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Kulturní cenu města Trutnova dostal 
propagátor trutnovských pověstí Otto Štemberka

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

Město Trutnov ocenilo 
sportovní osobnosti 
roku 2012

V pondělí 3. června na slavnostním setká-
ní ve Staré radnici převzali sportovci oce-
nění z rukou starosty Mgr. Ivana Adamce 
a obou místostarostů Ing. Hany Horynové 
a Mgr. Tomáše Hendrycha.

Většinu kategorií tentokrát ovládly ženy. 
Absolutní vítězkou se stala plavkyně Ane-
ta Pechancová, za dorost vyhrála běžkyně 
Lenka Svobodová. Plaketa pro nejlepší 
sportovní tým putovala k basketbalistkám 
Kary a softballovému oddílu žákyň. 

V kategorii Nejlepší sportovec města 
Trutnova za rok 2012 město ocenilo plav-
kyni Anetu Pechancovou. Dvacetiletá 
sportovkyně obléká dres TJ Lokomotiva 
Trutnov od svých šesti let. Krom toho zá-
vodí za českou reprezentaci. V listopadu 
si doplavala pro druhé místo na Mistrov-
ství Evropy v Chartres v polohové štafe-
tě. Na stejném šampionátu se jako první 
plavkyně v historii TJ Lokomotiva Trutnov 
na ME probojovala do semifinále v indivi-
duálním závodě. Za sebou má medailová 
umístění na Mistrovství ČR žen i dorostu, 
Českém poháru žen a start na MS. 

Město ocenilo i trenéra Anety Pechan-
cové Pavla Pokorného. Za své úspěchy 
s plavci TJ Lokomotiva Trutnov převzal 
plaketu s nápisem Nejlepší trenér města 
Trutnova za rok 2012.

Eso oddílu orientačního běhu TJ Lokomo-
tiva Trutnov Lenka Svobodová ovládla ka-
tegorii dorostu. V mistrovských závodech 
ČR obsazovala loni místa v první desítce. 

Kulturní cenu města Trutnova uděluje za-
stupitelstvo města už od roku 1992, a to za 
významný přínos kulturnímu životu města 
v uplynulém kalendářním roce či za vý-
znamný přínos městu v oblasti umění, zá-
jmové umělecké činnosti, případně v dal-
ších kulturně-společenských aktivitách. 
Návrhy, které může podat každý občan 
nebo fyzická osoba, projednává kulturní 
komise, která pak své stanovisko postupu-
je radě a zastupitelstvu. 

V letošním roce toto významné městské 
ocenění obdržel z rukou starosty města 
Mgr. Ivana Adamce pan Otto Štemberka, 
předseda občanského sdružení Trutnov 
- město draka, v pondělí 10. června 2013 
při slavnostním podvečeru v obřadní síni 
Staré radnice.

Otto Štemberka, trutnovský rodák, získal 
kulturní cenu za svůj významný přínos 
k obohacení kulturního života ve městě 
a za významný podíl na rozšíření novodo-
bého turistického zájmu o město a jeho 
historii i mytologii. Oživovat staré legendy, 

vyprávět prastaré pověsti, odhalovat mys-
téria a tajemství města a objevovat kouzla 
alchymie byly a jsou jeho největšími celo-
životními vášněmi, které se po celou dobu 
jeho života promítají i do jeho kariéry.

Jako zakládající člen a předseda občanské-
ho sdružení Trutnov - město draka inicioval 
a s ostatními členy sdružení realizoval osm 
ročníků městských dračích slavností „Už 
ho nesou!“. Bohaté doprovodné progra-
my každoročních slavností, zejména pak 
akce zavěšování a sundávaní draka z věže 
Staré radnice, si získaly pozornost a srdce 
široké veřejnosti. Bez Otto Štemberky by 
nevznikla ani řada oblíbených publikací 
věnovaných trutnovským pověstem a za-
vršením jeho dlouhodobé činnosti i jeho 
velkou osobní zásluhou je trutnovská Ga-
lerie draka, otevřená v listopadu loňského 
roku. Galerii vybudovalo město Trutnov 
a Otto Štemberka je z podstatné části jejím 
ideovým tvůrcem.

Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností
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přijeďte na odpoledne, celý den nebo několik dní, 
nudit se nebudete! Královská věnná města jsou 
krásná pro všechny generace a jejich nevelká vzá-
jemná vzdálenost a nádherné okolí přímo vybízejí 
k výletům i vícedenním pobytům. Inspirací nechť 
vám jsou stránky www.vennamesta.cz a řada no-
vých produktových brožur, které dostanete v tu-
ristických informačních centrech. Netradiční po-
jmenování jednotlivých materiálů vás v nadsázce 
odkazuje k historii měst spojených s českými krá-
lovnami, s jejich pomocí ale snadno objevíte i jejich 
neskutečně zajímavou současnost.

„Brány královských věnných měst“ lákají „králov-
ské rodiny“ na prožití skvělé rodinné dovolené 
nebo bezvadného výletu, „rytíře na kolečkách“ 
provedou cyklostezkami ve svém okolí, „nebojác-
né chasníky a děvy“ donutí překonat vlastní psy-
chické i fyzické hranice, „princům a princeznám“ 
otevírají nabídku více jak sedmdesáti výletů s dů-
razem na vzdělávání a poznávání. „Královské 
prarodiče“ nadchnou relaxačními aktivitami, kul-
turními akcemi a vzdělávacími aktivitami a duši 
i tělo „královen a dvorních dam“ nechají hýčkat 
ve wellness a gastronomických zařízeních. V ori-
entaci pomůže všem královským cestovatelům 
mapa s užitečnými informacemi a ty „nej“ zají-
mavosti všech měst shrnuje šikovný prospekt do 
kapsy nazvaný „Královská věnná města známá, 
ale nepoznaná“.

Poznejte královská věnná města ...
… Dvůr Králové nad Labem, s jednou z nejkrás-
nějších evropských zoologických zahrad a nedale-

kým hospitalem Kuks, … Hradec Králové, město 
v zeleni, pod Bílou věží, na soutoku Labe a Or-
lice, s výjimečnými stavbami a ojedinělým archi-
tektonickým konceptem, … Chrudim, s Muzeem 
loutkářských kultur a divadelním festivalem Lout-
kářská Chrudim s více než šedesátiletou tradicí, 
… Jaroměř, město zahrad a parků s legendární 
císařskou pevností Josefov a unikátním podzem-
ním obranným systémem, … Mělník, město na 
soutoku Labe a Vltavy s tisíciletou vinařskou tra-
dicí, s tajemným podzemím, … Nový Bydžov, se 
třetím nejstarším židovským hřbitovem v Čechách 
a dosud respektovanou tradicí studentských oslav 
– merend, … Poličku, rodiště světoznámého hu-
debního skladatele Bohuslava Martinů i s nedale-
kým tajuplným hradem Svojanovem, … Trutnov, 
město v malebném podhůří nejvyšších českých 
hor Krkonoš a pověst o drakovi, která se váže 
k jeho založení, … Vysoké Mýto, město s největ-
ším čtvercovým náměstím v zemi a jedinou so-
chou Přemysla Otakara II. v Evropě.

Projekt CZ. 1. 13/3.2.00/14.01010 „Královská 
věnná města známá, ale nepoznaná …“ je spo-
lufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Re-
gionálního operačního programu NUTS II Severo-
východ. Cílem projektu je prezentovat atraktivity 
jednotlivých měst potenciálním návštěvníkům 
všech generací a oživit cestovní ruch ve městech 
sdružených ve svazku.

Ať jste královna či král, princ nebo princezna,

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

ČERVENEC
Hradec Králové
3. – 6. 7. 2013 - 147. VÝROČÍ BITVY U HRADCE 
KRÁLOVÉ – KÖNIGGRÄTZ 1866 
http://www.chlum1866.com, http://www.gar-
dahk.cz
3. – 6. 7. 2013 - ROCK FOR PEOPLE
http://www.rockforpeople.cz 

Dvůr Králové nad Labem
13. 7. 2013 - TAMBOR NECKYÁDA
Tradiční sjezd po řece Labi – průjezd Dvorem 
Králové až do Stanovic. Máte-li loď, necky, vor 
či něco, co umí plout nad vodou, přijďte to vy-
zkoušet. 
http://www.kralovedvorsko.cz
20. 7. 2013 - SVATOANENSKÉ ZAHRADNÍ SLAV-
NOSTI ANEB SLAVNOSTI BEZ BARIÉR
Prezentace a prodej výrobků chráněných dí-
len z celé ČR v parku Domova sv. Josefa v Žirči 
u Dvora Králové nad Labem.
http://www.domovsvatehojosefa.cz

Polička
6. – 7. 7. 2013 - KRÁLOVSKÉ SLAVNOSTI NA 
HRADĚ SVOJANOVĚ
Formou tradičních hradních slavností budou 
probíhat představení kouzelníka, kejklíře, ukáz-
ky historických tanců a historického šermu, ale 
i soutěže a hry s vlastivědnou tematikou pro děti.
http://www.svojanov.cz

Jaroměř
13. 7. 2013 - JOSEFOVSKÁ SLAVNOST & BOJ 
O PEVNOST
Z dobového vojenského tábora projdou Jose-
fovem vojáci v historických uniformách smě-
rem k „Dolíku“, kde vypukne bitevní ukázka 
dobývání pevnosti. 
http://www.josefov.cz

SRPEN
Hradec Králové
22. – 24. 8. 2013 - HIP HOP KEMP 
http://www.hiphopkemp.cz/, http://www.festi-
valpark.cz
23. – 25. 8. 2013 - GRAND PRIX MĚSTA HRADEC 
KRÁLOVÉ V PARKUROVÉM SKÁKÁNÍ
http://www.hjk.cz 

Polička
3. – 4. 8. 2013 - DIVADELNÍ POUŤ NA HRADĚ 
SVOJANOVĚ
Divadlo pro děti i dospělé, kejklíři, pouliční 
umělci, herci na chůdách, stylové tržiště s ukáz-
kami řemesel a výtvarnými dílnami pro děti.
http://www.svojanov.cz
16. – 18. 8. 2013 - FESTIVAL POLIČKA 555 
Oblíbený letní multižánrový festival – klasická 
hudba, jazz, rock, divadlo.
http://www.tyluvdum.cz
24. – 25. 8. 2013 - TŘICETILETÁ VÁLKA NA SVO-
JANOVĚ
http://www.svojanov.cz

Jaroměř
7. – 10. 8. 2013 - BRUTAL ASSAULT 2013 
18. ročník open air festivalu v autoparku (Ra-
velin 13) v Josefově, jeden z nejprestižnějších 
metalových podniků v Evropě.
http://brutalassault.cz/cs

Dvůr Králové nad Labem
22. – 25. 8. 2013 - THEATRUM KUKS 
http://www.kuks.cz
24. 8. 2013 - CHOVATELSKÁ VÝSTAVA DROBNÉ-
HO ZVÍŘECTVA, KAKTUSŮ A SUKULENTŮ 
Tradiční výstava v Žirči v zámeckém parku 
a v parku Domova sv. Josefa.
http://www.dvurkralove.cz

Mělník
10. 8. 2013 - MĚLNICKÝ KOŠT 
7. ročník svatovavřinecké slavnosti mělnické-
ho vína a gastronomie. Svatováclavská ulice se 
zaplní stánky mělnických vinařů, kteří nabízejí 
k ochutnávce své nejlepší produkty.
http://www.melnickykost.cz 

Pro medaile si doběhla na klasické trati 
v Hradci Králové a v děčínském sprintu. 
Běhá i za juniorskou reprezentaci České 
republiky, na ME dorostu obsadila s týmo-
vými kolegyněmi čtvrté místo ve štafetě. 

Cena pro nejlepší sportovní kolektiv 
města putovala k basketbalistkám Kary 
Trutnov. Ty loni obsadily první příčku ve 
Středoevropské lize Evropského poháru. 
Za sebou přitom nechaly mistrovské cel-
ky z Německa, Rumunska a Rakouska. 
V ženské basketbalové lize skončily čtvrté 
a v Českém poháru páté. Na konci ledna 
měly odehráno celkem 560 ligových utká-
ní a 74 zápasů v evropských pohárech.

Jako mládežnický protějšek Kary byly 
jako nejlepší sportovní kolektiv Trutnova 
do 18 let oceněny žákyně softballového 
oddílu při SK Horní Staré Město. Poslední 
tři roky hrají žákovskou extraligu a loni 
skončily na druhém místě. Na místních 
turnajích byly loni i na začátku letošního 
roku neporazitelné. Dvakrát vyhrály Trut-
novskou dračici a první byly i na halovém 
turnaji ve Dvoře Králové. Členky týmu 
T. Klempířová, A. Bartoňová, K. Jindrová, 
E. Stejskalová navíc hrály za český výběr 
Czech Stars na evropském turnaji žákyň. 
Z Itálie přivezly čtvrté místo.

Za významný přínos trutnovskému sportu 
byli oceněni Jaromír Seidl, zakladatel soft-
ballového týmu při SK HSM, a Pavel Sobot-
ka, předseda plaveckého oddílu TJ Loko.

Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností 
foto: Vilém Fischl, Trutnovinky
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společenská rubrika

krátCe

Matriční události - květen 2013
Noví občánci města
V měsíci květnu se v trutnovské porodnici naro-
dilo celkem 53 dětí, z tohoto počtu je 15 občán-
ků města Trutnova, 7 chlapců a 8 děvčat. 
Uzavřené sňatky
Ve stejném měsíci uzavřelo na Staré radnici 
a v Koncertní síni Bohuslava Martinů manžel-
ství celkem 9 párů, 1 manželství bylo uzavřeno 
v obci Radvanice. 
Úmrtí
V měsíci květnu zemřelo v Trutnově 40 občanů, 
z tohoto počtu bylo 21 trutnovských občanů, 
6 mužů a 15 žen.
Jubilea a vítání občánků
Členky komise pro občanské záležitosti na-
vštívily při životních jubileích v měsíci květnu 
celkem 40  občanů s gratulací, kytičkou a ma-
lým dárkem. Kytička byla předána i občanům 
z Domova pro seniory v Trutnově: středisko 
R. Frimla – celkem 7 jubilantů, středisko Děl-
nická – 1 jubilantka. Touto cestou ještě jednou 
všem občanům blahopřejeme.
Dne 11.5. 2013 byli na Staré radnici slavnostně 
přivítáni do života noví občánci města Trut-
nova. Do pamětní knihy města bylo zapsáno 
celkem 17 dětí.

Bc. Jana Kudrnáčová
vedoucí oddělení matriky

Mateřská škola Duha děkuje
Blíží se závěr školního roku, a tak bychom 
chtěli za naši MŠ Duha v Tkalcovské ulici po-
děkovat rodičům, kteří nám tento rok pomá-
hali finančními či jinými sponzorskými dary.
Manželům Švadlákovým za zahradní trampo-
línu, která udělala velkou radost všem dětem. 
Paní Lasíkové za dva výborné dorty a marci-
pánové duhy na každoroční akci „Rozloučení 
s předškoláky“. Panu Ouředníkovi za vyřezá-
vané dřevěné dárečky pro děti. Paní Vackové 
za celoroční přísun hygienických kapesníčků 
a sladkostí. Paní Kaisrové za finanční dar.
Zároveň bychom chtěli poděkovat i panu Me-
čířovi, který nás ochotně již několik let pro-
vází svým krásným zahradnictvím a vždy nás 
podaroval i květinami pro radost nás všech. 
Velmi si vážíme i trvalé spolupráce s hasičskou 
zbrojnicí. Milé, vstřícné jednání, silné zážitky 
pro děti.
A poslední akce s policií? Prožili jsme, sou-
časně s MŠ Komenského, krásné, slunečné 
dopoledne. Děti byly nadšené z policejních 
automobilů, které si mohly doslova osahat. 
A ukázka výcviku psa byla, jak říkaly, „fakt 
hustá“! 

Ještě jednou děkují děti 
a kolektiv MŠ Tkalcovská

V sobotu 15. června se uskutečnil výlet 
trutnovských diabetiků. Tentokrát jsme se 
vypravili na hrad Vízmburk a do Havlovic.
Ráno po půl osmé jsme jeli vlakem do Čer-
veného Kostelce a odtud jsme došli pěšky 
na první postupný cíl na Devět křížů, kde se 
k nám připojily tři diabetičky z Úpice. Dále 
jsme pokračovali lesem k hradu Vízmburk, 
kde nás očekával Mgr. Jan Košťál, který 
nás hradem provedl a seznámil nás s jeho 
historií a s plány na jeho záchranu do bu-
doucna. 
Po prohlídce jsme pokračovali do Havlovic, 
kde jsme došli k Šiškovně, odkud startoval 
letošní ročník plavby netradičních plavi-
del „Úpění“. Obdivovali jsme netradiční 
plavidla a zejména fantazii jejich tvůrců. 

Po odplutí plavidel jsme se přesunuli do 
místního hostince Amerika, kde jsme měli 
rezervována místa na oběd. Velmi mile nás 
překvapila kvalita nabízených jídel a jejich 
přiměřená cena. Po obědě následoval po-
slední cíl našeho putování. Podél řeky Úpy 
jsme došli do Úpice, odkud jsme se vrátili 
autobusem do Trutnova. Celkem jsme ušli 
asi 11 km. 
Výletu se zúčastnilo 25 našich členů a pří-
znivců. Po celou dobu nám přálo počasí. 
Účastníkům se akce líbila. Výbor trutnov-
ské organizace Svazu diabetiků ČR chce 
připravit další podobné akce, které přispějí 
ke zlepšení zdravotního stavu a pohody 
účastníků, zejména diabetiků.

Výbor územní organizace Trutnov SD ČR

Prázdniny 2013 

Přejeme Vám všem pěkné letní prázdniny. Dě-
tem, aby zažily dobrodružství, legraci, sluníč-
ko a krásné zážitky s rodiči, kteří si udělají čas 
jen pro ně. Rodičům žádné starosti a hodně 
odpočinku.
Ať prázdninový čas běží pomaleji než čas 
školní a ať jsou kolem vás jen dobří lidé!

Zvláště rodičům navštěvujícím KAROlínku 
děkujeme za vše, co vykonali pro své děti 
i pro mateřské centrum. Těšíme se na další 
spolupráci s Vámi všemi! 

V průběhu července se v mateřském cent-

ru uskuteční příměstské tábory „Rainbow 
drops“ a „Pohádkový týden“. 
Každou středu pokračuje cvičení:
9 – 10 hod. MIMIHRY pro děti od 3 do 8 mě-
síců
10 – 11 hod. MIMIHRÁTKY pro děti od 9 do 
12 měsíců
11.7. 9 – 12 hod. PRÁZDNINOVÉ TVOŘENÍ pro 
malé i velké 
27.8. – 29.8. společný VELKÝ ÚKLID aneb těší-
me se na nový školní rok

Další aktuální informace naleznete na webo-
vých stránkách: www.mckarolinka.cz nebo na 
tel. 737 335 651. 

 Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková

Mateřské centrum KAROlínka
LETNÍ TÁBORY V MELUZÍNKU 
PO CELOU DOBU PRÁZDNIN
Od miminek až po školáky
Info: www.meluzinek.cz, 
tel. +420 777 260 315 

Poděkování 
Děkujeme společnosti LOM – BABÍ, a.s., za 
sponzorský dar - BETONOVÝ STŮL na stolní te-
nis včetně příslušenství ve výši 19 157 Kč. 

Tento sponzorský dar významně rozšířil mož-
nost pohybových aktivit,  především mládeže, 
v naší obci.

Sdružení občanů Babí 

VÝLET TRUTNOVSKÝCH DIABETIKŮ TIC PŘINÁŠÍ ZMĚNU 
Turistické informační centrum přináší s 
letní sezonou změnu otevírací doby:

V letní sezoně od 15. 6. od 15. 9. 2013:
Pondělí až pátek  9:00 – 18:00
Sobota   9:00 – 15:00
Neděle   9:00 – 12:00

V období mimo letní sezonu od 16. 9. 
do 14. 6. 2014 bude otevřeno:
Pondělí až pátek  9:00 – 17:00
Sobota   9:00 – 12:00
Neděle   zavřeno
Ve dnech státních svátků zavřeno

Ing. Hana Nýdrlová
ředitelka TIC

Změna pracovní doby 
v inforecepci
Upozorňujeme občany města, že v mě-
síci červenci a srpnu dojde ke změně 
pracovní doby v inforecepci Městského 
úřadu Trutnov.

Důvodem změny je čerpání řádných 
dovolených. Pracovní doba v ostatních 
dnech zůstává zachována.

Červenec – srpen:
PÁTEK  do 15.00 hod. 

Mateřská škola, Trutnov: 
pracoviště Komenského 485, Trutnov 

Poděkování
Děti a paní učitelky z MŠ Komenského „Slu-
níčko“ tímto děkují Policii ČR v Trutnově za 
pěkný a zajímavý program, který její přísluš-
níci pro děti připravili.
Děti měly možnost vidět na školním dvoře 
ukázku výcviku policejního psa a prohléd-
nout si policejní auta. Potom si v MŠ s policis-
ty povídaly o bezpečnosti na silnici, správném 
přecházení vozovky. Nakonec si děti vyzkou-
šely pravá policejní pouta. Děkujeme hlavně 
poručíku Ertnerovi, praporčíkům Bouškovi, 
Ježkovi, Klikarovi a psovodům podpraporčíku 
Kotkovi a Täubnerovi.

Děti a učitelky MŠ Komenského
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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 10.6. 2013 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout byty:

Trutnov – Na Vrchu čp. 152
/objekt na st. p. 167/2 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská 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. pod-
laží. Součástí bytu je koupelna 5,53 m2, WC 
1,98 m2, předsíň 6,38 m2, spíž 2,26 m2, komo-
ra 1,98 m2 a sklep 14,00 m2. Topení etážové 
plynové.
Minimální měsíční nájemné: 4 791 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2.7. 
2013 v 8.15 hod. přímo na místě.

Trutnov – Krakonošovo 
nám. čp. 125
/objekt na st. p. 191 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
- kuchyň 25,68 m2, 1. pokoj 32,50 m2, 2. pokoj 
19,52 m2, standardní byt, č. bytu 1, 2. pod-
laží. Součástí bytu je koupelna 4,55 m2, WC 
1,50 m2, předsíň 21,50 m2, spíž 2,00 m2, komo-
ra 6,00 m2 a sklep 15,00 m2. Topení etážové 
plynové.
Minimální měsíční nájemné: 6 616 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2.7. 
2013 v 8.30 hod. přímo na místě.

Trutnov – Krakonošovo 
nám. čp. 121
/objekt na st. p. 195 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře 
- kuchyň 8,45 m2, 1. pokoj 15,00 m2, 2. pokoj 
11,80 m2, 3. pokoj 8,30 m2, standardní byt, 
číslo bytu 4, 2. podlaží. Součástí bytu je WC 
1,20 m2, koupelna 2,24 m2, předsíň 3,20 m2, 
spíž 2,90 m2, sklep 2,40 m2 a půda 8,00 m2. 
Topení etážové plynové. 
Minimální měsíční nájemné: 3 275 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2.7. 
2013 v 8.30 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 o výmě-
ře - kuchyň 9,10 m2, 1. pokoj 16,50 m2, 2. po-
koj 27,20 m2, 3. pokoj 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 kou-
pelna + 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, před-
síň (2. patro) 1,75 m2, sklep 6,00 m2 a půda 
12,00 m2. Topení el. přímotop.
Úvodní cena pro jednání: 2 000 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2.7. 
2013 v 9.00 hod. přímo na místě.

Byt bude pronajímán na základě výsledku 
výběrového řízení, kde se bude nabízet mě-
síční nájemné. Budoucí nájemce provede na 
vlastní náklady opravy bytu. Případnou změ-
nu dispozice bytu je nutné řešit se správcem 
majetku města Trutnov, MEBYS Trutnov s.r.o., 
a rekonstrukci bytu řešit s odborem výstavby. 
Předpokládané náklady na opravu bytu cca 
480 000 Kč.

Trutnov – Na Struze čp. 153
/objekt na st. p. 43/2 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská 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 etážo-
vé plynové. 
Minimální měsíční nájemné: 6 885 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2.7. 
2013 v 9.30 hod. přímo na místě.

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

Žádosti je možné podat do 12.7. 2013 do 
12.00 hod. Veřejné otvírání obálek 22.7. 2013 
v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
ze dne 27.5. 2013 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout byty:

Trutnov – Hluboký příkop čp. 147
/objekt na st. p. 88 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře 
- kuchyň 11,60 m2, pokoj 19,04 m2, standard-
ní byt, číslo bytu 6, 3. podlaží. Součástí bytu 
je WC + koupelna 4,21 m2, předsíň 5,74 m2, 
sklep 5,53 m2 a komora 1,20 m2. Topení etá-
žové plynové.
Minimální měsíční nájemné: 2 441 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2.7. 
2013 v 8.00 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 etážové ply-
nové. 
Minimální měsíční nájemné: 3 998 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2.7. 
2013 v 8.45 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. To-
pení etážové plynové.
Minimální měsíční nájemné: 4 039 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2.7. 
2013 v 9.15 hod. přímo na místě.

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

Žádosti je možné podat do 12.7. 2013 do 
12.00 hod. Veřejné otvírání obálek 22.7. 2013 
v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov.

Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou k dis-
pozici na internetových stránkách, v infore-
cepci a na bytovém oddělení MěÚ Trutnov.

Bližší informace obdržíte na majetkovém od-
boru 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. 2013-547/10 ze dne 27. 5. 2013 zveřej-
ňujeme záměr města pronajmout nebytové 
prostory:

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 23
objekt na st.p.č. 27 v k. ú. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město

Jedná se o nebytové prostory o celkové výmě-
ře 320,74 m²:
I. NP o výměře 133,00 m² (místnost – dříve 
prodejna léků 50,30 m², 2 výlohy o celkové 
výměře 3,00 m², místnost – dříve příjem léků 
9,10 m², místnost – dříve sklad 37,10 m², 
umývárna 10,70 m², místnost – dříve labora-
toř 19,80 m², WC 1,60 m², úklidová komora 
1,40 m²),
II. NP o výměře 72,21 m² (4 místnosti 14,90 m², 
18,72 m², 12,74 m², 11,20 m² + sprchový kout 
1,20 m², WC 1,20 m², chodba 8,25 m², scho-
diště 4,00 m²),
III. NP o výměře 88,00 m² (1 půda 84,00 m², 
schodiště 4,00 m2), 
PP o výměře 27,53 m² (sklep 22,20 m², chod-
bička 1,33 m², schodiště 4,00 m2).

Úvodní cena pro jednání: 
343 500 Kč/rok za nebytové prostory

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce pro-
vede na vlastní náklady úpravy nebytových 
prostor k požadovanému způsobu využití 
s tím, že v případě ukončení nájemní smlou-
vy nebude zhodnocení nebytového prostoru 
nájemci uhrazeno. V nebytovém prostoru 
nebude povolen provoz ve smyslu zákona 

pokračování >>
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č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podob-
ných hrách ve znění pozdějších předpisů. 

Počátek nájemního vztahu nejdříve od září 
2013.

Žádosti je možné podat do: 10. 7. 2013 do 
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 11. 7. 2013 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 35 000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620541, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru 
žadatel přiloží 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 odstoupení od uzavření nájemní 
smlouvy ze strany žadatele propadá kauce ve 
prospěch města. 

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 – Krakono-
šovo nám. čp. 23 (320,74 m2), „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
pod č.j. 2013-548/10 ze dne 27. 5. 2013 zveřej-
ňujeme záměr města pronajmout nebytový 
prostor:

Trutnov – Jihoslovanská čp. 32
objekt na st.p.č. 37 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město

Jedná se o nebytový prostor umístěný v I. NP 
o výměře 8,55 m2 (1 místnost). 

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

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. V nebytovém 
prostoru nebude povolen provoz ve smyslu 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných po-
dobných hrách ve znění pozdějších předpisů. 
Nájemce provede na vlastní náklady úpravy 
nebytového prostoru k požadovanému způ-
sobu využití s tím, že v případě ukončení ná-
jemní smlouvy nebude zhodnocení nebytové-
ho prostoru nájemci uhrazeno. 

Žádosti je možné podat do: 10. 7. 2013 do 
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 11. 7. 2013 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 2 000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620542, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby. 
K žádosti o pronájem nebytového prostoru 
musí žadatel doložit doklad o složené kauci 
a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení kau-
ce. Kauce úspěšného žadatele bude použita 
na úhradu nájemného. Neúspěšným žada-
telům bude kauce vrácena. Kauce nebude 

OZNÁMENÍ
Rada města v Trutnově na své 10. schůzi dne 
27. května 2013 přijala usnesení, kterým 
schválila záměr města obecně zveřejnit
usnesení RM č. 2013-551/10

* pronájem a následný odprodej

části p. p. 722/3 (cca 1000 m²) v k. ú. Trutnov 
za účelem výstavby dle  územního plánu. Po-
zemky budou prodány zájemci, který nejlépe 
vyhoví níže stanoveným podmínkám:
- kolaudace stavby bude do 30.9. 2018,
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolau-

daci stavby za nabídnutou kupní cenu, při-
čemž minimální kupní cena je 1 600,- Kč/m2, 

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou do kolaudace stavby,

- nájemné je stanoveno ve výši 10,- Kč/m2/rok, 
- v případě nedodržení termínu kolaudace 

stavby se pronájem prodlouží o dva roky 
s tím, že bude sjednána smluvní pokuta 
1 000,- Kč za každý započatý měsíc do doby 
kolaudace stavby, 

- kupující uhradí veškeré náklady spojené 
s převodem,  

- zájemce k nabídce doloží studii předpoklá-
dané výstavby, 

- podrobnější podmínky (podmínky prosto-
rového uspořádání, přípustné využití atd.) 
budou zájemcům dány k nahlédnutí na od-
boru rozvoje města a územního plánování 
MěÚ Trutnov.   

Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte 
nejpozději do 12.9. 2013 do 12.00 hod. Obál-
ky budou otevírány v malém sále Městského 
úřadu Trutnov dne 13.9. 2013 v 8.00 hodin. 
Žadatel, který podá svoji nabídku včas, má 
možnost zúčastnit se otevírání obálek v ter-
mínu výše uvedeném.

Na obálku uveďte adresu s heslem: 
„Náchodská ul.“
k. ú. Trutnov
„NEOTVÍRAT“

Městský úřad Trutnov – p. Šmída
Slovanské náměstí 165
541 16  Trutnov

Katastrální mapy na uvedené pozemky a bliž-
ší informace poskytuje majetkový odbor 
Městského úřadu v Trutnově, kancelář č. 411 

ve 4. poschodí, telefonní číslo 499 803 285. 
Každý je oprávněn podat nabídky, námitky 
nebo připomínky k uvedenému záměru. Tyto 
adresujte na Městský úřad v Trutnově, majet-
kový odbor, Slovanské nám. 165, nejdéle do 
12.9. 2013 do 12.00 hod. Po zhodnocení na-
bídky konečné rozhodnutí přísluší radě a za-
stupitelstvu města.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

úročena. V případě odstoupení od uzavření 
nájemní smlouvy ze strany žadatele propadá 
kauce ve prospěch města. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovan-
ské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: 
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov 
– Jihoslovanská čp. 32, „NEOTVÍRAT“.

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, případ-
ně přiložte kopii živnostenského listu nebo 
výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí ná-

jemní 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. 

Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel mož-
nost dávat písemné připomínky a námitky, 
nejpozději však do doby možnosti podání 
žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel. 
Na pronájem nebytového prostoru není práv-
ní nárok, město Trutnov si vyhrazuje právo 
odstoupit od tohoto záměru.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru
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Naše škola se zapojila do projektu Žákov-
ské parlamenty SOS. Projekt je zaměřen 
na komplexní a metodickou podporu 
škol při práci se žákovskými parlamenty. 
V rámci tohoto projektu vznikne také 
materiál pro podporu demokratického 
klimatu na škole a tím se vytvoří začátky 
pro budoucí certifikaci soutěže „Škola 
demokracie“. V rámci těchto aktivit pro-
běhlo v měsících prosinec až únor ma-
pování naší školy. Na mapování spolu-
pracovali společně se členy parlamentu 
i ostatní žáci a učitelé školy. Cílem ma-
pování bylo odhalit, co naše žáky trápí 
nebo co jim chybí v rámci kritérií soutěže 
„Škola demokracie“, a uspořádat projek-
tový den, který se tímto tématem bude 
zabývat. Cílem projektového dne je najít 
společnou cestu k odstranění zjištěných 
nedostatků, v lepším případě je i odstra-
nit. Z mapování naší školy vyplynulo, že 
se žákům naší školy nelíbí nedodržová-
ní zadaných pravidel. Proto si členové 
našeho žákovského parlamentu, tzv. 
parlamenťáci, připravili projektový den 
na téma „Pravidla a jejich dodržování“. 
Vymyslet náplň tohoto dne nebyla lehká 
věc. Parlamenťáci se tohoto úkolu, pod-
le ohlasu spolužáků a vyučujících, zhos-
tili velice dobře. 

Vše propuklo ve čtvrtek 9.5. 2013. Parla-
menťáci se sešli ráno v půl osmé, aby si 
zopakovali, jaké úkoly budou třídy plnit. 
Po druhém zvonění se už po celé škole 
probírala pravidla. Žáci prvního stupně 
si povídali o pravidlech, jejich dodržová-
ní a nedodržování. Potom vše ztvárnili 
do piktogramů a obrázků. Žáci druhého 
stupně se rozdělili do tří skupin podle 
svých zájmů a připravovali plakáty, pre-
zentace a scénky na dané téma. Cílem 
práce bylo ukázat všem, jak by daná si-
tuace měla vypadat a jak ne. Na posled-
ní hodinu se sešli žáci v daném ročníku 
a prezentovali svoje práce před ostatní-
mi. Na závěr jsme plakáty a obrázky vy-
stavili na chodbách školy.
Někteří z nás se obávali, co to zase bude, 
ale nakonec jsme se všichni dobře bavili, 
každý se zapojil do takové práce, kte-
rou má rád. Vznikly velmi pěkné scén-
ky, plakáty i prezentace. Všichni jsme 
si zopakovali pravidla slušného chování 
a vystupování, uvědomili jsme si, jak je 
důležité plnit si své povinnosti a zadané 
úkoly. Budeme věřit, že se nám pomalu, 
ale jistě podaří většinu našich nedostat-
ků odstranit. 

Členové žákovského parlamentu Safari 
při ZŠ Mládežnická, Trutnov

RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ PRO DĚTI

V neděli 9.6. 2013 bylo v ulici Vítězslava 
Nováka slavnostně otevřeno nové dětské 
hřiště, o jehož výstavbu se Trutnované 
zasloužili svou vysokou účastí v interne-
tovém hlasování společnosti Lidl.

Hřiště má rozměry 14 x 17 metrů a na-
jdete v něm např. houpačky, pískoviště, 
kolotoč a herní domeček. Součástí hřiště 
jsou lavičky a odpadkové koše. Hřiště je 
určeno pro děti od 2 do 12 let, jeho cena 
je 1,5 milionu korun. 

-rl-

Projektový den „Pravidla a jejich dodržování“ 
na ZŠ Mládežnická Trutnov

zprávy z Města

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

Ambulance - Potýkají se s délkou ob-
jednací doby vinou velkého přílivu 
nových pacientů a dalších povinnos-
tí pracovníků ambulancí i v důsledku 
dočasného oslabení pracovního týmu. 
Společně s K centrem připravují pra-
covníci i další odborný seminář. Připo-
menout lze poradnu pro osoby, které 
mají problém se závislostí, i doléčovací 
skupinu, věnující se prevenci relapsu. 

Kontaktní centrum - Pracovníci Kon-
taktního centra začátkem června aktiv-
ně vystoupili s příspěvkem nazvaným 
„Problémoví uživatelé alkoholu v kon-
taktním centru“ na celostátní AT kon-
ferenci pořádané Společností pro návy-
kové nemoci ČLS J. E. Purkyně a AT sekcí 
Psychiatrické společnosti ČLS J. E. Pur-
kyně. Příspěvek měl kladný ohlas, vy-
volal diskuzi a byl označen jako nový 
trend v adiktologických službách.

Manželská a rodinná poradna - Při-
pravuje pravděpodobně poslední letní 
léčebně-výchovný pobyt dětí se spe-
ciálními potřebami. Kapacita tohoto 
červencového pobytu je pro velký zá-
jem již naplněna, a proto se omlouvá-
me všem rodičům a dětem, které jsme 
museli odmítnout. Pracovníci usilovně 
hledají sponzory, kteří by mohli pro-
jekt finančně podpořit a tím ho i za-
chovat. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež - Prošlo ověřením kvality služeb 
Českou asociací streetwork s velmi 
dobrým výsledkem. Na svou službu tak 
může být RIAPS právem hrdý. Kluby 
budou, byť v trochu omezeném rozsa-
hu, fungovat i o prázdninách a pracov-
níci dětem, mládeži a mladým dospě-
lým nabídnou řadu akcí.  

Stacionář RIAPS - Stacionář RIAPS 
uspořádal na přelomu května a červ-
na již tradiční rekondiční pobyt pro 
klienty sociálně-rehabilitačních služeb 
tentokrát v Peci pod Sněžkou. Pobyty 
v přírodě slouží k prohloubení souná-
ležitosti se skupinou, nácviku nových 
dovedností, ale zejména klientům po-
skytují psychické a fyzické uvolnění 
a přispívají k jejich celkové rovnováze. Foto: Miloš Šálek
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Město Trutnov společně s MŠ Čtyřlístek v Úp-
ské ul. 559, Trutnov 4, začalo realizovat mikro-
projekt „Česko-polské sportování předškol-
ních dětí“ (reg. č. CZ. 3.22/3.3.02/13.03682), 
který je spolufinancován z prostředků ERDF 
prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Tato 
dotace poslouží nejen k financování mezi-
národních dětských sportovních aktivit, ale 
i k dovybavení zahrady Mateřské školy Čtyř-
lístek herními prvky.
Stěžejní součástí projektu je mezinárodní 
spolupráce s Mateřskou školou v Kamiennej 
Górze, kterou od prosince 2011 aktivně roz-
víjíme. Děti z MŠ Čtyřlístek již Polsko dva-
krát navštívily. Stejně tak malí předškoláci 
z Polska si již dvakrát přijeli zasportovat na 
naši zahradu, která je ovšem zatím nedosta-
tečně vybavena.
V sobotu 25. května 2013 získaly děti z MŠ 
Čtyřlístek 2. místo na Sportovní olympiádě 
v Kamiennej Górze. Akce byla zakončena ná-
vštěvou v polské mateřské škole, kde proběh-
lo předávání medailí a jiných pěkných dárků.
Ve čtvrtek 12. června 2013 si pro změnu při-
jely polské děti zabojovat o pohár ve fot-
bale do Trutnova. Výsledek 3:2 pro české 
fotbalisty byl znám až po penaltovém roz-
střelu. V druhé části sportovního dopoledne 

závodily děti obou zemí v jízdě na koloběž-
kách. Jejich snaha byla veliká a všichni malí 
závodníci dostali za své výkony medaile 
a sladké odměny.
Další společné sportování čeká na děti v září 
2013.
Tímto bych ráda za celou MŠ Čtyřlístek po-
děkovala představitelům města Trutnov 
i Kamiennej Góry za možnost realizovat 
tento přeshraniční projekt, ze kterého mají 
radost nejen děti, ale i jejich rodiče a široká 
veřejnost.

Za MŠ Čtyřlístek Dana Faltová

Mateřské školy bez hranic

Hraní s přírodou 
pro školky
V pátek 17. května dopoledne se v parku na 
Jiráskově náměstí již podruhé uskutečnilo 
„Hraní s přírodou pro školky“. Děti ze dvou 
trutnovských mateřských škol (Kytičky Novod-
vorská a Kulíšek Voletiny) se zde soutěžením 
a vzděláváním bavily bezmála hodinu a půl. 
Celý program, který je pořádán k Světové-
mu dni biologické rozmanitosti (22. května), 
zrealizovali dobrovolníci z Gymnázia Trutnov 
pod vedením Mgr. Jiřího Svobody.  

Studenti ze tříd 4.Y, 5.Y, 6.Y a 7.Y připravili 
v parku celkem sedm stanovišť, na kterých se 
děti zábavnou formou seznámily s běžnými 
druhy živočichů, jejich životem a chováním. Na 
soutěžních stanovištích si vyzkoušely „krmení 
veverky“ a poznaly při tom, jak vypadají šišky, 
které po sobě skutečné veverky v lese zanechá-
vají. Pomáhaly se stěhováním žab přes nebez-
pečné komunikace a následně „kladly“ ropuší 
vajíčka – navlékaly korálky. V látkovém tunelu 
se vcítily do pocitů larev chrostíků a prohléd-
ly si jejich skutečné schránky, donesené pro 
tyto účely z rybníka. Na dalších, nesoutěžních 

stanovištích hledaly v lesní hrabance drobné 
půdní živočichy – stonožky, chvostoskoky a 
pavouky – a byly překvapeny jejich hojností. 
Na velký plakát znázorňující typickou českou 
krajinu (louku, pole, les a rybník) umisťovaly 
fotografie zvířat a přemýšlely, kde všude může 
žít srnec, kachna či ježek. Vlastní tvořivost si 
vyzkoušely, když si kreslily na říční kameny zví-
řátka a kytičky. 

Domů si pak v krásně ozdobených papírových 
taškách, které pro ně na hodinách výtvarné 
výchovy pod vedením Mgr. Pavly Hodasové 
vyrobili studenti tříd 4.X, 4.Y, 5.X, 5.Y a 1.A, 
odnesly diplomy za umístění v jednotlivých 
soutěžích, odměny a upomínky na celé pro-
sluněné dopoledne s přírodou. 

Celé letošní „Hraní s přírodou“ bylo velmi vy-
dařené a přínosné nejen pro děti ze školek, 
jejich učitelky, ale i pro studenty gymnázia, 
kteří se na něm podíleli. Akce proběhla za 
podpory ředitele Gymnázia Trutnov Mgr. Pe-
tra Skokana a pod záštitou Nadačního fondu 
Gymnázia Trutnov. V dalších letech bychom 
rádi podobnou akci zopakovali, a to i pro 
žáky z nižších stupňů základních škol. 

Mgr. Jiří Svoboda
Eliška Šormová, 7.Y 

JAZYKOVÉ KURZY 
NA GYMNÁZIU TRUTNOV
I v příštím školním roce budou mít zájemci 
o výuku cizích jazyků možnost zapojit se 
do kurzů, které již od roku 2006 pořádá 
Gymnázium Trutnov pro širokou veřejnost. 
Kompletní nabídku a podmínky zájemci 
najdou na webových stránkách gymnázia: 
www.gymnaziumtu.cz.
V případě zájmu otevřeme i nové skupiny 
pro úplné začátečníky, a to v angličtině, 
němčině i francouzštině. Všechny kurzy 
probíhají v budově školy a jsou vyučovány 
zkušenými kvalifikovanými učiteli.
Všechny současné i nové studenty žádáme, 
aby se přihlásili do konce srpna 2013 na ad-
resu: pitasova@gymnaziumtu.cz.

Mgr. Petra Pitašová
organizátorka kurzů

Na CZECH SALES ACADEMY 
Trutnov se lze vzdělávat 
i o prázdninách
Pro všechny, kteří se chystají na jednání 
s potenciálním zaměstnavatelem, připravi-
la CZECH SALES ACADEMY Trutnov (starší 
název Střední odborná škola podnikatel-
ská Trutnov, s. r. o.) v rámci realizace pro-
jektu Fondu dalšího vzdělávání „Stáže ve 
firmách – vzdělávání praxí“ minikurz s ná-
zvem Dobře zvládnutý první kontakt = zá-
klad úspěchu!

Na kurzu se zájemci naučí a také si praktic-
ky vyzkouší pravidla správné komunikace, 
zásady psaní životopisu a motivačního do-
pisu, zkusí si i přijímací pohovor nanečisto. 

Kurz se bude konat v úterý 25. 6. 2013 od 
9 do 12 hodin v budově školy na Polské 
ulici, další kurzy pak plánujeme na začátek 
července a konec srpna (dle zájmu). Protože 
je kurz realizován v rámci projektu Stáže ve 
firmách, činí kurzovné pouhých 50 Kč.

Přihlásit se můžete e-mailem: kurzy@sosptu.cz 
nebo telefonicky: 499 815 223. Pro bližší in-
formace navštivte www.sosptu.cz.

CSA Trutnov

Dětský den s Krtečkem
Svátek dětí oslavili i v MŠ speciální Na 
Struze! Děti prožily celý týden s Krtečkem 
a jeho příběhy. 12.6. si v městském parku 
užily příjemné dopoledne plné úkolů, od-
měn a dobrot. Krteček za dětmi přivedl  
velké kamarády – klienty Barevných dom-
ků Hajnice, kteří pomáhali na stanovištích, 
rozdávali dětem odměny a medaile. Celá 
oslava byla ve znamení setkávání – děti po-
znaly nové kamarády a klienti Barevných 
domků měli možnost prožít roli pořada-
tele a pomocníka, prožít svou vlastní dů-
ležitost. Děkujeme paní Daniele Čalovkové 
a těšíme se na další spolupráci. 

Kolektiv učitelek MŠ
tento projekt je spolufinanCován z protředkŮ erdf prostředniCtvíM euroreGionu GlaCensis.
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MOST K ŽIVOTU, o.p.s. 
Vzdělávací centrum - Trutnov, 
Šikmá ul. 300

V září 2013 otvíráme akreditovaný kurz 
PRACOVNÍK  SOCIÁLNÍ  PÉČE na 150 hodin 
- VÍKENDOVĚ! Již přijímáme rezervace.

Nabídka dlouhodobých akreditovaných 
kurzů:
• Základy podnikání (120 h)
• Účetnictví a daňová evidence (130 h)
• Mzdové účetnictví a personalistika (190 h)
• Pracovník sociální péče (150 h)

Rezervace a informace: Mgr. Andrea 
Zvolánková, tel.: 499 841 998 nebo 
775 303 116, most.zvolankova@seznam.cz, 
www.mostkzivotu.cz.

Expedice 
Karakoram 2013 
Zdolávání hor druhého nejvyššího pohoří 
na světě Karakoram, rozkládajícího se na 
území Pákistánu, Indie a Číny, s nejvyšší 
horou K2 (8 611 m), se stalo inspirací pro 
oblíbenou celorepublikovou outdoorovou 
soutěž Expedice Karakoram (www.expedi-
ce-karakoram.cz) pro základní školy, střed-
ní školy a veřejnost, kterou pořádá Lanové 
centrum PROUD. Letošní ročník se konal 
od 2. do 14. dubna 2013. 

Samotná soutěž trvá přibližně 4 hodiny. 
Nejprve se týmy rozcvičí, instruktoři je se-
známí s pravidly a bezpečností, následuje 
praktická příprava na soutěž, která se sklá-
dá z nácviku jištění a z nácviku překonává-
ní překážek na nízkém trenažéru. Týmy se 
skládají ze dvou tříčlenných družstev, která 
soutěží buď jednotlivě, nebo společně na 
týmových překážkách.

Systém soutěže spočívá ve sbírání „výško-
vých bodů“, tzn. že družstva získávají body 
za překonávání překážek v lanovém cen-
tru, které jsou ohodnoceny dle jejich ná-
ročnosti. Součástí soutěže jsou i různé do-
plňkové soutěže, pomocí kterých si mohou 
týmy vybrané překážky bodově zvýhodnit 
(za jejich zdolání získávají dvojnásobný po-
čet bodů). Vyhodnocuje se vždy soutěžní 
den a po celkovém ukončení soutěže i vý-
sledky za celý ročník.

Naše škola, ZŠ kpt. Jaroše Trutnov, se sou-
těže zúčastnila v LC PROUD v Praze 4. dub-
na 2013. Školu reprezentovali: 9. A - Marek 
Plšek, Magdalena Bélová, Aneta Váchová, 
Michaela Plešingerová, 8. B - Ondřej Filip, 
8. A - Adam Prášek, Antonín Komárek.

Tým v konkurenci 8 týmů vyhrál soutěž-
ní den s velkým náskokem (o více než 
4000 výškových metrů), když žáci dokázali 
posbírat celkem 17 250 výškových metrů. 
A v celkovém hodnocení po ukončení letoš-
ního ročníku se tým umístil na vynikajícím 
2. místě z celkem 46 soutěžících týmů v ka-
tegorii základních škol. Zúčastnění žáci si 
expedici užili a spokojeni nejen z výkonu, 
ale i z prožitku se již těší na další ročník.

Tomáš Souček
ZŠ kpt. Jaroše Trutnov

Ve čtvrtek 23. května proběhlo ve zcela vyprodaném sále společenského centra UFFO v Trut-
nově závěrečné vystoupení tanečního oboru Základní umělecké školy v Trutnově. Předsta-
vení s názvem „CESTA Příběh člověka“ mělo ještě dvě dopolední reprízy v pátek 24. května.

Na představení vystoupili žáci I. a II. stupně tanečního oboru a soubory YOU CAN DANCE 
a TREUEDANCE Trutnov. Námět a choreografie: učitelky ZUŠ Blanka Matysková, Kateřina 
Talavašková a Jana Michaličková, scénář Kateřina Talavašková. 

TANEČNÍ OPEN WORKSHOPY 

PRO VEŘEJNOST
V srpnovém týdnu od 19. do 22. 8. 2013 
bude probíhat již třetí ročník mezinárod-
ního tanečního festivalu DANCE FESTIVAL 
TRUTNOV 2013. Stejně jako v předchozích 
ročnících i letos je pro trutnovskou veřej-
nost připravena možnost seznámit se se 
zajímavými tanečními technikami a poznat 
lektory z několika zemí. Lekce budou pro-
bíhat od pondělí do čtvrtka vždy od 18:30 
do 19:30 hodin v novém tanečním sále ZUŠ 
Trutnov, budova A – Školní ulice. Nezáleží 
na věku ani předchozích tanečních zkuše-
nostech, workshopy jsou určeny všem, kdo 
se chtějí o tanci dozvědět něco nového 
a především si vyzkoušet danou taneční 
techniku na vlastním těle. 

Letošní lektoři: PONDĚLÍ: Lucie Drábko-
vá (ČR) - lekce CONTEMPORARY, ÚTERÝ: 
Carli Rebecca Jefferson (Anglie) – lekce 
BODYDRUMMING, STŘEDA: Akassa An-
sumana Badjie (Gambie) – lekce AFRO, 
ČTVRTEK: Filipi Escudine (Brazílie) – lekce 
L.A. STYLE A HIP HOP. Jako zpestření ještě 
jeden netaneční workshop, a to HRA NA 
DJEMBE - ve středu od 19.30 do 20.30 ho-
din (hned po lekci afrického tance).

Na vybrané lekce je nutné si předem rezer-
vovat místo z důvodu omezené kapacity 
tanečního sálu e-mailem na dance.festi-
val@seznam.cz (uveďte svoje jméno a vy-
braného lektora nebo techniku nejpozději 
do 19. 8. 2013). Cena jedné lekce je 100 
Kč. Více informací o lektorech a festivalu: 
www.zustrutnov.cz/dance.aspx.

PRÁZDNINY 
v kempu DOLCE 
aneb Nenechte si ujít:
- prázdninový týdenní program pro širo-

kou veřejnost - začínáme 1.7. 2013, každý 
den jiné zaměření

- zábavné rodinné putování se skřítkem 
DOLÍČKEM (vyzvedněte si kartu na recep-
ci a začněte sbírat razítka)

- 14.7. 2013 od 16 hod., LOUTKOVÉ DIVA-
DLO, O pejskovi a kočičce, vstupné 40 Kč, 
v restauraci DOLCE

- 20.7. 2013 vrcholí GRILMÁNIE přímo 
v kempu a za každého počasí - největší 
grilovací soutěž v Krkonoších, která ve 
vás rozproudí chutě! Porota bude hodno-
tit nejkreativnější gril, jídlo a název týmu. 
Generálním partnerem jsou profesio-
nální luxusní grily, díky kterým už nikdy 
nebudete chtít grilovat jinak - degusta-
ce přímo od profesionálů, soutěž přije-
de podpořit i známá televizní osobnost. 
Vítěz získá hodnotné ceny. Více info na 
www.camp-dolce.cz.

- 3.8. 2013 VISAGE LIFE SHOW v restaura-
ci DOLCE v 19 hodin. Během července se 
můžete přihlásit do celkové proměny, vy-
bereme muže a ženu, které proměníme 
přímo na živo. Součástí show budou i dal-
ší ukázky líčení, stylová inspirace, přímo 
na vás. Více info na www.camp-dolce.cz 
nebo www.studiovisagelp.cz

Dodatečně děkujeme všem sponzorům, 
díky kterým byl Den dětí s PATEM a MA-
TEM 1.6. úspěšný i za tak deštivého počasí! 

Foto: Zbyněk Meisner
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Oddíl SKBU Trutnov 
– Street Fight EBMAS 
Rádi bychom Vám představili nový oddíl klu-
bu SKBU Trutnov s názvem Street Fight EB-
MAS Trutnov. Oddíl nemá tak dlouhou tradici 
v porovnání s ostatními oddíly (činnost byla 
zahájena v září 2012) a také bojové umění, 
které zde vyučujeme a ze kterého čerpáme 
techniky pro výuku sebeobrany, není tak roz-
šířené. V poslední době se však velice proslavi-
lo sérií filmů Yip Man a nazývá se Wing Tzun. 
Jedná se o tradiční čínské bojové umění, kte-
ré vzniklo zhruba před 250 lety díky šaolinské 
mnišce Ng Mui. Díky tomu, že neměla jako 
žena tak velkou sílu v porovnání s mužskými 
bojovníky šaolinu, vytvořila vlastní způsob 
a techniku boje. Proto byla schopna zvítězit 
i nad silnějším protivníkem.

Postupem času se toto bojové umění vyvíjelo, 
až přerostlo v kompletní systém, který učí jak 
obranu proti jednotlivci na různé vzdálenosti, 
obranu proti více útočníkům, obranu na zemi 
a také boj se zbraněmi. Díky jednoduchým 
principům je schopný toto bojové umění 
zvládnout téměř každý i bez předchozí fyzic-
ké průpravy. Všechny aplikace jsou postaveny 
na tradičních prvcích wing tzun, jako jsou na-
příklad formy a cvičení lepících rukou chi-sao. 
Mě osobně toto bojové umění nadchlo svým 
individuálním přístupem ke studentům i kva-
litou předávaných informací a v tomto duchu 
provozujeme i náš oddíl.

Jiří Votoček
oddíl Street Fight EBMAS – SKBU Trutnov 

Velká cena Trutnova
Meziokresní kolo v orientačním 
běhu pro školní rok 2012/2013

Dne 7. května 2013 proběhly závody v ori-
entačním běhu základních a středních škol 
z Trutnovska a okolí.

Závod připravil ŠSK SPRINT při SPŠ Trutnov 
ve spolupráci s oddílem orientačního běhu 
TJ Lokomotiva Trutnov, o.s. Běželo se na 
mapě DLOUHÝ LES v měřítku 1:10 000 v pro-
storu osady Leopoldov u Javorníka. Pořada-
telé připravili tratě pro 8 kategorií mládeže 
a dvě tratě pro příchozí běžce.

Prostor závodu je poznamenán dávnou těž-
bou nerostných surovin, a proto je díky velké-
mu množství jam, kupek a dalších terénních 
nerovností velmi atraktivní pro závod v ori-
entačním běhu.

Celkem bylo klasifikováno 86 závodníků 
a další účastníci (příchozí a rodiče s dětmi) 
si prošli trať mimo soutěž bez měření času. 
Na závěr akce proběhlo slavnostní vyhlášení, 
kde nejlepší obdrželi medaile, diplomy a věc-
né ceny. Ostatní účastníci dostali v cíli koláče 
a sladkou pochoutku.

Počasí se vydařilo a všichni byli spokojeni po 
příjemném odpoledni stráveném při spor-
tování. Poděkování patří všem účastníkům, 
pořadatelům a sponzorům této sportovní 
soutěže.

Za ŠSK SPRINT při SPŠ Trutnov
Milan Rejmont

SKBU Trutnov 
(Sportovní klub bojových umění Trut-
nov) pro Vás od září 2013 připravuje:

Nábor do KARATE – výuka japonského 
bojového umění s více než 30letou tra-
dicí v našem klubu pro zájemce od 5 let 
(kontaktní tel. 721 512 742)

Nábor do Street fight EBMAS – Wing 
Tzun – výuka jihočínského bojového 
umění Wing Tzun (kontaktní tel. 604 
232 962, 725 306 135)

Kurzy Praktické SEBEOBRANY – časově 
omezené kurzy sebeobrany – praktická 
sebeobrana pro začátečníky a pokročilé, 
sebeobrana pro ženy, sebeobrana po-
mocí teleskopického obušku (kontaktní 
tel. 608 958 019)

TAE-BO – nekontaktní aerobní skupino-
vé cvičení s prvky bojových umění (kon-
taktní tel. 608 110 816)

YOGA pro DĚTI – cvičení s dětmi s jógo-
vými prvky (kontaktní tel. 608 110 816)

Více info: www.skbutrutnov.cz

Život Trutnova v druhé polovině 18. století

pohledy do Minulosti

sport

Židé se v Trutnově připomínají písemně 
v 16. století jako vlastníci několika domů. Ne-
měli však ani zdaleka rovné postavení s ostat-
ními trutnovskými měšťany. Spíše žili na okraji 
tehdejší společnosti. Jeden z nich v roce 1574 
vykonával dokonce službu kata. Teprve až 
v 18. století, kdy se už početně rozrůstali, se 
dočkali zlepšení svého postavení především 
díky reformám Josefa II. Nemuseli již žít v uza-
vřeném ghettu, mohli se volně pohybovat po 
městě, nemuseli se už veřejně označovat žlu-
tým kolečkem na šatech, mohli zastávat spole-
čensky významnější postavení.

Dne 25. srpna podali dva židovští správci 
trutnovského oblastního tabákového skladu 
Jakob Isac Kohn a Bernard Wiesner magistrá-
tu žádost o přidělení už jimi vyhlédnutého 
pozemku při Úpě pro zřízení židovské láz-
ně s přírodní vodou. Svou žádost zdůvodnili 
tím, že podle židovských zákonů a zvyklostí 
je každá dospělá židovská žena povinna se 
před svatbou, po menstruaci a porodu v ta-
kové lázni rituálně očistit, a to ponořením 
do čisté přírodní vody. Židovská lázeň slou-
žila i pro očištění všeho, co bylo zakoupeno 
od nežidovských obchodníků - hrnce, talíře, 

víno, maso - prostě vše muselo být košer. Pro-
to od magistrátu města požadují k tomuto 
mít i v Trutnově možnost. Žádají proto o při-
dělení vhodného místa s vodou pro zřízení 
vodní nádrže, kde by mohli židovskou povin-
nost a zvyklosti plnit. V Trutnově tomu zatím 
tak nebylo. Například židovské ženy doposud 
musely odcházet na jiná, často vzdálená mís-
ta, a to za každého počasí. Zvláště v zimě to 
bývalo skoro vždy spojeno s jejich nachlaze-
ním a ohrožením zdraví. Uvedení židovští ža-
datelé, kterým, jak uvádějí, vlastní obchodo-
vání hlavně s tabákem a potaší znemožňuje se 
více v této záležitosti angažovat, proto chtějí 
pro své ženy, aby jim město přidělilo vhod-
ný pozemek s vodou, který by byl ohrazený 
prkny. Zavazují se, že by výdaje s tím spojené 
pomohli uhradit a jsou ochotni i za pronájem 
tohoto místa platit ročně 10 zlatých.
 
Trutnovský magistrát jejich žádost předal 
k vyjádření trutnovskému hospodářskému ře-
diteli zároveň s předpokládaným rozpočtem, 
kolik by takové zřízení mikve stálo. Ten se zá-
měrem souhlasil s podmínkou, že roční nájem 
by byl zvýšen na 12 zlatých. Celkové náklady 
byly vyčísleny na 60 zlatých a 9 krejcarů. Ne-

jasnosti v této záležitosti však byly v tom, že 
městská rada a občanský výbor měly výhra-
dy. Protestovaly, že kdyby se Židům vyhovělo 
přenecháním pozemku s mikve, že by se tím 
upevnilo jejich vlastnické právo ve městě. 
Magistrát nechtěl nechat konečné vyřízení 
jen na sobě, a požádal proto o konečné roz-
hodnutí úřad podkomořího. O tom, jak byla 
tenkrát žádost trutnovských Židů vyřízena, 
archivní záznam k dispozici není. Patrně však 
kladně, mikve byla zřejmě zřízena, jak na-
svědčuje zpráva z roku 1914 o požáru domu 
a lázní v místech dnešního kina Vesmír. 

Společenské postavení Židů v Trutnově se po-
stupně zlepšovalo. V roce 1779 dostal jeden 
z nich od krajského úřadu souhlas k tomu, že 
mohl u sebe ubytovat cizí židovské soukme-
novce a o židovských svátcích konat v jeho 
bytě za svitu hořících svící náboženské obřa-
dy. Protože ty se však odbývaly v dřevěném 
podkroví, trutnovský magistrát je pro nebez-
pečí vzniku požáru omezoval. Teprve až to-
leranční patent Josefa II. v roce 1781 poskytl 
Židům v Trutnově občanská práva.

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

SLACKLINE - zábava pro celou rodinu

Sportovní areál Na Nivách nabízí kromě in-
doorových aktivit (horolezecká stěna, tělo-
cvična, DOJO, občerstvení, dva ricochetové 
kurty) i jednu velmi zajímavou možnost na 
aktivitu, pro kterou potřebujete pouze dva 
stromy a trpělivost - SLACKLINE.

Areál Na Nivách je ideálním místem pro pro-
vozování tohoto balančního sportu. Stromů 
je zde dostatek, teď si jen vybrat tu správnou 
výšku a řádně upevnit svůj „SLACKLINE“. 

SLACKLINE - nebo také zkráceně slack je 
balancování, chození a skákání na popru-
hu upevněném mezi dvěma body, například 

stromy. Na rozdíl od chození po provazu není 
popruh na slackline natažený napevno, ale je 
více nebo méně pružný. Existují různé druhy 
„lajn“. Lajny nízko nad zemí, na kterých se 
dělají zejména tzv. triky, highlajny natažené 
několik desítek až stovek metrů nad zemí, 
lajny nad vodou nebo extrémně dlouhé lon-
glajny.

Slackline se skládá ze tří částí: 2 – 3 cm širo-
kého popruhu, smyček vypodložených kar-
tonem nebo kusem koberce sloužících jako 
kotvicí body a napínacího zařízení. Lajnu lze 
napnout různými způsoby v závislosti na její 
délce. U těch kratších postačí i dvě karabiny, u 
delších průmyslové napínáky a u těch hodně 
dlouhých je nutné použít systém kladek nebo 
naviják.

Pokud se tedy nudíte a nevíte co dělat, přijď-
te do parku ve sportovním areálu Na Nivách, 
vyberte si dva stromy a ve stínu korun stro-
mů si zaskákejte. Informace o tom, kde a za 
kolik lze slackline koupit, naleznete třeba na  
http://www.slack-line.cz/

Na Lukách 461, 541 01 Trutnov, 
tel.: 499 817 100

Prosíme návštěvníky, aby využívali potenciál 
elektronických peněženek (vstupenek), na kte-
ré je možno vložit větší obnos peněz. Při další 
návštěvě již nemusíte k pokladně, pouze projde-
te turniketem, který Vám ukáže stav na kartě, 
eventuálně peníze přidáte v dobíjecích automa-
tech u vstupu či pod tobogánem. 

Pro Vaši motivaci vyhlašujeme soutěž o deset 
permanentek do krytého bazénu, které obdr-
ží vylosovaní výherci. Do slosování postoupí 
všechna čísla karet, na která bude jednorázově 
nabito 1 000 a více Kč. Vítězná čísla vylosujeme 
a zveřejníme na facebooku a www po skončení 
letní sezony.

Přijďte si k nám zasportovat a také si odpočinout.

Více informací o provozu letního koupaliště na-
leznete na www.sportoviste-trutnov.cz 

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

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.

           VOLEJBAL

Volejbalové starší žákyně hrály proti re-
prezentaci
Družstvo mladých volejbalistek se ve 
dnech 1. a 2. 6. zúčastnilo turnaje v Lan-
škrouně. Turnaje se zúčastnilo celkem 
20 družstev z celé republiky a mimo jiné 
i reprezentační výběr této věkové kate-
gorie. Naše žákyně měly možnost zahrát 

si ve finálové skupině proti reprezentaci 
A i B. Oběma výběrům dlouho vzdorova-
ly a soupeřky je nakonec vždy přehrály 
až v koncovkách setů. Celkově pak naše 
děvčata obsadila 4. místo za oběma vý-
běry a domácím Lanškrounem. Turnaje 
se zúčastnily K. Gregorová, D. Jirásková, 
K. Roubalová, H. N´Guyenová, K. Přívrat-
ská, N. Pavlíková a D. Pavlíková.

           KUŽELKY 

Trutnovský dorost opět prvoligový 
Dorostenecké družstvo Lokomotivy Trut-
nov úspěšně prošlo kvalifikačním sítem 
do 1. kuželkářské ligy dorostu. Opět 
bude jediným družstvem pouze s dvoud-
ráhou. Kvalifikačního turnaje ve Vrchlabí 
se účastnilo 8 dorosteneckých družstev, 
z nich si 6 nejlepších vybojovalo prvoligo-

pokračování >>
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vou účast. Už teď začíná poctivá příprava 
na podzimní prvoligová utkání.
Výsledky kvalifikace: 1. SKK Náchod 
– 1619, 2. SK Kosmonosy – 1572, 3. SKK 
Hořice – 1569, 4. LOKOMOTIVA Trutnov 
– 1540

           STOLNÍ TENIS

Na ukončení hráčské sezony 2012 - 2013 
se v sobotu 4.5. 2013 uskutečnil tradiční 
turnaj mládeže ve stolním tenise, který 
organizačně zajistili Lenka Kalášková, 
Kristýna Matějíčková, Miroslav Proko-
pec a Rostislav Holý. O celkového vítěze 
a nového držitele vítězného poháru bo-
jovalo pouze 9 účastníků systémem kaž-
dý s každým na tři vítězné sety. Celkové 
vítězství bez ztráty jediného setu obhá-
jila Natálie Holá (více na http://lokotrut-
nov.cz/oddily/stolni-tenis). Na začátku 
další sezony v září 2013 by pořadatelé 
v herně stolního tenisu při ZŠ R. Frimla 
rádi přivítali kromě zúčastněných i nové 
mladé zájemce o tento sport. 

           JUDO

Květen - měsíc turnajů
Regionální výběr žactva se účastnil závo-
dů v Budapešti, za Trutnov bojovali judis-
té Radek Gottwald, Matěj Krčmář a Adam 
Bohutínský. 
11.5. se konala Velká cena Ostravy mláďat 
a benjamínků a USK Cup žactva a dorostu 
Folimanka Praha. V Ostravě reprezento-
vali pod vedením trenéra Roberta Got-
twalda benjamínek Petr Blahna a mláďata 
Radek Gottwald, Matěj Krčmář, Jan Lisý, 
Vojtěch Vach a Tobiáš Chmelík. V Praze na 
Folimance bojovali pod vedením trenéra 
Jana Valenty mladší žák Petr Kudrna, star-
ší žák Marek Dvořák a dorostenec Tomáš 
Valenta. 
19.5. II. kolo Samurajské katany Turnov 
a Judo rej Hradec Králové - dvanáct zá-
vodníků, jedenáct medailí. Turnaj začal 
souboji koťat, která se nepočítají do vý-
sledků družstev - škoda. Přípravka v Hrad-
ci Králové na Judo reji v premiérovém tur-
naji podala rovněž kvalitní výkon. Naše 
přípravka vybojovala devět medailí! 
Veškeré výsledky z turnajů naleznete na 
http://www.lokotrutnov.cz/oddily/judo

           SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

Dvě gymnastky v národní reprezentaci
Závodnice oddílu sportovní gymnastiky TJ 
Lokomotiva Trutnov Eliška Slavková a Ve-
ronika Krejčí se svými výkony a úspěšným 
absolvováním náročných testů probojova-
ly do národního reprezentačního výběru, 
který založila Česká gymnastická federace 
pro příští mistrovství Evropy v TeamGymu. 
Českou republiku budou dívky reprezen-
tovat na ME v říjnu 2014 na Islandu.

           JEZDECTVÍ

Letní příměstské tábory pro milovníky koní
- I. běh: 22. 7. - 27. 7. 2013
- II. běh: 5. 8. - 10. 8. 2013

Bližší informace u paní Kolertové, tel. 
733 571 433 

           MUAY – THAI

SPARTAN RACE
Oddíl HIGHLANDERS se 8.6. 2013 účastnil 
extrémního běžeckého závodu v Monínci 
s podtitulem SPARTAN RACE. Tento závod 
plný překážek se v České republice pořá-
dal poprvé a my jsme byli u toho. Ondřej 
Marvan, Jakub Klauda, Michal Klauda, 
Marek Lízr a Radek Horák – to byl tým, 
který reprezentoval oddíl HIGHLANDERS 
a ve své premiéře vůbec ne špatně. Umís-
til se na 26. místě z celkem 272 týmů. Roz-
díl mezi prvním a naším týmem byl pouze 
15 minut! 
Více na http://lokotrutnov.cz/oddily/
muay-thai

           ORIENTAČNÍ BĚH

Lenka Svobodová a Jan Petržela nomino-
váni na mistrovství světa v orientačním 
běhu
Odchovanci trutnovského oddílu, Jan 
Petržela a nedávno vyhlášená nejlepší 
sportovkyně do 18 let Lenka Svobodová, 
si v uplynulých dnech vybojovali účast na 
mistrovství světa.
Jako první odstartuje Mistrovství světa ju-
niorů s Lenkou Svobodovou, která bude 
bojovat o medaile ve sprintu, na klasické 
i krátké trati a ve štafetách. Centrem bude 
Hradec Králové a Trutnovsko. Stránky zá-
vodu: http://www.jwoc2013.cz/. Hned 
v druhém červencovém týdnu proběhne 
ve Finsku dospělácké mistrovství světa 
s účastí Honzy Petržely, který si zde zajistil 
start na klasické trati, a to mezi nejlepší 
světovou špičkou. Budeme našim běžcům 
držet palce.

           SILOVÝ TROJBOJ

Trutnovští powerlifteři uspěli na ME 
v Srbsku
Ve dnech 20. až 25. května proběhlo v srb-
ském Knjaževaci Mistrovství Evropy GPC 
v silovém trojboji. V české reprezentaci do 
bojů zasáhli i dva členové oddílu TJ Power-
lifting Trutnov Pavel a Libor Hurdálkovi. 
Více informací naleznete na http://loko-
trutnov.cz/oddily/powerlifting

           PLAVÁNÍ

Trutnovské plavání potvrdilo výsadní po-
stavení ve východních Čechách
Vystoupení plavců na Oblastním přeboru 
východních Čech 12, 13 a 14letého žactva, 

dorostu a dospělých, které se uskutečnilo 
v trutnovském krytém bazénu. Osmnáct 
závodníků TJ Loko FM Servis suverénně 
ovládlo pořadí družstev, když 78krát ob-
sadilo stupně vítězů. 
Více na http://lokotrutnov.cz/oddily/plavani

PLAVECKÁ ŠKOLA

Od září 2013 zahajujeme nové kurzy „Plavá-
ní kojenců a batolat“. Přihlášky a podrobné 
informace naleznete na www.lokotrutnov.
cz nebo na tel. 737 954 140 (K. Fikejsová).

13. ročník „Letního 
sportovního tábora“
Plavecká škola, plavecký oddíl, TĚLOVÝ-
CHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUT-
NOV, o.s., pořádají v termínu 3. – 10. 8. 
2013 tradiční „Letní sportovní tábor“ plný 
sportu, her a zábavy. 

Místo konání: autokemp Orlice, 
517 41 Kostelec nad Orlicí, 
www.autokemp.lodkyorlice.cz

Ubytování: 4lůžkové chatky

Strava: plná penze, celodenní pitný režim 

Cena: 2 990,- Kč

Doprava: vlastní 

Sraz: 3.8. 2013 13.00 – 15.00 hod. v auto-
kempu Orlice

Přihlášky: přihlášku pošlete nejpozději do 
20. června 2013, e-mail: davidova@loko-
trutnov.cz nebo na adresu: Krytý bazén, Na 
Lukách, 541 01 Trutnov. Přihláška ke staže-
ní na internetu nebo v kanceláři plavecké 
školy. 

Bližší informace: Lenka Davidová, 
tel.: 603 183 650, www.lokotrutnov.cz.
Cena zahrnuje: ubytování, plná penze, ve-
doucí z řad zkušených instruktorek PŠ, celo-
denní výlet, sportoviště, koupání, sportovní 
náčiní, táborové tričko, pojištění.
Zaměření tábora: zvýšení fyzické kondice, 
tradiční i netradiční sportovní hry, plavání, 
táborový víceboj, táborák, diskotéka.
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ReBels team navázal na úspěšnou sezónu 
roku 2011/2012. Posledním obrovským úspě-
chem byly závody ve Rtyni 1.6. 2013, na 
kterých se ReBels team stal nejúspěšnějším 
účastníkem a zvítězil v pěti kategoriích Zum-
by, Rokenrolu a Hip hopu. Výsledky závodů 
ve Rtyni: Formace The ReBels 1. místo, Forma-
ce junior ReBelky 1. místo, Zumba - Hvězdič-
ky 1. místo, Zumba - Hvězdy 2. místo, Zumba 
- Mini ReBelky 4. místo, Hip Hop Just dance 
junior 2. místo, Hip Hop Trio Just dance junior 
Tauchman, Hellingerová, Trojanová 1. místo, 
Hip Hop Just dance duo Pepa Kosina - Luca 
Tučková 1. místo. ReBels team zvítězil ve Dvo-
ře Králové n/L na Dvorské jedničce 2013, kde 
získala 1. místo Zumba Hvězdičky a 1. místo 
dívčí formace The ReBels, 2. místo Hip Hop 
Just dance. Na závodech v Hronově formace 
The ReBels potvrdila 1. místo a 1. místo získa-
la i na závodech v Praze Jinonicích a stále je 
jednou z nejlepších formací v ČR. 
ReBels team se podílel na řadě dalších akcí pro 
město Trutnov, na mezinárodním Dni tance ve 
spolupráci se ZUŠ Trutnov, na dětském dni a 
akcích Základní školy Mládežnická, spolupra-
cuje s Mateřským centrem Želvička, vystupu-
je pro děti z dětských domovů a v domovech 
důchodců. Nyní na všechny členy ReBels čeká 
zasloužený odpočinek a letní soustředění. Na 
podzim vyjedou za ReBels team formace The 
ReBels a ReBelky v plné síle, snad už bez řady 
zranění, která nás provázejí téměř celé jaro. 

ReBels team bude v září 2013 pořádat nábor 
pro všechny ve věku od 4 do 25 let, při kterém 
chce doplnit své úspěšné sekce Zumby - aerobi-
cu, Hip hopu, tanečních párů a dívčích formací. 
Po celé letní prázdniny pořádá ReBels team 
pro děti a rodiče Zumbamánii U Pěti buků, 
vždy v pondělí a ve středu, začínáme 17.6. 
2013 v 19 hod. 
ReBels team děkuje za podporu ZŠ Mládež-
nická, KZČ Eldorádo, městu Trutnovu a rodi-
čům za podporu a přízeň. V letošní sezóně 
2012/2013 se ReBels team stal nejúspěšněj-
ším tanečním oddílem v Trutnově. Kon-
takt na stránky www.rebelsteam.cz, mobil 
725 960 971.
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Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,
Vrbová 459, Trutnov
(v Poříčí naproti Kaře přes most a doprava)
tel.: 603 872 653, e-mail: utulek@trutnov.cz
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna, 
tel.: 499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz

Nabídka psů z útulku
     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
     10-098. 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
     13-011. pes, kříženec, stáří cca 2 roky
     13-038. pes, kříženec, stáří cca 10 měsíců
     13-041. fena, jezevčík, stáří cca 3 roky
     13-044. pes, kříženec stáří cca 11 měsíců
     13-046. pes, kříženec, stáří cca 3 roky
     13-054. pes, kříženec ohař, stáří cca 4 roky 

     13-058. pes, kříženec, stáří cca 2 roky
     13-067. pes, kříženec, stáří cca 1,5 roku

Všichni psi jsou očipováni, oočkováni kombi-
novanou vakcinací, odčerveni a prohlédnuti 
veterinárním lékařem. Noví majitelé po za-
placení poplatku 500,- Kč dostanou i očkovací 
průkaz a jsou po dobu tří let osvobozeni od 
placení poplatku ze psa.

V případě nalezení opuštěného nebo zatou-
laného psa na území Města Trutnova můžete 
kdykoliv zavolat Městskou policii Trutnov, tel.: 
156 nebo 499 813 064, která se o psa postará.           

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

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

Jiří Hejna
odbor životního prostředí

ReBels team Trutnov nejúspěšnějším 
tanečním oddílem Trutnova 2012/2013

nabídka opuŠtěnýCh psŮ


