let s Janou Michaličkovou 
(kurz pro přihlášené, který probíhá v ta-
nečním 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 s Drážou (klavír) 
pro přihlášené

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 zku-
šenost s hudebním nástrojem, tanečky

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 – pátek 26.4. od 17 hod. – cyklus 

workshopů tantrajógy pro ženy v Trutnově. Více infor-
mací na webu, přihlášky přijímá Daniela Krynková, tel. 
777 858 400, e-mail: krynkova@seznam.cz 

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

• CANISTERAPIE – 24.4. 2013 od 16:30 hod. – další léčeb-
né setkání 2 pejsků (čivavy) s dětmi a rodiči – vzděláva-
cí program pro předškolní děti

• RODIČOVSTVÍ JE UMĚNÍ - přijďte nahlédnout do pro-
blematiky rodičovství a výchovy. Termíny 6.4. a 11.5. 
2013. Více informací Mgr. Jana Bartoňová, e-mail: jan-
ka.bartonova@centrum.cz

• JÓGA PRO TĚHOTNÉ (nebo maminky s miminky) – kaž-
dou středu, čas bude upřesněn. Těší se na Vás lektorka 
Ilona Limberská, tel.774 314 413, e-mail: ilona.limber-
ska@email.cz

• JARNÍ BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
 V termínu 15. – 19. dubna 2013
 Pondělí 15.4. příjem 9 - 17 hod.
 Úterý 16.4. prodej 9 - 16 hod.
 Středa 17.4. prodej 9 - 16 hod.
 Čtvrtek 18.4. prodej 9 - 12 hod.
 Pátek 19.4. výdej 9 - 16 hod.
 Zájemcům pro zapsání věcí doma nabízíme archy, kte-

ré je třeba si osobně vyzvednout v MC.
 Více informací k bazaru naleznete na www.mckarolinka.cz 
 Hledáme dobrovolníky na výpomoc během „bazaro-

vého týdne“. Děkujeme.
• LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:

1. RAINBOW DROPS – příměstský tábor pro děti od 
5 do 10 let, v termínu 1.7. - 4.7. 2013, od 8 do 
16 hod. Cena 800,- Kč členové OS KARO, ostatní 
900,- Kč. Dny plné zážitků, tvoření, experimentů 
a angličtiny hravou formou (není nutná znalost). 
Součástí pobytu je plná penze a pitný režim. Ve-
doucí tábora: Petra Richtrová

2. POHÁDKOVÝ TÝDEN – příměstský tábor pro děti 
od 4 do 8 let, v termínu 22.7. – 26.7. 2013, od 8 
do 16 hod. Cena 950,- Kč členové OS KARO, ostatní 
1 100,- Kč. Tvoření, hry, výlety a pobyt v přírodě. 
Pro děti zajištěna plná penze a pitný režim. Vedou-
cí tábora: Pavla Adamová, Šárka Linková

Bližší informace o veškerých aktivitách a provozu na tel. 
702 056 685 nebo na www.mckarolinka.cz, e-mail: mc-
karolinka@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: PREVENCE NEMOCÍ U DĚTÍ 
aneb Co můžeme udělat pro zdraví dětí. 8.4. 
2013 v 17.30 hod., budova CASD, ul. M. Maje-
rové 86/10 (za nemocnicí), lektor: Líba Jobová. 
Ochutnávky.
Více na http://trutnov.ceskesdruzeni.cz
Rozpis témat na rok 2013
květen - 6.5. - Zdravé a ekonomické vaření
červen, červenec, srpen - prázdniny
září - 2. 9. - Jak zvládat stres?
říjen - 7.10. - Cvičení pro radost – správné dýchání
listopad - 4.11. - Jak udržet vyrovnaný rozpočet 
v domácnosti?
prosinec - 2.12. - Pečení zdravého vánočního 
cukroví

Duben v Centru spokojené 
ženy K-studio
Pondělí 8.4. Bedýnkové dobroty
Vše o čerstvém ovoci, zelenině i dalších dobro-
tách z místních zdrojů, které můžete najít v na-
šich nových bedýnkách. Vstupné dobrovolné.

Pondělí 15.4. Je detoxikace důležitá?
Pro koho je detoxikace důležitá? Co může vylep-
šit? Jak se detoxikovat a jak často? Vše důležité 
o jarním detoxu.
Vstupné: 40 Kč
Přátelská posezení začínají v uvedené dny 
v 18 hodin v Centru spokojené ženy K-studio, 
Školní 154, Trutnov. Vstupenky si můžete zajistit 
tamtéž nebo na tel. 777 286 810. Počet volných 
míst je limitován „velikostí“ našeho prostoru.
Připravujeme: Bedýnkové dobroty 
Podrobné informace najdete v našem měsíčníku 
na http://www.k-studio.cz/mesicnik.pdf

Kurz zdravého životního stylu
Kurz je zaměřen na udržování a zlepšování po-
hybové aktivity a kondice. Program se skládá ze 
4 lekcí (jedna lekce cca 1,5 hod.). Cílem každé lek-
ce je navodit nenásilnou formou žádoucí změny 
v nevhodném chování, myšlení a emocích a díky 
tomu změnit životní styl. Kurz je určen pro všech-
ny, kteří mají chuť se sebou něco dělat a nevědí, 
jak začít. Začínáme od 9.4. 2013 - každé úterý 
v 16.00 hod. v Trutnově u restaurace Dvoračka.
NORDIC WALKING je chůze se speciálními hůlkami, 
kterou je možno provozovat kdekoli po celý rok. Je 
velmi vhodná pro zlepšování tělesného a duševního 
stavu bez ohledu na talent, kondici i věk.
Cena: 250,- Kč (půjčovné za hole 25,- Kč)
Vybavení: nízká sportovní obuv, pohodlné oble-
čení, pití
Kontakt: Zdeňka Matyášová, tel.: 728 384 184, 
e-mail: nw.trutnov@seznam.cz, www.nw-trut-
nov.ctvrta.cz
Z důvodu omezeného počtu účastníků kurzu je 
nutné se objednat předem.
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odbory Městského úřadu inforMují

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto bytů
Na základě usnesení Rady města v Trutnově ze 
dne 18.3. 2013 zveřejňujeme záměr města pro-
najmout byty:

Trutnov 2 – Dlouhá čp. 573 
/objekt na st.p. 1382 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Horní Staré Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. kk+1 o výměře 
- pokoj 25,87 m2, standardní byt, číslo bytu 18, 4. 
podlaží. Součástí bytu je WC + koupelna 5,90 m2, 
předsíň 7,88 m2, sklep 2,34 m2 a balkón 20,40 m2. 
Topení dálkové. 
Minimální měsíční nájemné: 1 791,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2.4. 
2013 v 8.00 hod. přímo na místě.

Byt Dlouhá 573 o vel. kk+1, standardní byt, se 
bude pronajímat na dobu neurčitou na základě 
výběrového řízení, kde se bude nabízet předpla-
cení nájemného. Předplacení nájemného musí 
být nabídnuto minimálně ve výši 50 000,- Kč. 

Trutnov – Barvířská čp. 27
/objekt na st. p. 32/1 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře 
- kuchyň 12,56 m2, pokoj 21,65 m2, standardní 
byt, číslo bytu 3, 1. podlaží. Součástí bytu je WC 
+ koupelna 3,25 m2, předsíň 2,85 m2 a komora 
1,42 m2. Topení etážové plynové. 
Minimální měsíční nájemné: 2 152,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2.4. 
2013 v 8.30 hod. přímo na místě.

Trutnov – Na Vrchu čp. 152
/objekt na st.p. 167/2 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
- kuchyň 19,55 m2, 1. pokoj 17,78 m2, 2. pokoj 
23,41 m2, standardní byt, č. bytu 911, 1. podlaží. 
Součástí bytu je koupelna 5,53 m2, WC 1,98 m2, 
předsíň 6,38 m2, spíž 2,26 m2, komora 1,98 m2 
a sklep 14,00 m2. Topení etážové plynové.
Minimální měsíční nájemné: 4 791,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2.4. 
2013 v 8.45 hod. přímo na místě.

Trutnov – Na Struze čp. 153
/objekt na st.p. 43/2 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře 
- kuchyň 17,50 m2, 1. pokoj 30,90 m2, 2. pokoj 
20,10 m2, 3. pokoj 13,10 m2, standardní byt, číslo 
bytu 2, 2. podlaží. Součástí bytu je WC 3,60 m2, 
koupelna 9,10 m2, předsíň 10,30 m2, sklep 8,86 m2 
a půda 20,00 m2. Topení etážové plynové. 
Minimální měsíční nájemné: 6 885,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2.4. 
2013 v 9.00 hod. přímo na místě.

Byty Barvířská 27, Na Vrchu 152 a Na Struze 153 
se budou pronajímat na dobu neurčitou na zá-
kladě výběrového řízení, kde se bude nabízet 
měsíční nájemné a zároveň předplacení ná-
jemného. Předplacení nájemného musí být na-
bídnuto minimálně ve výši 50 000,- Kč. Bude se 
posuzovat měsíční nájemné. V případě rovnosti 
nabídek se bude posuzovat i výše předplacení 
nájemného.

Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou k dispo-
zici na internetových stránkách, v inforecepci 
a na bytovém oddělení MěÚ Trutnov.

Žádosti je možné podat do 5.4. 2013 do 
12.00 hod. Veřejné otvírání obálek 9.4. 2013 
v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov. 
Bližší informace obdržíte na majetkovém odbo-
ru MěÚ, čís. dveří 409, tel. 499 803 282.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto 
nebytových prostor
Na základě usnesení Rady města v Trutnově pod 
č.j. 2013-123/3 ze dne 18. 2. 2013 zveřejňujeme 
záměr města pronajmout nebytové prostory:

Trutnov – Palackého čp. 107
objekt na st.p.č. 184 v kat. úz. Trutnov, část měs-
ta Vnitřní Město

Jedná se o nebytové prostory v I. NP o celkové 
výměře 18,80 m2 (1 prodejna 18,00 m2 a 1 výloha 
0,80 m2).
Nebytové prostory jsou vhodné k provozování 
prodejny, kanceláře nebo provozovny služeb.
Úvodní cena pro jednání:
2 223 Kč/m2/rok za kancelář a výlohu
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 nebytových prostor 
k požadovanému způsobu využití s tím, že v pří-
padě ukončení nájemní smlouvy nebude zhod-
nocení nebytových prostor 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. 5. 2013.

Žádosti je možné podat do: 8. 4. 2011 do 14.00 
hod.
Veřejné otevírání obálek: 9. 4. 2011 v 8.00 hod., 
malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je slože-
ní kauce ve výši 4 200 Kč na účet města, vedený 
u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, 
variabilní symbol 3620534, konstantní symbol 
0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, případně název právnické osoby.

K žádosti o pronájem nebytového prostoru ža-
datel musí přiložit doklad o složené kauci a sdě-
lení čísla účtu žadatele pro vrácení kauce. Kauce 
úspěšného žadatele bude použita na úhradu 
nájemného. Neúspěšným žadatelům bude kauce 
vrácena. Kauce nebude úročena. V případě od-
stoupení 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 výpisu z obchod-
ního rejstříku. (Součástí nájemní smlouvy bude 
kopie živnostenského listu nebo výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační recep-
ci 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 žá-
dosti vyjádřena číselnou hodnotou. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpoz-
ději do doby možnosti podání žádosti v zalepe-
né obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFORECEP-
CE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám. čp. 165, 
541 16 Trutnov, a heslem: PRONÁJEM NEBYTO-
VÝCH PROSTOR, Trutnov – Palackého čp. 107, 
„NEOTVÍRAT“.

Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel možnost 
dávat písemné připomínky a námitky, nejpozdě-
ji 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 odstou-
pit od tohoto záměru.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

Změny v placení poplatku 
za komunální odpad
Od letošního roku dochází ke změně v placení 
místního poplatku za svoz komunálního od-
padu. Celková roční částka poplatku ve výši 
480,- Kč zůstává nezměněna, ale je splatná ve 
dvou splátkách, a to nejpozději do 25. května 
a 25. listopadu. Pro občany, kteří si zvolili placení 
jednou ročně, platí termín splatnosti do 25. květ-
na. Tento termín platí rovněž pro osoby, které 
mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuál-
ní rekreaci nebo byt či rodinný dům, ve kterém 
není hlášena k pobytu žádná osoba. 

Z těchto důvodů žádáme občany, kteří mají pro 
platbu tohoto poplatku zřízen trvalý příkaz 
k úhradě, aby si změnili termíny splatnosti a zá-
roveň si opravili i variabilní symbol platby. 

Nový variabilní symbol bude desetimístný ve tva-
ru 999 plus původní sedmimístný variabilní sym-
bol, např. 9990135200.

Dále žádáme všechny občany, aby nám veškeré 
změny, např. změnu bydliště, změnu počtu osob 
(narození dítěte), nárok na osvobození apod., 
hlásili co nejdříve (vyhláška stanoví do 15 dnů 
ode dne, kdy změna nastala). Naší snahou je, 
aby byl poplatek stanoven správně, a k tomu po-
třebujeme včasné informace.

Ing. Dáša Mařanová 
ved. odd. místní daně a poplatky

PŮJČKY ZE STÁTNÍHO FONDU 
ROZVOJE BYDLENÍ NA OPRAVY 
BYTOVÉHO FONDU

Jak jsme Vás již v Radničních listech infor-
movali, poskytuje město Trutnov prostřed-
ky z půjčky od Státního fondu rozvoje 
bydlení ČR na opravy bytového fondu na 
území města Trutnova s výhodným úro-
kem 3 % a žadatelé mohou žádat až do 
výše 3 mil. Kč, přičemž půjčka nesmí pře-
sáhnout 50 % rozpočtu opravy nebo mo-
dernizace. Zbývajících 50 % musí žadatel 
krýt z jiných zdrojů.
Původní termín poskytnutí půjček je pro-
dloužen do 31. 12. 2013.
Žádáme proto zájemce o půjčku ze Stát-
ního fondu rozvoje bydlení, aby si podali 
žádosti nejpozději do 31. 8. 2013.
Žádosti o půjčku si mohou podat jak 
právnické osoby (společenství vlastníků 
bytových jednotek, bytová družstva), tak 
i fyzické osoby na opravu bytových domů, 
rodinných domků a bytů.
Celkem již bylo vyčerpáno 7 402 959,- Kč. 
Bližší informace včetně formulářů žádostí 
o půjčku můžete získat na odboru rozvo-
je města a územního plánování Městské-
ho úřadu v Trutnově nebo na webových 
stránkách města www.trutnov.cz. 

Eva Novotná
odbor rozvoje města a ÚP
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Polská  čp. 367 Trutnov
Čtyřpodlažní budova, objekt využívá 
Střední odborná škola podnikatelská. 
Úvodní cena k jednání: 11 000 000 Kč

Horská  čp. 142 Trutnov HSM
Zděný dvoupodlažní prázdný dům se 
2 bytovými jednotkami.
Úvodní cena k jednání: 800 000 Kč

Náchodská TU - býv. zahradnictví
Areál vč. garáže, budovy a pozemků
o celkové výměře 3 934 m2, volný.
Úvodní cena k jednání: 7 000 000 Kč

Horská  čp. 187 TU-HSM (MACHAČ)
Třípodlažní objekt se šesti nebytovými 
prostory, z toho tři jsou volné.
Úvodní cena k jednání: 8 000 000 Kč

Benešova  čp. 510 Trutnov 3
Zděný nárožní dům, bývalé kino OKO,
později klub ODEON.
Úvodní cena k jednání: 2 600 000 Kč

Horská čp. 65 Trutnov HSM
Třípodlažní objekt se 3 nebyt. prostory
a 1 bytovou jednotkou (146,28 m2).
Úvodní cena k jednání: 2 800 000 Kč

Studenec  čp. 63
Zděný dvoupodlažní prázdný dům se
2 bytovými jednotkami.
Úvodní cena k jednání: 1 100 000 Kč

Na Nivách  čp. 57 - býv. BONANZA
Víceúčelová budova s restaurací, sálem, 
kancelářemi a byt. j. 2+1 (62,1 m2).
Úvodní cena k jednání: 4 250 000 Kč

Garáž v ul. Kožešnická Trutnov 3
Volně stojící garáž bez el. energie,
obsazena nájemcem s 2m. výp. lhůtou.
Úvodní cena k jednání: 100 000 Kč

Garáž Jiráskovo náměstí Trutnov
Dvougaráž o podl. ploše 43 m2,
obsazena nájemci s 2m. výp. lhůtou.
Úvodní cena k jednání: 300 000 Kč

Byt 2+1 v čp. 264 Lípové nám. TU 3
Volný byt o podlahové ploše 88 m2 včet-
ně příslušenství (sklep).
Úvodní cena k jednání: 555 000 Kč

Nebyt v čp. 374 Lípové nám. TU 3
Nebytový prostor č. 374/10 o podlahové plo-
še 82 m2, obsazen nájemcem Česká pošta s.p.
Úvodní cena k jednání: 1 045 000 Kč

MĚSTO TRUTNOV NABÍZÍ K PRODEJI TYTO NEMOVITOSTI 

Bližší informace poskytuje majetkový odbor MěÚ v Trutnově, kancelář č. 408, tel. 499 803 279, 499 803 281 nebo na www.trutnov.cz 
(Městský úřad - Nabídky MěÚ).
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Ve středu 24. dubna 2013 proběhnou talentové 
přijímací zkoušky do 6. ročníku sportovní třídy 
Základní školy Komenského v Trutnově. 

Sportovní třídy (dále jen ST) jsou specializované 
třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. 
Sportovní třídy jsou určené všem žákům a žá-
kyním, kteří mají rádi pohyb, sport a uvítali by 
více hodin tělesné výchovy týdně. Součástí nápl-
ně jsou také dva výcvikové tábory ročně (zimní 
a letní). Žáci díky tomuto systému získávají pod 
vedením aprobovaných učitelů, kteří jsou záro-
veň držiteli nejvyšších trenérských licencí, kva-
litní všeobecný pohybový základ. Nadstavba, 
tzn. specializovaná příprava, pak probíhá v režii 
jednotlivých sportovních klubů. ZŠ Komenského 
úzce spolupracuje s těmito sportovními kluby 
a vytváří podmínky umožňující skloubit studium 
a sport. V současné době nabízíme žákům člen-
ství v těchto sportovních odvětvích (klubech): 
• běh na lyžích (SK Olfin car – Vella Trutnov) 

- hlavní sport, podporovaný MŠMT

• horolezectví a kanoistika (Yetti club)
• basketbal (BK Loko Trutnov)
• akrobatický rokenrol (Freedom Trutnov) 
• florbal - školní sportovní kroužek 

Nejen všestranně zaměřená tělesná výchova, ale 
i mimoškolní sportovní aktivity probíhají v no-
vém školním sportovním areálu, který patří mezi 
nejmodernější v republice. Mimo sportovní vyžití 
nabízí škola svým žákům i výuku v moderně za-
řízených počítačových učebnách, třídy s interak-
tivními tabulemi a výuku všech světových jazyků. 
Sraz k přijímacím zkouškám je ve středu 
24.4. 2013 ve 13.00 hod. ve sportovním obleče-
ní před budovou Základní školy Komenského 
v Trutnově. Přijímací zkoušky se skládají z jedno-
duchých pohybových testů - člunkový běh, skok 
z místa, hod, desetiskok, leh-sedy 1 min, shyby, 
hloubka předklonu, sprint 50 m, běh 1 km.
Bližší informace získáte na www.zskomtu.cz nebo 
Vám je poskytne vedení školy, tel. 499 811 195.

Přijímací zkoušky do sportovních tříd ZŠ Komenského v Trutnově

zprávy z Města

Ve středu 20.2.  se na CZECH SALES ACADE-
MY Trutnov – střední odborné škole s. r. o., 
po roce opět sešli žáci 8. a 9. tříd základních 
škol z trutnovského regionu, aby se utkali 
v soutěži o NEJLEPŠÍ BUSINESSTEAM 2013. 
Tato soutěž, při které si žáci mohli ověřit 
své znalosti z oblasti finanční gramotnos-
ti a podnikání, schopnost pracovat v týmu 
nebo prokázat své kreativní dovednosti při 
tvorbě reklamy, proběhla v rámci akce BUSI-
NESSDAY 2013.
Akce se zúčastnilo celkem 8 pětičlenných 
týmů ze ZŠ Úpice - Lány, ZŠ a MŠ Radvani-
ce, ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem a ZŠ 
Mládežnická Trutnov. Jejich výkony hodnoti-
la odborná porota, ve které zasedli zástupci 
partnerů celé akce – Ing. Vašáková z Hospo-
dářské komory České republiky, Mgr. Ing. 
Kameníková z Krkonošského deníku, p. Sy-
rovátka z MISservice, s.r.o., Ing. Vít, vyučující 
odborných ekonomických předmětů na naší 
škole, a p. Mádle, absolvent naší školy. Dal-
šími partnery soutěže byla Komerční banka, 
pobočka Trutnov, a Omega Investment a.s., 
zřizovatel naší školy.   
Stejně jako v loňském roce byl první soutěžní 
úkol zadán v předstihu, aby se na něj mohly 
soutěžní týmy dostatečně připravit. Soutěžící 
měli vymyslet název svého týmu, jeho motto 
a logo, připravit jmenovky pro členy týmu 
a připravit krátké představení celého týmu. 
Dále měli soutěžící odpovědět na otázky 
týkající se české měny, prokázat orientaci 
v kurzovním lístku a dovednost přepočtu cizí 
měny na CZK, doplnit informace o bankov-
ních kartách a studentských účtech, zorien-
tovat se ve vydané faktuře a odhalit chyby, 
které v ní byly, a vytvořit reklamní propagaci 
vylosovaného předmětu. Soutěžící nezkla-
mali a stejně jako loni porotu velmi pobavili 
prezentacemi posilovacích strojů a pomůcek, 
švihadla nebo badmintonové rakety. Velmi 
dobře si poradili i se zvídavými otázkami po-
rotců. 
Prvenství vybojoval a titul „NEJLEPŠÍ BUSINE-
SSTEAM 2013“ získal tým FČELY ze ZŠ Úpi-

ce - Lány, těsně za nimi skončil ROPCHOD 
s.r.o. ze ZŠ Mládežnická Trutnov, 3. místo 
patří týmu Moneyaci ze ZŠ a MŠ Radvanice. 
Vítězné týmy získaly kromě medailí a diplo-
mů i pěkné ceny od Komerční banky, CSA 
Trutnov a MISservice, s.r.o. Ostatní účastníci 
obdrželi účastnické certifikáty a od partnerů 
akce drobné odměny. 
Děkujeme všem soutěžícím za účast a před-
vedené výkony, členům poroty za čas, který 
naší soutěži věnovali, a partnerům akce za 
hodnotné ceny a těšíme se na setkání při 
příštím ročníku „BUSINESSDAY“. 

Mgr. Ivana Balánová 
CSA Trutnov

Vítězný tým s porotou.   Foto: archiv CSA Trutnov

CSA Trutnov se zapojila do nového projektu 
„Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, kte-
rý v rámci operačního programu Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost realizuje Fond 
dalšího vzdělávání (příspěvková organizace 
MPSV ČR). Projekt je určen osobám, které 
potřebují získat praxi (nezaměstnaní, lidé 
vracející se na pracovní trh po pauze, např. 
po rodičovské dovolené, absolventi škol). Na 
naší škole bude možné absolvovat 320hodi-
novou stáž na pozici Asistentka, recepční. 
Přihlášky lze podávat po registraci uchazeče 
na www.stazevefirmach.cz.

CSA Trutnov

Most k životu, o.p.s., 
a pomoc pěstounům
Most k životu, o.p.s., připravuje novou 
službu pro rodiny s dětmi v náhradní ro-
dinné péči. (Pověření od Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje – výkon sociál-
ně-právní ochrany dětí.)
Společnost chce pěstounům nabídnout 
pomoc a poradenství, pro děti různé 
volnočasové aktivity. Budou zajišťována 
setkání rodin s odborníky (terapeut, psy-
cholog, pediatr atp.), doučování dětí, ví-
kendová setkání se společným i děleným 
programem pro rodiče a děti, vzdělávání 
pěstounů, společnost též poskytne veške-
ré poradenství, například v oblasti financí, 
práva nebo výchovy dětí. 
Více info na tel. č. 499 841 998, 777 303 115.

Mgr. Michal Bořek
ředitel společnosti Most k životu, o.p.s.

Nejlepší BUSINESSTEAM 2013 je z Úpice Co dělají příšerky?
Projekt Virtual Museum Of Monsters na ZŠ 
Mládežnická a pěti partnerských zahranič-
ních školách pokračuje. Čtveřice vyučujících 
naší školy se právě vrátila z pětidenního po-
bytu v anglickém Cossingtonu, kde společně 
s partnery ze Španělska, Portugalska, Itálie, 
Švédska a Anglie připravovala podklady pro 
další projektové aktivity.

Počasí v Anglii bylo učebnicové. Mlha, déšť 
a chlad. Poznali jsme anglický venkov a malou 
školičku pro 105 dětí ve věku od čtyř do jede-
nácti let. Budovy školy měly moderně vybave-
né třídy interaktivními tabulemi, notebooky, 
vizualizéry a zvídavé žáky, kterým se věnoval 
nejenom učitel, ale také jeho asistent. Zažili 
jsme tu vřelé přijetí a v rámci dne věnované-
ho knihám jsme prezentovali anglickým dě-
tem legendu o trutnovském drakovi. 

A co se tedy děje v projektu? Je toho skuteč-
ně mnoho. Zhotovené příšerky opustily své 
rodné země a vydaly se do světa. Naše „mlá-
dežnická“ příšerka se jmenuje Matylda a nyní 
hostuje v Itálii. K nám do Trutnova dorazila za 
svým prvním dobrodružstvím Cossie, příšerka 
z anglického Cossingtonu. Naši žáci ji jak se 
patří přivítali a hned ji zapojili do školního ži-
vota. Vyzkoušela si hodinu tělocviku, s druhá-
ky si zaplavala, zhlédla hodiny angličtiny, bo-
bovala a oslavila s vyučujícími ZŠ Mládežnická 
Den učitelů. Byla zahájena také spolupráce 
s pobočkou Městské knihovny Trutnov v HSM, 
kterou Cossie navštívila s páťáky. Volili jsme 
Miss Příšerku, spojili se přes Skype s kamarády 
z Itálie, zpívali písničku o Matyldě a vzpomí-
nali na ni v den jejího svátku 14. března.

Nově zahajujeme práci na příšerkách pro 
virtuální muzeum, chystáme podklady pro 
multijazyčný slovník a plánujeme „příšerný“ 
příběh, který sestavíme společně s italskými 
kamarády. Projekt je určen pro děti prvního 
stupně a ty si ho opravdu užívají. Putování 
naší Matyldy i další naše aktivity můžete sle-
dovat na: www.vmmonsters.eu.

Za projektový tým ZŠ Mládežnická 
Mgr. Michal Strnad 
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Základní škola pro žáky se specifi ckými poru-
chami učení, Trutnov 3, Voletiny 1

Exkurze do automobilky 
Mladá Boleslav
V rámci projektu Nové technologie ve výu-
ce, který má mimo jiné za cíl zvýšit motivaci 
k uplatnění se v technických oborech, navští-
vili 4. března žáci 5. až 9. ročníku naší ško-
ly Muzeum a výrobní závod Škoda v Mladé 
Boleslavi. V nově otevřené a moderně uspo-
řádané expozici muzea se seznámili s historií 
výroby automobilů značky Škoda od jejích 
počátků až po nejnovější modely. Nechyběla 
ani možnost prohlédnout si závodní auta či 
restaurátorskou dílnu, která prezentuje vozy 
před renovací. Prostřednictvím monitorů 
mohli žáci také sledovat přenosy z některých 
výrobních procesů. Po prohlídce muzea na-
vštívili lisovnu a dílnu, kde se vyrábějí motory, 

přímo ve výrobním provozu v automobilce. 
Dozvěděli se mnoho nových informací o celé 
fi rmě a na vlastní oči mohli sledovat, jak se 
z obyčejného plechu rodí celý automobil.

Mgr. Stanislava Tejchmanová

Počet problémových 
uživatelů drog mírně stoupá

Situace na drogové scéně v roce 2012 vyka-
zovala na okrese Trutnov mírně se zvyšující 
počet problémových uživatelů návykových 
látek. Situace kopíruje trendy, které jsou 
pozorovány v celé České republice. 
Vedoucí Kontaktního centra RIAPS Trutnov 
Ondřej Čalovka představuje služby pro uži-
vatele drog: „Na okresní úrovni dlouhodo-
bě poskytujeme nízkoprahové ambulantní 
a terénní služby osobám závislým a závis-
lostí na návykových látkách ohroženým. 
Ambulantní část služby je provozována 
v Trutnově, terénní pracovníci služby vyrá-
žejí do dalších měst – Vrchlabí, Dvora Krá-
lové nad Labem, Hostinného a Trutnova. 
Služby však využívají osoby ohrožené zá-
vislostí z celého okresu, ze Žacléře, Úpice, 
Svobody nad Úpou i dalších podhorských 
oblastí.“
Ze statistik zařízení z roku 2012 je patrné, 
že počet problémových uživatelů drog mír-
ně narůstá. Ondřej Čalovka k tomu uvádí: 
„Počet problémových uživatelů drog, tedy 
osob užívajících heroin a další opiáty, ko-
kain, amfetamin, pervitin, či injekčních uži-
vatelů jakékoliv jiné drogy celorepubliko-
vě mírně stoupá. Aktuálně je odhadován 
okolo 42 tisíc. V Královéhradeckém kraji 
se pohybuje okolo 1 100 osob. V regionu 
Trutnovska je nejrozšířenější pervitin. Opi-
áty jako heroin, surové opium a substituční 
léky jsou zneužívány v menší míře. V roce 
2012 využilo ambulantní či terénní služby 
Kontaktního centra RIAPS 276 uživatelů 
drog. Pro 72 % klientů je hlavní drogou 
pervitin, 7 % preferuje opiáty, marihuana 
a hašiš se podílí 9 %, alkohol 11 % a zby-
tek připadá na ostatní návykové látky. Po-
čet injekčních uživatelů narostl o 21 % na 
187 osob.“
Vedle nelegálních drog je vážným problé-
mem také škodlivé pití alkoholu a závis-
lost na něm. Nízkoprahové adiktologické 
služby jsou uživatelům alkoholu dostup-
né často velmi obtížně. Ambulantní péče 
v rámci AT ambulancí či ordinací psychiatrů 
je v mnoha případech pro tyto osoby svým 
vysokým prahem neakceptovatelná a oni ji 
buď vůbec nevyužívají, či z ní vypadávají. 
„I z tohoto důvodu naše Kontaktní cent-
rum začalo od března loňského roku po-
skytovat odborné služby osobám ohrože-
ným závislostí na alkoholu. V rámci České 
republiky se zatím jedná o jev spíše ojedi-
nělý a zároveň progresivní,“ informuje On-
dřej Čalovka.
Kontaktní centrum však neomezuje po-
skytování služeb pouze na uživatele drog. 
Našimi klienty jsou i rodiče a další osoby 
blízké uživatelům drog. V minulém roce 
jich využilo poradenské služby 22. „Dalo 
by se říci, že klientem je i celá veřejnost. 
Poskytováním služeb snižujeme pravděpo-
dobnost přenosu infekčních chorob v po-
pulaci uživatelů drog, tím pádem zároveň 
v populaci celé. Aktuálně testujeme na HIV 
nejen uživatele drog, ale všechny osoby, 
které mají podezření na nákazu virem HIV. 
V rámci terénních služeb sbíráme odhoze-
né stříkačky. Jen loni jich bylo 144 kusů,“ 
uzavírá Ondřej Čalovka. 
Kontakt: Mgr. Ondřej Čalovka, vedoucí služ-
by, adiktolog, RIAPS – Kontaktní centrum 
a terénní služby, Procházkova 818, 541 01 
Trutnov, tel.: 499 828 144, 731 441 267(9), 
www.riaps.cz

Základní škola, Trutnov, Komenského 399 
realizuje v současné době dva projekty spo-
lufi nancované Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky. Jejich 
zaměření se týká podpory rozvoje inkluziv-
ních podmínek pro vzdělávání žáků s určitým 
typem postižení nebo znevýhodnění a pro-
fesního rozvoje pedagogických pracovníků 
školy prostřednictvím jejich dalšího vzdělává-
ní. Oba projekty byly schváleny a podpořeny 
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.
Od začátku ledna 2012 realizuje škola pro-
jekt s názvem „Škola pro všechny“ (regis-
trační číslo: CZ.1.07/1.2.21/01.0027). Hlavním 
cílem je rozvoj rovných podmínek ve vzdě-
lávání pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Tohoto cíle je dosahováno pro-
střednictvím pravidelného programu dou-
čování, reedukací specifi ckých poruch učení 
a chování, vytvářením metodických mate-
riálů a dále také poskytováním metodické 
podpory a poradenství žákům, učitelům a ro-
dičům. Na projektových aktivitách se podílí 
lektoři doučování, speciální pedagog a školní 
psycholog. 
Za první rok realizace projektu bylo dle ma-
nažerky projektu Mgr. Žanety Ferdinandové 
podpořeno celkem 370 žáků, což je více než 
polovina všech žáků na škole. Poradenství ze 
strany speciálního pedagoga nebo školní psy-
choložky využilo 31 rodičů a metodickou pod-
poru čerpalo 29 pedagogických pracovníků.
Od začátku letošního roku je v projektu vy-
užívána supervize, jež je externě dodávanou 
službou, kterou vede zkušený supervizor 
s potřebnou praxí a supervizním výcvikem. 
„Očekáváme, že nám pomůže dosáhnout 
ještě lepších pracovních výsledků než dosud, 
ale hlavně chceme podpořit naše pracovníky 
školního poradenského pracoviště, pro které 
může být řešení jednotlivých případů, týka-
jících se žáků, rodičů i pedagogů, velmi ná-
ročné,“ uvedla Ferdinandová. Projekt bude 
zakončen 31. 8. 2014.
Dalším projektem, který je zde úspěšně reali-
zován, je „Zvyšování kompetencí a podpora 

profesního rozvoje pedagogických pracov-
níků ZŠ Trutnov, Komenského 399“ (regis-
trační číslo: CZ.1.07/1.3.43/01.0020). Projekt 
je realizován od 1. 9. 2012 a podporu budou 
moci pedagogičtí pracovníci školy čerpat až 
do 30. 4. 2014. 
Cílem projektu je zvyšování kompetencí 
prostřednictvím profesního rozvoje pedago-
gických pracovníků školy ve dvou klíčových 
oblastech – využívání ICT ve výuce a v oblasti 
kurikulární reformy. První jmenovaná oblast 
je zaměřená především na práci s programy 
MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, ale také 
Corel DRAW a Adobe Photoshop. Zvyšování 
kompetencí v oblasti kurikulární reformy se 
týká zejména tématu týmová práce, úspěš-
ná komunikace, zvládání emocí, řešení kri-
zových situací, asertivita a dalších. Všechny 
vzdělávací akce jsou akreditovány MŠMT.
„Od začátku projektu již proběhly čtyři se-
mináře, z toho jeden výjezdní dvoudenní. 
Každého semináře se zúčastnilo minimál-
ně 10 pedagogů. Předpokládáme, že se do 
projektu zapojí celkem 52 pedagogických 
pracovníků školy v rámci 18 vzdělávacích 
akcí. V průběhu projektu vznikne také nový 
e-learningový kurz Finanční, čtenářská a ma-
tematická gramotnost, jež bude rozvíjet do-
vednosti našich učitelů pomocí moderních 
metod a forem výuky vedoucích k rozvoji klí-
čových kompetencí žáků,“ sdělil ředitel školy 
Petr Horčička.
Základní škola, Trutnov, Komenského 399 je 
jednou ze sedmi základních škol v Trutnově. 
Poskytuje úplné základní vzdělání od 1. do 
9. ročníku. Hlavním segmentem jsou běžné 
třídy základní školy. Kromě toho jsou součás-
tí školy také sportovní třídy a speciální třídy 
pro děti se zdravotními znevýhodněními, 
především potom s poruchami učení a chová-
ní. Vzhledem k bezbariérovosti školy mohou 
být v těchto třídách integrováni i žáci s těles-
ným a smyslovým postižením.

Za ZŠ, Trutnov, Komenského 399
Mgr. Žaneta Ferdinandová

FINANCE Z EU POMÁHAJÍ ROZVÍJET ZÁKLADNÍ ŠKOLU, 
TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399

Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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V roce 1982 poprvé vyhlásil Taneční komitét ITI (In-
ternational Theatre Institut) 29. duben Mezinárod-
ním dnem tance. Od té doby je tento den každo-
ročně slaven na celém světě a připomíná narození 
velkého tanečního reformátora Jeana Georgese 
Noverrea (1727). 
Záměrem Mezinárodního dne tance a Poselství 
(které je každoročně vyhlášeno) je spojit dohro-
mady všechen tanec, jeho různé podoby a proje-
vy, oslavit tuto divadelní formu a radovat se z její 
univerzality, která ruší veškeré politické, kulturní a 
etnické bariéry, a spojit lidi dohromady společným 
jazykem - tancem. 

29. duben 2013 je v Trutnově otevřen všem zájem-
cům z řad veřejnosti, kteří si chtějí vyzkoušet ně-
který z tanečních stylů, který nabízíme (např. scé-
nický tanec, balet, street dance, break dance, rock 
and roll a latinsko-americké tance).
Celý den bude koncipován tak, že v dopoledních 
hodinách proběhnou taneční workshopy pro žáky 
základních škol a odpoledne taneční workshopy 
pro veřejnost, které jsou určeny všem bez rozdílu 
věku a dosavadních tanečních zkušeností.
Srdečně zveme do Základní umělecké školy ve 
Školní ulici (budova A), kde budou od 17.30 hodin 
probíhat následující lekce:

Základní umělecká škola Trutnov ve spolupráci s občanským sdružením Studio 
a tanečními skupinami z Trutnova pořádá oslavu Mezinárodního dne tance

„Den plný tance“

Mateřská škola, Trutnov 
představuje grantový projekt:

„Implementace Standardů 
předškolního vzdělávání 
do praxe mateřských škol“

Z operačního programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost se naší mateřské škole ve 
spolupráci s poradenským a konzultačním 
střediskem pro strategický rozvoj ve vzdě-
lávání In puncto education podařilo získat 
finanční podporu na realizaci projektu s ná-
zvem „Implementace Standardů předškol-
ního vzdělávání do praxe mateřských škol“. 
Projekt svým obsahem aktuálně reaguje na 
změny ve vzdělávací politice - záměr zave-
dení Standardů předškolního vzdělávání 
- aktuálně Konkretizovaných očekávaných 
výstupů PV. Pro pedagogické pracovníky 
Mateřské školy, Trutnov nastavuje podporu 
profesního rozvoje s důrazem na oblast ku-
rikulární reformy prostřednictvím nabídky 
seminářů, kurzů, konzultační a poradenské 
činnosti. Prostřednictvím cílených vzdělá-
vacích aktivit připravuje pedagogy na im-
plementaci Konkretizovaných očekávaných 
výstupů PV do praxe mateřských škol, čímž 
aktuálně reaguje na nové prvky kurikulár-
ní reformy. Projektový záměr dále přispívá 
k rozvoji klíčových kompetencí pedagogů 
a k prohloubení jejich odborné kvalifikace 
v oblasti cizích jazyků a práce s ICT.
Realizace projektu zvýší připravenost pedago-
gických pracovníků všech odloučených praco-
višť Mateřské školy, Trutnov na praktické zave-
dení změn, které průběžně přináší kurikulární 
reforma do předškolního vzdělávání.

Pavla Kubečková
manažerka projektu 

„Implementace Standardů předškolního 
vzdělávání do praxe mateřských škol“

CZ.1.07/1.3.43/02.0012

Mateřský klub ŽELVIČKA,
při ZŠ, Mládežnická 536, Trutnov 2

… jedeme dál, a proto se do Želvičky můžete 
vydat každý den v obvyklém čase od 9 do 15 h. 
V herně najdete například kuličkový bazén, 
klouzačky, sedací vaky a spoustu hraček. V dru-
hé místnosti můžete využít gymbally i overbally 
a na prostorné chodbě se děti mohou projet na 
odrážedlech. Pokud budete mít pohybu málo, 
zajděte si na cvičení rodičů s dětmi, rozdělené 
podle věku:

ÚTERÝ: 
9 h – CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI - 1 - 1,5 ROKU 
– KULIHRÁŠCI
9:45 h – CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI - 1,5 - 2 ROKY 
– KULIHRÁŠCI II.
10:30 h – CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI - 6 MĚSÍCŮ 
- 1 ROK – KLUBÍČKA
STŘEDA
9:30 h – CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI - OD 2 LET 
– RARÁŠCI

Jednorázové akce:
3. 4. ODPOLEDNÍ HERNIČKA S POHÁDKOU 
- 16 – 18 h - pohádka od 17 h
4. 4. a 18. 4. MUZIKOHRÁTKY V ŽELVIČCE - 9:30 
– 10:30 h - přijďte si s dětmi zahrát na tradiční 
nástroje z celého světa (buben djembé, fujárky 
a různá chrastidla). Na závěr se zrelaxujete při 
zpěvu tibetských misek. Vezměte si polštářek 
a deku na relaxaci, pohodlný oděv z přírodních 
materiálů, ne černé barvy. PŘIHLAŠTE SE, PROSÍM, 
NEJPOZDĚJI DO ÚTERÝ 2. 4. a na druhý termín do 
16. 4. 2013 na e-mail: novadoba@doba.cz (napiš-
te jméno, kontakt, počet osob a věk dítěte)
Lektorka: muzikoterapeutka Lenka Jančíková, 
tel. 602 220 015.
17. 4. ODPOLEDNÍ HERNA S POHÁDKOU 
- 16 – 18 h - pohádka od 17 h
MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝMI DĚTMI 
- duben: PÁ 19. 4. PO 22. a 29. 4. od 10 h
- květen: PO 13. 5., 20. 5. a 27.5.
- kurz nejen pro nastávající rodiče, těhotným že-
nám kurz hradí ZP!
STIMULACE KOJENCŮ (0 - 6 měsíců) 
- ČT 18. a 25. 4. od 10:30 h
- na manipulace i stimulace se můžete přihlásit 
u lektorky kurzu Mgr. Ivy Bolehovské, e-mail: 
brzla@seznam.cz nebo tel. 605 414 719

Info najdete na stránkách www.zelvicka.webnode.
cz. Volné herny a pravidelný provoz zůstávají beze 
změny. 

Lenka Kuchařová, DiS.

Základní umělecká škola v Trutnově před-
stavuje grantový projekt:

„Nové dimenze výuky 
uměleckých předmětů 
v ZUŠ Trutnov“
Základní umělecké školství zůstávalo do-
posud v možnostech získávat dotace z ev-
ropských fondů stranou, což se v loňském 
roce - k naší radosti - změnilo. Z operační-
ho programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost se ZUŠ Trutnov podařilo získat 
finanční podporu na tvorbu nových výu-
kových materiálů. ZUŠ Trutnov tak využi-
la jednu z prvních příležitostí žádat o do-
taci z evropských fondů a získala grant, 
který by měl výrazně posunout naši práci 
směrem k moderním výukovým trendům. 
V lednu 2013 tím začala pro třináct lekto-
rů (učitelů ZUŠ) dvouletá práce na tvorbě 
nových výukových materiálů pro hudební 
a taneční obor. Vzniknou tak například 
pracovní sešity pro výuku dechových ná-
strojů, připravujeme multimediální hu-
dební nauku nebo interaktivní výukové 
materiály pro taneční obor. V rámci grantu 
zároveň lektoři získají nové vybavení pro 
tvorbu výukových materiálů, počítáme 
také s dovybavením a systematizací školní 
knihovny a pořádáním seminářů pro uči-
tele i žáky hudebního a tanečního oboru. 
Výsledky práce lektorů budou veřejně pří-
stupné, a budou tak moci sloužit nejenom 
učitelům ZUŠ Trutnov, ale také v jiných zá-
kladních uměleckých školách.

Mgr. Tomáš Komárek 
manažer projektu „Nové dimenze výuky 

uměleckých předmětů v ZUŠ Trutnov“

Den otevřených dveří 
v Mateřské škole Čtyřlístek

Úpská ul. 559, Trutnov 4

Srdečně zveme na návštěvu všechny rodi-
če a děti, kteří mají zájem o umístění do 
naší školky. Seznámíme Vás s prostředím 
celé naší MŠ, děti si budou moci pohrát ve 
třídě s hračkami nebo si užít v tělocvičně 
na trampolíně či se vyskotačit v kuličkách.
Přijďte se na nás podívat, a to ve čtvrtek 
18. dubna 2013.
Prohlídka MŠ Čtyřlístek začíná v 9.30 hod.
Máme pro Vás připravené veškeré infor-
mace o zápisu do MŠ na školní rok 2013/14 
i o našem bohatém nadstandardním pro-
gramu. Pro všechny děti je připraven malý 
dárek.

Moc se na Vás těší všichni ze Čtyřlístku.

čas nový taneční sál starý taneční sál

17.30 – 18.00 balet a scénický tanec (ZUŠ) street dance, latinsko-americké tance (Bene 
Dance Art Team)

18.15 – 18.45 break dance (UPROCKERS) street dance (Defect de-ice)

19.00 – 19.30 street dance a zumba (Rebels team)

19.45 – 20.15 rock and roll (Drak and roll)

Vybrat si můžete kterýkoliv z nabízených workshopů 
nebo můžete vyzkoušet všechny. Lekce jsou zdarma. 
Lektoři vyučují bez nároku na honorář. 

Můžete přijít bez přihlášení.

Bližší info Jana Michaličková, tel. 604 355 695, 

a Blanka Matysková, tel. 737 814 622.



9 | Radniční listy | Městské noviny | březen 2013

Soutěž je vyhlašová-
na jednou ročně, a to 
Českomoravskou aso-
ciací dětských country 
tanečních souborů. Je 

určena pro dětské taneční skupiny z Čes-
ké republiky. Účastnit se však mohou i za-
hraniční tanečníci. Nejlepšímu účastníkovi 
z ČR v každé kategorii má porota právo 
udělit titul Mistr České republiky v country 
tancích. Jedním ze symbolů mistrovství je 
putovní pohár, který byl od samého začát-
ku záměrně jako symbol vytvářen. Je zho-
toven ve sklárnách Rückl – Crystal v Nižbo-
ře z broušeného a pískovaného skla. Umí 
tančit okolo své svislé osy stejně ladně jako 
mladí tanečníci na parketu. Je propojením 
všech obrazců, které v logu CCCDCA sym-
bolizují jednotlivé country taneční styly. 
Má bohatě řasenou dvoukolovou sukni, 
v jejíchž skladech jsou vyryta jména míst 
konání soutěží a jejich vítězové. Za vznik 
mistrovství vděčí country taneční hnutí 
třem velkým celostátním akcím pro dětské 
country taneční skupiny. Začátkem školní-
ho roku se soubory obvykle připravovaly 
na listopadové Countrybejbyšou ve Zno-
jmě, v dubnu se soubory pravidelně schá-
zely na Celostátním setkání dětských coun-
try tanečních skupin nejprve v Loučovicích, 
pak dlouho v Českém Krumlově a dodnes 
se setkávají v Táboře. Konec školního roku 
byl zase spojen s červnovým festivalem 
Špuntanc v Praze. Potřeba uspořádat mi-
strovství byla vyvolána především tím, že 
chyběl jednotný systém hodnocení. Kdo 
zvítězil v Praze, skončil ve Znojmě bezna-
dějně na konci soutěžního pole a naopak. 
Od samého počátku se uvažovalo o tom, 
že mistrovství nebude mít pevně dané mís-
to konání. Původní předpoklad byl dokon-
ce takový, že soutěž se statutem MČR bude 

rotovat po těchto třech masových akcích. 
Realita byla nakonec přece jen jiná, ale 
myšlenka putovního šampionátu zůstala. 
Průkopnické role se v country kategoriích 
sice ujaly rakovnické Lentilky, ale akce se 
nakonec neuskutečnila kvůli malé odva-
ze souborů. Faktickým začátkem tak byla 
pouze polovina 1. ročníku, a to cloggingo-
vé mistrovství konané v Jindřichově Hradci 
v květnu roku 1998. 
Mistrovské soutěže jsou setkáním velkého 
množství vynikajících tanečníků na jednom 
místě. O titul se jich každoročně uchází více 
jak 400. V letošním roce je pořadatelským 
městem Trutnov, a tak se ve dnech 4. – 5. 
května 2013 sejdou malí tanečníci country 
z celé republiky v prostorech Společenské-
ho centra UFFO. Soutěž je přístupná široké 
divácké veřejnosti.

Clogging
Tento tanec pochází z Ameriky a v sou-
časné době se těší poměrně velké popula-
ritě v USA i ve světě. Nejdříve se tancoval 
v dřevácích, které později tanečníci zamě-
nili za normální kožené střevíce. Aby je-
jich podup zněl jako u dřeváků, opatřili je 
břidlicovou destičkou, kterou nakonec na-
hradily kovové plíšky. Taneční styl country 
i clogging mají v Trutnově mnohaletou tra-
dici. Kroužek Country tance začal působit 
v roce 1993 a po pěti letech vzniklo soutěž-
ní družstvo Rodeo a Klobouček, zaměřené 
na tuto stepařskou techniku Apalačských 
hor. Choreografie vystoupení a vedení Ro-
dea má pevně v rukou již patnáct let Jana 
Kašparová, členka a vedoucí skupiny Star 
West Trutnov. Tato taneční skupina slaví le-
tos 25. výročí založení a je také partnerem 
Mistrovství ČR v country tancích, kterého 
se družstvo Rodeo zúčastní jako reprezen-
tant SVČ Trutnov. 

V prvním ročníku turnaje s názvem Krko-
nošský florbalový pohár, který se konal ve 
dnech 21. a 22. 2. 2013 ve sportovní hale ZŠ 
R. Frimla v Trutnově, změřili své síly žáci ve 
třech soutěžních kategoriích – dívky, starší 
chlapci a mladší chlapci.

Třetí místo ve své kategorii si odvezla děv-
čata ze ZŠ Bílá Třemešná, druhé místo získal 
dívčí tým ZŠ R. Frimla. Vítězkami dívčí kate-
gorie se staly žákyně ZŠ Radvanice a získaly 
i cenu pro nejlepší hráčku turnaje - Leonu 
Behrovou. Cenu pro nejlepší brankářku 
získala Andrea Románová ze ZŠ R. Frimla. 
V kategorii starších chlapců na pátém mís-
tě skončilo družstvo ze ZŠ Radvanice, na 
čtvrté pozici se umístila ZŠ Žacléř bronzové 
umístění si odvezla ZŠ Bernartice. Druhé 
místo vybojovali chlapci ze ZŠ Bílá Třemeš-
ná. Vítězem Krkonošského florbalového 
poháru v kategorii starších chlapců se sta-
li florbalisté ZŠ Špindlerův Mlýn, kterým 
k vítězství pomohl Matěj Steklý, nejlepší 
brankář této kategorie. Cenu za nejlepší-
ho hráče si odnesl Marek Špetla ze ZŠ Ber-
nartice. Kategorie mladších chlapců byla 
co do počtu soutěžních družstev nejpočet-
nější. Konečnou šestou pozici obsadili žáci 
ZŠ Žacléř těsně za pátými hráči ze ZŠ Bílá 
Třemešná. Na čtvrtém místě skončili žáci 
ze ZŠ Radvanice. Třetí místo si nakonec od-
vezla ZŠ Špindlerův Mlýn. Na druhém místě 
skončilo družstvo označené jako „B“ ze ZŠ 
R. Frimla a suverénním vítězem této kate-
gorie se stalo družstvo ZŠ R. Frimla „A“. 
Nejlepším brankářem kategorie mladších 
chlapců byl vyhlášen Adam Hanuš ze ZŠ 
Špindlerův Mlýn a cenu za nejlepšího hráče 
získal Matěj Mikšovský z vítězného druž-
stva ZŠ R. Frimla „A“. Turnaje se zúčastnilo 
celkem 138 hráčů a hráček. Bylo sehráno 
31 utkání, ve kterých padlo 205 branek. 
Všem zúčastněným bychom chtěli poděko-
vat za účast, předvedené výkony a skvělou 
sportovní atmosféru a těšíme se na další 
ročník Krkonošského florbalového poháru.

Soutěž je spolufinancována
Královéhradeckým krajem.

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

Mistrovství ČR v country tancích a cloggingu

Florbalový turnaj
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První víkend v únoru se v Jablonci nad Nisou ko-
nalo MČR dorostenců a díky mladší dorostence 
B. Švarcové jsme získali letos první mistrovský 
titul na trati dlouhé 6 km volně s hromadným 
startem. Vydařený víkend podtrhl O. Dudek 
4. místem na trati 15 km volně s hromadným 
startem v kategorii starších dorostenců. Trenér 
V. Šlofar byl spokojený i s dalšími závodníky,  
zejména V. Blahnovou a V. Šlofarem. Po vcelku 
úspěšném představení v Jablonci n. N. se v rámci 
sbírání zkušeností vydalo 8 nominovaných zá-
vodníků trutnovského oddílu na německé mis-
trovství, které se konalo nedaleko hranic za Že-
leznou Rudou. První den byl na programu sprint, 
ve kterém nikdo výrazně nezazářil. Z kvalifi kace 
se podařilo postoupit všem, již čtvrtfi nále však 
představovalo pro všechny členy týmu koneč-
nou. Po dni volna vyrazili odpočatí závodníci 
do dalších dvou závodů, kde o sobě dal vědět 
O. Dudek 15. místem ve skiduatlonu. V posled-
ním distančním závodu volně se již projevovala 
únava z náročného programu, ale přesto se po-

dařilo O. Dudkovi dojet na 11. místě a B. Švar-
cové na 10. místě. Posledním závodem si spravil 
chuť z předchozích dvou dnů také M. Švarc, kte-
rý skončil v juniorské kategorii 9. Zbytek týmu se 
pohyboval kolem 20. – 30. místa, ale i tak to byla 
pro naše mladé závodníky výborná zkušenost.
Žákovská skupina se v půlce února vydala na 
Pustevny, kde tamější oddíl pořádal mistrovské 
závody pro žactvo. Na sportovce čekal pestrý 
jak závodní, tak doprovodný program. V úvod-
ním prologu na 1,5 km klasickou technikou se 
nejvíce dařilo T. Jakoubkové (roč. 1999), která 
s trochou štěstí uhájila bronzovou medaili před 
dotírající čtvrtou závodnicí, jež zaostala o pou-
hou desetinu sekundy. V mladší kategorii dívek, 
roč. narození 2000,  se na slušném 6. místě umís-
tila V. Mračková, která potvrdila rostoucí formu 
a mohla se tak radovat na malém pódiu, kam 
jsou zváni závodníci do šestého místa. Závod ve 
stíhačce, kde závodníci startují dle časových ro-
zestupů po prologu, se opět vydařil duu T. Ja-
koubková a V. Mračková, které zopakovalo svá 

umístění z prologu. Nebýt dvou kolizí na trati, 
které T. Jakoubkovou potkaly v posledních met-
rech, mohl do Trutnova putovat mistrovský titul. 
Bohužel ani v jednom ze závodů se příliš neved-
lo našim chlapcům, kteří se oba dny pohybovali 
v druhé polovině startovního pole. V posled-
ním štafetovém závodě se opět neztratila dívčí 
část, když za Královéhradecký kraj V. Mračková, 
T. Jakoubková a K. Ševcová (z Police nad Metu-
jí) obsadily 4. místo. Chlapci se vydali do boje 
ve dvou oddílových štafetách, které obsadily 
16. a 19. místo. Na závodníky čekal mimo jiné 
velice pestrý doprovodný program zahrnující 
zhlédnutí outdorového fi lmu, besedu s olym-
pioničkou T. Huříkovou a venkovní diskotéku. 
Trenér O. Šretr byl s výsledky velice spokojený 
a s nadějnými vyhlídkami očekává i nadcházejí-
cí podnik českého poháru v Jablonci n. N., kde 
závodníci absolvují skikros na běžkách. O. Šretr 
rovněž doufá, že zde chlapci konečně vystoupí 
z pomyslného stínu dívek.

Jakub Opočenský

Na Lukách 463, 541 01 Trutnov, 
tel.: 499 811 337

V únoru byl zimní stadion pro veřejnost 
otevřen bezmála 142 hodin. V době brus-
lení veřejnosti navštívilo zimní stadion 
1386 dospělých a 772 dětí. V dopoledních 
hodinách využilo ledovou plochu 321 
studentů.  Měsíc únor a  březen se nesl 
v duchu jarních prázdnin a rozšířeného 
bruslení veřejnosti. Bohužel došlo k vy-

řazení místního HC BAK TRUTNOV, který 
se úspěšně probojoval do fi nálových bojů 
kraje, kde se umístil na vynikajícím dru-
hém místě. V březnu zimní stadion tra-
dičně přivítal mezinárodní VC města Trut-
nova v CURLINGU a VC města Trutnova 
v CURLINGU handicapovaných. Letošní 
sezóna zimního stadionu bude ukončena 
29.3. 2013 a vše se bude připravovat na 
sezónu nadcházející. V dubnu se můžete 
také těšit na 9. ročník Bike Hall Contestu. 
V době mimosezóny budou probíhat 
opravy a rekonstrukce časomíry, trest-
ných lavic i boxu pro obsluhu časomíry, 
šaten v západní tribuně atd. Máte se 
tedy v nadcházející sezóně na co těšit.

sport

Sezóna běžců na lyžích oddílu Olfi n Car – Vella Trutnov v plném proudu

MEBYS Trutnov s.r.o.
informuje

Na Nivách 468, 541 01 Trutnov, 
tel.: 499 814 655

Sportovní areál Na Nivách nabízí: horo-
lezeckou stěnu, dva ricochetové kurty, 

pronájem tělocvičny, DOJO, občerstvení.
Využijte individuální možnosti pronájmu 
sportoviště, a to dle aktuálního rozpisu, 
který naleznete na webových strán-
kách http://www.sportoviste-trutnov.cz/. 
Sledujte aktuální dění na Facebooku 
Provozní doba sportovního areálu
Pondělí - Pátek 09:00 - 12:00 hod.    
 15:00 - 21:00 hod.
Sobota - Neděle 09:00 - 19:00 hod. 

Na Lukách 432, 541 01 Trutnov, 
tel.: 499 817 100, 499 816 888

V únoru plavání veřejnosti navštívilo 6911 osob, 
saunu využilo 1888 návštěvníků. Kromě toho ve-
řejnost využila i nabízených doplňkových služeb 
v podobě vířivky, fi tness a turbosolária. Bazén 
byl plně využit v rozšířených hodinách především 
o jarních prázdninách. Svoji činnost během měsí-
ců únor a březen vyvíjely v bazénu i další organi-
zace a oddíly. Proběhly také tři závody pro děti 
a mládež.

Změny v provozu:

den
datum

důvod změny 
provozních hodin

čas určený 
pro veřejnost

 čas určený 
pro veřejnost

Pátek 
29.3. 2013

Velikonoční 
prázdniny

5.45 - 17.00
19.00 - 21.00

Sauna + 
fi tness + 
solárium

beze změn
Pondělí 
1.4. 2013

Velikonoční 
pondělí

ZAVŘENO ZAVŘENO

Využijte akce s Českou průmyslovou zdravotní 
pojišťovnou – každou sobotu plavání zdarma pro 
pojištěnce ČPZP. Připravujeme spolupráci s VZP.
Buďte na jaře příjemně opálení – využijte našeho 
turbosolária s „čerstvě“ vyměněnými trubicemi, 
které splňují přísné normy EU. 
Provozní doba pro veřejnost: pondělí – pátek 
6.00 - 21.00 hod., sobota 11.00 - 20.00 hod., neděle 
10.00 - 18.00 hod. Ceník: 1 žeton (4 min.) 40,- Kč, 
2 žetony (8 min.) 60,- Kč, 3 žetony (12 min.) 80,- Kč, 
4 žetony (16 min.) 90,- Kč, 5 žetonů (20 min.) 
100,- Kč. Permanentka 200 min. platnost perm. 
1 rok 990,- Kč.
Více informací o provozu krytého bazénu nalez-
nete na www.sportoviste-trutnov.cz 
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
www.lokotrutnov.cz informuje

BIKE HALL CONTEST no. 9 
Již po 9. se otevřou brány trutnovského zimního 
stadionu na legendární Bike Hall Contest, a to 
pro jezdce z celého světa. Jeden z největších 
bmx závodů v ČR proběhne letos opět v termínu 
25. - 27. dubna 2013. Čekají Vás dva dny plné 
adrenalinu, zábavy, napětí, work-shopy, nákupní 
stánky a skvělá afterpárty. FLATLAND, Street Jam 
a velké fi nále, to je to, na co se můžete těšit.
Čtvrtek bude již tradičně vyhrazen pro volné 
tréninky závodníků všech kategorií. V pátek pro-
běhnou kvalifi kace BMX pro, BMX amteur, MTB 
a FLATLANDU. V sobotu se všichni můžeme těšit 
na velké fi nále všech kategorií, které začne ve 
13:00 hod.

DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA BRUSLENÍ 

Dopolední školičkou bruslení v sezóně 2012/2013 
prošlo opět okolo 1000 dětí z mateřských a zá-
kladních škol. O celkovou spokojenost a me-
todickou výuku se starali instruktoři: Jaroslav 
Minárik, David Turek, Michal Týfa a Erika Štěp-
ničková. Velice rádi bychom touto cestou podě-
kovali všem pedagogům, kteří se svou školou 
či školkou navštívili naši „školičku bruslení“, 
a umožnili tak dětem rozšířit portfolio svých 
motorických dovedností a užít si zábavu na ledě. 
Těšíme se na Vás opět od září 2013.

ODDÍLY
           ATLETIKA

Tečka za letošní halovou sezonou atletů Loko 
Trutnov na MČR
Na MČR dorostu a juniorů v hale v Praze 23. 
- 24.2. 2013 si nejlépe vedl dorostenec Martin 
Maršík, který výkonem 183 cm obsadil 7. místo. 
Matěj Červený, loňský dvojnásobný fi nalista na 
150 a 300 m na MČR žáků, obsadil 12. místo 
výkonem 55,44 s. V juniorech si odbyl na 800 
m premiéru Jakub Cozl 20. místem s časem 
2:10,46 s, umí i 60 m za 7,68 s. Tohoto času do-
sáhl na MČR žactva v Jablonci n. N. 2. 3. 2013 
Jan Jankovič shodně s postupujícím do semifi -
nále, kdy rozhodla cílová fotografi e, takže byl 
z 32 nejlepších sprinterů na 17. místě. 

Honza od začátku ledna s časem 7,95 s absol-
voval 7 závodů na této trati, a to vždy se zlep-
šením až k tomuto času 7,68 s na MČR. Naopak 
žákovská výškařka Lada Pejchalová, pokud by 
zopakovala 164 cm na krajských přeborech 
v hale, brala by na tomto MČR bronz. Bohužel 
158 cm stačilo na i tak pěkné 7. místo.
Výškaři z MČR si ještě zazávodí 16. 3. 2013 na 
Úpické laťce, kde budou ve svých kategoriích 
patřit k favoritům. Ostatní atleti v březnu ab-
solvují již přespolní běhy, včetně KP a MČR. 
V dubnu se již zahájí závody na dráze, v Trut-
nově to bude 28. 4. 2013 krajský přebor na 
dlouhé tratě na dráze s názvem Krakonošo-
va desítka. Hlavní událostí celé sezony však 
v Trutnově bude Mezinárodní běžecký dese-
tiboj 9. - 12. května 2013, na jehož přípravě 
pracuje organizační výbor již od srpna 2012.

           KRASOBRUSLENÍ

23.2. 2013 se oddíl krasobruslení zúčastnil dal-
šího ze svých závodů, a to Náchodské brusličky. 
Bohužel se nám však i přes velké úsilí medaili 
získat nepodařilo. Oddíl reprezentovaly Zu-
zana Vojtěchová, Pavla Svědirohová, Adéla 
Kocfeldová, Michaela Stiburková, Barbora 
Borůvková a Sára Slavíčková. Trenérka Iva Sr-
šňová, pod jejímž vedením děvčata do závodu 
nastupovala, byla i tak spokojená. Poděkování 
patří nejenom všem našim závodnicím za pěk-
né předvedené výkony, ale především všem 
rodičům, kteří neváhali naše závodnice přivézt 
v trochu neobvyklou ranní dobu, neboť start 
závodu byl stanoven na šestou hodinu. Více na 
www.lokotrutnov.cz/oddily/krasobrusleni

           JUDO

V sobotu 2.3. reprezentovali mladí judisté Lo-
komotivu Trutnov na kvalitním turnaji v Dobré 
u Frýdku-Místku. Mistrovství Euroregionu Bes-
kydy se zúčastnilo celkem 252 závodníků z ČR, 
Slovenska a Polska. Trutnováci opět získávali 
cenné kovy. Radek Gottwald, Jan Lisý a Vojtěch 
Vach obsadili třetí příčky stupňů vítězů a vybo-
jovali bronzové medaile. Adam Bohutínský ob-
sadil páté místo. Šimon Endrych obsadil dělené 
osmé místo. Kluci získávali cenné zkušenosti 
především v soubojích s kvalitními soupeři ze 
silných ostravských a moravskoslezských klubů.

           SPV

Oddíl SPV zve všechny do Sokolovny ve Vodní 
ulici na cvičení malých dětí s rodiči, mladších 
i starších dětí předškolního i školního věku. Za-
cvičíme si na nářadí, zasoutěžíme a zahrajeme 
i míčové hry. Dívky od 8 let naučíme základy 
aerobiku. Více o hodinách na www.lokotrut-
nov.cz, oddíl SPV, nebo na tel. 728 003 382 
vždy po 15. hod. Těší se na Vás Sofi e, Petra, 
Marcela.

28. ročník příměstského sportovního tábora 
„Léto s Lokomotivou“
Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnov 
pořádá pro děti z Trutnova a okolí již 28. roč-
ník sportovního příměstského tábora „Léto 
s Lokomotivou“. Termíny tábora: I. běh 19. 8. 
– 23. 8. 2013, II. běh 26. 8. – 30. 8. 2013. Bližší 
informace o táboru naleznete na: www.loko-
trutnov.cz nebo na tel. 603 383 285. 

           MUAY –THAI

Jakub Klauda z oddílu Muay-Thai Highlanders 
se účastnil 9.3. 2013 ve slovenském Pezinku 
velkého galavečera s podtitulem „HANUMAN 
CUP 17“. Jeho soupeř nebyl nikdo jiný než 
několikanásobný mistr Slovenska v K-1 Tomáš 
Kohout se svými 22 profi  zápasy. Zápas na 
3 x 3 minuty s pravidly K-1 ve váhové kategorii 
do 91 kg byla pro Jakuba premiéra a zvučné 
jméno velikou výzvou. Zápas pro nás začal 
velmi dobře a celá dvě kola Jakub tvořil zápas 
a bodoval. Kohout byl zaskočen z aktivního 
pojetí boje a odpověď nacházel pouze v jed-
notlivých úder či kopech. Třetí kolo bylo z naší 
strany pojato takticky, neboť vítězství bylo jas-
ně na naší straně. Veliké překvapení a přede-
vším trpké zklamání přišlo v podobě vítězství 
domácího borce, a to 2:1 na body. Jakub jasně 
vyhrál a dané rozhodnutí pouze degradovalo 
jeden z nejhezčích zápasů večera.

           ZUMBA

Oddíl ZUMBY rozšířil své taneční hodiny, které 
probíhají každé pondělí od 18:00 do 19:00 hod. 
v tělocvičně Na Nivách, i na středu. Pilates a po-
silování - úterý od 9:00 do 10:00 hod. a čtvrtky 
od 18:00 do 19:00 hod. v Sokolovně. V sobotu 
27.4. 2013 připravujeme ZUMBA RETRO PAR-
TY - sledujte FB a naše webové stránky www.
lokotrutnov.cz/oddily/zumba.

PLAVKYNĚ POSTOUPILY DO 
FINÁLE I BEZ PECHANCOVÉ

Trutnovské plavkyně se poosmé v řadě pro-
bojovaly do fi nále MČR družstev. Z českého 
semifi nále v pražském Podolí postoupily za 
Plzní a Bohemians ze třetího místa. Účast mezi 
osmi nejlepšími ženskými kluby v republice je 
letos o to cennější, protože to závodnice Loko-
motivy zvládly bez svojí evropské medailistky 
Anety Pechancové. Finálové klání se uskuteční 
20. - 21.4. v Brně.

PLAVECKÁ ŠKOLA
13. ročník Letního sportovního tábora
Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnov, 
o.s., ve spolupráci s Plaveckou školou pořádá 
v termínu 3. – 10. 8. 2013 již 13. ročník Letního 
sportovního tábora. 
- sportovní hry, plnění táborového víceboje, tá-
borák, diskotéka, karneval, stezka odvahy, mí-
čové hry, základy atletiky, gymnastiky, výlet …
Bližší informace na tel. 603 183 650 nebo e-mail: 
davidova@lokotrutnov.cz.

Plavání kojenců a batolat
21.3. 2013 začínají nové kurzy „Plavání kojen-
ců a batolat“ v krytém bazénu v Trutnově. 
Bližší informace a přihlášky: K. Fikejsová, tel. 
737 954 140, e-mail: fi kejsova@lokotrutnov.cz

Plavání rodičů s dětmi
Ve čtvrtek 4.4. 2013 v 17.00 začíná nový kurz 
„Plavání rodičů s dětmi“. Bližší informace a při-
hlášky: J. Mošna, tel. 603 441 334.

           ZUMBA
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Klub českých turistů Bohuslavice nad Úpou
pořádá v sobotu dne 13. dubna 2013

35. ročník turistického 
pochodu JARNÍ 30
Trasy: pěší 8 - 35 km, cyklo 20 - 100 km 
Prezence: Bohuslavice n/Ú, Sportklub - dne 
12.4. 2013 od 18.00 hod., dne 13.4. 2013 
od 6.30 hod.
Start: 1) Bohuslavice n/Ú, Sportklub - dne 
13.4. 2013 od 6.30 hod. do 10.30 hod. 2) z li-
bovolně zvoleného místa startu do libovol-
ného cíle s průchozím místem přes Bohusla-
vice nad Úpou v době konání pochodu
Cíl: společný v Bohuslavicích n/Ú do 18.00 hod.
Propozice a informace: Jaroslav Teichman, 
Tichá 527, 541 02 Trutnov, tel. do zaměst-
nání 499 852 141, mobil 723 740 985, www.
bohuslavaci.eu, e-mail: bohuslavaci@volny.
cz, lada.skop@quick.cz
Naše další akce: Pochod tunelářů - 29.6. 
2013, DEP Za oblastními odznaky Podkrko-
noší - 15. – 18.8. 2013, DP Šmajd naším oko-
lím - 17.8. 2013, TP Pojďte s námi - 26.10. 
2013, Silvestrovský výšlap - 31.12. 2013
Naši sponzoři: město Trutnov, KARA Bohusla-
vice nad Úpou, POLYTEX Malé Svatoňovice

Na Vaši účast se těší Bohuslaváci

Průmyslováci vybojovali stříbrné 
medaile v silovém čtyřboji 
družstev i jednotlivců

Dne 20.2. 2013 se čtyřčlenné družstvo 
chlapců Střední průmyslové školy, Trut-
nov, Školní 101, zúčastnilo krajského kola 
v silovém čtyřboji. Do soutěže se přihlásilo 
a o tituly přijelo bojovat šest chlapeckých 
družstev. Soutěžící se utkali v následujících 
disciplínách: tlaky s činkou v lehu, trojskok 
snožmo z místa, shyby a svisy vznesmo na 
doskočné hrazdě.
V soutěži jednotlivců zaznamenal z prů-
myslováků největšího úspěchu Jakub Holo-
míček, který bral za výkon 220 bodů pěkné 
druhé místo. V soutěži družstev doplnil 
Jakuba Holomíčka, Matyáš Dlouhý (188 
bodů) a Jan Baťka (176 bodů). Celkem tým 
získal 584 bodů. Tento bodový zisk stačil 
s jistotou na titul vicemistrů Královéhra-
deckého kraje.
Poděkování patří výše jmenovaným spor-
tovcům za příkladnou a vzornou reprezen-
taci. Akce byla finančně zajištěna Školním 
sportovním klubem Sprint při SPŠ Trutnov.
Výsledky družstev:
1. SOŠ OOM Malé Svatoňovice
2. SPŠ Trutnov
3. SOŠ a SOU Trutnov
4. ČLA Trutnov „A“
5. Gymnázium Trutnov
6. ČLA Trutnov „B“

Mgr. Petr Karajanis, DiS.

Přehled činnosti šachového oddílu
Šachový oddíl pod Lokomotivou Trutnov má v letošní 
sezóně 2012/2013 celkem 34 aktivních hráčů, z toho 
skoro třetinu tvoří děti do 15 let. Členové se schá-
zejí každý pátek od 17 hod. v klubovně Na Nivách, 
předtím ještě od 16 hod. předchází šachová výuka 
nejmladších. V soutěži družstev oddíl reprezentu-
jí 4 družstva (A, B, C, D), přičemž A družstvo hraje 
Krajskou soutěž, zbylá 3 družstva Regionální přebor. 
Navíc existuje družstvo žákovské, které letos úspěšně 
hrálo Krajský přebor žákovských družstev.
Činnost oddílu neprobíhá jen v klubovně, ale velkou 
měrou se oddíl podílí na organizaci mnoha turnajů na 
různé úrovni. Přehled mapuje turnaje organizované 
naším oddílem (7 akcí): 
1. OP škol – 6.12. 2012
Turnaj proběhl v prostorách ZŠ Trutnov 3, zúčastni-
lo se celkem 15 družstev z okresu (družstvo je vždy 
složeno ze 4 žáků téže školy). Naši hráči byli úspěš-
ní, neboť celkem 3 družstva postoupila do Krajského 
přeboru.
2. Velká cena Trutnova – 4.1. 2013
Čtvrtá Velká cena Královéhradeckého kraje mládeže 
do 16 let byla pořádána opět na stejném místě za 
účasti 82 hráčů z 16 oddílů, z toho 9 hráčů bylo z Pol-
ska. Trutnovských hráčů bylo 21, nejlepšího umístění 
dosáhli v nejstarší kategorii L. Killar (5. místo) a D. Kil-
lar (6. místo). 
3. Krajský přebor žákovských družstev (2. sraz) 
– 5.1. 2013
Druhý sraz této soutěže uspořádal náš oddíl v prosto-
rách Na Nivách. Přijela další 3 družstva, která bojovala 
o postup do Ligy mladšího dorostu. Našemu družstvu 
se dařilo se střídavými úspěchy, a proto bylo konečné 
3. místo bráno jako menší zklamání. Družstvo tvoři-
li tito hráči: D. Killar, J. Braun, L. Killar, Z. Holman, 
M. Taláb a M. Kuhn. 
4. Okresní přebor jednotlivců Trutnovska dospělých 
– 19.1. 2013 a 26.1. 2013 
Turnaj byl hrán ve 2 sobotách, našich hráčů se zúčast-
nilo celkem 9, z toho 2 žáci. Okresním přeborníkem se 
po zásluze stal člen oddílu R. Toman.
5. Trutnovský šachový čtyřboj – 2.2. 2013
Pro zajímavé zpestření šachového života oddíl pořá-
dal turnaj, který se skládal ze 4 různých šachových 
her: bleskového turnaje na diktát, pěšcové bitvy, 
Fischerových šachů a řešení diagramů. Turnaje se 
zúčastnilo celkem 19 šachistů z 5 oddílů, kteří hráli 
ve 3 kategoriích. V nejstarší obsadil 1. místo D. Killar 
a na 3. místě skončil L. Killar. V prostřední kategorii 
byl z našich žáků nejúspěšnější Z. Holman na 2. mís-
tě. A v nejmladší kategorii byl T. Horný na 2. místě 
a D. Retek obsadil 3. místo.
6. KP mládeže v rapid šachu – 9.2. 2013
Turnaje se zúčastnilo celkem 43 hráčů z 12 oddílů kra-
je. Turnaj byl kvalifikací na MČR. Nejúspěšnějším na-
ším hráčem byl v nejstarší kategorii L. Killar (3. místo), 
kdy mu jen o 1 místo unikl postup.
7. Oddílový přebor – 1.11. 2012 – 15.2. 2013
I v letošní sezóně byl hrán oddílový přebor, kterého 
se zúčastnilo celkem 10 hráčů oddílu. Plnou polovinu 
tvořili žáci a i jeden z nich – D. Killar – se stal nako-
nec novým přeborníkem oddílu. Druhé místo obsadil 
Š. Mareš a až na 3. místě skončil R. Toman. 
8. Přátelské utkání s UKS „DEBIUT“ Przedwojów 
– 16.2. 2013
Navázali jsme i družbu s kolegy z Polska, konkrétně 
z Przedwojówa. U nich jsme sehráli přátelské utkání 
na 9 šachovnicích, které skončilo nerozhodně 4,5:4,5 
(hrálo 6 dospělých a 3 žáci do 15 let). Na duben jsme 
na pozvali kolegy k nám do Trutnova na odvetu.
Šachový oddíl by rád poděkoval vedení školy ZŠ Ná-
chodská Trutnov za poskytnutí prostor pro uspořádá-
ní většiny turnajů.
Stránky šachového oddílu: http://www.sachylokotrut-
nov.ic.cz/

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

Úplnou nabídku útulku včetně podrobnějších 
informací najdete na webových stránkách 
města: http://www.trutnov.cz/organizace-insti-
tuce/utulek-pro-opustene-a-zatoulane-psy

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

Jiří Hejna
odbor životního prostředí

nabídka opuŠtěnýCh psŮ


