
1  | Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY | leden 2015

Radniční listy

Najdete v tomto čísle:
Trutnovský literární klub a Trutnov – město draka vyhlašují 11. ročník  
literární soutěže  |  2 

Správní odbor, oddělení dopravně správních agend, registr vozidel – informuje  |  4

Uzávěrka únorového čísla RL: 13. 2. 2015

ROČNÍK 23 LedeN 28. 1. 2015

TRUTNOVSKÝ MASOPUST 2015  
aneb O TÉ NAŠÍ TLAČENCE!

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

V sobotu 14. února 2015 se na Krakonošo-
vě náměstí koná další ročník tradičního trut-
novského masopustu. Trutnovská i přespolní 
cháska se opět promění v rozpustilou maškaru 
a budou se dít věci nevídané.
Již od osmé hodiny ráno se budou pod bedli-
vým dohledem spolku BEZINKY vyrábět rach-
tadla, vřískadla, vozembouchy a další nástroje 
hudební k posílení ryku maškarního. Vezměte 
své ratolesti do Staré radnice, ať je nás po roce 
zase dobře slyšet.
V 10:00 hod. vyjde průvod maškary od Staré 
radnice k té novější, aby král masopustu vypro-
sil pro nás klíč od bran městských. „Starosto, 
starosto, o klíče prosíme (stejně ty náhradní 
u sebe nosíme).“
A pak už to poletí ráz na ráz. Děti si v průbě-
hu odpoledne budou moci vyrobit maškarní 
figurku z papíru. Ve stanu zahraje hodinový 
koncert legendární kapela Krakonoška. Za-
hudlat přijdou i Marta a Rasputin band, tak-
též vrchlabští Cémuři. Obchůzka od domu 
k domu nebude dlouhá, ale o to netradičnější. 
Divadelní kus „Zabijačka“ v Trutnově již potře-

tí a opět v novém provedení divadla V pytli. 
Také hry za vepřové laskominy potěší i nejná-
ročnější hračičky.
Otužilec Vladimír Komárek opět účastníky ma-
sopustu přesvědčí, že je mu nejlépe v mrazáku 
mezi masem a zeleninou z loňské úrody. Na-
vštívit nás přijedou děti ze spřátelené Svídnice, 
aby se sláva našeho masopustu šířila i za hrani-
ce našeho království. Koník pana Nývlta povozí 
děti po náměstí ve vyšňořeném kočáře. Také tr-
hovci se přetrhnou, aby uspokojili koupěchtivé 
kolemjdoucí. Atd., atd., atd.
A ze všeho nejvíce se budou mlsat cholestero-
lové bombičky - prdelačka, prejt, jitrnice, tla-
čenka, jelítka. Pro srovnání chuti zakousnete 
i skvělé koláčky. Okolo hodiny šestnácté vho-
díme do kašny Bakchuse a na rok se zas uklid-
níme. Po dobrém mlsání doporučujeme splách-
nutí pivkem jemnostpána Krakonoše v některé 
milé trutnovské hospůdce.

Za pořadatele, město Trutnov a spolek Trutnov 
- město draka, zve masopustní maškara

Přijďte pobejt!

pokračování >>

Čerpání finančních příspěvků 
na kulturu, sport i ostatní 
z rozpočtu města pro rok 2015
Vzhledem k větší časové náročnosti pro-
jednávání novely zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, Parlamentem ČR přijímáme žádosti 
o finanční příspěvky podle dosavadních 
pravidel. 
V prosincovém čísle Radničních listů jsme 
na straně 4 upozornili na pravděpodobnou 
změnu pravidel o poskytování a čerpání fi-
nančních příspěvků z rozpočtu města Trut-
nova, která by měla vyplynout z novely výše 
uvedeného zákona.
Novela však nebyla dosud schválena, a pro-
to nadále platí Zásady č. 3/2010, které na-
leznete i s potřebnými přílohami (formuláři) 
na linku http://www.trutnov.cz/mesto-trut-
nov/rady-statuty-zasady.

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

Městská televize TV 
DRAK už rok připravuje 
trutnovské zpravodajství

Městská televize TV Drak, provozovaná nezis-
kovým sdružením KTV GALAXIE, z.s., již rok 
připravuje trutnovské zprávy. Jednou týdně 
vzniká Trutnovský videožurnál, který můžete 
vidět v pozemním vysílání TV Relax – Pohoda 
každé úterý. Archiv všech příspěvků pak nalez-
nete na webovém portálu internetové televi-
ze www.tvdrak.cz.
Jak se vyvíjel a vyvíjí projekt trutnovské měst-
ské televize? Připravili jsme odpovědi na nej-
častější otázky, na které se diváci v Trutnově 
ptají. Odpověděl nám ředitel a předseda před-
stavenstva městské televize KTV Galaxie, z.s. 
– TV Drak.
Jak mohu trutnovskou městskou televizi TV 
Drak sledovat?
TV Drak vysílá v programových oknech ce-
loplošné televize TV RELAX – Pohoda. Tuto 
televizi můžete přijímat na běžnou anténu 
v Trutnově. TV Drak tu vysílá svůj zpravodaj-
ský týdeník „Trutnovský videožurnál“ v jed-
né premiéře v úterý v 17.45 hod. a pak v re-
prízách v 22.40 hod. a druhý den ve středu 
v 6.00, 8.00 a 11.30 hod. Pokud dojde k pro-
gramovým změnám ve vysílacích časech vli-

Foto: Zdeněk Haman
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KRáLOVSKá VěNNá MěSTA zVOU

ÚNOR

Dvůr Králové nad Labem  
13. 2. 2015 v 10 hod. - MASOPUST 
Náměstí T. G. Masaryka. Maskovaný maso-
pustní průvod dětí mateřských a základních 
škol, masopustní zvyky, taškařice a obří mas-
ky představí herci DIVADLA KVELB, vystoupí 
žáci ZUŠ R.A. Dvorského, hry a soutěže DDM 
Jednička, hudba PODZVIČINKA. 

Hradec Králové
14. 2. 2015 - SONGFEST – VÍTáNÍ ROKU OV-
CÉÉÉ 
Komorní hudební festival. Divadlo Drak.
www.draktheatre.cz

Jaroměř
24. 2. 2015 v 19 hod. - KONCERT K VÝROČÍ
363. abonentní koncert. Koncertní projekt k vý-
ročí 75 let od úmrtí a 135 let od narození houslis-
ty a skladatele Jana Kubelíka. Houslový koncert 
č. 4 B dur a výběr z dalších jeho děl a skladeb. 
Účinkují: Vladislav Vilímec - klavír, Miroslav Vilí-
mec - housle. Městské divadlo - malý sál.

vem mimořádných událostí, vše je uvedeno 
na webu TV Relax: www.tvpohoda.cz. 
Místem, kde je možné pořady a reportáže sle-
dovat celý den, je webový portál internetové 
televize www.tvdrak.cz. Tam naleznete v jed-
notlivých rubrikách nejen poslední vydání tý-
deníku, ale také jednotlivé pořady. Například 
kulturní magazín Uffo studio, Starosti a ra-
dosti našeho starosty (pravidelný rozhovor 
s Ivanem Adamcem) a také dětské pořady TV 
Dráček. Poslední programovou novinkou jsou 
i záznamy z jednání zastupitelstva města.
Nebydlím v Trutnově, mohu TV Drak sledovat 
i v jiných městech? Například prostřednictvím 
satelitu?
TV Drak vysílá v Multiplexu 4 pozemními vysí-
lači v programu TV Relax – Pohoda i z dalších 
vysílačů: Varnsdorf - kanál 25, Trutnov - kanál 
45, Jablonec nad Nisou - kanál 25, Česká Lípa 
Špičák - kanál 25. 
Na pozemním vysílači a navíc na satelitu, tedy 
v satelitním vysílání TV Relax, je vysílán Trut-
novský videožurnál v měsíčním souhrnu vždy 
poslední čtvrtek v měsíci.
V létě bylo možné v Trutnově naladit infor-
maci o celodenním vysílání TV Drak na samo-
statném kanálu. Proč k zahájení celodenního 
vysílání nedošlo?
TV Drak byla v září připravena zahájit celodenní 
vysílání na samostatném kanálu. K vysílání ale 
nakonec nedošlo kvůli vysokým finančním poža-
davkům majitele vysílače na Gablenzi. Náklady 
na provoz vysílače vysoce překračovaly možnosti 
města i provozovatele městské televize. Nyní se 
členové neziskového spolku, který TV Drak pro-
vozuje, pokouší získat grant, který by distribuční 
náklady na celodenní vysílání pokryl. 
Jaké jsou další plány TV Drak?
Především je to další rozvoj internetové podo-
by městské televize www.tvdrak.cz, vytváření 
dalších pravidelných rubrik a snaha získat fi-
nanční prostředky na vysílání na samostatném 
TV kanálu z městského vysílače.

-rl-

Trutnovský literární klub 
a Trutnov – město draka
vyhlašují 11. ročník literární soutěže 

TRUTNOVSKÝ DRAK
se zadáním 
DOPIŠTE PRVNÍ VěTU . . .  

Chceme inspirovat vaši imaginaci. Nabízí-
me vám několik prvních vět z děl českých 
a světových spisovatelů. Vyberte si jednu 
větu a napište její pokračování – svůj vlast-
ní příběh.

Soutěž je vypsána ve třech kategoriích 
a ve věkových skupinách:

poezie  15 – 18
próza  19 – 30
drama  30+

Zadání DOPIŠTE PRVNÍ VĚTU . . .  se týká 
pouze prozaických textů, ale příspěvky 
v kategoriích poezie a drama se jím mo-
hou inspirovat. Zvláštní cenu poroty získá 
text s motivem draka. 
Své texty můžete posílat do 12. dubna 
2015.

Podmínky soutěže:
– přijímají se texty původní, dosud ne-

publikované; 
– každý autor může soutěž obeslat jed-

ním textem:  
– básnickou sbírkou, 
– prózou s dodrženým zadáním /max. 15 

normostran/, 
– dramatem /max. 30 normostran/;
– texty jsou hodnoceny anonymně; 
– oceněny budou tři nejlepší práce v kaž-

dé z kategorií. 

Odměny pro vítěze:
– publikace textu v almanachu oceněných 

prací, 
– cena v podobě uměleckého artefaktu, 
– osobní pozvání na slavnostní vyhlášení 

na Dračích slavnostech 2015; 
– setkání s porotci, možnost další lektor-

ské spolupráce. 

O vítězích jednotlivých kategorií rozhod-
ne odborná porota. Porota si vyhrazuje 
právo některou z cen neudělit, případně 
udělit čestná uznání.
Své příspěvky můžete zasílat administrá-
torovi soutěže: Mgr. Eva Hrubá, elektro-
nicky: soutez@trutlik.cz; poštou: Pražská 
390, 541 01  Trutnov.
Více zde: http://www.trutlik.cz/

Chrudim
14. 2. 2015 v 9 hod. - MASOPUSTNÍ JAR-
MARK
Masopust, a zvláště několik posledních dní 
tohoto období (fašank, fašanky, končiny, 
bláznivé dny, konec masopustu), byl pro 
lidi v minulosti oficiálním svátkem hodo-
vání, během kterého bylo třeba se dosyta 
najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní 
půst. V době masopustu se na královském 
dvoře konaly hostiny, ve městech tanco-
vačky, na vesnici vepřové hody. Tomu, kdo 
se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá vý-
služka, kdysi na Moravě zvaná „šperky“ 
a v Čechách „zabijačka“. Výslužka většinou 
obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy, 
jelítka, jitrnice, ovar, škvarky. Masopust 
končil v noci před Popeleční středou, kdy 
ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny 
vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční 
středu) naposledy se konzumovaly mastné 
rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne 
ještě byla povolena kořalka. Oběd však už 

Matriční události a občanské 
obřady v roce 2014
V roce 2014 se v Trutnově narodilo celkem 
609 dětí, z tohoto počtu je 221 trutnovských 
občánků. Prvním trutnovským občánkem 
roku 2014 je David Vratislav Lévai, narozený 
2.1. 2014 v Trutnově. 
V loňském roce v Trutnově uzavřelo man-
želství celkem 140 párů. V okolních obcích, 
které spadají do matričního obvodu, bylo 
na základě přání snoubenců uzavřeno dal-
ších 8 sňatků. 
V roce 2014 zemřelo v Trutnově celkem 453 
občanů, v okolních obcích, které spadají 
do matričního obvodu, zemřelo dalších 32 
občanů. 
Oddělení matriky ve spolupráci s komisí pro 
občanské záležitosti organizuje a podílí se 
na dalších obřadech, například jubilejních 
svatbách, vítání dětí do života, předává-
ní maturitních vysvědčení a výučních listů, 
a také navštěvuje spoluobčany v případě ži-
votního jubilea.
V uplynulém roce se uskutečnily celkem 2 
obřady u příležitosti zlaté svatby (50 let spo-
lečného života) a 1 obřad u příležitosti dia-
mantové svatby (60 let společného života). 
Stříbrná svatba (25 let společného života) je 
tradičně organizována jako tzv. stříbrný pod-
večer. Slavnostní obřad se uskutečnil dne 28. 
května 2014 na Staré radnici za účasti staros-
ty města pana Mgr. Ivana Adamce a celkem 8 
manželských párů. 
V loňském roce bylo na Staré radnici slav-
nostně přivítáno do života celkem 233 no-
vých občánků a tyto děti byly zapsány do pa-
mětní knihy města Trutnova.
Členky komise pro občanské záležitosti na-
vštívily při životních jubileích v loňském roce 
celkem 365 spoluobčanů s gratulací, kytičkou 
a malým dárkem. Kytička byla předána i 124 
občanům z Domova pro seniory v Trutnově.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří 
se na slavnostním průběhu obřadů podílejí, 
a to především učitelkám trutnovských ma-
teřských škol a dětem z MŠ Tkalcovská, MŠ 
Žižkova, MŠ Novodvorská, MŠ Gorkého, MŠ 
V Domcích a MŠ Horská za překrásný kultur-
ní program, dále pak za pomoc studentkám 
Střední zdravotnické školy Trutnov a paní 
Aleně Tommové, FotoAtelier Trutnov, která 
věnuje fotografie do pamětního listu pro 
rodiče.

Bc. Jana Kudrnáčová
vedoucí oddělení matriky

byl přísně postní, což většinou bývala čočka 
s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, peče-
né brambory.

Trutnov
Únor – duben 2015 - JAzzINEC
17. ročník mezinárodního hudebního festiva-
lu, jedné z nejprestižnějších kulturních aktivit 
v celém regionu. Festival startuje prvním kon-
certem už 4. února s hvězdou první velikosti 
- BILL EVANS &Milo SUCHOMEL Q.
www.jazzinec.cz
14. 2. 2015 - TRUTNOVSKÝ MASOPUST
Trutnovská městská zimní slavnost v ma-
sopustním duchu. Těšit se můžete nejen 
na průvody masek, ale i na dobré pohoštění, 
na staročeskou zabijačku u vytápěného sta-
nu plného hudby, pouliční divadelní kousky 
a také na různé soutěže pro nejmenší. 
www.trutnovmestodraka.cz

Více naleznete v kalendáriu na www.venna-
mesta.cz
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Matriční události  
v prosinci 2014
Noví občánci města
V měsíci prosinci se v trutnovské porodnici 
narodilo celkem 52 dětí, z tohoto počtu je 
26 občánků města Trutnova, 11 chlapců a 15 
děvčat. 

Uzavřené sňatky
Ve stejném měsíci uzavřely manželství 
před Městským úřadem v Trutnově celkem 
3 páry. 

Úmrtí
V měsíci prosinci zemřelo v Trutnově 44 
občanů (po 1 úmrtí v obci Chotěvice, Staré 
Buky, Horní Olešnice, Radvanice a Pilníkov), 
z tohoto počtu bylo 19 trutnovských obča-
nů, 11 mužů a 8 žen.

Jubilea 
Členky komise pro občanské záležitosti na-
vštívily při životních jubileích v měsíci pro-
sinci celkem 39 občanů s gratulací, kytičkou 
a malým dárkem. Kytička byla předána 
i občanům z Domova pro seniory v Trutno-
vě: středisko R. Frimla – 9 jubilantů. Touto 
cestou ještě jednou všem občanům blaho-
přejeme.

Bc. Jana Kudrnáčová
vedoucí oddělení matriky

Mateřské centrum KAROlínka

SpolečenSká rubrika

krátce
Únor 2015 Klub zdraví Trutnov 

zve všechny příznivce zdravého životního sty-
lu na setkání u tématu: CUKR, umělá sladidla, 
zDRAVÉ NáHRADY CUKRU. 2.2. 2015 v 17.30 
hod., budova CASD, ul. M. Majerové 86/10 
(za nemocnicí), lektor Líba Jobová. Ochut-
návka, možnost masáže šíje už v 16.30 hod.
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz

Přehled témat na r. 2015:
2. 3. Cvičení - aby záda nebolela, správné 

držení těla (přinést si karimatku)
13. 4. Péče o pleť, žádné drahé krémy
4. 5. Aby hlava nebolela (nejen cvičení 

na židli)
Červen, červenec, srpen - prázdniny
7. 9. Léčba éterickými oleji
5. 10. Sůl - jen pro naše zdraví
2.1 1. Emoční inteligence
7. 12. Výroba adventních svícnů

Místní organizace tělesně 
postižených informuje
Tak jako každý rok, i pro rok letošní připra-
vuje naše organizace řadu akcí. Rádi bychom 
informovali jak naše členy, tak i širokou veřej-
nost o naší činnosti. 

Plán pro rok 2015:
– 23. 4. 2015 se bude konat členská schůze 

v malém sále Městského úřadu Trutnov, 
– v měsíci květnu plánujeme jednodenní vý-

let za kulturními památkami, 
- v měsíci červnu zajišťujeme týdenní rekon-

diční pobyt,
– každý druhý měsíc v roce budeme pořádat 

„setkání se členy“ v restauraci Junior s te-
matickými přednáškami,

– zajistíme nákup permanentek do plavec-
kého bazénu.

Vedení organizace se snaží připravovat akce 
rozmanitě zaměřené, abychom oslovili co 
možná nejširší počet členů. Konkrétní infor-
mace o pořádaných akcích budou uveřejňo-
vány v naší vývěsní skříňce (naproti drogerii 
Rossmann) a také v Radničních listech. 
Rádi bychom přivítali do našich řad nové čle-
ny. Zájemci se mohou přihlásit u pana Mimry 
na telefonním čísle 605 578 609 nebo se mů-
žete zúčastnit naší členské schůze a dovědět 
se tak více o naší organizaci.

Výbor JOZP místní organizace Trutnov

Pohotovost – stomatologie
Sobota, neděle, svátky od 8.00 do 12.00 hod. 
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:

31. 1. a 1. 2. – MUDr. Eva Davidová, Sokolská 
238, Trutnov, tel.: 499 735 314
7. 2. a 8. 2. – MUDr. Karolína Feduňová, zub-
ní ordinace č.p. 185, Pec pod Sněžkou, tel.: 
603 413 113
14. 2. a 15. 2. – MUDr. Magda Grätzová, zubní 
ordinace č.p. 25, Radvanice, tel.: 499 897 411
21. 2. a 22. 2. – denTu s.r.o., Horská 634, Trut-
nov, tel.: 608 191 099
28. 2. a 1. 3. – MUDr. Břetislav Hofman, Úpské 
nábřeží 379, Trutnov, tel.: 499 817 335
Změna sloužícího lékaře vyhrazena! 
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých přípa-
dech akutní a neodkladné péče poskytuje Sto-
matologická klinika Fakultní nemocnice v Hrad-
ci Králové - areál nemocnice, tel.: 495 833 487;
Lékařská služba první pomoci - zubní - Hradec 
Králové, tel.: 495 755 223.

Víkendové hraní 
v Meluzínku
Na žádost rodičů otevíráme prostory školky 
o sobotách i nedělích k volné hře dětí. Děti 
jsou dozorovány, přítomnost rodičů není nut-
ná. So + Ne: 13.00 - 19.00 hod.
Cena za každé odpoledne/dítě: 520,- Kč (včet-
ně svačinek a pitného režimu). Nutná ob-
jednávka předem. Objednávky a informace 
na tel. 777 260 315, skolkameluzinek@gmail.
com, www.meluzinek.cz

Poděkování 
Každý rok se snažíme dětem hospitalizova-
ným v předvánočním čase na dětském oddě-
lení trutnovské nemocnice zpříjemnit čekání 
na Ježíška vánoční výzdobou celého oddělení. 
Již tradičním pomocníkem je nám firma Lesy 
a parky Trutnov s.r.o., která nám tentokrát da-
rovala překrásný smrček. Pod ním děti dokon-
ce našly překvapení v podobě nových hraček. 
Všechna auta, kostky, stavebnice i hry určitě 
udělají radost všem nemocným dětem i rodi-
čům, kteří je navštěvují. Dárce si přál zůstat 
v anonymitě. Jemu i všem dalším, kteří nám 
v minulém roce nosili použité i nové hračky či 
jiné sponzorské dary, velmi děkujeme. Každé-
ho příspěvku si velmi vážíme a vždy jej využi-
jeme ve prospěch našich malých pacientů.

Učitelky ze školy při nemocnici  
a zaměstnanci dětského oddělení

PONDěLÍ  

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

9:30 – 11:00 Pondělní hrátky s dětmi - cvičení, tvo-
ření, pohádky a hrátky kořeněné an-
gličtinou. Program pro rodiče s dětmi 
od 1 roku. Lektorka Petra Richtrová.

15:00 – 17:00 Maternité - kurzy pro těhotné a ženy 
po porodu, laktační poradenství 

ÚTERÝ

8:00 – 12:00 Školka nanečisto - příprava dětí 
na „školkový režim“ pro přihlášené 
děti. Společný tematický program 
v menším kolektivu dětí.

8:30 – 9:30 Angličtina pro dospělé - konverzace. 
Hlídání dětí zajištěno.

16:00 – 17:00 BOBŘI - cvičení pro děti bez rodičů

18:00 – 20:00 Arteterapie - lektorka Bc. Petra 
Adamcová

STŘEDA

8:30 – 14:00 Nastávající maminky a miminka - vol-
ný prostor pro vzájemné sdílení na-
stávajících a novopečených maminek. 
Cvičení maminek s dětmi do 1 roku. 
Poradna psychomotorického vývoje 
a laktační poradna.

9:00 – 9:45 Broučci - cvičení pro maminky s dětmi 
od 6 měsíců. Lektorka Nicole Lisá.

10:00 – 10:45 Svišti - cvičení pro maminky s chodící-
mi dětmi. Lektorka Nicole Lisá.

16:30 – 17:30 Výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let

ČTVRTEK

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

9:30 – 11:00 Waldorfská školička Walinka - setkává-
ní dětí a rodičů se zájmem o waldorf-
skou pedagogiku. Prožívání přirozené-
ho rytmu roku v divadýlkách  a tvoření, 
povídání o waldorfu. Vhodné pro  děti 
od 0 do 4 let. V případě zájmu se mů-
žete kdykoliv připojit. Vede Petra Ně-
mečková Stypová. Cena 50 Kč.

9:30 – 10:30 Cvičení TAI-ČI - lektorka Naďa Čichov-
ská

13:30 – 16:00 Hudební stavebnice (Building Blocks 
of Music) s Drážou (klavír) pro přihlá-
šené pokračující žáky

16:00 – 16:40 Cvrčci muzikanti - noví žáčci

16:45 – 17:30 Cvrčci muzikanti - pokračující žáci

PáTEK

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

10:00 – 10:30 Zpívání s Drážou - písničky, první 
zkušenost s hudebním nástrojem a 
tanečky

13:30 – 14:15 Hudební stavebnice - pokračující 

14:20 Hudební stavebnice - individuální lek-
ce dle domluvy

Novinky:

•	 BOBŘI – cvičení pro děti (bez rodičů) od 3 do 6 
let. Každé úterý od 16 do 17 hod. Přihlášky 
v MC. Lektorka Ing. Bc. Monika Bobrová.

•	 3. 2. a 11. 2. od 10 do 11:30 hod. – Masáže 
kojenců a batolat. Lektorka Nicole Lisá.

•	 11. 2. od 18 hod. referát o psychofonetické te-
rapii na téma „Trauma a strach“. Na setkání 
se těší Jiří Švec.

•	 18. 2. od 11 do 12 hod. začíná kurz znaková-
ní. Více informací na tel. 608 161 634.

•	 Seminář - Sebevědomá máma – úspěšná 
žena – prožitkový seminář pro úspěšný návrat 
do zaměstnání. Od ledna do května, každý 
pátek. Více informací v MC.

•	 V termínu 13. 4. – 17. 4. 2015 připravujeme 
JARNÍ BAzAR. Od 23. 2. vydáváme tiskopisy 
na domácí zapisování. 

Po dobu jarních prázdnin bude mateřské cent-
rum otevřeno.

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

Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková
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odbory měStSkého úřadu informují

OzNáMENÍ
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání 
dne 15. prosince 2014 přijalo usnesení:

* č. 2014-272/5, kterým schválilo záměr pro-
deje volné bytové jednotky č. 220/3, v rozsa-
hu vymezeném v „Prohlášení vlastníka“ ze 
dne 18. 12. 2007 a ve znaleckém posudku 
ze dne 15. 6. 2014. Prodeji bude předcházet 
obecné zveřejnění, nebudou se aplikovat Zá-
sady pro prodej ..., nebude poskytnuta 20% 
sleva ze sjednané ceny, nebudou upřednost-
něni nájemci.

Věc nemovitá: byt. jednotka č. 220/3 
v čp. 220 v ul. Horská
- vše v k.ú. Trutnov, v části obce Střední Před-
městí, v obci Trutnov
- na pozemku st.p. 497/3 včetně spoluvlast-
nického podílu na společných částech domu 
čp. 220 a spoluvlastnického podílu na pozem-
ku st.p. 497/3

Úvodní cena pro jednání je 1 590 000 Kč.
Jedná se o bytovou jednotku ve 2. NP o veli-
kosti 4+1 a celkové výměře 156,6 m2 (včetně 
příslušenství – sklepa o výměře 19,4 m2). K by-
tové jednotce č. 220/3 je zřízeno věcné bře-
meno na umístění a provozování předávacích 
stanic tepla. Bytová jednotka je volná.
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 3629497, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „NEOTVÍRAT!“ s heslem 
„Horská 220/3“ zasílejte v uzavřených obál-
kách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, 
pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 
541 16, nejpozději do 2. 3. 2015 - 12:00 hod. 
Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveď-
te navrhovanou cenu, způsob její úhrady, 
předpokládaný účel využití objektu, číslo 
účtu pro možnost vrácení kauce a kontaktní 
údaje. K nabídce je nutné přiložit kopii do-
kladu o zaplacení kauce v požadované výši. 
Na nabídky, u nichž nebude kauce v požado-
vané výši a ve stanovené lhůtě složena, nebu-
de brán zřetel.

Otevírání nabídek bude provedeno dne 3. 3. 
2015 v 8:00 hod. v malém sále v suterénu 
městského úřadu. Žadatelé mohou být pří-
tomni.

* č. 2014-274/5, kterým schválilo záměr pro-
deje nemovité věci: jednotky - nebytový pro-
stor č. 220/7, v rozsahu znaleckého posudku 
ze dne 25. 10. 2014. Prodeji bude předcházet 
obecné zveřejnění, nebudou se aplikovat Zá-
sady pro prodej ..., nebude poskytnuta 20% 
sleva ze sjednané ceny, nebudou upřednost-
něni nájemci. 

Nebytová jednotka č. 220/7  
v čp. 220 v ul. Horská 
- v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Střední 
Předměstí
- na pozemku st.p.č. 497/3 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 356 m2

včetně spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domu čp.220 a na pozemku st.p. 
497/3

Úvodní cena pro jednání je 126 000 Kč.
Jedná se o nebytový prostor o třech míst-
nostech (místnost s předsíní a chodbou). Cel-
ková výměra podlahové plochy činí 18,9 m2. 
Nebytový prostor se nachází ve 4. NP. Není 
napojen na el. energii a nemá žádné vyba-
vení. K nebytové jednotce č. 220/7 je zřízeno 
věcné břemeno na umístění a provozování 
předávacích stanic tepla. Nebytový prostor 
je volný.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 10 000,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny 
a bude zájemci vrácena v případě, že prodej 
nebude uskutečněn ze strany prodávajícího. 
V případě odstoupení od nabídky ze stra-
ny kupujícího propadá kauce ve prospěch 
města. Kauce musí být složena na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3629478, 
konst. symbol 0558. Do zprávy pro příjem-
ce uveďte své jméno a příjmení, příp. název 
právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„nebyt Horská 220/7“ zasílejte v uzavřených 
obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORE-
CEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trut-
nov, 541 16, nejpozději do 2. 3. 2015 - 12:00 
hod. Nabídky lze podat i osobně. V nabídce 
uveďte navrhovanou cenu, způsob její úhra-
dy a předpokládaný způsob využití objektu. 
K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu 
o zaplacení kauce v požadované výši. Na na-
bídky, u nichž nebude kauce v požadované 
výši a ve stanovené lhůtě složena, nebude 
brán zřetel.

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat 
dne 3. 3. 2015 v 8:05 hod. v malém sále v su-
terénu Městského úřadu v Trutnově. zájemci 
mohou být přítomni.

K záměru je také možno podat připomínky 
nebo námitky písemným podáním, nejpozději 
však do doby možnosti podání nabídky. Bližší 
informace poskytuje odbor rozvoje a majet-
ku města Městského úřadu v Trutnově ve IV. 
patře, kancelář č. 408, telefon 499 803 281, 
499 803 279.
O způsobu prodeje a konečném schvále-
ní prodeje rozhoduje zastupitelstvo města. 
Město Trutnov si vyhrazuje právo od záměru 
prodeje odstoupit či změnit podmínky. 

Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Městský úřad Trutnov, 
správní odbor, oddělení 
dopravně správních 
agend, registr vozidel,
detašované pracoviště Horská 932, 541 01 
Trutnov 

Některé důležité změny zákona č. 56/2001 
Sb.

1. Místní příslušnost úřadu bude určena pod-
le místa bydliště původního provozovatele 
nebo sídla firmy, tzn. že „kompletní“ převod 
vozidla na nového provozovatele proběhne 
na obecním úřadě obce s rozšířenou působ-
ností, v jehož správním obvodu má sídlo 
nebo bydliště původní provozovatel.
2. Místní příslušnost úřadu bude podle místa 
bydliště původního provozovatele nebo síd-
la firmy i v těch případech, kdy dojde k pře-
chodu vlastnických práv (to znamená v pří-

padech, kde nejde o vůli dvou stran, např. 
dědictví, dražba ex. atd.). Žádost o změnu 
vlastníka a provozovatele bude tedy podá-
na u obecního úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností v místě bydliště či sídla posledního 
v registru zapsaného provozovatele vozidla 
(např. u dědictví tedy dle místa posledního 
bydliště zemřelého).
3. Při změně vlastníka se registrační značka 
nebude měnit, změna registrační značky 
bude provedena pouze za značku, která byla 
ztracena, odcizena, poškozena či zničena.
4. Registrační značky na přání a třetí tabulky 
na nosiče kol budou zavedeny od 1.1. 2016.
5. Při zápisu nového vlastníka nebo provo-
zovatele vozidla bude v případě nepřítom-
nosti nutná plná moc podepsaná úředně 
ověřeným podpisem.
6. Tzv. polopřevody vozidel již nebudou pro-
váděny, zápis nového vlastníka bude probí-
hat v jednom řízení a žádost je nutné podat 
do 10 pracovních dnů od převodu nebo pře-
chodu vlastnických práv (např. zakoupení 
vozidla), přitom musí být mimo jiné vždy při-
ložen protokol o evidenční kontrole, který 
ke dni podání nebude starší než 14 dnů.
7. Protokol o evidenční kontrole ne starší 14 
dnů bude nutné nově předkládat při každé 
změně jak vlastníka, tak provozovatele vo-
zidla (dosud jen při změně provozovatele), 
tedy např. i při ukončení leasingu.
8. První zápis vozidla do registru a každá 
změna jak vlastníka, tak provozovatele vozi-
dla budou zpoplatněny správními poplatky 
800 Kč (je-li vlastník současně i provozova-
telem, poplatky se nesčítají, pouze 800 Kč). 
Změní se terminologie – dočasné vyřazení 
vozidla z registru silničních vozidel nově 
vyřazení vozidla z provozu, trvalé vyřazení 
z registru silničních vozidel bude nově zánik 
vozidla.
9. U vozidel, která jsou k 31.12. 2014 v tzv. 
„polopřevodu“ na nového vlastníka, bude 
povinnost doregistrovat nejpozději do 30.6. 
2015. V případě nesplnění této povinnosti 
bude vozidlo považováno za zaniklé, ztratí 
technickou způsobilost a nebude možné je 
již nikdy provozovat.
10. Bude-li trvat vyřazení silničního vozidla 
z provozu (dosavadní tzv. depozit) déle než 
12 po sobě jdoucích měsíců, bude vlastník 
vozidla povinen bez zbytečného odkladu 
oznámit, kde je vozidlo umístěno a účel jeho 
využití. Bude se to týkat i vlastníků vozidel 
vyřazených z provozu k 1.1. 2015 na dobu 
kratší, než 18 měsíců (od 1.7. 2013 do 31.12. 
2014), u kterých lhůta, po které budou po-
vinni podat oznámení o místě a účelu využití 
vozidla, uplyne dne 1.1. 2016.
11. U majitelů vozidel dočasně vyřazených 
z registru k 1.1. 2015 více jak 18 měsíců (před 
1.7. 2013) bude povinnost podat oznámení 
o místě a účelu využití do konce roku 2015, 
při nesplnění této povinnosti se bude vozi-
dlo k 1.1. 2016 považovat za zaniklé, ztratí 
technickou způsobilost a nebude možné je 
již nikdy provozovat.
12. Zákon výrazně rozšiřuje počet přestupků 
a správních deliktů za nesplnění povinností 
uvedených v zákoně č. 56/2001 Sb.
Další informace k této problematice jsou 
uvedeny na stránkách města Trutnova nebo 
vám je poskytnou pracovníci registru vozi-
del. 

Upozorňujeme občany, že dne 3. února 2015 
bude registr vozidel z důvodu školení pra-
covníků uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Milan Špůr
ved. odd. dopravně správních agend
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Zprávy Z měSta

Výsledky dotazníkového šetření spokojenosti 
občanů s úrovní služeb Městského úřadu Trutnov

Finanční příspěvky 
na kulturu, sport 
i ostatní z rozpočtu 
města pro rok 2015
Město Trutnov poskytuje nemalé finanční 
prostředky na rozvoj sportu a kultury. Při-
spívá nejenom na činnost tělovýchovné jed-
noty LOKOMOTIVA a Společenského centra 
Trutnovska pro kulturu a volný čas (zkráceně 
UFFO), ale formou veřejné finanční podpo-
ry poskytuje finanční příspěvky i ostatním 
menším sportovním oddílům, spolkům a fy-
zickým osobám a také zájmovým sdruže-
ním. O poskytnutí těchto příspěvků bylo 
v roce 2014 uzavřeno 162 smluv, na zákla-
dě nichž bylo sportovním oddílům přiděle-
no cca 6 279 793 Kč, na kulturu a zájmovou 
činnost cca 994 440 Kč a na ostatní činnost 
1 084 816 Kč. Díky těmto finančním prostřed-
kům se např. mohly konat některé sportovní 
akce menšího rozsahu, udržovat sportoviště, 
která nespravuje MEBYS, pořádat hudební 
a i jiné kulturní akce, zkrátka nepřišly ani 
organizace, které se zabývají volnočasovými 
aktivitami dětí a mládeže, chovatelé drobné-
ho zvířectva nebo včelaři. Protože jsou tyto 
příspěvky přísně účelové, musí v závěru roku 
každý příjemce předložit na finanční odbor 
vyúčtování s doklady o využití. Nevyčerpané 
příspěvky se vrací zpět na účet města. 
I v letošním roce je v rozpočtu města počí-
táno s uvolněním financí na různé aktivity 
občanů a jejich sdružení. Protože se v závě-
ru loňského roku očekávala novela zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, předpokládaly se změny 
i v poskytování těchto příspěvků. Ke schválení 
novely však zatím nedošlo, a proto zůstávají 
v platnosti původní Zásady pro poskytování 
a čerpání veřejné finanční podpory z rozpoč-
tu města Trutnova. V souladu s nimi si mohou 
fyzické i právnické osoby stejně jako v před-
cházejících letech požádat o příspěvek na čin-
nost nebo na určitou akci již nyní. Žádost se 
podává na předepsaném tiskopise, který je 
k dispozici v tištěné podobě na finančním od-
boru nebo je možné ho stáhnout z interneto-
vých stránek města Trutnova na linku http://
www.trutnov.cz/mesto-trutnov/rady-statuty-
zasady.

Alena Troblová a Zuzana Trösterová
finanční odbor 

V rámci projektu Zavedení projektového 
řízení MěÚ Trutnov a sebehodnocení pod-
le modelu CAF CZ.1.04/4.1.01/89.00003 
financovaného z Evropského sociálního 
fondu byl ve druhém pololetí roku 2014 
proveden průzkum spokojenosti občanů 
s úrovní služeb Městského úřadu Trutnov. 
Pro občany byl připraven dotazník s 10 
otázkami, které ohodnotili známkou 1 až 
5 jako ve škole (1 = výborně) a s možnos-
tí uvedení námětů či připomínek k chodu 
úřadu. Dotazník měli občané možnost vy-
plnit při návštěvě městského úřadu a vho-
dit do schránky umístěné ve vestibulu bu-
dovy Nové radnice na Slovanském náměstí 
i na detašovaném pracovišti dopravně 
správních agend na Horské ulici. Výsled-

ky jsou více než povzbudivé. Z celkového 
počtu 177 odevzdaných a vyplněných do-
tazníků nevyšla výsledná známka u jednot-
livých otázek hůře než 2,21. Naším cílem 
bylo zjistit celkovou spokojenost občanů 
s poskytovanými službami městského úřa-
du a zároveň jsme chtěli získat podněty, 
připomínky a nápady pro další zlepšování, 
neboť vždy je co zlepšovat.
Celkově lze konstatovat, že občané a klienti 
Městského úřadu Trutnov jsou se službami 
úřadu spokojeni a že zaměstnanci úřadu na-
plňují svou vizi:
„Kvalitní služby občanům zajišťované s pro-
fesionálním přístupem“
Informace o projektu najdete i na webových 
stránkách města: www.trutnov.cz.

Otázka 
číslo Téma otázky

Průměrná 
známka 

hodnocení

1 Spokojenost s úrovní služeb poskytovaných jednotlivými odbory MěÚ 1,79

2 Spokojenost s ochotou, vlídností a vstřícností zaměstnanců MěÚ 1,69

3 Informovanost úředníků a schopnost pomoci a poradit 1,78

4 Hodnocení informačního systému v budově MěÚ 1,66

5 Spokojenost s úrovní internetových stránek MěÚ 1,88

6 Hodnocení čekací doby při návštěvě MěÚ 2,21

7 Spokojenost se srozumitelností poskytovaných informací na MěÚ 1,91

8 Hodnocení práce informační recepce na MěÚ 1,62

9
Uvítali byste možnost zjištění přítomnosti úředníka na MěÚ 
prostřednictvím internetu

1,53

10 Dostatečnost informací poskytovaných MěÚ o své činnosti 2,12

Realizační tým projektu

Vážení absolventi, žáci a rodiče, přátelé 
a podporovatelé,

u příležitosti mého významného jubilea 
v roce 2015 si vás s předstihem dovoluji sr-

dečně pozvat na plánované celoroční oslavy 
a zároveň požádat: 
a) o písemnou osobní vzpomínku, příhodu, 

„vyznání“, fotografii s popisem atp. pro 
připravovaný almanach o mně,

b) o laskavé zapůjčení předmětu „doličné-
ho“ – uměleckého dílka, scénáře, roze-
psané role, ručně psané partitury, progra-
mu koncertu, fotodokumentace atp. pro 
doprovodnou výstavu o mé historii,

c) o případný sponzorský příspěvek na reali-
zaci mých oslav.

Své písemné příspěvky prosím zasílejte (nej-

70 let základní umělecké školy Trutnov lépe do konce února 2015) elektronicky 
na adresu: zustrutnov70@seznam.cz, pří-
padně v obálce označené ALMANACH ZUŠ 
poštou na adresu: ZUŠ Trutnov, Krakonošo-
vo nám. 73, 541 01 Trutnov.

Artefakty a další předměty k zápůjčce pro-
sím poukazujte (osobně či poštou) v kance-
láři ZUŠ Trutnov (nejlépe do května 2015). 

Aktuální informace k oslavám budou prů-
běžně zveřejňovány na webových stránkách: 
www.zustrutnov.cz

S poděkováním vaše ZUŠ Trutnov
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Most k životu, o.p.s.
Vzdělávací centrum Trutnov
Šikmá ul. 300

V únoru 2015 Vás zveme na tyto semináře:

● Problematika drog, alkoholu a gamblerství
Termín: 12. 2. 2015, 8 – 14 hod. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena 850,- Kč/osoba

● Syndrom vyhoření a duševní hygiena 
akreditace MPSV
Termín: 17. 2. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena 850,- Kč/osoba

● Jak vyjednávat v prostředí sociálních služeb 
akreditace MPSV
Termín: 24. 2. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena 850,- Kč/osoba

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 Zvolán-
ková, tel. 775 303 116 nebo 499 841 998, most.
zvolankova@seznam.cz, www.mostkzivotu.cz

Děti z MŠ Srdíčko nemyslely jen na sebe, ale 
spolu s pedagogy a rodiči pomáhaly a rozdá-
valy radost druhým. 
Začátkem prosince nejprve pásmem čertov-
ských básniček, písniček, dramatizací, tanečky 
a vlastnoručně vyrobenými dárečky potěšily 
v Národním domě v Trutnově babičky a dě-
dečky z Klubu seniorů, kteří dětem následně 
připravili nečekané překvapení ve formě Mi-
kulášské nadílky. Oboustrannou radost, kte-
rou akce přinesla, nelze těmito řádky popsat. 
Další akcí bylo odpolední Čertovské veselení 
s rodiči uspořádané personálem mateřské ško-
ly ve spolupráci s SK HSM. Děti s rodiči musely 
plnit záludné pekelnické úkoly. Kdo úspěšně 
překonal nástrahy nezbedných čertů a čertic, 
dočkal se i setkání s Mikulášem, který měl pro 
každého připravené překvapení. Každoroční 
prosincovou akcí MŠ Srdíčko se stalo zdobe-

ní stromečků a předání dobrot pro zvířátka 
v ZOO Dvůr Králové nad Labem, tradicí je 
i výzdoba interního oddělení oblastní nemoc-
nice Trutnov obrázky dětí. Rázem se prostře-
dí nemocnice změnilo na zasněženou krajinu 
plnou sněhuláků, vloček, ptáčků a doufáme, 
že potěšilo nemocné pacienty i zdravotnický 
personál. Dalším z tradičních předvánočních 
setkání v mateřské škole je koncert dechové 
hudby Krakonoška. Hudebníci děti seznámili 

Regionální Institut Ambulantních 
Psychosociálních Služeb  

RIAPS 
www.riaps.cz   

za ambulance: 
Pracovníci ambulancí přejí všem hodně zdraví 
a pohody v novém roce 2015. V současné době 
bojujeme s přetížeností ambulancí, která si vy-
žádala  dočasná omezení  v přijímání nových 
pacientů některých ambulancí. Dobrou zprávou 
je naopak úspěch ve výběrovém řízení  na po-
skytování ambulantních služeb v oblasti adikto-
logie (závislostí) pro oblast Trutnovska.  

za Kontaktní centrum (KC):
Pracovníci Kontaktního centra v roce 2014 po-
skytli služby 278 uživatelům návykových látek 
a 19 rodičům a dalším blízkým osobám. V rám-
ci 3 297 kontaktů bylo vyměněno 80 463 ks 
stříkaček. Přímo v Trutnově terénní pracovníci 
nalezli a bezpečně zlikvidovali 65 ks pohoze-
ných injekčních stříkaček. 

za manželskou a rodinnou poradnu (MRP):
Služba vstoupila už do 22. roku fungování. Nabí-
zí pomoc při řešení problémů  ve vztazích obec-
ně, tj. nejen partnerských a rodinných,  párům, 
rodinám i jednotlivcům. Bližší informace získáte 
na www.riaps.cz či telefonu 731 441 264. 

za Stacionář RIAPS:
Služby sociální rehabilitace Stacionáře RIAPS 
pro dospělé lidi s duševním onemocněním se 
snaží reagovat na aktuální nepříznivou sociální 
a zdravotní situaci klientů. V letošním roce je 
naším cílem soustředit více pozornosti na roz-
voj terénních služeb, tzn. služeb poskytovaných 
v přirozeném prostředí klientů (např. v jejich 
domácnostech apod.). Více informací můžete 
získat na telefonu 725 720 375 a na www.riaps.
cz/stationare.

za Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Shelter (NzDM):
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Shel-
ter je určeno pro děti a mládež ve věku 6 - 26 
let. Jsme tu od pondělí do čtvrtka od 13 do 18 
hod. Hrajeme tu hry, tancujeme, ale také po-
máháme řešit různé problémy, např. se školou, 
ve vztazích apod. Přijď se klidně jen podívat. 
Více informací: www.riaps.cz/shelter, Facebook: 
NZDM Shelter.

Pravidelný provoz:
PONDĚLÍ 
9 – 15 h VOLNÁ HERNA,10 – 11:30 h MANIPU-
LACE S MIMINKY A MALÝMI DĚTMI - na ob-
jednání, 16:30 – 18 h JÓGA - pro pokročilé
ÚTERÝ
9 – 15 h VOLNÁ HERNA, 9 h CVIČENÍ RODI-
ČŮ S DĚTMI začínající chodci - KULIHRÁŠCI, 
10 h CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI ležící a plazící 
se děti - KLUBÍČKA 
STŘEDA
9 – 15 h VOLNÁ HERNA, 9 h CVIČENÍ RODI-
ČŮ S DĚTMI od 1,5 do 2 let - KULIHRÁŠCI II, 
10 h CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 2 – 3 ROKY - 
RARÁŠCI
ČTVRTEK 
9 – 15 h VOLNÁ HERNA, 10:30 h PORADNA 
PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJE - na objed-
nání
PÁTEK
9 – 15 h VOLNÁ HERNA, 9:30 h DÍLNIČKA 

Jednorázové akce:
23. 1. a 30. 1. DÍLNIČKA - od 9:30 h - náušnice 
z korálků, ketlování
30. 1. ŽELVIČKA UZAVŘENA
10. 2. Odpolední herna s pohádkou - 9 – 18 h, 
herny otevřeny do 18 h, pohádka od 17 h

16. – 20. 2. ŽELVIČKA UZAVŘENA
10. 3. Odpolední herna s pohádkou - 9 – 18 h, 
herny otevřeny do 18 h, pohádka od 17 h
13. 3. DĚTSKÝ KARNEVAL S INKOU RYBÁŘO-
VOU - od 16 h
16. – 20. 3. BAzAR DěTSKÉHO OBLEČENÍ 
A SPORTOVNÍCH POTŘEB, NOVÉ DEKORACE 
A RUKODěLNÉ VÝROBKY
- s vlastním seznamem (ke stažení na strán-
kách Želvičky)
Příjem pondělí 9 – 12 h 14 – 18 h 
 úterý  9 – 12 h
Prodej úterý  14 – 21 h 
 středa  9 – 12 h 14 – 17 h
Vrácení věcí  pátek  9 – 12 h  15 – 17 h
28. 3. ZÁHADA VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA - 
od 15 h, tradiční jarní procházka s úkoly
14. 4. Odpolední herna s pohádkou - 9 – 18 h, 
herny otevřeny do 18 h, pohádka od 17 h
30. 4. ČARODĚJNICE - od 18 h, místo konání: 
BUŘTÁRNA U PĚTI BUKŮ
28. 5. DĚTSKÝ DEN - od 16 h
17. 6. ZÁVĚREČNÉ SPOLEČNÉ CVIČENÍ
Podrobné informace k připravovaným akcím 
najdete na stránkách www.zelvicka.webno-
de.cz. Všechny aktivity MK Želvička jsou pří-
stupné široké veřejnosti!

Lenka Kuchařová, DiS.

Adventní čas v MŠ Srdíčko Trutnov
s jednotlivými hudebními nástroji, společně si 
zahráli a zazpívali vánoční koledy, a navodili 
tak krásnou vánoční atmosféru. Děti se mu-
zikantům odměnily vlastnoručně vyrobenými 
dárečky. 
Nově se naše školka zapojila do projektu po-
moci útulku Toulavé tlapky, kdy děti s rodiči 
přispěly opuštěným zvířátkům dekami, gra-
nulemi, hračkami. V průběhu předvánočního 
času probíhaly na jednotlivých třídách netra-
diční besídky, kdy děti s pedagogy připravily 
pro rodiče a prarodiče programy a dílničky 
s vánoční tematikou a rodiče obohatili se-
tkání donesenými dobrotami a cukrovím. 
Vyvrcholením adventních slavností bylo spo-
lečné setkání dětí, rodičů, prarodičů, učitelů 
i ostatních zaměstnanců v kostele sv. Václava 
v Horním Starém Městě, kde jsme si všichni 
společně zazpívali vánoční koledy, prohlédli 
betlém a zaposlouchali se do krásného zvuku 
varhan. Neopakovatelné kouzlo společného 
předvánočního setkání nás přivedlo na myš-
lenku pokusit se udělat z tohoto vystoupení 
každoroční tradici. 
V novém roce budeme pokračovat v pomá-
hání ostatním a připojíme se k Tříkrálové 
sbírce Oblastní charity v Trutnově. Děti se 
budou snažit potěšit dárce nejen zpěvem, ale 
i malým dárečkem. Výtěžek v letošním roce 
půjde na obnovení a modernizaci půjčovny 
zdravotních pomůcek a část pro dobrovolnic-
ké centrum a jeho projekty. 
Děkujeme rodičům, Klubu seniorů, SK HSM 
a hudebníkům z dechové hudby Krakonoška, 
vedení MŠ Trutnov, městu Trutnov za spolu-
práci, dopomoc při projektech a akcích školy 
a za krásné společné zážitky. Nádherný a stá-
le usměvavý rok 2015 plný pracovních i osob-
ních úspěchů Vám přeje

kolektiv zaměstnanců MŠ Srdíčko,  
Horská, Trutnov

Mateřský klub ŽELVIČKA,
při zŠ, Mládežnická 536, Trutnov 2, www.zelvicka.webnode.cz
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Dětský tábor Křižáček
Český červený kříž Trutnov pořádá letní dětský 
tábor „Křižáček“, který se uskuteční od sobo-
ty 8. 8. 2015 do pátku 21. 8. 2015 v rekreačním 
areálu Chata Nebákov v Českém ráji. Tábor je 
určen především pro děti ve věku od 6 do 16 
let. Cena za jednoho účastníka je 3 990,- Kč. 
Cena zahrnuje ubytování ve 4lůžkových chat-
kách (13 nocí), pravidelnou stravu 5x denně 
v jídelně areálu, celodenní pitný režim, lé-
kařský dohled po celou dobu konání tábora, 
dopravu z Trutnova do místa konání tábora 
a zpět. Informace a přihlášky je možné získat 
v kanceláři Oblastního spolku ČČK Trutnov 
na adrese Horská 5, 541 01 Trutnov. E-mail: 
ccktu@tiscali.cz, tel. 499 810 810, 775 760 630, 
775 220 000.

Letní tábory 2015
- pobytové
- příměstské (denní)
- velký výběr zaměření
- pro děti a mládež ve věku 5 – 17 let
místa: Sejfy u Trutnova, Janovičky u Broumo-
va, Astra v Orlických horách a další 
hlavní zaměření: TANEČNÍ, JAZYKOVÉ, SPOR-
TOVNÍ, AIRSOFT
kontakt: 702 950 724
www.fajntabory.cz

Okénko Klubu seniorů
S naší činností během tří čtvrtletí loňského 
roku jsme trutnovskou veřejnost seznámili 
v minulých číslech Radničních listů. K po-
sledním třem měsícům roku 2014 lze dodat 
pouze doplnění o šesti uskutečněných zase-
dáních s osmi besedami. Poslední a nejzají-
mavější byla 8. prosince, kdy čelil otázkám 
mnoha přítomných Miroslav Kalousek, bývalý 
ministr financí.
Jako praví Trutnováci souhlasíme se znovu-
zabudováním permoníků k soše Krakonoše 
na Krakonošově náměstí. Proto jsme se již 
v loňském roce rozhodli přispět na případnou 
sbírku, kterou by mělo v co nejkratší době 
vedení města vyhlásit jako finanční výpomoc 
této záslužné akci. Věříme nebo lépe řečeno 
doufáme, že nás budou další občané či celé 
organizace následovat. 
Letošním rokem vstoupil Klub seniorů již 
do 25. roku svého trvání. Máme za sebou 
první zasedání, které proběhlo jako slav-
nostní s dvouhodinovým kulturně-hudebním 
programem. A jak to dopadlo? Hodnocení 
necháme na těch, kteří přišli!
Další naše zasedání je plánováno na středu 
4. února 2015 od 15 hod. v malém sále Měst-
ského úřadu v Trutnově (Moby Dicku). Zveme 
mezi nás další spoluobčany. Přijďte, nebudete 
litovat. Na to konečně již někteří spoluobča-
né přišli, a tak se nám začátkem roku přihlá-
silo pět nových členů.

Miroslav Šafařík
předseda Klubu seniorů

Plány trutnovských 
diabetiků na letošní rok
Máme za sebou vánoční svátky a oslavy konce 
minulého a začátku letošního roku. Minulý rok 
jsme zhodnotili a nyní se již díváme dopředu 
do roku letošního. Chtěli bychom pokračovat 
v naší úspěšné činnosti i v tomto roce.
Pokračujeme v pravidelném cvičení, které pro-
bíhá v sokolovně v tradičním čase - každé pon-
dělí od 9 hod., a rádi přivítáme další zájemce. 
Po skončení zimy chceme připravit několik ne-
náročných výletů pro lepší poznání kraje, kde 
žijeme, a pro zlepšení kondice zejména zúčast-
něných diabetiků. Budeme potěšeni, pokud se 
těchto výletů zúčastní i ostatní diabetici, kteří 
nejsou členy naší organizace, a další zájemci. 
Proto budeme o těchto výletech informovat 
v Radničních listech. Na podzim máme již ob-
jednán týdenní rekondiční pobyt v hotelu Ko-
liba ve Vrbně pod Pradědem s nástupem v so-
botu 26. září, kde je ještě několik posledních 
volných míst.
Podrobnější informace o připravovaných akcích 
projednáme na naší členské schůzi, která se 
bude konat v úterý 17. února od 14 hod. v ma-
lém sále Městského úřadu v Trutnově a na kte-
rou srdečně zveme nejen naše členy, ale i ostat-
ní diabetiky a další zájemce o naši činnost.
Do nového roku přejeme všem našim členům, 
ostatním diabetikům a našim příznivcům hod-
ně zdraví a životního optimismu.

Výbor územní organizace Trutnov  
Svazu diabetiků ČR

Školské zařízení pro 
DVPP Královéhradeckého 
kraje - pracoviště Trutnov
Nabídka seminářů

ÚNOR
Studium pedagogiky k získání kvalifikace pe-
dagoga volného času, který vykonává kom-
plexní přímou pedagogickou činnost v zá-
jmovém vzdělávání ve školách a školských 
zařízeních pro zájmové vzdělávání - 120 hodin
17. 2. 2015, 9:00 - 17:30 hod. a další termíny, 
areál ZŠ Štefánikova ul., Hradec Králové
Poplatek: 10 500,- Kč za celé studium. S se-
bou noste přezůvky. Přihlášky do 10. 2. 2015.

BŘEzEN
zdravotník zotavovacích akcí
11. a 12. 3. 2015, 14:30 - 19:30 hod. a další 
termíny, VOŠ a SŠ zdravotnická Trutnov, Pro-
cházkova 303.
Poplatek: 2 000,- Kč. S sebou přineste přezův-
ky. Přihlášky do 4. 3. 2015. 

Jaro a Velikonoce tvořivě
4. 3. 2015, 8:00 - 11:30 hod., OA Trutnov, Malé 
náměstí 158 
Poplatek: 600,- Kč včetně části materiálu. 
S sebou přineste přezůvky. Přihlášky do 25. 2. 
2015. 

Přáníčka a dárečky ke Dni matek
4. 3. 2015, 13:00 - 17:00 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158 
Poplatek: 600,- Kč včetně části materiálu. 
S sebou přineste přezůvky. Přihlášky do 25. 2. 
2015. 

Výtvarné inspirace
12. 3. 2015, 8:00 - 12:00 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158 
Poplatek: 600,- Kč včetně části materiálu. 
S sebou přineste přezůvky. Přihlášky do 10. 3. 
2015.
Více informací - stierandova@cvkhk.cz, mob. 
720 516 096.

Ing. Stanislava Stierandová

 

Zápis do 1. třídy  
pro žáky se zdravotním postižením  

3. 2 . 2015       1200 – 1700 hod. 
S sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte 

Bližší informace na webových stránkách školy www.mzpstrutnov.cz 
Dotazy na tel.: 499 733 386 nebo e-mailem: mzps.trutnov@volny.cz 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Škola nabízí: 
 nízký počet žáků ve třídě (ZŠ speciální 4–6 žáků,  

ZŠ praktická 6–14 žáků)  
 profesionální tým speciálních pedagogů  
 přítomnost asistentů ve třídách, individuální péče 
 mnohaletou zkušenost se vzděláváním žáků s poruchou 

autistického spektra strukturovaným učením 
 využívání výpočetní techniky se speciálními programy ve výuce 
 vyučování ve Snoezelenu a relaxační místnosti 
 canisterapie,hipoterapie,muzikoterapie 
 bezplatnou ranní a odpolední družinu 

 
 

 

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov 
Horská 160, Trutnov 

 Přijímáme také žáky s poruchou autistického spektra bez mentálního postižení! 

Trutnovský spolek  
Do tance! 
zve všechny milovníky společenského tance do 
1. trutnovské večerní tančírny. V tančírně si za-
tančí každý, bez ohledu na taneční pokročilost. 
Pořádáme taneční semináře pro veřejnost s vý-
bornými lektory. Od února bude pokračovat 
Sólo latina pro ženy s Naďou. Zájemce rádi při-
vítáme v našem spolku. ZVEME VÁS KAŽDOU 
SOBOTU V SUDÉM TÝDNU OD 18 DO 20 HO-
DIN DO TĚLOCVIČNY STŘEDNÍ ZDRAVOTNIC-
KÉ ŠKOLY V TRUTNOVĚ, ul. Procházkova 303. 
Informace k seminářům, sólo latině, spolku i 
Tančírně najdete na: ttp://www.trutancirna.cz/, 
https://www.facebook.com/trutancirna, tel.: 
734 377 413, trutancirna@seznam.cz 

Ohlédnutí
Mikulášoviny 
ve školce
 V prosinci jsme se rozhodli, že čerta a Miku-
láše pojmeme trochu jinak. Rodiče pro své 
děti vyrobili masky a oblečení. 5. prosince 
ráno do MŠ přišlo spousta čertíků, Mikulášů 
a andělíčků. Celý den se proháněli po školce 
a bylo to úžasné. Odpoledne si každé dítě od-
neslo mikulášskou nadílku.
Děkujeme rodičům za spolupráci při této 
akci, celý den jsme si krásně užili.

MŠ Stonožka
Trutnov-Poříčí
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I. běh – LT Horní Bradlo
Termín: 27. 6. – 11. 7. 2015
Věková kategorie: 5. – 9. třída
Cena poukazu: 3 800,- Kč
Hlavní vedoucí: Mgr. Michal STRNAD
Zaměření: Happy Bradlo YEAR 
Zažili jste někdy na Bradle pořádnou sněho-
vou vánici a kvílení meluzíny? Víte, jak krásně 
voní rozkvetlé bledulky a sněženky na bradel-
ské louce? Prohánějí tady o Velikonocích kluci 
děvčata? A kam jezdí místní na dovolenou? Vi-
děli jste někdy na Bradle padat listí a víte, jak 
bradelští slaví Dušičky a Halloween? Jaro, léto, 
podzim, zima … na Bradle je prostě prima! 

II. běh – LT Horní Bradlo 
Termín: 25. 7. – 8. 8. 2015 
Věková kategorie: 1. – 5. třída 
Cena poukazu: 3 800,- Kč 
Hlavní vedoucí: Daniel KUCHAŘ
Programová vedoucí: Lenka KUCHAŘOVÁ
Zaměření: Maličký námořník, za modrým ob-
zorem … 
Našel se vzkaz v láhvi! Nedá se nic dělat. Na-
vlékněte námořnická trička, lodní zvon zvoní, 
není čas se ptát, 25. 7. vyplouváme. Cíl máme 
na dosah ruky a tak mávej, mávej, mávej 
a dávej sbohem všem svým příbuzným! Pokud 
se nebudeme dlouho vracet, nastaly zřejmě 

komplikace. Maminky však nebudou klesat 
na mysli, protože Země je kulatá, cesta se tak 
uzavře (nebo snad ne?). 

III. běh – Florbalový kemp - zŠ Mládežnická
Termín: 17. 8. – 21. 8. 2015
Věková kategorie: 4. – 8. třída 
Cena poukazu: 1 600,- Kč (vč. stravy a ubyto-
vání)
Hlavní vedoucí: Bc. Jiří ŠEMBERA
Florbalový kemp se zaměřením na rozvoj her-
ních dovedností pod dohledem kvalifikova-
ných trenérů.
Cena obsahuje i celodenní stravu, ubytování 
a úrazové pojištění! Přihlášky na kemp budou 
přednostně vydávány členům našeho fl. oddílu!

IV. běh – PŘÍMěSTSKÝ TáBOR
Termín: 29. 6. – 3. 7. 2015
Čas: denně od 8 do 16 hodin 
Věková kategorie: 1. – 5. třída
Cena poukazu: 1 100,- Kč 
Hlavní vedoucí: Simona JEHLIČKOVÁ
Zaměření: Prázdninové toulky 
Hledáte program na začátek prázdnin? Ne-
zůstávejte sami doma a přijďte si společně 
s námi užít prázdninové dny se spoustou zá-
bavy při výletech, soutěžích, hrách a návště-
vách zajímavých míst našeho kraje.

V. běh – LT VÝLETNÍČEK 
Termín: 7. 7. – 10. 7. 2015
Čas: denně od 8 do 15 – 17 hod. (dle časové 
náročnosti výletu) 
Věková kategorie: 1. – 5. třída
Cena poukazu: dle počtu vybraných výletů 
a jejich ceny
Hlavní vedoucí: Simona JEHLIČKOVÁ
Zaměření: Výletníček 
Na každý den bude připraven výlet nejen 
v našem kraji, ale i do vzdálenějších míst ČR:
Út 7. 7. - Milovice – zábavně naučný park, 
cena: 500,- Kč
St 8. 7. - Hvězdárna H.K., digitální planetári-
um, cena: 350,- Kč
Čt 9. 7. - Loučeň – zámek, labyrintárium, cena: 
500,- Kč
Pá 10. 7. - Liberec – DinoPark, cena: 500,- Kč 
Přihlásit se můžete na jednotlivé dny zvlášť. 
Ceny zahrnují dopravu, vstupné, oběd, úrazo-
vé pojištění a pedagogický dozor.

Přihlášky na všechny tyto tábory a kemp 
si můžete vyzvednout v KzČ „Eldorádo” 
od pondělí 23. 2. 2015 od 7:30 hod.

Bližší informace získáte na tel. 499 859 956 
nebo na eldorado@zsmltu.cz u pracovníků 
KzČ „Eldorádo“, zŠ Mládežnická.

Vídeňským mírem v Schönbrunu 14. října 
1810 (po rakouském neúspěšném válčení) 
ztratila monarchie i rozsáhlé území na Balká-
ně s přístupem k Jaderskému moři v rozsahu 
2000 mil (míle měřila 55 km) s 3,5 mil. obyva-
tel a povinností zaplatit 200 mil. zlatých vá-
lečné náhrady. Hospodářsky bylo Rakousko 
před krachem. Státní dluh narůstal, Rakous-
ko bylo špatně splácejícím dlužníkem – pe-
níze se tenkrát opatřovaly i zástavou císař-
ských klenotů. Pokus císaře opatřit si peníze 

nařízením o obecném povinném odevzdání 
zlata a stříbra v roce 1809 dopadl neúspěšně. 
Inflace rostla především nadměrným vydává-
ním papírových peněz, tzv. bankocetlí, jejichž 
hodnota stále klesala. Rakousko směřova-
lo ke státnímu bankrotu. Ceny všeho zboží, 
především potravin, nezadržitelně stoupaly. 
Drahotou trpěli hlavně prostí lidé.

Bečka soli (čtyři vědra – vědro mělo 61 litrů) 
stála 19 zl a při jejím zakoupení musel kupec 

pohledy do minuloSti

Trutnov v 19. století

KzČ „Eldorádo“, základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 a

Nadační fond pro děti, Mládežnická 536, Trutnov 2

ještě centýř (cca 60 kg) kamenné soli rovněž 
za 19 zl. Pfund kávy (asi 0,5 kg) přišel na 18 zl, 
libra (asi 0,5 kg) hovězího masa byla za 30 kr, 
libra vepřového za 54 kr, libra telecího za 27 
kr. Za máz piva (asi 1,5 litru) musel piják dát 
20 kr. Husa stála 45 kr. Za libru másla se mu-
selo zaplatit 1 zl 30 kr. Za libru cukru (tenkrát 
se vyráběl z cukrové řepy) 17 zl. Libra tabáku 
podražila na trojnásobek – ze 40 kr na 1 zl 20 
kr. Zdražilo i obilí, např. měřice pšenice (asi 60 
litrů) přišla na 50 zl. Sáh tvrdého dřeva na 90 
zl. Kdo se chtěl tenkrát svézt expresním poš-
tovním dostavníkem z Prahy do Vídně (cesta 
trvala 37 hodin), musel dát 37 zlatých. V kri-
tickém roce 1810 nemohli již někdejší zvoníci 
jako dříve proti bouřkám tentokrát svým prv-
ním vyzváněním nových zvonů 6. září zahnat 
proklínanou drahotu. 

A výdělky v těchto časech? Žel známe jen ně-
které, např. zedník vydělal denně 30 kr, ná-
deník 14 kr. Jiné údaje vyplývají z platů uči-
telů v roce 1810. V tomto roce bylo vyplácení 
týdenního školného zrušeno. Rektoru chóru 
Filomenu Glanzovi bylo ročně vyměřeno 409 
zl, Františku Allenovi 334 zl a 27 kr a Vítu Dej-
lovi 309 zl a 37 kr. A sice z obecní kasy s příka-
zem, aby právovareční měšťané a obyvatelé 
trutnovských předměstí do daňové pokladny 
z každého domu přispěli 1 zl 18 kr.

V této době se rozmohlo falšování bankocet-
lí, které neměly při jejich tisku ještě ochran-
nou známku. Je dokonce vyhlášen i trest 
smrti pro jejich padělatele, odměna 10 000 zl 
byla slíbena i pro jejich udavače. 

Antonín Just
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Středisko volného času, Trutnov

ul. R. Frimla 816, 541 01 Trutnov
tel./fax: 499 815 290

e-mail: svc@svctrutnov.cz
mobil: 603 319 466, 731 610 518

www.svctrutnov.cz

NABÍDKA LETNÍCH TáBORů

StřediSko volného čaSu, trutnov
informuje

SOUTěŽE

Krkonošský florbalový pohár 2015
Termín: 12. – 13. února 2015
Místo: sportovní hala ZŠ R. Frimla, Trutnov
Cílová skupina: žáci ZŠ a obdobných ročníků 
víceletých gymnázií trutnovského regionu
Soutěžní kategorie:
G1 mladší dívky (2. – 5. ročník)
G2 starší dívky (6. – 9. ročník)
B1 mladší chlapci I. (2. – 3. ročník)
B2 mladší chlapci II. (4. – 5. ročník)
B3 starší chlapci I. (6. – 7. ročník)
B4 starší chlapci II. (8. – 9. ročník)
Již třetí ročník florbalového turnaje základ-
ních škol a víceletých gymnázií. Na zákla-
dě zkušeností z loňského ročníku budeme 
pokračovat v osvědčeném systému 3 hráčů 
v poli plus brankář, v nejmladších kategori-
ích 4 hráčů v poli plus brankář. Utkání budou 
probíhat na dvou hřištích zároveň za řízení 
zkušených rozhodčích. Cílem tohoto turna-
je je vyvolat u dětí zájem o aktivní pohyb 
prostřednictvím jednoho z nejoblíbenějších 
kolektivních sportů současnosti. Školním tý-
mům dát možnost změřit své síly s ostatními 
v našem regionu. Pro zúčastněné jsou připra-
veny diplomy, pro umístěné poháry a věcné 
ceny. 

Soutěž ve zpěvu
Termín: 24. – 25. března 2015
Místo konání: Základní umělecká škola Trut-
nov, Krakonošovo nám. 73, 541 01
Soutěžní kategorie: žáci ZŠ, nižších stupňů 
gymnázií, ZUŠ, DDM a dalších zřizovatelů. 
0. kategorie: žáci 1. ročník ZŠ (pouze sólo)
1. kategorie: žáci 2. – 3. ročník ZŠ
2. kategorie: žáci 4. – 5. ročník ZŠ
3. kategorie: žáci 6. – 7. ročník ZŠ
4. kategorie: žáci 8. – 9. ročník ZŠ
Okresní kolo proběhne v úterý 24. března 
2015 od 9:00 (0., I. a II. kategorie) a ve středu 
25. března 2015 od 9:00 (III. a IV. kategorie).
Vítěz okresního kola v sólových kategoriích 
II., III., a IV. získá možnost účastnit se soutě-
že „Česko zpívá 2016“. Formou odměny jim 
bude zaplacen účastnický poplatek v této 
prestižní soutěži. 
V letošním ročníku dochází na žádost odbor-
né poroty ke změně ve výběru písní. Vítězo-
vé ze školních kol, která se uskuteční do 2. 
března 2015, si připraví 2 písně, a to jednu 
píseň českou lidovou, přednes a cappel-
la (bez doprovodu), a druhou volnou, kde 
doprovod doporučujeme. Oproti loňským 
ročníkům je vyžadována čeština i u volné 
písně. 
Více informací o obou soutěžích získáte 
na www.svctrutnov.cz. 

Obě soutěže  
jsou spolufinancovány  
Královéhradeckým krajem.

Léto v pohybu – NOVINKA
Program je zaměřen na aktivní pohyb a je 
určen pro chlapce a dívky ve věku 7 – 10 let. 
Děti absolvují jakousi „ochutnávku“ nejrůz-
nějších pohybových činností, které jim mo-
hou pomoci ve výběru jejich volnočasových 
aktivit. Vyzkouší si jak známé, tak i netradič-
ní formy sportovních a pohybových činností, 
a to prostřednictvím her a soutěží. Rozmani-
tý program počítá s tím, že v rámci činností 
navštívíme zajímavá místa v Trutnově a jeho 
okolí. 
Termín: 7. – 10. července 2015
Místo: SVČ Trutnov, denně 8.00 – 16.00
Cena: 900,- Kč
Kontakt: Miloš Poláček, tel.: 776 148 277,  
e-mail: polacek@svctrutnov.cz

Barevný týden
Oba turnusy tábora jsou určeny pro děti 
ve věku od 7 do 10 let. Do programu budou 
zařazeny kolektivní hry, rukodělné činnosti, 
sportovní aktivity a výlety do blízkého okolí. 
Téma, které provází letošní Barevné týdny, je 
o pirátech a námořnících. Prostory SVČ Trut-
nov se denně promění ve flotilu lodí, která 
účastníky dopraví k neprobádaným světům 
a civilizacím v Tichém oceánu nebo k pokla-
dům Sargasového moře. 
Termín: 1. turnus 13. – 17. července 2015
 2. turnus 17. – 21. srpna 2015
Místo: SVČ Trutnov, denně 8.00 – 16.00 
Cena: za každý turnus 1 100,- Kč
Kontakt: Šárka Rotterová, tel.: 776 341 208, 
e-mail: sarka@svctrutnov.cz. 

Taneční škola 2015
Určeno dívkám i chlapcům ve věku 12 – 15 
let, kteří se již tanci věnují nebo se tomu 
chtějí naučit.
Do programu je zařazena všeobecná pohybo-
vá průprava, následně pak výuka tanečních 
stylů, jako jsou street dance, country tance, 
irské tance, břišní tance a disco tance a další. 
Nebudou chybět hry, soutěže a taneční show 
pro rodiče.
Účastníci budou rozděleni do skupin podle 
pokročilosti.
Termín: 27. – 31. července 2015
Místo: SVČ Trutnov, denně 8.00 – 16.30
Cena: 1 100,- Kč
Kontakt: Miloš Poláček, tel.: 776 148 277,  
e-mail: polacek@svctrutnov.cz

Florbalový tábor
Pět dní plných nejen florbalu, ale i dalších 
sportovních a pohybových činností je určeno 
pro chlapce a dívky ve věku 11 – 15 let. Účast-
níky čeká nácvik a zlepšování základních 
hráčských dovedností, tréninky plné rozma-
nitých cvičení, soutěže ve sportovních hrách, 
mini turnaj a další. Každý den proběhnou 
ve sportovní hale minimálně dva tréninko-
vé bloky zaměřené na florbal, které budou 
doplněny dalšími sportovními a pohybovými 
aktivitami. Hráči budou rozděleni do trénin-
kových skupin podle věku a dovedností. Rádi 
přivítáme i začátečníky. Program zajišťují 
zkušení trenéři a instruktoři. 
Termín: 10. – 14. srpna 2015
Místo: SVČ Trutnov, denně 8.00 – 16.00
Cena: 1 100,- Kč
Kontakt: Miloš Poláček, tel.: 776 148 277,  
e-mail: polacek@svctrutnov.cz

Indiánské léto
Klasický stanový tábor uprostřed přírody, 
jehož klíčovou činností je zdolávání etap 
celotáborové hry. Základna se nachází v za-
lesněném prostoru u obce Vlčkovice v Podkr-
konoší (cca 25 km od Trutnova). Děti se díky 
přirozeným podmínkám učí přežití ve volné 
přírodě, tábornickým dovednostem a dalším 
činnostem. Vše probíhá formou dobrodruž-
ných her a soutěží.
Termín: 15. – 29. srpna 2015
Místo: Táborová základna Bokouš, Vlčkovice 
v Podkrkonoší
Cena: 3 800,- Kč
Kontakt: Josef Khol, tel.: 731 610 518, e-mail: 
pepa@svctrutnov.cz

5th Baseball & Softball Camp
Pro chlapce a dívky od 5 let. Mohou se zúčast-
nit i dospělí zájemci.
Jedná se o soustředění, které připravujeme 
nejen pro stávající členy klubu Rytíři Trutnov, 
ale i pro případné nové zájemce o členství. 
Účastníci si zdokonalí základní herní prvky 
pro T-ball, Baseball, Softball, Slowpitch. Tré-
novat se bude pod vedením držitelů trenér-
ských licencí II. a III. stupně.
Termín: 19. – 23. srpna 2015
Místo tréninku a další informace budou uve-
řejněny do konce března 2015 na stránkách 
www.rytiri-trutnov.cz a www.svctrutnov.cz
Kontakt: Michal Rotter, tel.: 776 707 478
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mebyS trutnov s. r. o.
informuje

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

zimní stadion supluje zimní radovánky
Na tu pravou zimu si zatím stále ještě musí-
me počkat, alespoň tak to vypadá v úvodu 
měsíce ledna, kdy tento článek vzniká. Pevně 
věříme, že zima je již za dveřmi. 
Zimní stadion se začátkem zimy stává úto-
čištěm pro všechny, kteří si chtějí zkrátit 
toto dlouhé čekání v pohybu. Návštěvníci 
mohou dosyta využívat našich služeb i v pá-
tek 30. 1. 2015, kdy bude zimní stadion ote-
vřen pro veřejnost od 8:45 do 15:00 hod., 
a to při akci, kdy děti do 15 let budou opět 
bruslit zdarma. O víkendech dle aktuálního 
rozpisu.
http://www.sportoviste-trutnov.cz/ 

Provozní doba sportovního areálu pro veřej-
nost:
Pondělí – Pátek:  8:00 – 14:15 hod. 
Čtvrtek:  20:00 – 21:00 hod.
Sobota – Nedělě: dle aktuálního rozpisu, kte-
rý naleznete na www.sportoviste-trutnov.cz/ 

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

Využijte služeb sportovního areálu Na Ni-
vách
Sportovní areál vám nabízí horolezeckou 
stěnu, dva ricochetové kurty, pronájem tělo-
cvičny, DOJO i občerstvení. Využijte individu-
ální možnosti pronájmu sportoviště, a to dle 
aktuálního rozpisu, který naleznete na we-
bových stránkách http://www.sportoviste-
trutnov.cz/. Sledujte aktuální dění na face-
booku. 

Provozní doba sportovního areálu
Pondělí – Pátek:  9:00 – 12:00 hod., 
 15:00 – 21:00 hod.
Sobota – Neděle:  9:00 – 19:00 hod. 

změny v provozu krytého bazénu v únoru 2015

den
datum

důvod změny 
provozních hodin

čas určený pro 
veřejnost – bazény

čas určený pro veřejnost 
sauny, fitness, solárium

Pátek
30. 1. 2015

Pololetní 
prázdniny

5.45-17.00 
19.00-21.00

beze změn

Pondělí 
16. 2. 2015

Jarní prázdniny

5.45-13.00
13.00-14.00 důchodci
14.00-21.00
(8.00-10.00 5 drah obsazeno)
(16.00-18.00 4 dr. obsazeny)

beze změn

Úterý 
17. 2. 2015

Jarní prázdniny
5.45-21.00
(8.00-10.00 5 drah obsazeno)
(17.00-19.00 4 dr. obsazeny)

beze změn

Středa
18. 2. 2015

Jarní prázdniny

5.45-14.00
14.00-15.00 důchodci
15.00-21.00
(8.00-10.00 5 drah obsazeno)
(17.00-19.00 4 dr. obsazeny)

beze změn

Čtvrtek 
19. 2. 2015

Jarní prázdniny
5.45-21.00
(8.00-10.00 5 drah obsazeno)
(17.00-19.00 4 dr. obsazeny)

beze změn

Pátek
20. 2. 2015

Jarní prázdniny
5.45-21.00
(8.00-10.00 5 drah obsazeno)
(17.00-19.00 4 dr. obsazeny)

beze změn

Sobota
28. 2. 2015

Podkrkonošský 
pohár

14.00-20.00 beze změn

* stálá provozní doba na: http://sportoviste-trutnov.cz/pages/plavecky-bazen#c

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. Zaregistrujte se na stránkách www.sportoviste-trutnov.cz a odebírejte newsletter. 

 

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

ROzŠÍŘENÍ PROVOzNÍ DOBY OD ROKU 2015
Bazén (velký) – sobota již od 10.00 do 20.00 
hod. (10.00 - 11.00 7 drah), malý bazén dle 
stálého rozpisu
Sauny – sobota již od 10.00 do 20.00 hod. 
(společná v ženách 10.00 - 13.00)
Fitness – sobota již od 10.00 do 20.00 hod., 
neděle již od 10.00 do 18.00 hod.
Turbosolárium + vířivka – sobota již od 10.00 
do 20.00 hod.

Turbosolárium
Navštivte oblíbené „solárko“ v krytém bazé-
nu, které má pravidelně měněné trubice, jež 
splňují přísné normy EU.

Ke každému opalování 1 minuta opalování 
obličeje ZDARMA.

Více informací o provozu krytého bazénu na-
leznete na www.sportoviste-trutnov.cz 

Turbosolárium - provozní doba pro veřejnost
Pondělí - Pátek 6.00 - 21.00
Sobota 10.00 - 20.00
Neděle 10.00 - 18.00

Ceník

1 žeton (4 min.) 40,- (10,-/1 min.)

2 žetony (8 min.) 60,- (7,50/1 min.)

3 žetony (12 min.) 80,- (6,70/1 min.)

4 žetony (16 min.) 90,- (5,60/1 min.)

5 žetonů (20 min.) 100,- (5,-/ 1min.)

Permanentka: 200 min. Platnost 1 rok. 990,- (4,95/1 min.)
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Jubilejní 60. ročník Krkonošské 70 
Jeden z nejstarších závodů v Evropě s ná-
zvem Krkonošská 70 odstartuje svůj jubilejní 
60. ročník 28. 2. 2015  opět ve Špindlerově 
Mlýně v areálu Sv. Petr. Bude to již počtvrté 
ve své historii, kdy je Krkonošská 70 součástí 
seriálu „STOPA PRO ŽIVOT“. Jedná se o spo-
jení Krkonošské 70 a dalších běžeckých závo-
dů. Za pořádající organizaci TJ Loko Trutnov 
bude startovat domácí tým OLFIN CAR - VEL-
LA TRUTNOV, ODDÍL BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ.
Na závod se můžete přihlásit jako vždy v pě-
tičlenných hlídkách a již počtvrté v řadě i jako 
jednotlivec. Přihlásit se tedy může opravdu 
každý. Co všechno Vás na Krkonošské 70 
čeká? Chybět nebudou opět velkokapacitní 
vyhřívané stany, teplé stravování v ceně star-
tovného, občerstvovací stanice s energetický-
mi nápoji, tyčkami a gely Nutrend, převlékár-
na a bezpečná úschovna lyží a také prodejní 
a doprovodné akce. Především se můžete tě-
šit na zážitek z nejstaršího hřebenového zá-
vodu v Krkonoších. Více informací na: http://
lokotrutnov.cz/nase-akce/krkonosska-70

KRASOBRUSLENÍ

Tři pohárové účasti krasobruslařů na XXIV. roč-
níku Vánočního závodu ve Dvoře Králové n. L.
Poslední předvánoční sobota je již tradičním 
termínem Vánočního závodu v krasobruslení, 
který se koná každý rok na zimním stadionu 
ve Dvoře Králové nad Labem. Letos se konal 
již 24. ročník, kterého se zúčastnili i kraso-
bruslaři Loko Trutnov.

zUMBA

DEEPWORK v SOKOLOVNě
Pod vedením Ivety Horákové Vás čeká „NO-
VINKA“ – každý čtvrtek 18 - 19 hod. v SOKO-
LOVNĚ pravidelné cvičení s podtitulem DEE-
PWORK. Můžete se těšit jak na meditaci, jógu 
a dechová cvičení, což jsou všechno techniky 
v dnešní náročné a stresující době velmi vyhle-
dávané, tak i na intervalový trénink. Střídání 
uvolňování a napětí pomáhá proti negativ-
ním pocitům a podporuje proudění energie. 
Kardio trénink posiluje srdce a zlepšuje krevní 
oběh, jógu představuje střídání určitých pozic 
a setrvávání v nich. Lekce jsou doprovázeny 
hudbou, dalším velmi důležitým prvkem. Stej-
ně jako cvičení je zpočátku pomalá, později se 
zrychluje a na konci opět zklidní.
Pravidelné tréninky: ZUMBA 18 - 19 hod. 
Na Nivách. Dopolední PILATES úterý a pátek: 
9 - 10 hod. Malá Sokolovna.

STOLNÍ TENIS

Vánoční turnaj stolního tenisu
Měsíc prosinec je v kalendáři oddílu stolního 
tenisu TJ Lokomotiva Trutnov tradičně vyhra-

zen Vánočnímu turnaji dětí a mládeže. Do le-
tošního ročníku se zapojilo celkem 12 členů 
oddílu ve dvou věkových kategoriích. Hrálo se 
systémem každý s každým na tři vítězné sety. 
V kategorii mladších žáků a začátečníků 
zvítězil bez ztráty setu Michal Doubek před 
Tomášem Březinou a Ondřejem Štěpánkem. 
Na dalších místech se umístili Marek Macl, Vít 
Morávek, Richard Macko a Lukáš Dědek.
Kategorii starších žáků a dorostenců vyhrál 
Adam Dotlačil před Petrem Kotkem a Jáchy-
mem Drašarem. Protože dorostenci tentokrát 
nezaváhali, zbylo na starší žákyni Klárku Pro-
kopcovou nepopulární 4. místo. Jako posled-
ní se v této věkové kategorii umístil Vladimír 
Šplíchal. Turnaj byl zakončen předáním diplo-
mů a dárků zakoupených z finanční dotace 
Městského úřadu v Trutnově. Poděkování pat-
ří také pořadatelům Lence Kaláškové, Mirosla-
vu Prokopcovi a Ing. Březinovi.

JUDO

Poslední trénink v roce 2014
Poslední trénink roku 2014 absolvovali trut-
novští malí judisté se zmrzlinovým pohárem 
a zákusky v hotelu Grand na náměstí. Stejně 
jako v průběhu roku si se soupeři poradili. 
V rámci tréninku zhlédli na velkém plátně zá-
pasy přeborníka České republiky Jana Lisého. 
Vyhodnotili povedenou sezonu, ve které se 
zúčastnili 38 turnajů a s 33 závodníky vybo-
jovali 150 medailových pozic (53 zlatých, 40 
stříbrných a 57 bronzových). Všechny děti byly 
ohodnoceny a odnesly si malou pozornost.
Páteční rozlučkový trénink před nadcháze-
jícími svátky si všichni užili a už teď se těší 
na další turnaje v roce 2015. První, který mla-
dé trutnovské borce čeká, je mezinárodní 
Velká cena České Třebové o víkendu 24./25.1. 
Více na: www.lokotrutnv.cz/oddily/judo 

PLAVáNÍ

Plavci přivezli patnáct medailí z Poháru Čes-
ké republiky
Do univerzálního bazénu v Plzni, kde se dá 
závodit na šířku i délku, se vydali trutnovští 
deseti až jedenáctiletí plavci na svou vrchol-
nou soutěž. Za účasti 350 závodníků z 64 od-
dílů bylo hodně vidět i početnou trutnovskou 
výpravu, která čítala 16 závodníků a byla při-
jata na 79 startů, což byl po domácích druhý 
nejvyšší počet. „Z těchto startů hned čtrnáct 
plavci proměnili v zisk cenného kovu a mno-
ho dalších bylo těsně pod stupni vítězů nebo 
do desítky,“ sdělil trenér Tomáš Břeň. 
Více informací na: www.lokotrutnov.cz/oddi-
ly/plavani

CYKLISTIKA

Úspěšný rok trutnovských cyklistů
Rok 2014 přinesl cyklistům Apache LOKO Trut-
nov velmi dobré sportovní výsledky. Oddíl se 
věnuje hlavně mladým cyklistům v kategori-
ích žáci, kadeti a junioři, ale členem oddílu je 

tělovýchovná jednota lokomotiva trutnov o. s.
www.lokotrutnov.cz informuje

mj. i náš nejzkušenější aktivní závodník Sláva 
Žalský, který se dokáže i v 72 letech postavit 
na stupně vítězů.
Oddíl pořádá řadu závodů jak na silnici, tak 
i závody horských kol, zimní soustředění 
na lyžích a jarní přípravu v Chorvatsku.
Dva členové oddílu jsou trenéry cyklistiky – 
1x 2. třída, 1x 3. třída, dva mají licenci roz-
hodčích 3. třídy. Dva mají licenci rozhodčích 
1. třídy a jsou ve sboru rozhodčích na závo-
dech od regionálních přes závody Českého 
poháru, MČR až po mezinárodní závody. Dva 
mladí cyklisté jsou zařazeni do českého re-
prezentačního týmu.
V loňském roce se cyklisté Apache LOKO 
Trutnov postavili celkem 140krát na stupně 
vítězů (82x 1. místo, 30x místo 2. a 28x mís-
to 3.). Mezi mladé naděje, kterým se sezona 
opravdu vydařila, patří například Marek Míl 
– mladší žák (28x 1. místo, 2x 2. místo), troj-
násobný mistr KHK kraje, vítěz Poháru mlá-
deže KHK, Káťa Šefcová – starší žákyně (20x 
1. místo, 1x 3. místo), 4. a 6. místo na MČR 
XC, vítězka Poháru mládeže KHK. Vynikající 
výsledky má Lukáš Slavík – junior, v sezoně 
2013-14 byl 5x mistrem ČR v různých cyklis-
tických disciplínách, 3x 3. na MČR v závodě 
družstev, na mistrovství Evropy v Portugal-
sku obsadil výborné 9. místo ve stíhačce. 
Oddíl Apache LOKO Trutnov děkuje všem 
svým členům za výborné výsledky a vzornou 
reprezentaci. Dík patří i našim sponzorům, 
kteří nám umožňují podporovat mladé na-
dějné cyklisty z regionu Trutnovska.

Basketbalový ples
Basketbalová Kara Trutnov zve všechny mi-
lovníky tance na nultý ročník Basketbalo-
vého plesu, který proběhne 21. února 2015 
ve společenském centru Uffo. Večer s bas-
ketbalovou tematikou všem zpříjemní Swing 
sextet Náchod, Garage & Tony Ducháček, ale 
i doprovodný program a výstava fotografií 
a basketbalových artefaktů. Začátek ve 20:00 
hod. Slosovatelné vstupenky je možné za-
koupit na sekretariátu TJ Lokomotiva Trut-
nov, Na Nivách 568, tel.: 603 383 285.
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nabídka opuštěných pSů

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

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

Děkujeme prodejnám TETRA zOO Centrum 
Trutnov, Palackého ul., a SUPER zOO Trutnov 
OC Family center za uspořádání vánočních 
sbírek pro náš útulek a všem jejich zákazní-
kům, kteří do těchto sbírek přispěli. 
Rovněž tak děkujeme všem dárcům, kteří 
nám v čase vánočním přispěli na péči o pej-
sky, ať již hotovostí na náš účet, či krmením 
nebo pamlsky přímo v útulku.

Jiří Hejna
odbor životního prostředí

14-112

15-003

14-131

14-089
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Mladí karatisté z klubu SKBU Trutnov se v so-
botu 13. 12. 2014 zúčastnili posledních závo-
dů roku 2014, které se konaly v Pardubicích. 
Určitě stojí za zmínku, že všichni naši zá-
vodníci si vedli více než skvěle! Během roku 
výkony jednotlivých dětí „kolísaly“, ale ne-
bojím se konstatovat, že si nejlepší formu vy-
brali právě na konec roku, kdy každý ukázal 
bojovné srdce a „karatistického ducha.“ 
Za trutnovský oddíl karate vyrazilo do Par-
dubic 13 závodníků a domů si pak odvezli 
neuvěřitelných 24 medailí!
Soutěžilo se jako obvykle v soutěži kata (stí-
nový boj) a kumite (sportovní zápas). K těm-
to dvěma disciplínám přidali ještě pardubičtí 
pořadatelé speciální disciplínu s názvem SU-
PER KICK – všichni závodníci museli předvést 
svůj nejtvrdší kop do speciální lapy, která 
hned pomocí techniky ukázala sílu kopu. 
Závodníci kopali celkem 3krát, z toho 2 nej-
silnější kopy se započítávaly do celkového 
výsledku. Trutnováci se ale nové disciplíny 
nezalekli a šli do toho naplno – o tom ko-
neckonců svědčí medaile, které získali.

Vypisovat sem úžasné výkony jednotlivých 
závodníků by bylo opravdu na hodně stran, 
takže níže přikládám výsledkový servis a mů-
žete se o tom přesvědčit sami.
Výsledkový servis:
Rudolf Horák (junior – 16 - 17 let) – 2. místo 
(kata), 2. místo (kumite -76 kg)
Anna Wágnerová (dorost – 14 - 15 let) – 
1. místo (kata), 1. místo (kumite +54 kg), 
1. místo (Super Kick)
Pavla Šormová (dorost) – 2. místo (kata), 
2. místo (kumite -54 kg), 3. místo (Super Kick)
Michaela Pirožková (dorost) – 2. místo (kata - 
začátečníci), 3. místo (kata-pokročilí)
Andrea Anovčínová (st. žákyně – 12 - 13 let) – 
2. místo (kata), 3. místo (Super Kick)
Sandra Pírková (st. žákyně) – 3. místo (kata), 
3. místo (kumite +50 kg)
Kristýna Jirmanová (ml. žákyně – 10 - 11 let) 
– 5. místo (kata)
Tomáš Macek (ml. žák) – 2. místo (kumite - 
35 kg)
Jáchym Šanda (ml. žák) – 2. místo (kata), 
3. místo (kumite -41 kg), 3. místo (Super Kick)
Dominik Krejčí (st. žák – 12 - 13 let) – 3. místo 
(kumite -60 kg)
Ondřej Šikola (ml. žák – 10 - 11 let) – 5. místo 
(kata-začátečníci), 5. místo (kata-pokročilí), 
2. místo (kumite-35 kg)
Daniel Hanuš (ml. žák) – 3. místo (kata-začá-
tečníci)
Tadeáš Orság (ml. žák – 7 - 9 let) – 1. místo 
(kata-začátečníci), 2. místo (kata-pokročilí), 2. 
místo (kumite -35 kg)
Pozn.: Kata-začátečníci znamená kategorie 
8-7 kyu (bílý a žlutý pás), kata-pokročilí 6. kyu 
a výše (od zeleného pásu). 

Zuzana Hepnarová
trenérka SKBU Trutnov

Dostala se k nám informace, že s blížícím se 
prvním únorovým víkendem se můžeme těšit 
na čtvrtý ročník zimního freeSKI & SNB závodu 
ve Skiportu Velká Úpa, který proběhne v sobo-
tu 7. února a letos ponese název Subaru FO-
RESTERide. Do Velké Úpy se každoročně sjedou 
nejlepší freestyle jezdci na lyžích a prknech 
z celé ČR, aby poměřili své síly a bojovali o cel-
kové prize-money 40 000 CZK, a hlavně aby si 
užili skvělou pohodovou atmosféru tohoto je-
dinečného závodu!
Organizátoři pro letošek opět připravili oproti 
minulým ročníkům několik novinek. Největší 
z nich je (pokud to sněhové podmínky dovolí) 
rozšíření závodu o tzv. slope-style, tedy dopl-
nění klasického BigAiru přes vůz Subaru o pře-
kážkovou část. Zároveň budou mít návštěvní-
ci příležitost zúčastnit se výukového campu, 

pořádaného zážitkovou agenturou Just Life, 
který bude v Úpě probíhat před samotným zá-
vodem.
V sobotu 7. února bude během závodu na sva-
hu připraven bohatý doprovodný program. Tě-
šit se můžete na netradiční hry a soutěže o ceny, 
stánky partnerů závodu, stánky s občerstvením 
nebo vystoupení taneční skupiny Forsee 4C, kte-
rá představí ukázku moderního street dance. 
Na své si tak přijdou všichni návštěvníci, včetně 
rodin s dětmi. Celým dnem bude provázet ostří-
lený matador speaker Robin Sobek. Už od pát-
ku, na svahu a na večerní afterparty, která pro-
běhne v „hotelu“ Úpa, pak budou jedinečnou 
atmosféru doplňovat DJs z Electro Swing Bohe-
mia. Přijeďte si užít báječný víkend na horách 
s celou rodinou. Pro více informací navštivte 
stránky foresteride.cz nebo subaru.cz
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