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Již v květnových Radničních listech jsme vás 
informovali o tom, že se město Trutnov roz-
hodlo nabídnout svým občanům možnost zú-
častnit se elektronické aukce na dodavatele 
energií. Ve spolupráci se společností A-TEN-
DER s.r.o., která celou E-aukci zabezpečuje, 
tedy radnice svým občanům zprostředkuje 
možnost se E-aukce zúčastnit a ušetřit tak 
na nákladech za elektřinu a plyn. Účast ob-
čanů v E-aukci je přitom bezplatná. 

Co to vlastně je tzv. E-aukce? 
Velmi krátce řečeno jde o výběrové řízení 
pořádané on-line pro velký počet zákazníků 
s cílem získání nejlepší možné ceny. Přihlá-
šení dodavatelé tak soutěží nikoli o jednot-
livé domácnosti, ale o všechny domácnosti 
najednou, jako jeden velký balík, o který je 
mezi nimi pochopitelně velký zájem. Navíc 
v elektronické aukční síni vidí on-line svou 
nabídku a aktuálně nejnižší nabídku, a po-
kud chtějí zakázku získat, musí svou cenu 
snížit. Velký soutěžený objem a on-line prů-
běh výběrového řízení jsou dvěma klíčový-
mi faktory k získání nejnižší ceny na trhu. 

Co je předmětem E-aukce? 
Bohužel nikoli celková cena, kterou nyní 
občané platí. Do E-aukce totiž nelze zahr-
nout platby za distribuci, poplatky za ob-
novitelné zdroje a další regulované platby 
(z ceny elektrické energie je možné v E-auk-
ci soutěžit cca 50 %, u zemního plynu cca 
75 %). V průměru činí dosahované úspory 
20 – 30 % ze stávajících cen silové energie 
a zemního plynu. Za rok tak dosahované 
úspory činí několik tisíc korun. 

Jaké výhody tedy E-aukce občanům 
přináší? 
Především jde o: 
• získání nejnižší možné ceny na trhu, 
• zafixování této ceny po celou dobu trvání 

smlouvy (2 roky), dodavatel nemá mož-
nost cenu měnit, 

• účast v E-aukci je zcela ZDARMA, 
• společnost A-TENDER s.r.o. pro občany za-

jistí 100% administrativní a právní servis, 

• garance minimální úspory 15 % (v přípa-
dě nižší úspory je přechod k novému do-
davateli na rozhodnutí občana), 

• občan neplatí žádné další poplatky spo-
jené s ukončením smlouvy se stávajícím 
dodavatelem ani za podpis smlouvy s do-
davatelem novým. 

Jaký je průběh celé E-aukce? 
V případě zájmu se občané musí v průbě-
hu září či října dostavit v níže uvedených 
termínech do malého sálu městského úřa-
du, kde jim pracovníci společnosti A-TEN-
DER s.r.o. zodpoví všechny dotazy a sepíší 
s nimi smlouvu o realizaci E-aukce. Samot-
ná E-aukce se uskuteční v průběhu listo-
padu a její průběh budou moci zájemci 
z řad veřejnosti dokonce sledovat on-line 
na plátně – opět v malém sále městského 
úřadu. 
Poté budou data předána vítěznému do-
davateli, který připraví pro občany smlou-
vy o dodávkách a zároveň zahájí potřebné 
kroky k ukončení dodávek u současného 
dodavatele. Podepsané smlouvy si pak ob-
čané vyzvednou od pracovníků A-TENDER 
s.r.o. opět na MěÚ. 

Co musí občané vzít s sebou? 
Je třeba mít fakturu za poslední roční vyúč-
tování a stávající platnou smlouvu o dodáv-
kách el. energie či plynu se svým dodavate-
lem (nejlépe kopie obou dokumentů). 

Kdo se může aukce zúčastnit? 
Vedle občanů je to skvělá příležitost i pro 
živnostníky, podnikatele, dobrovolné spol-
ky, zájmová sdružení apod., jednoduše pro 
všechny, kteří chtějí na energiích ušetřit. 

Pokud občan uzavře na základě 
E-aukce novou smlouvu, co se stane 
po uplynutí dvou let? 
V zásadě má občan tyto možnosti: 
• Zůstane u stejného dodavatele, ale za ak-

tuální ceníkové ceny. 
• Změní dodavatele dle vlastního uvážení. 
• Bude soutěžit v nové aukci. 

Kde a kdy bude probíhat samotný sběr dat? 
Sběrné místo bude zřízeno v malém sále 
budovy Městského úřadu Trutnov na adrese 
Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov. Samot-
ný sběr dat pak bude probíhat v září a v říj-
nu v úřední dny, tedy v pondělí a ve středu 
vždy od 9.00 do 17.00 hodin, s těmito výjim-
kami: ve středu 4. 9. 2013 pouze do 15.00 
hodin, v pondělí 23. 9. 2013 sběr probíhat 
nebude z důvodu zasedání zastupitelstva 
města, ve středu 25. 9. 2013 až od 13.00 
hodin, v pondělí 28. 10. 2013 sběr probíhat 
nebude z důvodu státního svátku. 

Harmonogram E-aukce: 
2. 9. 2013 v 9.00 hodin – Zahájení sběru dat 
10. 9. 2013 v 16.00 hodin – Veřejná prezen-
tace pro všechny zájemce ve velkém sále 
městského úřadu za účasti starosty města 
Ivana Adamce 
23. 10. 2013 v 17.00 hodin – Ukončení sběru dat 
13. 11. 2013 – Realizace první elektronické 
aukce pro občany Trutnova (průběh bude 
možné sledovat on-line na plátně v malém 
sále městského úřadu) 
Více informací o E-aukcích energií zájemci 
naleznou na stránkách www.a-tender.cz 
a www.setrime-lidem.cz.

Ing. Veronika Svobodová
ved. odd pro styk s veřejností

TRUTNOVSKÁ RADNICE UMOŽNÍ OBČANŮM UŠETŘIT 
ZA ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM E-AUKCE

M Ě S T S K É  N O V I N Y  T R U T N O V A

Hezký příklad
Inspirací pro další obyvatele bytových domů 
v Trutnově by mohla být aktivita společenství 
vlastníků jednoho domu v České čtvrti. Tito 
lidé si řekli, že útulná zahrádka s letním po-
sezením nemusí být jen výsadou majitelů ro-
dinných domků, koupili si od města pozemek 
sousedící s jejich domem a za pár měsíců zde 
svépomocí vytvořili oázu, kde si mohou třeba 
s doma uvařenou kávou užívat čerstvý vzduch 
a barevnou letní pohodu. Udělali radost sami 
sobě, ale i kolem chodícím lidem, kteří jejich 
novou odpočinkovou zónu právem obdivují. 
Bylo by hezké, kdyby tento nápad inspiroval 
i další majitele – co říkáte? 

Ing. Hana Horynová
místostarostka
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Den železnice v Trutnově
V rámci oslav Dne železnice a Dnů evropského 
dědictví v Trutnově se dne 7. 9. 2013 od 8:30 
do 16:00 hodin za podpory Královéhradec-
kého kraje, města Trutnov a ve spolupráci se 
Společenským centrem Trutnovska pro kul-
turu a volný čas uskuteční v depu kolejových 
vozidel Trutnov Den otevřených dveří. 

Na místo oslav vyjede z Hradce Králové zvlášt-
ní vlak vedený parní lokomotivou řady 464 
„Bulík“. Vlak bude jezdit v úseku Hradec Krá-
lové – Malé Svatoňovice – Trutnov – Vrchlabí. 

Ve stanici Trutnov hlavní nádraží je pro Vás 
připraven tento program:

• Výstava vozidel ČD a speciálních drážních 
vozidel.

• Jízda na stanovišti malé lokomotivy v obvodu 
depa.

• Výstava funkčních modelových kolejišť a mo-
delů kolejových vozidel velikostí TT, HO 
a O ve spolupráci s Klubem železničních mode-
lářů Trutnov.

• Výstava modelů a stavebnic společnosti Mer-
kur Police nad Metují.

• Výstava výrobků společnosti Parní stroje Ja-
koubek. 

• Promítání filmů se železniční tematikou.
• Dětský koutek pro malé děti, malování obráz-

ků s železniční tematikou, s drobnými dárky 
za každý obrázek a soutěž o nejhezčí obrázek.

• Dětský koutek pro větší děti – výroba modelů 
ze stavebnice Merkur.

• Prodej drobných upomínkových předmětů 
s železniční tematikou.

• Koncert hudební skupiny.

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

Již přijímáme rezervace na akreditovaný kurz 
PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE na 150 hodin – 
VÍKENDOVĚ! Začátek leden 2014.
V září 2013 Vás zveme na semináře pro pra-
covníky v sociálních službách i pro zájemce 
z řad veřejnosti:
Úvod do psychologie v přímé praxi s klien-
tem (1 den) akreditace MPSV
Termín: 23. 9. 2013, 9 – 15 h. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena 850,- Kč/osoba 
a den

Manipulace ve vztazích (1 den)
Termín: 26. 9. 2013, 8 – 14 h. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena 850,- Kč/osoba 
a den
Nabídku dalších krátkých seminářů na období 
říjen až prosinec 2013 najdete na www.most-
kzivotu.cz.
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 Zvo-
lánková, tel.: 499 841 998 nebo 775 303 116, 
e-mail: most.zvolankova@seznam.cz, www.
mostkzivotu.cz.

KRÁLOVSKÁ VěNNÁ MěSTA ZVOU

ZÁŘÍ
Trutnov 
19. 9. – 1. 11. 2013 - 14. VÝTVARNÝ SALON 
KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST
Další společná přehlídka výtvarníků a fotografů, 
tentokrát v Trutnově, ve výstavním prostoru bu-
dovy Městského úřadu Trutnov. Součástí je tra-
dičně i salon základních uměleckých škol z krá-
lovských věnných měst, který se koná ve stejném 
termínu v Haasově paláci - sídle ZUŠ Trutnov. Ver-
nisáže: Salon ZUŠ KVM - 18. 9. 2013 v 16.00 hod., 
14. salon KVM - 18. 9. 2013 v 17.00 hod.
http://www.galerietu.cz 

Jaroměř
5. – 8. 9. 2013 - TURNAJ KRÁLOVNY ELIŠKY
Rekonstrukce dobového pěšího turnaje včetně 
kostýmů, zbroje, rolí a titulů jednotlivých po-
stav a jejich postavení ve společnosti. Tradiční 
složité ceremonie, turnajové bojové disciplíny, 
historické tance či dobové stanové městečko. 
Místo konání – u Poklasného mlýna. 
http://www.josefov.cz
21. 9. 2013 – MEMORIÁL OLDŘICHA MÁCHY
15. ročník veřejného závodu horských kol, ote-
vřené mistrovství Královéhradeckého kraje. 
Koná se v Dolíku a v prostoru promenád v Jo-
sefově.
http://www.jkfjaromer.wz.cz

Chrudim
6. – 8. 9. 2013 – OBŽÍNKY
Folklórní festival a 7. 9. celodenní trh lidových 
řemesel, tradiční dožínkové občerstvení, speci-
ality tuzemské i cizozemské.
http://www.chrudimdnes.cz

Zimní období tohoto roku bylo pro klientky 
a jejich děti velice nepříznivé, neboť se postup-
ně, od vánočních svátků až do března, potýka-
ly s různými zdravotními obtížemi – nachlaze-
ní, chřipky, dlouhotrvající rýmy, kašle; prostě 
záněty horních cest dýchacích. Z tohoto důvo-
du, ale i ze skladby dětí, kdy převažovaly malé 
děti do 4 let, se těžko realizovaly naplánované 
společné akce. Nicméně proběhlo několik vý-
tvarných počinů, které posloužily k výzdobě 
společných prostor – děti s matkami vytvořily 
společnými silami překrásnou čarodějnici, kte-
rou si připomněly konec zimy a příchod jara. 
Přesto se klientky zúčastnily mnoha akcí po-
řádaných městem Trutnov – vynášení smrtky 
a vítání jara, slavnosti draka „Už ho nesou!“, 
Strašidláci – putování městským parkem rodi-
čů s dětmi za neznámými či téměř vyhynulými 
strašidly. Též se zúčastnily několika představe-
ní v rámci mezinárodního festivalu Cirk Uff – 
nová forma cirkusu (akrobati, divadlo, tanec). 
Tou poslední akcí se stalo otvírání nového Rá-
kosníčkova hřiště v Trutnově.
Událostí, které se zúčastnily téměř všechny kli-
entky, byl workshop „Finanční gramotnost“, 
který uspořádala společnost RESOCIA, o.s. Zde 
se klientky dozvěděly informace ohledně se-
stavování rozpočtu, hospodaření s financemi 
a obohatily se o spoustu dalších užitečných in-

formací jak nakládat s penězi, což bylo určitě 
vítáno, neboť mnoho klientek tyto záležitosti 
nezvládá. 
Azylový dům procházel a postupně prochází 
vnitřními úpravami a opravami – došlo a stá-
le dochází k novým výmalbám pokojů a spo-
lečných prostor, pokoje se doplňovaly nábyt-
kem, na některých pokojích byla položena 
nová podlahová krytina, bylo vyměněno staré 
osvětlení na schodištích za moderní (LED zá-
řivky a žárovky), došlo ke zlepšení pohody při 
vaření – nová digestoř, i ke zlepšení hygienic-
kého prostředí – nová výlevka.
Od soukromých dárců jsme dostali nové lož-
ní prádlo, oblečení pro děti i klientky, hračky 
a stolní hry pro děti, úklidové prostředky.
Od 1.1. 2013 do 10.7. 2013 využilo služeb azy-
lového domu společnosti Most k životu, o.p.s., 
celkem 22 žen a 36 dětí (ubytování + základní 
sociální poradenství).
Tato služba je zajišťována v rámci Individuální-
ho projektu Služby sociální prevence II v Krá-
lovéhradeckém kraji. Projekt je financován 
z ESF prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního roz-
počtu ČR.

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

Hradec Králové
6. – 7. 9. 2013 – SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY
http://www.slavnostikralovnyelisky//
7. – 8. 9. 2013 – 20. ROČNÍK CZECH 
INTERNATIONAL AIR FEST – CIAF
http://www.airshow.cz
28. 9. – 28. 10. 2013 – „ČEKÁNÍ NA VÁCLAVA“ – 
FESTIVAL VELKÝCH MALÝCH DIVADEL
http://www.klicperovodivadlo.cz

Dvůr Králové nad Labem
12. – 15. 9. 2013 – TAMBOR BALON TOUR
http://www.akdk.cz
14. 9. 2013 – VINOBRANÍ NA KUKSU 
http://www.hospital-kuks.cz, 
http://www.kuks.cz
28. 9. 2013 – SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ 
A DEN SPOLKŮ
Tradiční podzimní akce s prezentací činnosti 
spolků.
http://www.dvurkralove.cz, 
http://www.hankuv-dum.cz

Vysoké Mýto
6. – 7. 9. 2013 – MEZINÁRODNÍ  
PARTNERSKÉ DNY
http://www.vysoke-myto.cz/ 

Polička
21. – 22. 9. 2013 – SLAVNOSTI LOVU 
NA HRADĚ SVOJANOVĚ
Šerm, trubači, sokolníci, lovčí se psy, ohnivé ve-
černí vystoupení. Akce s loveckou tematikou 
připomene oblíbenou tradici majitelů hradu 
nejen v 19. století.
http://www.svojanov.cz

Mělník 
27. – 29 9. 2013 – MĚLNICKÉ VINOBRANÍ
Tradiční městská slavnost na čtyřech scénách 
– na hlavním pódiu, country scéně, historické 
scéně a Staročeském jarmarku. V sobotu příjezd 
Karla IV. s družinou a ohňostroj. Řemeslné stán-
ky i pouťové atrakce. 
http://www.melnicke-vinobrani.cz

Ohlédnutí za půlrokem v azylovém domě 
v Trutnově

Krkonošský veletrh 
prostory společenského centra UFFO v Trutno-
vě budou ve dnech 27. – 28. září 2013 hostit 
IV. ročník veletrhu stavebnictví, bytového zařízení, 
zahradnictví a hobby pro oblast Krkonoš. 

Zahájení veletrhu je v pátek 27.9. v 9.00 hod., ukon-
čení je v 18.00 hod. Taktéž v sobotu 28. 9. začínáme 
v 9.00 hod. a veletrh ukončíme v 18.00 hod. Vstup-
né: 20 Kč, zlevněné 10 Kč.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Aktivita je součástí projektu Služby sociální prevence v Královehradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz)

Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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Září 2013
Provoz mateřského centra bude zahájen 2. září 
od 9 hod. Těšíme se na Vás.
Pravidelný provoz
PONDĚLÍ  
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:30 – 11:00 Waldorfská školička – prolínající se 

cykly ukázek waldorfské pedagogi-
ky, které kopírují přirozený rytmus 
roku. Hodiny jsou vhodné pro děti 
od narození do 3 let. V případě zá-
jmu se můžete kdykoliv připojit.

16:00 – 16:45 HIPPO AND FRIENDS – angličtina 
pro předškolní děti 5 – 7 let. Lek-
torka Mgr. Marcela Molnárová. 

16:30 – 17:30 Výtvarný kroužek pro předškolní 
děti. Lektorka Bc. Jana Švecová. 

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

na „školkový režim“. Společný te-
matický program v menším kolek-
tivu dětí. Dopolední program od 8 
do 12 hod. nebo od 8 do 15 hod.

10:00 – 11:00 Gravidjoga – jóga pro těhotné. 
Lektorka Ilona Limberská.

13:00 – 17:00 Hudební stavebnice – hudební pří-
pravka pro děti od 1. třídy
Cvrček muzikant – hudební pří-
pravka pro předškolní děti
Více informací o metodě poskyt-
ne Drahomíra Tvrdíková, tel. 
603 150 473.

STŘEDA 
 8:30 – 14:00 Nastávající maminky a miminka – 

volný prostor pro vzájemné sdílení 
nastávajících a novopečených ma-
minek. Cvičení maminek s dětmi 
do 1 roku. Poradna psychomoto-
rického vývoje a laktační poradna.

 9:00 – 10:00 Mimihry – cvičení maminek s le-
žícími miminky. Lektorka Darina 
Albrechtová.

10:00 – 11:00 Mimihrátky – cvičení maminek 
s lezoucími miminky. Lektorka Da-
rina Albrechtová. 

16:00 – 17:00 KOŤATA – cvičení a pohybové hry 
pro děti od 3 do 7 let. Lektorka 
Darina Albrechtová.

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

kreativní dopoledne 
9:30 – 10:15 Výtvarná dílna pro děti 
10:30 – 11:00 Cvičení pro radost – rodiče s dět-

mi
13:00 – 17:00 Hudební stavebnice (Building 

Blocks of Music) s Drážou (klavír) 
pro přihlášené

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

PÁTEK 
 8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky s dětmi
10:00 – 10:30 Zpívání s Notičkou – písničky, první 

zkušenost s hudebním nástrojem 
a tanečky

Přijímáme nové zájemce na:
- Angličtina hrou HIPPO AND FRIENDS 
- Výtvarný kroužek 
- Cvičení dětí Koťata
- Hudební stavebnice
- Cvrček muzikant
- Školka nanečisto

Připravujeme: 
DěTSKÝ PODZIMNÍ BAZAR v termínu od 10.10. 
do 16.10. (čtvrtek – středa). Mimořádný sobotní 
prodej!
10. 10. čtvrtek PŘÍJEM 9 – 17
11. 10. pátek PRODEJ 9 – 17
12. 10. sobota PRODEJ 9 – 15
14. 10. pondělí PRODEJ 9 – 17
16. 10. středa VÝDEJ 9 – 17

Od 13.9. bude možné si v MC vyzvednout archy 
na zapsání věcí doma.
- Canisterapie
- Přednáška o zdravém životním stylu – lektorka 

Zuzana Trpáková
- Jazykové a vzdělávací kurzy pro rodiče
- Masáže a kosmetika

Bližší informace o veškerých aktivitách a provozu 
na tel. 737 335 651 nebo na www.mckarolinka.cz, 
e-mail: mckarolinka@volny.cz.

Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás upozornit na služby v oblas-
ti sociálně-právního poradenství poskytova-
né Centrem pro zdravotně postižené Trutnov. 
Také zabezpečujeme půjčování rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek, např. mechanický 
a toaletní vozík, sedačku do vany a další.

Najdete nás na adrese: Centrum pro zdravotně 
postižené Trutnov, Horská 5/1 (budova bývalé-
ho OÚ – naproti autobusovému nádraží), 3. pa-
tro, č. dveří 440.

Úřední hodiny:
Po, St 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.00 hod.
Út, Čt 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.
Pá 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 14.00 hod.

Věra Stasiňková 
vedoucí CZP Trutnov

Klub zdraví Trutnov 
zve všechny příznivce zdravého životního sty-
lu na setkání u tématu Jak zvládat stres? 
2. 9. 2013 v 17.30 hod., budova CASD, ul. M. 
Majerové 86/10 (za nemocnicí), lektor: Líba 
Jobová. Ochutnávky. 
Rozpis témat na rok 2013: 
říjen – 7. 10. - Cvičení pro radost – správné 
dýchání, listopad – 4. 11. - Jak udržet vyrovna-
ný rozpočet v domácnosti?, prosinec – 2. 12. 
– Pečení zdravého vánočního cukroví.
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz/

Kurzy anglického jazyka
Ukázka hodiny zdarma pro výběr úrovně. Mís-
to konání: Obchodní akademie, Malé nám. 158, 
Trutnov. 68 hodin výuky za 3 300,- Kč, lektoři 
akreditovaní MŠMT ČR. 
Přihlášky Mgr. A. Ročková, tel. 604 489 196, 
www.cvkhk.cz.
Začátečníci, úroveň A0 – A1 (1. a 2. semestr), 23. 
9. 2013 – 23. 6. 2014, každé pondělí 16:45 – 18:15 
hod; Mírně pokročilí, úroveň A1 – A2 (3. a 4. se-
mestr), 23. 9. 2013 – 23. 6. 2014, každé pondělí 
16:30 – 18:00 hod; Mírně pokročilí, úroveň A2 
– B1 (3. a 4. semestr), 24. 9. 2013 – 24. 6. 2014, 
každé úterý 16:30 – 18:00 hod; Pokročilí, úroveň 
B1 – B2 (3. a 4. semestr), 26. 9. 2013 – 26. 6. 2014, 
každý čtvrtek 16:45 – 18:15 hod.

Matriční události v červnu 
a červenci 2013

Noví občánci města
V měsíci červnu se v trutnovské porodnici na-
rodilo celkem 70 dětí, z tohoto počtu je 18 
občánků města Trutnova, 11 chlapců a 7 děv-
čat, v červenci se narodilo 54 dětí, z toho 18 
občánků města Trutnova, 9 chlapců a stejný 
počet děvčat.

Uzavřené sňatky
V červnu uzavřelo manželství na Staré radnici 
a v Koncertní síni Bohuslava Martinů celkem 
29 párů, 1 manželství bylo uzavřeno v obci 
Radvanice (z celkového počtu jde o 1 sňatek 
církevní formou před římskokatolickou církví 
a 11 sňatků „na jiném vhodném místě“ nebo 
„mimo stanovenou dobu“ na základě žádosti 
snoubenců). V červenci bylo uzavřeno celkem 
30 manželství, 1 manželství bylo uzavřeno 
v obci Hajnice (z celkového počtu jde o 1 sňa-
tek církevní formou před církví Svědků Jeho-
vových a 4 sňatky „na jiném vhodném místě“ 
nebo „mimo stanovenou dobu“ na základě 
žádosti snoubenců). 

Úmrtí
V měsíci červnu zemřelo v Trutnově 31 obča-
nů (11 mužů a 20 žen), z tohoto počtu jde 

Pozvánka
Zveme Vás na přednášku PhDr. Lidmily Pekařo-
vé na téma Zdravé partnerství 1, která se bude 
konat 19.9. 2013 od 17.00 do 20.00 hod. v Kul-
turním klubu Nivy, Na Nivách 57, Trutnov. 
Cena 220,- Kč v předprodeji/270,- Kč na místě. 
Předprodej: e-mailem: tojemujzivot@seznam.
cz, v Turistickém informačním centru, Krakono-
šovo nám. 72, Trutnov nebo ve Společenském 
centru UFFO, náměstí Republiky 999, Trutnov. 
Více informací na www.tojemujzivot.cz.

o 18 trutnovských občanů. V měsíci červenci 
zemřelo celkem 37 občanů (14 mužů a 23 
žen), z toho 23 občanů města Trutnova. 

Jubilea 
Členky komise pro občanské záležitosti navští-
vily při životních jubileích v měsíci červnu cel-
kem 31 občanů s gratulací, kytičkou a malým 
dárkem, v měsíci červenci 34 občanů. Kytička 
byla předána i občanům z Domova pro seni-
ory v Trutnově: středisko R. Frimla – v červnu 
celkem 6 jubilantů, v červenci 11 jubilantů; 
středisko Dělnická – v červnu 3 jubilanti, v čer-
venci stejný počet jubilantů. Touto cestou ješ-
tě jednou všem občanům blahopřejeme.

Bc. Jana Kudrnáčová
vedoucí oddělení matriky

Vzácné životní jubileum
Dne 8. 8. 2013 se dožil úctyhodného věku 
101 let nejstarší muž našeho města pan Jiří 
Vysoudil z České čtvrti. Blahopřát mu přišel 
Mgr. Ivan Adamec, starosta města, a paní 
Hana Jůzlová, předsedkyně komise pro ob-
čanské záležitosti. Ještě jednou srdečně bla-
hopřejeme a do dalších let přejeme hodně 
zdraví a spokojenosti.

Komise pro občanské záležitosti

Mateřské centrum KAROlínka

SpOleČeNSKá RUbRIKA

KRáTce

Foto: Miloš Šálek
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OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání 
dne 24. 6. 2013 přijalo usnesení:

* č. 2013-86/3, kterým schválilo zveřejnění zá-
měru prodeje obecným zveřejněním mimo Zá-
sady pro prodej…, bez uplatnění 20% slevy ze 
sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců:

Na Nivách čp. 57 
(bývalý klub Bonanza) 
v obci a k. ú. Trutnov, v části obce Střední 
Předměstí
na st. p. 536 649 m2

spolu se st. p. 536 649 m2

spolu s p. p. 251/1 680 m2

Úvodní cena pro jednání je 4 250 000,- Kč. 

Jedná se o víceúčelovou budovu, která je čás-
tečně podsklepena, má dvě nadzemní podlaží 
a půdní prostory. V 1. PP je restaurace se zá-
zemím, v 1. NP se nacházejí kanceláře a sál se 
šatnami a sociálním zařízením. Ve 2. NP se na-
chází bytová jednotka o vel. 2+1 a kancelář se 
zázemím. Objekt je napojen na el. proud, ve-
řejný vodovod, veřejnou kanalizaci a horkovod. 
V současné době je zveřejněno výběrové řízení 
na pronájem nebytového prostoru - restaurace. 

Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude 
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude 
uskutečněn ze strany prodávajícího. V přípa-
dě odstoupení od nabídky ze strany kupující-
ho propadá kauce ve prospěch města. Kauce 
musí být složena na účet města, vedený u Ko-
merční banky, č. účtu 6015-124601/0100, va-
riabilní symbol 3629480, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby. 

Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„Na Nivách 57“ zasílejte v uzavřených obál-
kách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, 
pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 
541 16, nejpozději do 2. 9. 2013 - 12:00 hod. 
Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte 
navrhovanou cenu, způsob její úhrady a před-
pokládaný způsob využití objektu. K nabídce 
je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení 
kauce v požadované výši. Na nabídky, u nichž 
nebude kauce v požadované výši a ve stano-
vené lhůtě složena, nebude brán zřetel.

Otevírání obálek bude provedeno dne 
3. 9. 2013 v 8:05 hodin v malém sále Městského 
úřadu Trutnov. Žadatelé mohou být přítomni.

* č. 2013-85/3, kterým schválilo zveřejnění 
záměru prodeje domu novým obecným zve-
řejněním, mimo Zásady pro prodej…, bez 
uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny, bez 
upřednostnění nájemců. Přilehlé pozemky 
budou prodány samostatně, dodatečně. 

Polská čp. 367 
v obci a k. ú. Trutnov, v části obce Dolní Před-
městí
na st. p. 3672 481 m2

spolu se st. p. 3672 481 m2

Úvodní cena pro jednání je 10 800 000,- Kč. 

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto bytů

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
ze dne 26. 6. 2013 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout byty:

Trutnov – Královédvorská čp. 536
/objekt na st. p. 805/2 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Horní Předměstí/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře 
– kuchyň 8,00 m2, 1. pokoj 17,71 m2, 2. pokoj 
10,89 m2, 3. pokoj 12,16 m2, standardní byt, 
číslo bytu 1, 1. podlaží. Součástí bytu je kou-
pelna + WC 3,33 m2, předsíň 7,90 m2 + před-
síň 7,90 m2 a sklep 17,00 m2. Topení etážové 
elektrické. 
Jedná se o dům v sousedství areálu Bojiště. 
Minimální měsíční nájemné: 4 379 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3. 9. 
2013 v 8.00 hod. přímo na místě. 

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 124
/objekt na st. p. 192 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
– kuchyň 7,60 m2, 1. pokoj 22,00 m2, 2. pokoj 
10,60 m2, k bytu patří koupelna 2,60 m2, WC 
1,40 m2, předsíň 7,48 m2, standardní byt, číslo 
bytu 2, 2. podlaží. Topení etážové plynové. 
Minimální měsíční nájemné: 2 666 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3. 9. 
2013 v 8.30 hod. přímo na místě. 

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 128
/objekt na st. p. 91 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře 
– kuchyň 16,42 m2, pokoj 26,17 m2, k bytu pa-
tří koupelna + WC 5,69 m2, předsíň 10,20 m2, 
standardní byt, číslo bytu 2, 2. podlaží. Topení 
– krbová kamna. 
Minimální měsíční nájemné: 4 306 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3. 9. 
2013 v 8.45 hod. přímo na místě. 

Trutnov – Jihoslovanská čp. 148
/objekt na st. p. 89 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře – 
kuchyň 10,55 m2, 1. pokoj 15,80 m2, 2. pokoj 
15,00 m2, 3. pokoj 9,85 m2, k bytu patří kou-
pelna 3,45 m2, WC 1,30 m2, předsíň 4,40 m2, 
sklep 15,08 m2 a balkon 5,96 m2, standardní 
byt, číslo bytu 1, 2. podlaží. Topení etážové 
plynové. 
Minimální měsíční nájemné: 4 045 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3. 9. 
2013 v 9.00 hod. přímo na místě. 

Trutnov – Jihoslovanská čp. 148
/objekt na st. p. 89 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře – 
kuchyň 24,62 m2, 1. pokoj 25,28 m2, 2. pokoj 

15,81 m2, k bytu patří koupelna 4,00 m2, WC 
1,50 m2, předsíň 5,01 m2, spíž 0,80 m2 a půda 
15,00 m2, standardní byt, číslo bytu 2, 2. pod-
laží. Topení etážové plynové. 
Minimální měsíční nájemné: 4 747 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3. 9. 
2013 v 9.00 hod. přímo na místě. 

Trutnov – Bulharská čp. 56
/objekt na st. p. 72 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
– kuchyň 9,31 m2, 1. pokoj 18,57 m2, 2. pokoj 
7,50 m2, standardní byt, číslo bytu 4, 3. pod-
laží. Součástí bytu je WC 1,00 m2, koupelna 
4,50 m2, předsíň 2,50 m2. Topení etážové ply-
nové. 
Minimální měsíční nájemné: 2 237 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3. 9. 
2013 v 9.15 hod. přímo na místě. 

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 23
/objekt na st. p. 27 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře – 
kuchyň 18,20 m2, 1. pokoj 30,00 m2, 2. pokoj 
25,45 m2, k bytu patří koupelna 3,88 m2, WC 
1,85 m2, předsíň 5,28 m2, sklep 16,00 m2, půda 
10,00 m2 a balkon 15,00 m2, standardní byt, 
číslo bytu 1, 2. podlaží. Topení dálkové. 
Minimální měsíční nájemné: 6 095 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3. 9. 
2013 v 9.30 hod. přímo na místě. 

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

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře – 
kuchyň 10,71 m2, pokoj 21,80 m2, standardní 
byt, číslo bytu 6, 2. podlaží. Součástí bytu je 
WC + koupelna 4,73 m2, předsíň 2,97 m2. To-
pení etážové plynové. 
Minimální měsíční nájemné: 2 074 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3. 9. 
2013 v 9.45 hod. přímo na místě. 

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

Žádosti je možné podat do 6. 9. 2013 do 12.00 
hod. Veřejné otvírání obálek 9. 9. 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 v kanceláři čís. dveří 409. 

Bližší informace obdržíte na odboru rozvo-
je a majetku města MěÚ, čís. dveří 409, tel. 
499 803 282. 

Ing. Miroslav Franc
ved. odboru rozvoje a majetku města

pokračování >>
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KANALIZACE VOLANOV
V polovině května letošního roku začala 
očekávaná stavba kanalizace v lokalitě Vo-
lanov. Stejně jako v případě výstavby kana-
lizace na Bojišti se podařilo zajistit od státu 
část finančních prostředků tak, aby nebyla 
hrazena jen z městské pokladny. Vlastní 
stavební práce započaly v polovině května 
a ukončení prací je podle smlouvy stano-
veno do konce června příštího roku. Oby-
vatelé Volanova se zároveň dočkají dosud 
chybějícího chodníku, který povede nad vy-
budovanými sítěmi. Nový chodník povede 
ve směru od Trutnova po pravé straně zhru-
ba od autobusové zastávky u průmyslové 
zóny po odbočku na Oblanov. V prostoru 
pod hřištěm TJ Volanov bude vybudován 
i nový autobusový záliv.

Na základě výběrového řízení se zhotovite-
lem stavby stala firma BAK stavební společ-
nost, a.s., Trutnov, projekt zhotovila firma 
Ing. Vlastimil Novotný – Vodohospodářská 
kancelář Trutnov. Celkové náklady stavby 
jsou přes 42 mil. Kč, z toho dotace z fondu 
soudržnosti Evropské unie a Státního fondu 
životního prostředí činí cca 19 mil. Kč.

Pro občany města znamená realizace stav-
by také jistá omezení, a to především v do-
pravní obslužnosti lokality, protože hlavní 
část nově budované kanalizace je vedena 

Jedná se o železobetonovou montovanou 
stavbu nepravidelného tvaru s plochou stře-
chou. Má čtyři nadzemní podlaží a je pod-
sklepená. Objekt dříve sloužil jako projekční 
středisko Stavoprojekt. Objekt je napojen 
na el. energii, telefon, internet, vzducho-
techniku, dálkové ústřední vytápění a TUV, 
požární vodovod a na veřejnou kanalizační 
a vodovodní síť. Nebytový prostor je obsazen 
nájemcem s nájemní smlouvou na dobu ne-
určitou (střední odborná škola) s jednoroční 
výpovědní lhůtou. Přilehlé pozemky budou 
prodány samostatně. 

Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude 
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude 
uskutečněn ze strany prodávajícího. V přípa-
dě odstoupení od nabídky ze strany kupující-
ho propadá kauce ve prospěch města. Kauce 
musí být složena na účet města, vedený u Ko-
merční banky, č. účtu 6015-124601/0100, va-
riabilní symbol 3629479, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby. 

Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„Polská 367“ zasílejte v uzavřených obálkách 
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan 
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, 
nejpozději do 2. 9. 2013 - 12:00 hod. Nabídky 
lze podat i osobně. V nabídce uveďte navr-
hovanou cenu, způsob její úhrady a předpo-
kládaný způsob využití objektu. K nabídce 
je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení 
kauce v požadované výši. Na nabídky, u nichž 
nebude kauce v požadované výši a ve stano-
vené lhůtě složena, nebude brán zřetel. Žada-
tel může podat pouze jednu nabídku. 

Otevírání obálek bude provedeno dne 
3. 9. 2013 v 8:00 hodin v malém sále Městského 
úřadu Trutnov. Žadatelé mohou být přítomni. 

Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání 
dne 22. 4. 2013 přijalo usnesení č. 2013-49/2, 
kterým schválilo nové obecné zveřejnění 
prodeje volné bytové jednotky č. 264/4. By-
tová jednotka bude prodávána dle zákona 
č. 72/1994 Sb. , v platném znění, včetně spo-
luvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku, mimo Zásady pro prodej…, 
bez uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny, 
bez upřednostnění nájemce:

Volná bytová jednotka č. 264/4 
v domě čp. 264 Lípové náměstí 
v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části 
obce Poříčí
na st. p. 276 536 m2

včetně spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domu a pozemku
podlaží č. jednotky velikost podl. plocha
2. NP 264/4 2+1 88,14 m2

Úvodní cena pro jednání 555 000,- Kč

V domě je celkem 5 bytových jednotek a 1 ne-
bytový prostor. Předmětem prodeje je bytová 
jednotka, která je volná. Výměra bytové jed-
notky je včetně příslušenství (sklepa). 
Nabídky označené „Neotvírat“ s heslem „b. 
j. 264/4 Lípové náměstí“ se přijímají v zalepe-
ných obálkách na adrese MěÚ, INFORECEPCE, 
pan Šmída, Slovanské náměstí 165, Trutnov, 
541 16. 

Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém ří-
zení je složení kauce (peněžité jistoty) ve výši 

20 000,- Kč. Kauce musí být složena bezhoto-
vostním převodem na bankovní účet města 
Trutnova, vedený u Komerční banky, číslo účtu: 
6015-124601/0100, variabilní symbol: 3629452, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjem-
ce je nutné uvést své jméno a příjmení, příp. 
název právnické osoby. Kopie dokladu o za-
placení kauce musí být přiložena k nabídce. 

Kupujícímu bude kauce započtena do smluvní 
ceny kupovaného bytu. V případě, že prodej 
nebude uskutečněn ze strany prodávajícího, 
bude kauce vrácena zpět po rozhodnutí za-
stupitelstva města a bude vyplacena na účet 
složitele. V případě neuskutečnění prodeje ze 
strany kupujícího propadá kauce ve prospěch 
města. 

Na nabídky, u nichž nebude kauce v požado-
vané výši a ve stanovené lhůtě složena, nebu-
de brán zřetel. 

Obálku s nabídkou a kopií dokladu o zaplace-
ní kauce (s uvedením čísla účtu pro možnost 
vrácení kauce) je třeba podat tak, aby byla 
k dispozici na určeném místě pro příjem na-
bídek nejpozději do 2. 9. 2013 do 12:00 hod. 
K záměru je také možno podat připomínky 
nebo námitky písemným podáním, nejpoz-
ději však do doby možnosti podání nabídky 
(do 2. 9. 2013 do 12 hodin). Veřejná prohlídka 
bytu se uskuteční na požádání. 

Otevírání obálek bude provedeno dne 
3. 9. 2013 v 8:10 hodin v malém sále Měst-
ského úřadu Trutnov. Žadatelé mohou být 
přítomni. 

Bližší informace obdržíte na odboru rozvoje 
a majetku města v kanceláři č. 408, telefon 
499 803 279, 499 803 281. O způsobu prode-
je a konečném schválení prodeje rozhoduje 
zastupitelstvo města. Město Trutnov si vyhra-
zuje právo od záměru prodeje odstoupit či 
změnit podmínky. 

Ing. Miroslav Franc
ved. odboru rozvoje a majetku města

podél silnice I/16, po místních komunikacích 
a pozemcích soukromých vlastníků. V prů-
běhu výstavby je třeba počítat s dopravním 
omezením na silnici I/16, průjezd bude ří-
zen semafory, takže se řidiči musí připravit 
na zdržení při průjezdu touto částí města. 
O opatřeních na místních komunikacích bu-
dou obyvatelé předem informování přímo 
v místě prostřednictvím stavební firmy. 

Součástí stavby jsou veřejné části kanalizač-
ních přípojek k jednotlivým objektům. Ve-
řejná část domovní přípojky je ta část, která 
je vedena po veřejném prostranství a hra-
dí ji město. Z toho vyplývá, že veřejná část 
přípojky je ukončena na hranici soukromé 
parcely (dané zpravidla plotem). Takzvanou 
soukromou část domovní přípojky – tedy tu, 
která vede po soukromém pozemku, si musí 
vybudovat vlastník příslušné nemovitosti 
na vlastní náklady.

Vybudování veřejných částí kanalizačních 
přípojek umožní, aby se majitel nemovitosti 
mohl bezproblémově připojit na kanalizaci 
bez následného zásahu do již opravených 
povrchů veřejných komunikací.

Povolení i realizaci soukromé části přípojky 
si musí zajistit stavebník sám. Podle infor-
mací stavebního úřadu v Trutnově bude po-
stačovat územní souhlas. 

Žádost o územní souhlas se podává na pře-
depsaném formuláři dle § 15, odst. 1 vyhláš-
ky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu, jehož obsahové náleži-
tosti jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vy-
hlášce (přílohy žádosti jsou uvedeny v čás-
ti B). Dále v § 96, odst. 3 stavebního zákona 
je uvedeno, co žadatel musí k žádosti dle 
zákona připojit.

Je zapotřebí, aby si každý majitel soukro-
mé nemovitosti včas a pečlivě ověřil polo-
hu a hloubku současného vývodu splašků, 
aby při vysazování veřejné části přípojky 
byla její poloha, hloubka a směr zvoleny 
optimálně a následné napojení bylo snad-
né a bezproblémové. Zahájit stavební prá-
ce na soukromých přípojkách mohou jejich 
majitelé tehdy, až k tomu budou mít ne-
zbytné povolení, připojení na veřejnou síť 
se může uskutečnit až po dokončení výstav-
by a po kolaudaci kanalizačních řadů a ve-
řejných částí přípojek. 

Je nutno dodat, že do splaškové kanalizace 
mohou být svedeny pouze vody splaškové, 
nikoliv vody srážkové. Důvodem je to, že 
veškerý objem splašků bude následně pře-
čerpáván na městskou kanalizaci. Srážko-
vé vody proto musí být striktně vyčleněny 
mimo tuto přípojku a likvidovány přímo 
na pozemku (zásakem, využitím pro zálivku 
apod.).

V případě jakéhokoliv dotazu ke stavbě ka-
nalizace v lokalitě Volanov, včetně nahléd-
nutí do projektové dokumentace stavby, se 
můžete obrátit na odbor rozvoje a majetku 
města Městského úřadu v Trutnově, a to 
v úřední dny od 8.00 do 17.00 hod., v ostat-
ní dny od 8.00 do 14.30 hod.

Závěrem bych ráda požádala občany města 
o toleranci a trpělivost v průběhu této jistě 
velmi náročné stavby.

Ing. Petra Holubová
odbor rozvoje a majetku města
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Průmyslováci si 
připomněli smutnou 
dobu nacistické okupace
Předposlední den uplynulého školního roku měli 
žáci Střední průmyslové školy možnost setkat se 
s rozhlasovým a televizním publicistou Stanisla-
vem Motlem. Ten navštívil trutnovskou průmys-
lovku během uplynulých dvou let již podruhé. 
Když v loňském roce promítal svůj dokument 
Ozvěny lidické noci, vzbudilo to mezi žáky velký 
zájem a požádali pana Motla o další setkání.
Tentokrát byly předmětem produkce a násled-
né besedy krátké dokumenty, které se věnují 
převážně osudům mladých lidí z doby nacistic-
ké okupace, tedy vrstevníků žáků, kteří si přišli 
poslechnout vyprávění Stanislava Motla. Jeden 
z dokumentů popisoval hrůzné pokusy nacis-
tických doktorů na dětských vězních v koncen-
tračních táborech. Další dokument byl věnován 
příslušníkům Hitlerovy mládeže, kteří vraždili 
v Čechách a na Moravě v době, kdy už bylo jasné, 
že nacisté válku prohráli. Stanislavu Motlovi se 
podařilo vypátrat tyto lidi a ptát se jich na činy, 
kterých se jako příslušníci Hitler Jungend v roce 
1945 dopustili. Sledovat jejich skrývání před ka-
merou a vyhýbání se odpovědím jen dokládá, že 
i dnes, skoro 70 let po válce, jsou tato témata 
velmi živá.
Po produkci následovala beseda o tom, jak 
se pan Motl dostává k informacím, které poté 
prezentuje ve svých dokumentech. Celé do-
poledne bylo pro zhruba pět desítek mladých 
lidí významným obohacením jejich historických 
znalostí. Na závěr byly zmíněny pořady Stanisla-
va Motla v rozhlase a televizi, které se vysílají 
pod společným názvem Stopy, fakta, tajemství 
a je možné je slyšet na vlnách Českého rozhlasu 
nebo vidět na obrazovkách České televize. 
Věřím, že pan Motl nebyl v Trutnově mezi prů-
myslováky naposledy, neboť i jeho zaujal zájem 
mladého publika o smutnou, ale o to závažnější 
etapu našich novodobých dějin.

Marek Šváb
Střední průmyslová škola Trutnov

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ 
GRAMOTNOST  

NA ZŠ VE VOLETINÁCH

Triky a problémy aneb Snažím se být fi-
nančně gramotnější …

V naší škole se finanční a ekonomické gra-
motnosti jako samostatnému vyučovacímu 
předmětu, začleněnému do ŠVP „Za pozná-
ním“, věnujeme již několik let.
V pomaturitním období k nám opět zavíta-
li studenti se svým pedagogem z Obchodní 
akademie v Trutnově, aby nám přiblížili další 
z témat jejich projektu „Děti učí děti hospo-
dařit s penězi“, a my jsme si je pozvali v rám-
ci výuky daného předmětu, který navštěvují 
naši žáci osmé a deváté třídy a vyučuje jej 
kolegyně Mgr. Jitka Fendrychová.
Jak jsem naznačila, nebyli u nás poprvé – 
na podzim jsme již vyslechli přednášky týka-
jící se sestavení rozpočtu či vývoje obchodu. 
Pro tentokrát jsme zvolili téma Marketingo-
vé triky a téma Spotřebitelské problémy a je-
jich možná řešení. Pro některé z přítomných 
žáků byla tato témata přece jen už o něco 
náročnější a prozatím i vzdálenější.
Děkujeme především studentům za jejich 
snahu o názorné přiblížení jednotlivých pro-
gramů z oblasti finanční gramotnosti, též 
ale i doprovázejícím pedagogům za chuť 
akci zorganizovat a podpořit vzájemnou 
spolupráci.
Programy byly většinou prezentovány for-
mou přednášky a krátkých scének, v prů-
běhu prezentace žáci vyplňovali připravené 
pracovní listy a na závěr absolvovali shrnující 
vědomostní test. Pro ty nejúspěšnější a nej-
aktivnější posluchače byly připraveny i milé 
odměny.
Těšíme se na další spolupráci, vítáme tím 
nový školní rok 2013/2014 a přejeme všem 
slunné a pohodové vykročení.

Mgr. Kateřina Javůrková 

Vedení gymnázia a učitelé jazyků Gymnázia 
Trutnov opět nabízejí široké veřejnosti mož-
nost zapojit se do studia jazyků na Gymnáziu 
Trutnov. Nabídka kurzů pro nový školní rok je 
opět široká, aby vyhověla zájmu co největší-
ho počtu klientů. Všechny kurzy budou opět 
probíhat v budově gymnázia pod vedením 
zkušených kvalifikovaných učitelů.
Pokud chcete mít jistotu, že budete zařaze-
ni do vámi požadovaného kurzu, přihlaste se 
okamžitě, nejpozději však do pátku 6. září 
2013 na adrese: pitasova@gymnaziumtu.cz.

Nově otevíráme tyto kurzy:
Název (zkratka):
Vyučující: Termín:
Angličtina pro úplné začátečníky (AÚZ)
Eva Kudynová dle dohody
Němčina pro úplné začátečníky (NÚZ)
Eva Kudynová dle dohody

Francouzština pro úplné začátečníky (FÚZ)
bude upřesněno dle dohody

Dále budou pokračovat tyto kurzy:
Angličtina pro začátečníky (AZ)
Klára Pitašová  středa 16.30 – 18
Angličtina pro mírně pokročilé 1 (AMP1)
Klára Pitašová  pondělí 16.30 – 18
Angličtina pro mírně pokročilé 2 (AMP2)
Klára Pitašová  úterý 16.30 – 18
Angličtina pro středně pokročilé 1 (ASP1)
Eva Kudynová  čtvrtek 17 – 18.30
Angličtina pro středně pokročilé 2 (ASP2)
Petra Pitašová  pondělí 17 – 18.30
Angličtina pro pokročilé (AP)
Blanka Kranátová  pondělí 16.30 – 18
Bližší podrobnosti o kurzech najdete na strán-
kách školy: www.gymnaziumtu.cz

Mgr. Petra Pitašová

Nový školní rok přinese 
drobné změny 
Stacionář pro zdravotně oslabené a těles-
ně postižené, pracoviště Sedmikráska, kte-
ré zajišťuje pedagogicko-ozdravnou péči 
pro předškolní děti v Kryblické ulici, má 
pro nadcházející nový školní rok připravené 
drobné organizační změny. 
O předškolní děti se zdravotním oslabením, 
tělesným, smyslovým či mentálním posti-
žením pečují zdravotní sestry v těsné spo-
lupráci s učitelkami mateřské školy a tak 
to zůstává i nadále. Rozdíl je pouze v tom, 
že doposud byly učitelky mateřské školy 
zaměstnané Speciální mateřskou školou 
Na Stuze, ale od 2.9. 2013 se stávají pracov-
nicemi stacionáře. Tato změna zjednoduší 
administrativu jak pro rodiče umístěných 
dětí, tak i pro samotné učitelky.
Jsme si jisté, že kvalita naší poskytované 
péče bude i nadále vysoká a že budeme mít 
stále plné třídy spokojených dětí a jejich ro-
dičů.
Podrobnější informace o nás najdete na 
www.stacionartrutnov.cz

Renata Bezděková
ředitelka

PODěKOVÁNÍ
Děkujeme sponzorům, kteří byli tak laskaví, 
vyslyšeli naši prosbu a svým finančním přispě-
ním nám pomohli zakoupit 2 ks iPadů - Apple 
s ochrannými obaly a programy, které jsou 
velmi výraznou učební pomůckou pro handi-
capované děti. 
Poděkování patří Nadačnímu fondu Rotary 
Clubu Trutnov, studentům a učitelům Vyšší 
odborné a Střední zdravotnické školy, firmě 
RAMPOUCH s.r.o. a panu Petrovi Tomáškovi.

Pracovnice třídy „MEDVÍDKŮ“
Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně 

postižené, Kryblická ul., Trutnov

ZpRáVY Z MĚSTA

NABÍDKA JAZYKOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST 
NA GYMNÁZIU TRUTNOV
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Nová čipová karta IREDO bude platit na zó-
nové i časové jízdné IDS IREDO, nejrozsáhlej-
šího dopravního systému v České republice.

Nová čipová karta IREDO nahradí 
stávající papírové jízdenky. 
Všechny papírové vícedenní jízdenky tak bu-
dou mít svoji elektronickou variantu, která se 
na prodejním místě nahraje na kartu. Karta 
tedy bude plnit roli jízdenky a prokazovat se 
jí budete při cestování v rámci všech autobusů 
a vlaků Královéhradeckého a Pardubického 
kraje zapojených do Integrovaného doprav-
ního systému (IDS) IREDO. Jejich seznam na-
jdete na www.oredo.cz.
Karta bude fungovat také jako elektronická 
peněženka pro nákup jednorázové jízdenky. 
Kredit si koupíte (nabijete) v autobuse či na že-
lezniční stanici a můžete jím platit ve všech au-
tobusech a vlacích zapojených v IDS IREDO.

Jak to funguje?
Při nákupu časové nebo zónové jízdenky 
na železniční stanici nebo v autobuse dojde 
k jejímu nahrání na čipovou kartu. Součas-
ně vám bude vydán daňový doklad, sloužící 
ke kontrole platnosti nahrané jízdenky i k re-
klamaci. (Daňový doklad ale neslouží jako 
jízdní doklad.) 
Na kartu lze nahrát všechny druhy jízdného 
dle platného tarifu IREDO. Kontrola platnos-
ti vícedenní nebo jednoduché jízdenky bude 
probíhat přiložením čipové karty k odbavova-
címu zařízení v autobuse, k přenosné pokladně 
průvodčího ve vlaku nebo ke čtečce revizora.

Bude ještě možné jezdit i na papírovou 
jízdenku?
Čipová karta nahradí všechny papírové více-
denní jízdenky IREDO, jejichž prodej bude 
ukončen – viz tabulka níže. V papírové formě 
budou vydávány a uznávány pouze jednorázo-
vé nepřestupní jízdenky, a to všech typů (oby-
čejné, poloviční, žákovské, studentské, ZTP 
atd.) a jednodenní papírová síťová jízdenka.
Kde čipovou kartu IREDO koupím?
Novou čipovou kartu IREDO je možné zakou-
pit na kontaktních místech od 1. srpna 2013. 
Jejich seznam najdete na www.oredo.cz.
ŽÁDOST A VYDÁNÍ ČIPOVÉ KARTY IREDO
Zažádat o kartu můžete od 1. 9. 2013 pro-
střednictvím elektronického formuláře 
na www.oredo.cz nebo na kontaktním místě 
již od 1. 8. 2013. Seznam kontaktních míst na-
jdete na www.oredo.cz. Informace vám také 
poskytne v pracovní dny od 8:00 do 16:00 
hod. operátor na bezplatné telefonní lince 
800 101 520.

Jsou to právě dva roky, co studenti trutnovské-
ho gymnázia pod vedením svých učitelů začali 
pracovat na projektu „FITNESS FIRST“. V červ-
nu 2013, konkrétně 21.6., se potom uskutečnila 
závěrečná akce, která celý projekt zakončila.
„FITNESS FIRST“ byl dvoustranný projekt, 
na kterém studenti spolupracovali s naší part-
nerskou školou v Liverpoolu. Jeho hlavní náplní 
bylo téma „zdravý životní styl“. O jednotlivých 
akcích pořádaných v rámci tohoto projektu 
jsme průběžně informovali veřejnost během 
minulých dvou let.
V červnu 2012 jsme přinesli zprávu o velmi za-
jímavé přednášce, na kterou jsme pozvali pana 
MUDr. Pavla Balinta, odborníka na sportovní 
lékařství, a pana Filipa Tomáše, profesionální-
ho trenéra ve sportovním centru Olymp. Jejich 
přednáška byla pro studenty natolik zajímavá, 
že měla pokračování v letošní červnové akci. 
Tentokrát však studenti neseděli ve školních la-
vicích, ale přijali pozvání do Institutu sportov-
ního lékařství a zdravého životního stylu, který 
patří společnosti SUMMUS VITA s.r.o. a kterou 

Mateřský klub ŽELVIČKA
při ZŠ, Mládežnická 536, Trutnov 2

Vážení návštěvníci,
v novém školním roce se pro Vás Želvička 
opět otevře od 4. 9. 2013. Pravidelné aktivity 
pak zahájí svou činnost 9. 9. 2013. I v tomto 
roce se můžete těšit na Muzikohrátky i tradič-
ní jednorázové akce, o kterých Vás budeme 
včas informovat na stránkách Želvičky. Těšíme 
se na Vaši návštěvu!

PRAVIDELNÝ PROVOZ V MK ŽELVIČKA
Pondělí 9 – 15 h Volná herna, 10 – 11:30 h Ma-
nipulace s miminky a malými dětmi - na ob-
jednání  
Úterý 9 – 15 h Volná herna, 9 h Cvičení rodičů 
s dětmi od 1 do 1,5 roku, 9:45 h Cvičení rodičů 
s dětmi od 1,5 do 2 let, 10:30 h Cvičení rodičů 
s dětmi od 6 měsíců do 1 roku
Středa  9 – 15 h Volná herna, 9:30 h Cvičení 
rodičů s dětmi od 2 let
Čtvrtek  9 – 15 h Volná herna, 9:30 h Hravé 
zpívání a tanečky - NOTIČKA, 10:15 h Výtvar-
ná dílnička - ŠIKULKY 10:30 h Stimulace dětí 
do 1 roku - na objednání
Pátek 9 – 15 h Volná herna, 10 h Cvičení 
na rozvoj jemné motoriky - ŠIKULKY

JEDNORÁZOVÉ AKCE:
19. 9. MUZIKOHRÁTKY V ŽELVIČCE - 9:30 – 
10:30 h 
MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝMI 
DĚTMI - kurz nejen pro nastávající rodiče, tě-
hotným ženám kurz hradí ZP!
STIMULACE KOJENCŮ  (0 - 6 měsíců) 
Nové termíny budou vypsány během září.
Na manipulace i stimulace se můžete přihlásit 
u lektorky kurzu Mgr. Ivy Bolehovské – brzla@
seznam.cz nebo tel. 605 414 719.
Podrobné info na www.zelvicka.webnode.cz. 

Lenka Kuchařová, DiS.

PROJEKT „FITNESS FIRST“ NA TRUTNOVSKÉM GYMNÁZIU UKONČEN
pánové MUDr. Balint a Tomáš vlastní.
Že jdeme do moderního diagnostického centra, 
jsme tušili, ale to, co jsme viděli, předčilo všech-
na naše očekávání. Pro laika je obtížné popsat 
ve stručnosti, jaké přístroje centrum využívá, 
a hlavně, co všechno zjištěná měření mohou 
odhalit. Dva z našich studentů mohli podstou-
pit měření na některých z nejmodernějších dia-
gnostických přístrojů, které se v České republi-
ce vyskytují. Například Markéta byla vyšetřena 
přístrojem IPN BackCheck, který je určen pro 
rehabilitaci a preventivní vyšetření funkčního 
stavu svalstva. Díky jemu se například dají od-
halit různé svalové dysbalance. Adam měl zase 
možnost „zapotit se“ na ergometru Ergoline, 
který byl propojen s MetaLyzerem, což je sys-
tém určený pro kardiopulmonární zátěžové 
testy. Umožňuje kompletní lékařské vyšetření 
plic, srdce a metabolismu v klidu i při zátěži. 
Adam, ač nesportovec, předvedl výkon, za kte-
rý by se nemusel stydět trénovaný vrstevník, 
a bylo mu doporučeno začít se sportem. Že 
témata studenty skutečně zaujala, potvrdila 

Vydávány budou také anonymní (přenos-
né) karty, které si mohou cestující půjčovat. 
Na tento typ karty bude možné nahrát kre-
dit na nákup jednotlivých jízdenek. Naopak 
časovou jízdenku na anonymní kartu nebude 
možné zakoupit.

Ke zřízení karty budete potřebovat: 
- vyplněnou Žádost o čipovou kartu IREDO, 
- doklad totožnosti (občanský nebo jiný prů-

kaz obsahující jméno, datum narození a fo-
tografii žadatele), 

- průkazovou fotografii (3,5 × 4,5 cm), 
- žáci a studenti – potvrzení o studiu v před-

tištěné kolonce žádosti nebo platný Žákov-
ský průkaz.

Za vydání karty zaplatíte 150 Kč. Děti a stu-
denti zaplatí v rámci slevy od 1. 8. do 30. 9. 
za pořízení karty pouhých 80 Kč.
U nezletilých do 15 let vyřizuje žádost i vy-
zvednutí karty IREDO zákonný zástupce, 
který předloží rodný list žadatele nebo svůj 
platný občanský průkaz, má-li v něm dítě za-
psáno.
Podat žádost a vyzvednout kartu může i třetí 
osoba (nejen manžel/manželka). Potřebovat 
bude vyplněnou žádost a písemnou (neově-
řenou) plnou moc žadatele.
Při vyzvednutí čipové karty IREDO na kon-
taktním místě nebo na pokladně ČD předloží 
žadatel nebo jeho zástupce potvrzení o přije-
tí žádosti nebo svůj průkaz totožnosti. Život-
nost čipové karty je 6 let.
Harmonogram postupného ukončování před-
prodeje a prodeje papírových časových kupó-
nů IREDO a papírových „přestupních“ jízde-
nek IREDO

Václav Brůžek
společnost OREDO s.r.o.  

Od 1. října vícedenní jízdenky pouze elektronicky

i velmi živá diskuze, která se rozproudila v sa-
motném závěru návštěvy centra. 
Zmíněná dvě testování jsou však jen zlomkem 
toho, co společnost SUMMUS VITA s.r.o. svým 
klientům nabízí. Byla však natolik inspirující pro 
většinu studentů, že jsme se dohodli na pokra-
čování naší spolupráce. Studenti si uvědomili, 
že pro naše zdraví není důležité pouze věnovat 
se nějakému sportu, ale zároveň se obeznámit 
se svým zdravotním stavem, dbát na zdravotní 
prevenci a minimalizovat tak zdravotní rizika, 
abychom skutečně mohli sportovat pro radost. 
V samotném závěru projektu si tak studenti 
velmi silně, a s podporou vědeckých i odbor-
ných argumentů, uvědomili nejpodstatnější zá-
sady zdravého životního stylu. Tím beze zbytku 
naplnili smysl celého projektu, který byl finanč-
ně podpořen z programu Comenius. Dvouletý 
projekt byl ukončen, avšak nekončí spolupráce 
s naší partnerskou školou LitherlandHighScho-
ol. Hned koncem září uvítáme na naší škole no-
vou skupinu studentů, která se již těší na příští 
společné akce a zážitky. 

Petra Pitašová,  
Hana Krouželová, Petr Skokan 

druh 
jízdenky prodej do

počátek 
platnosti 

nejpozději 
od

platnost do

90denní 
časové 31. 8. 2013 30. 9. 2013 28. 12. 2013

30denní 
časové 31. 8. 2013 30. 9. 2013 29. 10. 2013

7denní 
časové 30. 9. 2013 30. 9. 2013 6. 10. 2013

Jednotlivá 
relační 
„přestupní“

31. 12. 2013 31. 12. 2013 31. 12. 2013
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Klub zájmové činnosti dětí a mládeže „ELDORÁDO“ při ZŠ Mládežnická 536, 541 02 Trutnov

Nabídka zájmových kroužků a kurzů na školní rok 2013 – 2014

• Kroužky zahajují svou činnost v týdnu od 23. 
9. 2013 a končí první týden v červnu 2014.

• Podepsanou přihlášku doneste nebo pošlete 
(na výše uvedenou adresu) do KZČDM nej-
později do pondělí 16. 9. 2013.

• O termínu první schůzky budou děti ZŠ Mlá-
dežnická informovány školním rozhlasem 
a na nástěnkách. Děti 1. - 3. tř., děti a mlá-
dež z ostatních škol budou na první schůzku 
pozváni písemně. Při odevzdání přihlášky 
po termínu si každý účastník musí již zjistit 
termín první a dalších schůzek sám. Na tuto 
schůzku si přinesou přezůvky.

• Rodiče svým podpisem souhlasí s účastí své-
ho dítěte v kroužku a zavazují se uhradit 
školné.

• Školné v plné výši je nutné uhradit do konce 
října 2013. Školné uvedené u jednotlivých 

kroužků je částka za celý školní rok 2013 - 
2014.

• Všechny další finanční příspěvky (uvedené 
s * u jednotlivých zájmových útvarů) vybí-
rané vedoucími kroužků nad výši školného 
slouží jednotlivým kroužkům na úhradu 
dalších nákladů na svoji činnost (registrace 
svazům, členské známky, … atd.). Tyto dal-
ší příspěvky budou rodičům vyúčtovány ve-
doucími jednotlivých kroužků.

• Jestliže se dítě přihlásí do kroužku, který 
navštěvovalo v minulém roce, musí mít opět 
řádně vyplněnou přihlášku!

• Do každého kroužku či kurzu musí být vypl-
něna samostatná přihláška.

• Přihlašovaným je vždy dítě. Toto upozorně-
ní se týká zejména zájmových útvarů, jejichž 
činnosti se účastní děti společně se svými 

rodiči (MK Želvička, cvičení rodičů s dětmi, 
výtvarná dílnička, …).

• Pokud na základě vlastního rozhodnutí 
a bez uvedení závažného důvodu přestane 
dítě do zájmového kroužku či kurzu dochá-
zet, nebude mu školné vráceno!

• Za závažné porušení povinností stanovených 
vnitřním řádem může být člen ze zájmového 
kroužku vyloučen. O tomto rozhodnutí jsou 
rodiče informováni prostřednictvím pracov-
níků KZČDM.

• Přesné termíny schůzek jednotlivých krouž-
ků budou upřesněny později dle počtu při-
hlášených.

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

VÝPOČETNÍ TECHNIKA - POČÍTAČE

WÉWÉWÉ - DěTSKÝ INTERNET
Základy práce s Internetem hravou formou.

2. - 4. tř. 500,- Kč

JAZYKOVÉ KROUŽKY

ANGLIČTINA HROU 
Základy cizího jazyka zábavnou a hravou formou.

1. tř. 500,- Kč

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

6. - 7. tř. 500,- Kč

TURISTIKA, PŘÍRODOVĚDA A OSTATNÍ

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

1. tř. - 
mládež

400,- Kč

RYBÁŘSKÝ – pokročilí
Získání rybářského lístku, rozvoj znalostí 
a dovedností, účast na soutěžích.
Pravidelné schůzky 1x za 14 dní v PONDĚLÍ 17:00 - 
18:00 hod.

3. tř. - 
mládež

400,- Kč

MLADÍ HASIČI – „SOPTÍCI“
Cvičení s hasičskou technikou, soutěže.
*Další fin. příspěvky: 100,- Kč/ročně (členství ve Sboru 
dobrovolných hasičů Trutnov)

1. - 9. tř. 400,- Kč

STŘELCI
Střelba ze vzduchové pušky a pistole, rozvoj 
střeleckých dovedností, účast v soutěžích.
Pravidelné schůzky v PONDĚLÍ 17:00 - 18:00 hod. 1. 
schůzka 7. 10. 2013 (sraz u vchodu na 1. stupeň ZŠ 
Ml. v 17:00 hod.)

5. tř. - 
mládež

500,- Kč

ZDRAVOTNÍČEK
Zábavnou a hravou formou tě seznámíme se základy 
1. pomoci.

3. - 7 tř. 400,- Kč

SPORT A TĚLOVÝCHOVA

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

chlapci
1. - 9. tř.

400,- Kč

DÍVČÍ KOPANÁ – přípravka
Zapojení do soutěže v rámci MFK Trutnov.

dívky
1. - 5. tř.

400,- Kč

HÁZENÁ
Získání a rozvoj základních dovedností z házené.

chlapci 
i dívky

5. - 9. tř.
400,- Kč

CVIČENÍČKO
Všestranný rozvoj pohybových dovedností formou 
cvičení a her pro prvňáčky a předškolní děti.

5 - 7 let 400,- Kč

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

2. - 5. tř. 400,- Kč

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

5. - 8. tř. 500,- Kč

CVIČENÍ RODIČŮ S DěTMI – „VČELIČKY“
Cvičení v rytmu říkanek, nadšení ze zdolávání 
překážek, cvičení s pomůckami, pohybové hry, 
cvičení na žíněnce, trampolíně, hra s míči, rozvoj 
řeči, paměti, pohybu, kontaktu dítě - dospělák a dítě 
- dítě. Jako účastníka uvádějte na přihlášku dítě!
1. schůzka 1. 10. 2013 (sraz u vchodu do tělocvičen ZŠ 
Ml. v 16:00 hod.). Pravidelné schůzky v ÚTERÝ 16:00 
- 17:00 hod.

2 - 5 let 500,- Kč

VOLEJBAL PRO DÍVKY A ŽENY
Míčová hra pro radost z pohybu.
1. schůzka 3. 10. 2013 (sraz u vchodu do tělocvičen 
ZŠ Ml. v 19:00 hod.). Pravidelné schůzky ve ČTVRTEK 
19:00 - 20:00 hod.

14 - … let 500,- Kč

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

dívky 
a chlapci
1. - 5. tř.

500,- Kč

FLORBAL – ELÉVOVÉ a MLADŠÍ ŽÁCI
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.
Účastníci budou rozděleni do několika skupin dle 
věku a pokročilosti. Pravidelné termíny tréninků 
záleží na skupině, do které je hráč zařazen.
*Další fin. příspěvky jsou vybírány pouze od registro-
vaných hráčů účastnících se oficiálních soutěží (čle-
nové docházející pouze na zájmový kroužek platí jen 
školné) – v částkách je započítáno školné: registrovaní 
členové narození 2001 a mladší 2 200,- Kč/rok.

dívky 
a chlapci
rok. nar.

2001 
a mladší

600,- Kč

FLORBAL – STARŠÍ ŽÁCI, DOROST a JUNIOŘI
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.
Účastníci budou rozděleni do několika skupin dle věku 
a pokročilosti. U mládeže od 15 let bude proveden výběr!
Pravidelné termíny tréninků záleží na skupině, 
do které je hráč zařazen.
*Další fin. příspěvky jsou vybírány pouze od registro-
vaných hráčů účastnících se oficiálních soutěží (čle-
nové docházející pouze na zájmový kroužek platí jen 
školné) – v částkách je započítáno školné:
- registrovaní členové narození 1998 a starší 4 000,- 
Kč/rok,
- registrovaní členové narození 1999 – 2000 3 500,- 
Kč/rok.

chlapci
rok. nar.

2000 
a starší 

600,- Kč

FLORBAL – dívky
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.

6. - 9. tř. 600,- Kč

KARATE – začátečníci i pokročilí
Rozvoj fyzické zdatnosti a umění sebeobrany.
Pravidelné schůzky v ÚTERÝ a ve ČTVRTEK 17:00 - 
19:00 hod.

2. tř. - 
mládež

500,- Kč

KURZ SEBEOBRANY PRO DÍVKY A ŽENY
Základní prvky sebeobrany, chování v kritických 
situacích a předcházení těmto situacím.
Pravidelné schůzky ve ČTVRTEK 16:00 - 17:00 hod.

dívky 
a ženy

od 10 let

do 18 let
400,- Kč

nad 18 let
500,- Kč

SOFTBALL 
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry. Účast 
na domácích i mezinárodních turnajích pod hlavičkou 
SK Trutnov HSM.
1. schůzka 8. 10. 2013 (sraz u vchodu do tělocvičen 
ZŠ Ml. v 16:00 hod.). Pravidelné schůzky v ÚTERÝ 
a ve ČTVRTEK 16:00 - 18:00 hod.

dívky
1. - 9. tř.

500,- Kč

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

4. - 7. tř. 500,- Kč
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ELEKTRONICKÉ ŠIPKY – 301DO, 501DO, Cricket, … 
Nácvik přesnosti a zručnosti, pořádání turnajů.

5. - 9. tř. 500,- Kč

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

4. - 8. tř. 500,- Kč

TANEČNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY

REBELS TEAM – AKROBATICKÝ ROKENROL
Výuka akrobatického rokenrolu ve formacích 
a párech.
Pravidelný termín tréninku záleží na skupině, 
do které je tanečník zařazen – PONDĚLÍ, ČTVRTEK 
nebo PÁTEK  mezi 16:00 – 20:00 hod.
*Další fin. příspěvky: 100,- Kč/měsíčně „přípravka“, 
ostatní 200,- Kč/měsíčně (cestovné, oblečení, hudba). 
www. rebelsteam.cz 

6 let - 
mládež

600,- Kč

REBELS TEAM – HIP-HOP, R’n’B, Street Dance
Tanec v rytmu Hip-Hop, R’n’B a Street Dance.
Pravidelný termín tréninku záleží na skupině, 
do které je tanečník zařazen – ÚTERÝ, STŘEDA, 
ČTVRTEK nebo PÁTEK mezi 16:00 – 20:00 hod.
*Další fin. příspěvky: 200,- Kč/měsíčně (cestovné, 
oblečení, hudba). www. rebelsteam.cz

6 let - 
mládež

600,- Kč

REBELS TEAM – ZUMBA/AEROBIK
Výuka zumby s prvky aerobiku a tanec v jejích rytmech.
Pravidelný termín tréninku záleží na skupině, 
do které je tanečník zařazen – PONDĚLÍ, STŘEDA 
nebo PÁTEK  mezi 15:00 – 20:00 hod.
*Další fin. příspěvky: 200,- Kč/měsíčně (cestovné, 
oblečení, hudba). www. rebelsteam.cz

od 4 let 500,- Kč

DRAK AND ROLL – akrobatický rokenrol
Výuka akrobatického rokenrolu ve formacích 
a párech.
Pravidelné tréninky 2x – 3x v týdnu.
*Další fin. příspěvky: 100,- Kč/měsíčně (cestovné, 
oblečení, hudba). www. drakandroll.cz

9 let - 
mládež

600,- Kč

VÝTVARNÉ, RUKODĚLNÉ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA pro rodiče s dětmi
Dílničky určené pro malé děti v doprovodu maminky, 
tatínka či některého z prarodičů – účastní se vždy dítě 
a dospělý (platí pouze dítě). Všechny techniky jsou 
vedeny tak, aby je zvládly děti společně s rodiči. 13 lekcí 
– 8x keramika, 1x výroba mýdel, 1x práce s ovčí vlnou 
(plstění), 1x výroba korálkových šperků, 1x fimo šperky 
a 1x drátkování. Schůzky budou probíhat ve čtvrtek 
odpoledne – čas bude stanoven dle počtu přihlášených.

2 - 6 let 850,- Kč

KLUBÍČKO
Hrátky s papírem, pastelkami a dalšími materiály pro 
předškoláky.

5 - 6 let
500,- Kč

VÝTVARNÍČEK
Různé výtvarné činnosti rozvíjející dovednosti 
a fantazii.

1. - 3. tř.
500,- Kč

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

1. - 2. tř. 500,- Kč

PALIČKOVÁNÍ
Zhotovení tradiční i netradiční paličkované krajky, 
ozdob, obrázku a oděvních doplňků.
1. schůzka 9. 10. 2013 (sraz u vchodu na 2. stupeň ZŠ 
Ml. v 16:00 hod.). 
Pravidelné schůzky 2x za měsíc ve STŘEDU 16:00 - 
20:00 hod.

dívky
od 4. tř.
a ženy

500,- Kč

KERAMIKA
Práce s hlínou, výroba drobné keramiky, glazování.
Zájemci budou dle věku a dovednosti rozděleni 
do skupin.
1. schůzka 2. 10. 2013 (sraz u vchodu na 2. stupeň ZŠ 
Ml. v 15:30 hod.). Nevhodné pro alergiky na prach 
a roztoče!

3. tř. - 
mládež

600,- Kč

KURZ KERAMIKY PRO DOSPěLÉ - začátečníci
Práce s hlínou, výroba drobné keramiky, glazování.
Nevhodné pro alergiky na prach a roztoče!

18 - … let 1.000,- Kč

KURZ KERAMIKY PRO DOSPěLÉ - pokročilí
Práce s hlínou, výroba drobné keramiky, glazování. 
1. schůzka 8. 10. 2013 (sraz u vchodu na 2. stupeň ZŠ 
Ml. v 16:00 hod.). 
Nevhodné pro alergiky na prach a roztoče!

18 - … let 1.000,- Kč

SEDMIKRÁSKY – DIVADELNÍ KROUŽEK
Činohra, jevištní projev, práce s textem.
Pohádky a drobné divadelní hry.
Pravidelné schůzky v PÁTEK odpoledne 16:00 – 18:00 
hod.

1. - 6. tř.
Stávající 
členové 
mohou 

pokračovat!

400,- Kč

KUCHTÍK
Základy vaření pro nejmenší
1. INFORMATIVNÍ schůzka v úterý 24. 9. 2013 (sraz 
u vchodu na 1. stupeň ZŠ Ml. v 15:30 hod.).

1. - 3. tř. 400,- Kč

MATEŘSKÝ KLUB  
ŽELVIČKA
určený především pro rodiče s dětmi  
do 6 let

Nabízíme: dvě prostorné herny, zázemí pro svačinku, místnost na cvi-
čení a zpívání, velkou chodbu s odrážely, výtvarnou dílnu, PC s interne-
tem a možností připojení NTB
Program: cvičení pro děti i dospělé, přednášky a semináře, tvořivé díl-
ničky – Šikulka, zpívání a tanečky – Notička, Muzikohrátky, jednorázo-
vé akce – Mikuláš, Velikonoční zajíček, Dětský den
Díky zázemí, které nám škola poskytuje, může Želvička využívat školní 
stadion, tělocvičny, kinosál a samozřejmě můžete využít i služeb ŠKOL-
NÍ JÍDELNY.

Cena: 
– „školné“ na celý rok pro rodinu činí 800,- Kč a je možné ho uhradit 

pololetně 2 x 400,- Kč (v tomto případě se nic jiného již při jednotli-
vých vstupech neplatí)

– bez uhrazení „školného“ stojí vstup 35,- Kč pro 1 dítě + dospělý do-
provod a 5,- Kč za každé další dítě 

Přihláška: 
– pokud se rozhodnete platit „školné“, je nutné vyplnit pro každé dítě 

samostatnou přihlášku do zájmového útvaru KZČ „Eldorádo“
– ako účastníka uvádějte na přihlášku dítě
– při každém vstupu se rodič zapíše do docházkového sešitu 

Více na www.zelvicka.webnode.cz, kde postupně přidáváme důležité 
informace k provozu klubu.

Přihláška
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Ještě v 1. polovině 18. století měla cechovní vý-
roba pro život Trutnova základní význam. V roce 
1722 se v našem městě připomíná ještě 19 ce-
chů. Byl to krejčovský se 17 členy, řeznický se 16 
členy, pekařský s 10, cukrářský se 3, ševcovský 
s 20, soukenický s 9 členy, kovářský, sdružující 
i povozníky, bednáře, zámečníky a zbrojíře s 20 
členy, prýmkařský a stužkařský a punčochářský 
se 7, společný cech měli i truhláři, sklenáři, hrn-
číři, řemenáři a mýdlaři s 9 členy, kožešníci se 
4 a hřebenáři se 7 členy. V cechovních dílnách 
pracovali s mistrem tovaryši a učedníci s dvou až 
pětiletou učební dobou.
Povinné vandrování tovaryšů po světě za získá-
váním zkušeností bylo zrušeno v roce 1725. Jir-
chařský cech (rukavičkářský) a výrobci sametu 
se připomínají od roku 1733. Někdejší rozmach 
cechovní řemeslné výroby (cechy mívaly i své 
čestné lavice, korouhve a oltáře i v trutnovském 
kostele) velmi utrpěl 30letou válkou. Některé ce-
chy postupně zanikly – bývalo jich ve městě přes 
70. K zásadním změnám v organizaci cechovní 
výroby docházelo v 2. polovině 18. století za vlá-
dy Marie Terezie. Její nařízení změnily cechovní 

uspořádání a zvyklosti řadou předpisů. Dohlížet 
na jejich plnění měli císařští komisaři. Zlořádem 
například bylo, že se připouštělo přijímání do ce-
chu už i bez vytvoření povinného mistrovské-
ho díla. Na tehdejším úpadku cechovní výroby, 
především lnářské na Trutnovsku, se koncem 18. 
století podíleli i samotní tovaryši nedodržováním 
pracovní doby. Volno si svévolně prodlužovali, 
např. po neděli v pondělí, kdy tzv. „modřili“. Při-
tom bylo už církevních svátků, kdy se nepracova-
lo, dost. Všichni řemeslníci už nemuseli být po-
vinně organizováni v cechu. V roce 1774 to byli 
výrobci punčoch, v roce 1777 tkalci lnu, v roce 
1783 i řezníci. Volná konkurence obchodu s přízí 
a plátnem se mohla už svobodně uplatňovat. 
Které výrazné změny v cechovní výrobě zavedla 
mimo jiné Marie Terezie? Místo vyplácení týden-
ní mzdy byla zavedena denní. Ve dnech, kdy se 
nepracovalo, dostane tovaryš jen stravu. Chce-li 
vystoupit z cechu, musí to mistrovi oznámit nej-
méně osm dnů předem. Mistrem se nemůže stát 
ten tovaryš, který by své řemeslo začínal s dlu-
hy, neprokázal určitý osobní majetek, vybavení 
dílny pro příslušné řemeslo a vlastnictví potřeb-

ného materiálu k výrobě. Veškeré náklady při 
jmenování tovaryše mistrem jsou maximálně 
omezeny. Výdaje může mít cech jen minimální. 
Například nejvýše dva zlaté ročně mohl dostat 
úředník, který dohlížel na vyúčtování cechu. 
Na zřízení oltáře na Božím těle bylo povoleno 
dát jeden zlatý a třicet krejcarů. Při pohřbech 
mohly ale cechy půjčovat pochodně a smuteční 
šaty. Všechny zvyklosti při jmenování mistrem, 
především obvyklé pohoštění, je zakázáno. 
Nově přijatý mistr, který by takové pohoštění 
přijal, ztrácí své řemeslné oprávnění. 
Cechovní výroba konce 18. století ustupovala 
nezadržitelně pokročilejší výrobě manufakturní 
s větší dělbou práce a nahrazováním ruční práce 
strojovou. Bezprostřední výrobci příze a plátna 
byli vtaženi do systému rozptýlené manufaktu-
ry. Strojová práce, zpočátku to byly jen velmi 
jednoduché mechanismy, však rozbíjela starý 
svět. Koncem 18. století se už skoro naplno ote-
vřela cesta k živnostenské svobodě. Úředně byly 
cechy zrušeny až v roce 1859.

Antonín Just 

Život Trutnova v druhé polovině 18. století

pOhledY dO MINUlOSTI

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

Zimní stadion zahájil svoji sezónu pro rok 
2013/2014 již 19.8. 2013. V období mimosezóny, 
které trvalo téměř 3 měsíce, se prováděla celko-
vá údržba sportovního zařízení a strojního vy-
bavení, kterou není možné provádět v běžném 
provozu. Návštěvníci se mohou těšit na novou 
výmalbu šaten, dřevěné obložení za trestnou la-
vicí, ale především na nemalé investice do nové 
a moderní trestné lavice a boxu časomíry, no-
vou časomíru pro lední hokej, která umožňuje 
i ovládání přímo z ledové plochy, a nové ozvu-
čení haly zimního stadionu, což ocení přede-
vším veřejnost. Prostory zimního stadionu byly 
v tomto období také svědky 9. ročníku meziná-
rodní BMX a MTB sportovní akce s podtitulem 
Bike Hall Contest a také mezinárodního hoke-
jového CAMPU.
I nadále nabízíme možnost individuálně si pro-
najmout ledovou plochu nebo navštívit veřejné 
bruslení, které začíná svůj režim od 2. 9. 2013 kaž-
dý všední den od 08:00 do 14:30 hod. a dále dle 
aktuálního rozpisu, který naleznete na webových 
stránkách http://www.sportoviste-trutnov.cz/ 
Provozní doba sportovního areálu pro veřejnost
Pondělí – Pátek:  8:00 – 14:15 hod. 
Čtvrtek: 20:00 – 21:00 hod.
Sobota – Neděle:  dle aktuálního rozpisu, který 
naleznete na www.sportoviste-trutnov.cz/ 

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

Seriál o dalších možných aktivitách ve sportov-
ním areálu Na Nivách, kde jsme představili již 
Ricochet, horolezeckou stěnu a netradiční out 

MebYS Trutnov s. r. o.
informuje

door aktivitu Slackline, pokračuje sportem, který 
lze provozovat ve specializované tělocvičně, kte-
rá se nazývá DOJO.
„JUDO - cesta bojovníka“
Judo, celý název Kodokan Judo, vzniklo z ně-
kolika škol džiu-džitsu (angl. trans. jiu-jitsu), 
které vyučovaly sebeobranu neozbrojeného 
člověka v tehdejším pojetí. Sebeobrana řešila 
skutečné bojové situace, které vznikaly při boji 
muže proti muži. Jestliže jeden z bojovníků při-
šel v boji o svou zbraň, nastala situace, kdy mu-
sel bojovat o svůj život. Cílem juda je mít mož-
nost volby, zda při úspěšně provedené obraně 
útočníka poraním, nebo nad ním pouze získám 
kontrolu a vysvětlím mu marnost jeho počíná-
ní. Kolébkou juda je Japonsko. Judo obsahuje 
řadu průpravných cvičení, především pády. Dále 
obsahuje tři hlavní skupiny technik waza. Sys-
tém technických stupňů se dělí na žákovské 
kjú (angl. přepis kyu) a mistrovské dany (dan). 
Stupně se odlišují podle barvy pásku. Trutnov-
ské JUDO, a to především v dětské kategorii, 
prožívá renesanci a nabízí všem zájemcům své 
řady. 
Sportovní areál Na Nivách nabízí:
horolezeckou stěnu, dva ricochetové kurty, proná-
jem tělocvičny, DOJO, občerstvení
Využijte individuální možnosti pronájmu sporto-
viště.
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

Po letní odstávce se v neděli 1.9. 2013 opět oteví-
rá areál krytého bazénu se všemi aktivitami, kte-
ré toto zařízení nabízí – 25 m plavecký bazén, 
dětský bazén, vířivka, skokanské můstky, tur-

bosolárium, fitness, sauny, občerstvení, masáže, 
plavecké kurzy a cvičení. 
Přes léto v krytém bazénu probíhala rekon-
strukce interiéru v saunových potírnách – 
přijďte se „vypotit“ a přesvědčit se, zda se dílo 
podařilo. Kromě této větší opravy se provádě-
ly běžné údržbové práce a opravy celého za-
řízení, provádělo se též kompletní čištění ba-
zénových van včetně výměny vody v bazénech 
a další činnosti pro „rozjezd“ nové sezony. 
Ceny a provozní doba na: www.sportoviste-
trutnov.cz 

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

Den otevřených dveří
Den 1. 9. 2013 bude pravděpodobně posled-
ním dnem, kdy bude v letošní sezoně otevřeno 
Městské letní koupaliště (dle počasí). Provo-
zovatel MEBYS Trutnov na tento den připravil 
pro veřejnost netradiční akci, při které otevře 
zázemí provozu – strojovnu. „Prohlídku s vý-
kladem a předvedením technologie můžete 
absolvovat v 10.00, 13.00 a 16.00 hod., kdy vás 
zázemím koupaliště provede náš správce areá-
lu,“ zve zájemce vedoucí zařízení Tomáš Břeň. 
V případě většího zájmu je možno prohlídkové 
časy rozšířit.
Více informací o provozu letního koupaliště na-
leznete na www.sportoviste-trutnov.cz 

Změny v provozu:
den důvod čas určený
  proveřejnost

Sobota Závod 12.00 – 20.00
21. 9. 2013  v triatlonu  

Pondělí Státní 11.00 – 20.00
28. 9. 2013  svátek 

Provoz sauny, fitness a solária je beze změn.
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Probíhá každou sobotu od 10.00 - 11.00 (od 7.9.)
Info: L. Davidová 603 183 650

60,- Kè 
(1lekce)

Plavání gravidních žen

Probíhá každé pondìlí od 19.00 - 20.00 (od 9.9.)
Info: I. Zámeèníková 604 602 986

60,- Kè nebo 500,- Kè  
(1lekce)        (permanentka )Aquarobic

Probíhá každý pátek od 12.30 - 13.30 (od 13.9.)
Info: K. Fikejsová 737 954 140

Zábavné cvièení
 pro seniory

Probíhá každý ètvrtek 17.00 - 18.00 nebo 18.00 - 19.00 (od 12.9.)
Info: J. Mošna 603 441 334

900,- Kè
(záøí - prosinec) 

Plavání rodièù s dìtmi
 3 -5 let

Probíhá v úterý 17.00 - 18.00 nebo 18.00 - 19.00 (od 10.9.)
a ve støedu od 18.00 - 19.00 (od 11.9.)
Info: R. Viková 737 224 547

850,- Kè
(záøí - prosinec) 

Minipøípravka
 5 - 6 let

Probíhá v pondìlí 16.00 - 17.00 a ve støedu  16.30 - 17.30 (od 9.9.)
nebo v pondìlí a ve støedu od 17.00 - 18.00 (od 9.9.)
nebo v úterý a ve ètvrtek od 18.00 -19.00 (od 10.9.)
Info: L. Davidová 603 183 650

1 700,- Kè
(záøí - prosinec) 

Pøípravka pro 1. a 2. tøídu

Pro kojence do šesti mìsícù - pøíprava doma v rodinì.
Pro kojence a batolata od šesti mìsícù vìku v malém bazénu. 
Pùlhodinové lekce s rodièi probíhají v pondìlí, ve ètvrtek a v sobotu
Info: K. Fikejsová 737 954 140

Plavání kojencù a batolat 1 400,-Kè
(10+2 lekce)

Probíhá v úterý a ve  ètvrtek od 16.00 - 17.00  (od 10.9.)
Info: J.Šolínová 736 759 388

1 700,- Kè
(záøí - prosinec) 

Zdokonalovací plavání
 3. - 9. tøída 

Probíhá v pátek od 12.30 - 13.30 (po dohodì)  
Info: L. Davidová 603 183 650

1 100,- Kè
(10 lekcí) 

Výuka dospìlých neplavcù
  

V dobì kurzù mohou rodièe využít saunu, solárium, fitness, víøivku (dle platného ceníku).

60,- Kè nebo 500,- Kè  
(1lekce)        (permanentka)



Od 2.9. 2013 se mùžete nahlásit osobnì v kanceláøi plavecké školy ve všední den od 8.00 - 13.00
tel. do kanceláøe 499 817 828 nebo kdykoliv telefonicky u paní L. Davidové tel.: 603 183 650,

 e-mail: davidova@lokotrutnov.cz

TJ LOKO TRUTNOV o. s. 
pořádá nábory do všech svých sportovních od-
dílů, a to od 1.9. 2013. Neváhejte a přidejte se 
k téměř 3 000 sportovcům naší organizace. Více 
na www.lokotrutnov.cz .

MUAY-THAI

Jakub Klauda na ME v Muay-thai zazářil
Reprezentant z trutnovského oddílu Highlanders 
vyrazil na Pyrenejský poloostrov na svůj první 
velký šampionát, a to přímo v reprezentaci „A“. 
S přáním získat „placku“. Premiéra dopadla na vý-
bornou, Jakub získal stříbrnou medaili na mistrov-
ství Evropy amatérů v thajboxu. Po volném losu 
v prvním kole a skalpu Bulhara Alexandera Mar-
kova prohrál dvacetiletý český bojovník v portu-
galském Lisabonu souboj o titul s ruským bijcem 
Andreyem Toftem. Do dějiště mistrovství přiletěl 
s naším národním týmem v pondělí, ale jeho ka-
tegorie do 86 kg se představila v ringu až v zá-
věru týdne. Štěstí se na něj usmálo také při losu, 
protože pro první kolo dostal volno. I když právě 
to, jak dlouho čekal na svůj zápas, se mu málem 
stalo osudným. Jak to vše probíhalo, naleznete 
na http://lokotrutnov.cz/oddily/muay-thai

CYKLISTIKA

Česká stopa v Kanadě
Na start TRANS ROCKIES, jednoho z nejtěžších 
etapových závodů horských kol  (278 km převáž-
ně singltracků, převýšení 10 400 m), se postavili 
i dva zástupci České republiky. V sedmietapo-
vém závodě, který startoval v kanadském Fernie 
a vedl přes Skalisté hory do Canmore, se nejlépe 
dařilo trutnovské bikerce Petře Tlamkové, jedou-
cí ve sponzorských barvách Kupkolo.cz - TaG Cyc-
ling. Petra vyhrála dvě etapy, dvakrát byla druhá 
a ve zbývajících třech etapách dojela třetí.  Celko-
vě jí patří  třetí místo. Milan Špolc (Kona Cycling 
Point) dojel ve své kategorii osmý. 

ATLETIKA

Mladá Evropa
Trutnovská výprava zamířila na mezinárodní závod 
Mladá Evropa, který se každoročně koná v Liberci 
pro atlety do 19 let. Naši atleti byli velmi úspěšní, 
a to především díky 1. místu Lukáše Tulise na kou-
li, druhému místu Daniely Janatové na 400 m pře-
kážek a třetímu místu Martina Maršíka ve skoku 
vysokém. Tyto skvělé výkony jen podtrhují letošní 
vynikající výsledky trutnovské mládeže.

JUDO

Judo - poslední zahraniční turnaj před 
letními prázdninami
V sobotu 15.6. jsme vyjeli na poslední zahraniční 
turnaj před letními prázdninami do polské Str-
zegomi. Tradičně navštěvovaný turnaj pro zku-
šenější závodníky se vydařil. Více na http://loko-
trutnov.cz/oddily/judo

FLATLAND

„Tanečník“ na kole Matouš Tuček z oddílu DH 
freeride TJ Loko Trutnov obsadil čtvrté místo 
na mistrovství České republiky ve flatlandu, 
které se uskutečnilo v sobotu 10.8. 2013 v Pra-
ze na Nové scéně vedle Národního divadla. Titul 
šampióna vybojoval Dominik Nekolný.

PLAVÁNÍ

Plavkyně přivezly pět mistrovských 
medailí, ale žádnou s „příchutí” titulu
Se sbírkou pěti cenných kovů se vrátily plavky-
ně TJ Loko FM Servis z Letního mistrovství České 

TĚlOVýchOVNá jedNOTA lOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
www.lokotrutnov.cz informuje

republiky, které se konalo na padesátimetrovém 
bazénu v Pardubicích. Nejcennější medaile však 
tentokrát v trutnovských sítích neuvízla.
Stříbro na polohové čtyřstovce získala Martina 
Elhenická a pro bronz si dohmátla ještě na 800 
a 1 500 metrů volným způsobem. „Nejsem spo-
kojená,“ vyjádřila svoje pocity po šampionátu 
devatenáctiletá plavkyně. I když si odvezla ješ-
tě čtvrtou medaili, opět bronz, který vybojo-
vala společně se svými oddílovými kolegyněmi 
Anetou Pechancovou, Kateřinou Holubovou 
a Barborou Sukovou ve štafetě na 4 x 200 metrů 
kraul. Na znakařské padesátce si doplavala pro 
stříbro Aneta Pechancová.
Úspěšné plavecké šampionáty pro 
trutnovské žáky 
Ve čtyřech městech se v závěru sezony uskuteč-
nila žákovská mistrovství a poháry České repub-
liky. Hostitelem staršího žactva byly České Bu-
dějovice, Kopřivnice přivítala mladší žáky. Nový 
bazén Aquasvět v Chomutově měl premiéru při 
jedenáctiletých účastnících a do západočeských 
Domažlic se opět vydali desetiletí plavci.
Na tyto vrcholy plavecké sezony se podařilo kva-
lifikovat hned čtyřiadvaceti plavcům trutnovské 
Lokomotivy, kteří dovezli třináct medailí.
Největší úspěch zaznamenala Romana Lankašo-
vá v Kopřivnici, když vybojovala dvě stříbrné me-
daile v polohových závodech na 100 a 400 me-

trů, přidala bronz na 200 m znak, „bramboru“ 
na 200metrové polohovce a ještě dvě šestá mís-
ta. Bodované umístění zaznamenal ještě Lukáš 
Dvořák osmým místem na 200 m motýlek. Více 
na http://www.lokotrutnov.cz/oddily/plavani 

Lidé od vody vybrali na postižené 
povodněmi 9 500 korun

Nápad Kateřiny Fikejsové, instruktorky v plavec-
ké škole, zrealizovat sbírku pro konkrétní rodinu, 
která byla postižena povodněmi, se setkal s úspě-
chem.
Náhoda tomu chtěla, že jednou z postižených byla 
i účastnice kurzu plavání batolat Leontýnka Urba-
nová s rodiči, kteří žijí v povodněmi postiženém 
Rudníku. Do sbírky se kromě instruktorek plavec-
ké školy TJ LOKO zapojili také zaměstnanci provo-
zovatele sportovišť MEBYSu Trutnov s.r.o. a členky 
zábavného cvičení pro seniory v krytém bazénu.
„Jsme překvapeni a velmi potěšeni, částku určitě 
využijeme na odstranění škod, které nám voda 
způsobila,“ řekla maminka Leontýnky při přebírá-
ní výtěžku sbírky od organizátorky Kateřiny.
„Hledali jsme cestu jak podpořit konkrétní posti-
ženou rodinu, na obce a humanitární organizace 
posílali všichni, my jsme přivítali tento skvělý ná-
pad Kateřiny a podpořili ho. Děkuji všem,“ dodal 
vedoucí zařízení Tomáš Břeň.
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SpORT

Cvičení s A. Ročkovou
Zahřátí, posilování problémových partií, pro-
tažení. Každé úterý 18 – 19 hod., tělocvična 
Střední zdravotnické školy Trutnov. Začínáme 
10. 9. 2013, tel. 604 489 196.

LUKOSTŘELBA
Chcete si zkusit střílet z luku pod vedením pro-
fesionálních trenérů Václava Karoly a Mgr. Lucie 
Bímové? Nabízíme dvoudenní praktický semi-
nář pro získávání dovedností v lukostřelbě nebo 
jako základ pro eventuální pozdější získání prů-
kazu trenéra 4. třídy. Kromě praktické střelby, 
her a soutěží nabídneme i teorii: vliv na tělesný 
rozvoj, nákup a ošetření vybavení, nastavení 
terčů, zajištění bezpečnosti, základní polohy, 
cílení, střílení. Pro dospělé i děti od 10 let. Cena 
900,- Kč/2 dny včetně vybavení. Termín 12. a 13. 
říjen, 9 - 16 hodin, fotbalový a atletický stadion, 
Na Lukách, Trutnov. Přihlášky do 5.10. – A. Roč-
ková, tel. 604 489 196. 

CVIČENÍ TAI-ČI a ČIKUNG 
ke zlepšení zdraví a harmonie můžete na-
vštěvovat znovu od počátku října, a to vždy 
v pondělí, počínaje 7. 10. 2013, od 19.00 hod. 
v sále ZUŠ Trutnov, ul. Školní (pod Krakono-
šovým nám.), a každé úterý, od 1. 10. 2013, 
od 17.30 hod. v tělocvičně ZŠ v Trutnově – 
Horním Starém Městě (proti kostelu). Bližší 
informace na tel. 499 732 891 nebo e-mailu: 
cichovsky@spstrutnov.cz.

V Trutnově se koncem července uskutečnil 
1. všelyžařský kemp za účasti 45 dětí, mezi 
kterými byli zástupci běhu na lyžích, sjezdo-
vého lyžování, severské kombinace, skoků 
na lyžích a dokonce i biatlonu. Mezi dětmi se 
rozhodně neztratilo 15 zástupců oddílu Olfin 
Car – Vella Trutnov, kteří se přesvědčili, že ly-
žaři věnující se jiným disciplínám přes léto roz-
hodně nezahálí.
Díky výbornému sportovnímu prostředí Trutno-
va a jeho okolí, které si takřka v ničem nezadá 
s hojně využívaným republikovým střediskem 
v Nymburce, si děti pochvalovaly výbornou 
kuchyni ZŠ Komenského a zázemí oddílového 
pensionu Atrium. Mladí lyžaři se připravovali 
zejména v městském lesoparku na „Paradrá-
ze“ a v areálu ZŠ Komenského za odborného 
dohledu svazových trenérů, studentů FTVS 
a celý kemp navíc s dětmi absolvoval juniorský 
mistr světa v biatlonu Petr Hradecký. Kromě 
pestrého sportovního programu, kdy se děti 
věnovaly atletice, kolečkovým bruslím, gym-
nastice, míčovým hrám, si děti zkusily i další 
aktivity, jako například projížďku na koni, jíz-
du na bobové dráze v Mladých Bukách a díky 
předsedovi TJ Loko Trutnov Tomáši Břeňovi 
absolvovaly děti i plavecký trénink v místním 
koupališti, kde zároveň vyzkoušely novou ven-
kovní posilovnu v areálu koupaliště.
Během týdenního kempu došlo i na soutěže-
ní v orientačním běhu, které probíhalo pod 
patronací trutnovského odchovance a junior-
ského medailisty z mistrovství světa Jana Pe-
tržely. Velkým úspěchem skončilo i sportovní 
soutěžení v „trutnovské olympiádě“ závodu 
na dovednostní dráze na kolečkových bruslích 

a běžecké překážkové dráze. Závod si s dětmi 
přišla vyzkoušet i trutnovská reprezentantka 
v alpských disciplínách Michaela Smutná, kte-
rá nejrychlejšímu Tomáši Mikyskovi darovala 
na památku číslo ze Světového poháru. Při 
účasti biatlonistů jsme si nemohli odpustit 
modifikovaný závod se střelbou a všichni mu-
seli uznat, že skloubit střelbu a běh je velice 
náročné.
Kromě výše zmiňovaných s dětmi dále potré-
noval například Ondřej Horyna – reprezen-
tant v běhu na lyžích, Martin Petrásek – bývalý 
reprezentant v běhu na lyžích, ale podívat se 
na trénink dětí a předat ceny dorazila i mís-
tostarostka Trutnova Ing. Hana Horynová 
a sportovní ředitel běžeckého úseku Svazu ly-
žařů ČR Čestmír Skrbek. Vzhledem k pozitivní-
mu ohlasu na koncept tohoto kempu ze stra-
ny dětí, rodičů i Svazu lyžařů ČR příští rok opět 
využijeme výborného zázemí v Trutnově.

Jakub Opočenský 

PěT TÝMŮ EUROLIGY 
V ZÁŘÍ V TRUTNOVě
Mistři Česka, polska, Německa, pět účastníků eu-
roligy, tři týmy eurocupu, k tomu domácí družstvo 
Kary. Takové bude obsazení tradičního mezinárod-
ního turnaje basketbalistek MeKR´S cUp - O po-
hár města Trutnova. Uskuteční se 12. - 15. září 
ve sportovní hale ZŠ Komenského. „Turnaj v Trut-
nově je nejlepší v evropě,“ prohlásil ve slovenských 
médiích generální manažer vicemistra Slovenska 
MbK Ružomberok Stanislav Onuška. Vedle osmi za-
hraničních týmů nahlásila příjezd do Trutnova rov-
něž řada novinářů z různých zemí. Vstupné na celý 
čtyřdenní program stojí 49  Kč. podrobnosti k akci 
najdete na www.bktrutnov.cz/turnaj. Souběžně 
s ženským kláním se v hale gymnázia koná turnaj 
mládeže U14.
při turnaji bude rovněž zahájen prodej perma-
nentních vstupenek na novou sezonu v nejvyšší 
soutěži. Kara Trutnov se vydá do 19. ligové sezo-
ny domácím zápasem s úřadujícím mistrem ZVVZ 
USK praha v sobotu 21. září v 17:30 hod. Novým 
koučem ženského týmu se stal dlouholetý úspěš-
ný trenér trutnovské mládeže petr Kapitulčin (mj. 
mistr ČR s mladšími dorostenkami Trutnova v roce 
2010), roli asistentky přijala někdejší legendární 
podkošová hráčka erika dobrovičová.
Trutnovský basketbal měl velké zastoupení v repre-
zentačních výběrech České republiky na význam-
ných mezinárodních akcích. Kateřina hindráková 
skvěla hrála za národní tým na mistrovství evropy 
ve Francii, kde byla výborně hodnocena jak od ve-
dení české reprezentace, tak od televizních komen-
tátorů v přímých přenosech České televize. Češky 
obsadily 6. místo a zajistily si účast na mistrovství 
světa 2014 v Turecku. Na stejnou pozici dosáhl čes-
ký výběr na Světové univerziádě v Kazani, která byla 
ruskou organizační prověrkou před zimní olympiá-
dou v Soči. Na akci s jedenácti tisíci sportovci, při 
které se v Kazani dvakrát objevil i ruský prezident 
Vladimir putin, hájily národní barvy Andrea Vacko-
vá, Andrea Ovsíková a manažer trutnovského klubu 
jan braun v pozici vedoucího reprezentačních druž-
stev mužů a žen. Trutnovská odchovankyně Anežka 
Skokanová se podílela na postupu žen do 20 let 
do hlavní skupiny A mistrovství evropy v belgii, Mi-
chaela potočková a Zuzana Talácková patřily do šir-
šího kádru reprezentace juniorek do 18 let. Skvě-
lého úspěchu dosáhla Michaela Gaislerová na Me 
dívek do 16 let v bulharsku, když s reprezentačním 
družstvem získala 2. místo a do Trutnova přivezla 
senzační stříbrnou medaili. 

-bk-

Klub JÓGA Trutnov
organizuje pravidelně již 29 let cvičení pro 
začátečníky a pokročilé. Cvičení probíhá v do-
poledních i odpoledních hodinách na stoma-
tologii v Trutnově pod vedením kvalifikova-
ných a zkušených cvičitelů jógy.
Od září 2013 se otevírají dva nové kurzy pro 
začátečníky, které jsou pro vás připraveny již 
v pondělí 16.9. 2013 od 15:45 nebo v pátek 
20.9. od 15:00 hodin.
Cvičení se absolvuje v jednom celku, to je 13 
lekcí po 1,5 hodině. Členský příspěvek je sta-
noven ve výši 1 000,- Kč.
Přihlásit se můžete na tel. 721 631 506 nebo 
e-mailem: magdalena.tov@seznam.cz u paní 
M. Továrkové, kde získáte podrobnější in-
formace. Úhrada příspěvků bude provedena 
na prvním cvičení.
Zájemci o cvičení pro začátečníky, neváhejte, 
počet míst je limitován. Další informace o Klu-
bu Jóga Trutnov najdete na www.joga.xf.cz

TRUTANČÍRNA
1. trutnovská večerní tančírna

Začínáme sobotou 7. září 2013 vždy každou 
sudou sobotu od 18 do 20 hodin v tělocvičně 
SZŠ Trutnov, Procházkova ul. 303. Vstupné: 
50 Kč.
Pro všechny bez ohledu na taneční schopnos-
ti. Info na tel. 734 377 413, www.trutancirna.
cz, www.facebook.com/trutancirna.

Radniční listy vydává město Trutnov jednou měsíčně v počtu 13 360 ks výtisků. Povoleno OkÚ Trutnov pod č. MK ČR E 12907.

Redakční rada: Ing. hana horynová, Mgr. Tomáš hendrych, bcA. libor Kasík, Tomáš Rumler, Michal Šubrt, Zuzana Trösterová, 
Ing. Veronika Svobodová, Iva Trávníčková, Rudolf Korbelář
Korektury: Mgr. Ivana balánová
Odpovědný redaktor: Iva Trávníčková
Adresa: Měú Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, tel.: 499 803 104, 731 124 272, fax: 499 803 103 
e-mail: travnickova@trutnov.cz (IČ: 00278360)
Redaktor Kulturní nabídky RL: Tomáš Rumler
Adresa: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, náměstí Republiky 999, 541 01 Trutnov,  
tel.: 499 300 992, e-mail: rumler@uffo.cz
Výroba: pROFI-TISK GROUp s. r. o.
distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p. Trutnov. 
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.

Trutnovští běžci na lyžích se zúčastnili 
sportovního kempu dle norského modelu


