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Městská doprava v Trutnově nabídne 
wifi zdarma

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

Nové bezbariérové ekologické autobusy, 
informační systém nebo nabíjecí stanice 
pro mobilní telefony! To je výběr z no-
vinek, kterými trutnovská městská hro-
madná doprava nedávno prošla. „Snahou 
města Trutnova a dopravní společnosti 
OSNADO je poskytovat službu veřejné do-
pravy na úrovni, která odpovídá ostatním 
evropským městům. Proto postupně začle-
ňujeme do vozového parku pohodlnější 
bezbariérové autobusy s pohonem na CNG 
nebo se snažíme přicházet s praktickými 
inovacemi pro cestující,“ říká Ivan Adamec, 
starosta Trutnova. „Letos chceme otestovat 
volné vysokorychlostní (LTE) připojení k in-
ternetu a také integrované USB nabíjecí 
stanice,“ dodává starosta. 
Městská doprava se stala jedním z velkých 
předvolebních témat. Na její provozování 
panují rozdílné názory. Nicméně důležité 
je také to, jaký standard tato služba nabízí. 
„Zatím posledním přírůstkem do vozové-
ho parku se stal na začátku roku kloubový 
autobus Irisbus Iveco s pohonem na CNG,“ 
říká Milan Kovář, jednatel společnosti OS-
NADO, která městskou dopravu zajišťuje. 
„Při běžném provozu obsluhují páteřní lin-

ky, tj. trasy č. 1 a č. 6, pouze kloubové au-
tobusy s bezbariérovou úpravou. Zároveň 
jsou všechny bezbariérové vozy trutnovské 
MHD vybaveny i vnitřními LCD informační-
mi panely, ze kterých lze čerpat informace 
nejen o trase linky, ale také aktuální zprávy 
z regionu nebo oznámení o plánovaných 
změnách,“ vysvětluje Kovář. 
Letošní rok bude především ve znamení 
testování technologických úprav a dovyba-
vení současných vozů. „Nabídnutí vysoko-
rychlostního připojení k internetu i v auto-
busech městské dopravy logicky navazuje 
na další místa, kde je již nyní wifi připojení 
k dispozici,“ říká Adamec a zároveň věří 
v další zatraktivnění MHD pro obyvate-
le Trutnova. Internet zdarma není totiž 
v MHD běžnou záležitostí. I s druhou no-
vinkou v podobě integrovaných nabíječek 
se lze dosud setkat spíše ojediněle. 
Projektům s využitím nových technologií 
věří i Milan Kovář z OSNADA. „Pokud o in-
ternet a USB nabíječky bude zájem ze stra-
ny cestujících, budeme se snažit instalovat 
je co nejrychleji i do ostatních vozů MHD.“
Město Trutnov má na provozování měst-
ské hromadné dopravy uzavřenou smlou-
vu o závazku veřejné služby se společností 
OSNADO. Předmětem smlouvy je zajištění 
provozu MHD v Trutnově a úhrada proka-
zatelné ztráty, jejíž součástí je i financování 
dlouhodobých investic v MHD. V roce 2014 
činila tato částka poskytnutá z rozpočtu 
města Trutnova 7 550 682,- Kč – díky ne-
ustálému kvalitativnímu rozvoji a vysoké 
míře využívání MHD se v přepočtu na její 
rozsah jedná o jednu z nejnižších částek 
v rámci celé ČR, a to i při dlouhodobém za-
chovávání přiměřené výše jízdného. 

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

Ing. Milan Kovář
jednatel OSNADO spol. s r.o.

Tři trutnovské ulice 
v novém
Trutnov se letos pustí do oprav měst-
ských komunikací za zhruba 56 mi-
lionů korun. Na řadu by měly přijít 
ulice Horská, Smetanova a Boženy 
Němcové. „Jednoznačně nejvyšší in-
vestici si vyžádá oprava Horské ulice. 
Její rekonstrukce proběhne postupně 
v letošním a příštím roce,“ říká Ivan 
Adamec, starosta Trutnova. 
Město realizace rozdělilo do něko-
lika etap. Rekonstrukce ulic Horské 
(cca 40 mil. Kč) a Smetanovy (cca 12 
mil. Kč) nebudou hrazeny najednou, 
ale po třetinách v letech 2015, 2016 
a 2017. Oprava ulice Boženy Němcové 
(cca 4 mil. Kč) proběhne pouze v jed-
né platbě. „Není to nic nového. Hos-
podaříme zodpovědně a rozkládáme 
platby do několika let. Samozřejmě 
zohledňujeme i rychlost oprav a jejich 
načasování,“ vysvětluje zvolený po-
stup starosta Trutnova Ivan Adamec. 
Oprava ulice Horské od Staroměstské-
ho mostu až po Slovenskou ulici pro-
běhne v letech 2015 – 2016. Její cena 
by neměla překročit 40 milionů korun 
a za to by se měla realizovat výmě-
na konstrukčních vrstev komunikace, 
výstavba nových parkovacích záli-
vů, sjezdů a chodníků s povrchem ze 
zámkové dlažby. Součástí oprav jsou 
i konstrukce autobusových zastávek 
ze žulových dlažebních kostek a re-
konstrukce veřejného osvětlení. 
Rekonstrukce ulice Smetanovy bude 
provedena celá v letošním roce ve čty-
řech dílčích částech a celková investice 
by neměla překročit 12 milionů korun. 
Současně proběhne také rekonstruk-
ce plynovodu, kanalizace, vodovodu 
včetně přípojek k objektům, veřejné-
ho osvětlení. Na rozdíl od ulice Hor-
ské bude Smetanova po dobu prací 
celá uzavřena. 
Třetí a nejmenší investice je napláno-
vána v ulici Boženy Němcové mezi uli-
cemi Bratří Čapků a J. Wolkera. Tam 
budou za 4 miliony korun vyměněny 
konstrukční vrstvy vozovky a chodní-
ků včetně uličních vpustí. Současně 
proběhne i výměna plynovodu a ka-
nalizace včetně přípojek. 
Všechny investice jsou součástí měst-
ského rozpočtu pro rok 2015, který 
zastupitelstvo schválilo na svém prv-
ním březnovém zasedání.

Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností
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KRálovsKá věnná MěsTa zvou

duben

dvůr Králové nad labem 
11. – 12. 4. 2015 - dvoRsKá JednIČKa
Taneční soutěž.
www.ddmdvurkralove.cz
30. 4. – 1. 5. 2015 - KRálovÉdvoRsKÝ Ma-
Jáles 
www.dvurkralove.cz, www.hankuv-dum.cz

Hradec Králové
9. 4. 2015 - GasTRo HRadeC vITana CuP 
2015
www.aldis.cz
25. – 26. 4. 2015 - GRand PRIX HRadeC KRá-
lovÉ – svěTovÝ PoHáR KaRaTe 
www.karatecup.com, www.spartak.cz

Jaroměř
4. 4. 2015 - slavnosTnÍ zaHáJenÍ TuRIs-
TICKÉ sezÓnY v JoseFově – PŘedánÍ KlÍČe 
od PevnosTI
Příznivci této akce si již navykli na zahájení ce-
lodenního programu v muzeu M. Frosta, od-
kud se vyzbrojené vojensko-historické sbory 
vydávají do centra města Jaroměře. Slavnost-
ní průvod zde od představitelů města přebírá 
symbolický klíč od novověké pevnosti, aby 
tam mohlo dojít k jejímu znovuotevření pro 

návštěvníky po měsících třeskuté zimy. Zřej-
mě nejlákavější částí celého programu je od-
polední ukázka z bitevní vřavy, pro kterou je 
každoročně povoláno několik stovek dobro-
volníků a nadšenců military historie. Všechny 
návštěvníky pak co nejsrdečněji zveme k pro-
hlídce honosné pevnosti, kterou provádí ti 
nejzkušenější průvodci po zdejších interiérech 
i podzemním labyrintu. Jako bonus posled-
ních ročníků se osvědčila i návštěva modelu 
pevnosti Josefov realizovaná na Bastionu 4.
www.pevnostjosefov.cz

Chrudim
24. – 26. 4. 2015 - bRánY PaMáTeK doKo-
Řán – KTeRaK HusITÉ dobÝvalI CHRudIM-
sKo
Historická akce připomínající rok 1421 a hu-
sitské řádění v Chrudimi a okolí – vypálení 
dominikánského kláštera v Chrudimi a bene-
diktinského kláštera v Podlažicích.
www.chrudimdnes.cz

Polička
4. – 5. 4. 2015 - velIKonoCe na HRadě svo-
Janově 
Tradiční velikonoční veselice, historická ře-
mesla, dobová hudba, šermíři.
www.svojanov.cz
13. – 18. 4. 2015 - PolIČKa Jazz 2015
Tradiční víkend plný jazzové muziky, ale i diva-
dlo, kino a fotografie s jazzovou tematikou.
www.jazz.policka.org

Více naleznete v kalendáriu na www.venna-
mesta.cz

Jubilejní desáté dračí 
slavnosti přinesou 
zajímavá zpestření
Je to k nevíře, ale život města obohacují dračí 
slavnosti již deset let. Přesto se organizátoři 
ze spolku Trutnov – město draka snaží i pro 
nadcházející oslavy přijít se zajímavými no-
vinkami.
Místo tradičního prologu se chystá pokus o re-
kord ve tvorbě nejdelší dominodráhy (známý 
domino efekt, kdy padající kostka povalí ná-
sledující kostičku atd. atd.), která bude mít 
tvar velkého draka. Z této akce bude pořízen 
na několik kamer videozáznam.
Zahájení samotných slavností proběhne již 
v pátek 8. května odpoledním průvodem 
drakobijců s jejich dračí trofejí. Organizáto-
ři vybízejí všechny zájemce, především z řad 
dětí, aby si připravili kostýmy rytířů a prin-
cezen a zúčastnili se procesí, které povedou 
obří, více jak čtyřmetrové loutky sv. Jiří, sv. 
Michala, rytíře Bruncvíka a sv. Markéty. Pro-
gram v pátečním odpoledni pak bude sku-
tečnou lahůdkou. Na pódiu Krakonošova 
náměstí vystoupí vynikající, více jak deseti-
členná kapela Asonance, která patří k ab-
solutní špičce v interpretaci irské a skotské 
lidové hudby u nás. Po Asonanci vystoupí 
v několikahodinové strhující show Malý ta-
neční orchestr divadla Sklep. K tomu není 
potřeba víc dodávat. Na sobotní program 
budou nachystány tři scény a mnoho pou-
ličních vystoupení, ukázek řemesel a hlavně 
originálních výtvarných dílen. Na nábřeží 
Úpy předvede Základní škola V Domcích svůj 
80 metrů dlouhý model celého toku Úpy 
a hned vedle se budou vyrábět vodní mlýny, 
které se roztočí v umělém korytu řeky. Zdro-
jem bujarého veselí tatínků se nejspíš stane 
scéna cyklokuriozit. Večerní průvod - Už ho 
nesou! bude zakončen dobovým ohňostro-
jem. Podrobný program přineseme v příštím 
čísle Radničních listů.

Otto Štemberka

Jubilejní koncert  
k 90. narozeninám 
zdeňka Trnky
Držitel Kulturní ceny města Trutnova, trutnov-
ský pedagog a hudební skladatel Zdeněk Trn-
ka oslaví letos v červenci 90. narozeniny. Jeho 
přátelé připravují na 27. listopad 2015 jubilejní 
koncert ve společenském centru Uffo.  
Tento projekt jsme nyní zveřejnili na Hithitu 
(www.hithit.com), kde právě probíhá crowd-
funding, což znamená, že se snažíme získat 
peníze na tento koncert předprodejem vstu-
penek a vedle toho nabízíme řadu dalších 
krásných odměn. Pokud si z naší nabídky vy-
berete, pomůžete splnit sen našeho oslavence, 
pedagoga a hudebního skladatele Zdeňka Trn-
ky, který byl v minulém režimu perzekuován. 
Na koncertě uslyšíte nejlepší ukázky z operní 
a symfonické tvorby Zdeňka Trnky, dále jeho 
vánoční mši s názvem „Nesem Vám noviny“. 
Účinkovat budou Okamžitý filmový orchestr 
spolu s pěveckým sborem Mikrochór vedené 
patronem našeho projektu a dirigentem Var-
hanem Orchestrovičem Bauerem.

Koncert jsme naplánovali na pátek, aby mohlo 
přijet co nejvíce lidí z celé ČR. Hledáme a oslo-
vujeme bývalé studenty Zdeňka Trnky, aby 
podpořili svého bývalého kantora. Oslovujeme 
také všechny milovníky krásné hudby, kteří by 
nám mohli pomoci s uskutečněním veřejného 
koncertu, který bude symbolizovat veřejné 
morální vědomí. 
Srdečně vás zveme a těšíme se na vás!

MgA. Karin Venhauer

v Trutnově se uskuteční 
6. ročník Krkonošského 
veletrhu
Krkonošský veletrh se bude konat v pá-
tek 1. května od 9 do 18 hodin a v sobotu 
2. května od 9 do 17 hodin v sále a na ven-
kovních plochách společenského centra 
uFFo v Trutnově. Po loňském úspěšném 
ročníku veletrh probíhá opět pod záštitou 
Krajské hospodářské komory Královéhra-
deckého kraje a bude opět s mezinárodní 
účastí polských firem. Vzhledem k jarní-
mu termínu konání nese veletrh výstižný 
podtitul – stavíme, bydlíme se zaměřením 
na stavbu – bydlení – zahradu – Hobby. 
Krkonošský veletrh ale přivítá i regionální 
výrobce s jiným zaměřením.
Škála vystavovatelů bude široká – od vý-
robců dveří a vrat až po nabídku zahradní 
techniky a grilů. Hojně bude zastoupena 
nabídka různých druhů vytápění, tepel-
ných čerpadel a izolací. K vidění bude 
i malá přehlídka užitkových i osobních 
vozů a elektrokol. Většina vystavovatelů 
bude nabízet výrazné výstavní slevy. Více 
na www.omnis.cz

Internetový projekt 
www.staretrutnovsko.cz
Rádi bychom vám představili internetový 
projekt www.staretrutnovsko.cz, jehož cílem 
je pomocí dobového obrazového materiálu, 
zejména starých pohlednic, přiblížit dějiny 
našeho malebného a historicky velice zají-
mavého kraje, o jehož historii nemá mnoho 
současných obyvatel příliš velké povědomí.
Jistě jste si alespoň jednou v životě položili 
otázku, jak vypadala města nebo vesnice, 
ve kterých dnes žijete (nebo kterými denně 
projíždíte), za dob našich babiček a praba-
biček, za dob původního, zpravidla němec-
ky mluvícího obyvatelstva, které muselo 
po druhé světové válce odejít. I na to vám 
mohou staré pohlednice Trutnova a Trut-
novska pomoci odpovědět.
V současnosti je zobrazeno několik set his-

torických obrázků nejen z Trutnova, ale 
i širokého okolí, včetně často unikátních ob-
rázků z míst, která se změnila k nepoznání. 
Autoři projektu ocení jakoukoliv pomoc 
při dalším rozšíření této činnosti. Nabídněte 
k prodeji jakékoliv staré pohlednice, doku-
menty, fotografie nebo jiné pamětihodnos-
ti se vztahem k našemu kraji.
Projekt se neustále rozrůstá a každý týden 
se můžete těšit na nové obrázky. Připravu-
je se také velký nástěnný kalendář na rok 
2016.
Přijďte pobejt!

Ing. Jan Víšek
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Matriční události v únoru 2015
narozené děti:
V měsíci únoru se v trutnovské porodnici na-
rodilo celkem 33 dětí, 20 chlapců a 13 děvčat. 
Z tohoto počtu je 12 občánků města Trutno-
va, 8 chlapců a 4 dívky.

uzavřené sňatky:
Ve stejném měsíci uzavřely manželství před 
Městským úřadem Trutnov 2 páry.

Úmrtí:
V měsíci únoru zemřelo v Trutnově celkem 48 
občanů (1 úmrtí bylo v obci Vlčice), 27 mužů 
a 21 žen, z tohoto počtu bylo 26 trutnovských 
občanů, 17 mužů a 9 žen.

Jubilea a vítání občánků
Členky komise pro občanské záležitosti na-
vštívily při životních jubileích v měsíci únoru 
celkem 28 spoluobčanů s gratulací, kytičkou 
a malým dárkem. Kytička byla předána i ob-
čanům z Domova pro seniory v Trutnově, 
středisko R. Frimla – 1 jubilant, středisko Děl-
nická – 2 jubilantky. Touto cestou ještě jed-
nou všem občanům gratulujeme.
V únoru bylo na Staré radnici přivítáno do ži-
vota a zapsáno do pamětní knihy města 17 
nových trutnovských občánků.

Jana Vaňková
oddělení matriky

Mateřské centrum KaRolínka

SpolečenSká rubrika

krátce
duben 2015 Klub zdraví Trutnov 

zve všechny příznivce zdravého životního 
stylu na setkání u tématu: PÉČE O PLEŤ - 
ŽÁDNÉ DRAHÉ KRÉMY. 13. 4. 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
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. 11. Emoční inteligence
7. 12. Výroba adventních svícnů

dětský příměstský  
in-line kemp 
Termíny kempů Trutnov: 1. 7. – 3. 7. 2015, 
6. 7. – 10. 7. 2015, 24. 8. – 28. 8. 2015 

Termín kempu náchod: 17. 8. – 21. 8. 2015

Přihláška a více informací na: 
www.primestkykemp.cz, 
topsports@topsports.cz, tel.: 607 877 791.

Měření glykemie pro 
veřejnost
Územní organizace Trutnov Svazu diabetiků 
ČR ve spolupráci s městem Trutnov a trutnov-
skou nemocnicí uspořádá letos opět měření 
koncentrace cukru v krvi – glykemie pro ve-
řejnost. Akce se uskuteční v úterý 14. dubna 
2015 od 9 do 16 hod. ve velkém sále Městské-
ho úřadu v Trutnově. Zdravotní stránku této 
akce zajistí sestra diabetologické poradny 
trutnovské nemocnice, organizačně ji budou 
zajišťovat členky naší územní organizace 
Svazu diabetiků ČR paní Libnarová, Prouzo-
vá a Stupková, město poskytne prostory pro 
pořádání akce.
Při zjištění zvýšené hladiny cukru v krvi vám 
poradí sestra diabetologické poradny, jak 
máte dále postupovat. Věříme, že o tuto akci 
bude jako každoročně velký zájem, a těšíme 
se na setkání s vámi.

Výbor územní organizace Trutnov  
Svazu diabetiků ČR

PondělÍ  
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:30 – 11:00 Pondělní hrátky s dětmi - cvičení, tvoře-

ní, pohádky a hrátky kořeněné anglič-
tinou. 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. 

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 Adam-

cová
sTŘeda
8:30 – 14:00 Nastávající maminky a miminka - vol-

ný prostor pro vzájemné sdílení na-
stávajících a novopečených maminek. 

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. 

9:30 – 10:30 Cvičení TAI-ČI. Lektorka Naďa Čichovská.
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 zku-

šenost s hudebním nástrojem a ta-
nečky

13:30 – 14:15 Hudební stavebnice - pokračující 
14:20 Hudební stavebnice - individuální lek-

ce dle domluvy

dále nabízíme:
- HlÍdánÍ děTÍ - každý den od 8 do 12 hod. 
- KeRaMIKa a sKlo - 9. 4. od 9 do 11 hod. Tvoření 
pro děti a rodiče. Cena 80 Kč.
- RodIČe, neboJMe se ŘÍKaT ne - 29. 4. od 17 do 20 
hod. Seminář věnovaný zodpovědné výchově a sta-
novování hranic u dítěte. Lektorka: Mgr. Andrea 
Žilková, Ph.D., psychoterapeutka a speciální peda-
gožka. Prosíme o závazné přihlášky. Počet míst je 
omezen. Cena 149 Kč.
- děTsKÝ bazaR věcí na jaro a léto, v termínu  
13. 4. – 17. 4. 2015  
Pondělí 13. 4. prodej 9 - 17 hod.
Úterý 14. 4. prodej 9 - 17 hod.
Středa 15. 4. prodej 9 - 17 hod.
Pátek 17. 4. výdej 9 - 17 hod.
Každý den od 8 do 16 hod. vydáváme tiskopisy 
na domácí zapisování věcí.

PŘÍMěsTsKÉ TáboRY 
1. 1. – 3. 7. 2015 JaK se Co neJlÉPe RozlouČIT se 

ŠKolou? Od 8 do 16 hod. Pro děti 5 – 10 let. 
Nabízíme zážitkový program formou her, pohy-
bu, relaxace a poznávání planety Země. Cena 
800 Kč.

2. 6. – 9. 7. 2015 CReaTIve WeeK – TvoŘIvÉ dÍlnY. 
Od 8 do 16 hod. Pro děti 5 – 10 let.
Art tvoření, pohyb, music, angličtina. Cena 
900 Kč. Možnost vstupů i na jednodenní dílny. 
Cena 300 Kč/den.

3. 13. – 17. 7. 2015 TÝden RobInsona CRusoe. 
Od 8 do 16 hod. Pro děti 5 – 10 let.
Příměstský tábor zaměřený na rozvoj samostat-
nosti, týmové spolupráce a komunikace for-
mou kreativních a pohybových činností. Cena 
1 400 Kč.

4. 3. – 7. 8. 2015 lÉTo Je PRIMa. Od 8 do 16 hod. Pro 
děti 4 – 8 let. Hry, tvoření, výlety, pobyt v přírodě, 
noví kamarádi a veselá nálada. Cena 1 200 Kč.

Přihlášky naleznete na webových stránkách, uzá-
věrka je do konce května.

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

RozPTYl - vsYP
Termíny rozptylů a vsypů v roce 2015 jsou: 
23. května, 27. června,. 5. září, 3. října

V době rozptylů budou taktéž úřední hodi-
ny. Bližší informace poskytne správa hřbi-
tova. Telefon: 499 819 060, 603 332 210, 
732 109 365.

Správa hřbitova Trutnov

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

4. 4. a 5. 4. – MUDr. Věra Holubcová, Polská 
91/14, Trutnov, tel.: 499 879 116
6. 4. – MUDr. Karolína Feduňová, zubní ordina-
ce čp. 185, Pec pod Sněžkou, tel.: 603 413 113
11. 4. a 12. 4. – MUDr. Marie Horáková, Pol-
ská 91/14, Trutnov, tel.: 499 815 215
18. 4. a 19. 4. - MUDr. Rudolf Dušánek, Rie-
grova 359, Úpice, tel.: 499 329 559
25. 4. a 26. 4. – MUDr. Libuše Hrochová, zubní 
ordinace čp. 78, Horní Maršov, tel.: 499 874 166
1. 5. – MUDr. Magda Grätzová, zubní ordina-
ce čp. 25, Radvanice, tel.: 499 897 411

Změna sloužícího lékaře vyhrazena! 

Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých pří-
padech akutní a neodkladné péče poskytuje 
Stomatologická klinika Fakultní nemocni-
ce v Hradci Králové - areál nemocnice, tel.: 
495 833 487; Lékařská služba první pomoci - 
zubní - Hradec Králové, tel.: 495 755 223.

okénko Klubu seniorů
Tímto vás srdečně zveme na další zasedá-
ní našeho klubu ve středu 8. dubna 2015 
a ve středu 22. dubna 2015. Vždy od 15 hodin 
v malém sále městského úřadu (Moby Dick). 

Miroslav Šafařík, předseda Klubu seniorů

vinařské slavnosti 
začínají druhou desítku
V tradičním květnovém termínu 23. 5. se 
bude konat 11. ročník Trutnovských vi-
nařských slavností. Slavnosti vína budou 
probíhat v prostorách historické radnice 
a na Krakonošově náměstí od 10 hod. 
Bližší informace o vystavovaných vínech, 
doprovodném programu apod. najdete 
v příštím vydání Radničních listů a na webu 
www.vinaritrutnov.cz.
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odbory měStSkého úřadu informují

vážení spoluobčané, 
město Trutnov zadalo na podzim roku 2014 
Univerzitě Pardubice – Dopravní fakultě 
Jana Pernera vypracování dopravní studie 
pro městskou část Kryblice. Vypracovaná 
studie zhodnocuje současný stav dopravy 
v oblasti Kryblice a navrhuje úpravy jedno-
směrných ulic, dále reviduje celkový počet 
parkovacích míst a navrhuje možná řešení 
některých nebezpečných křižovatek.
Rádi bychom, abyste i vy dostali prostor 
pro své připomínky k výše uvedené stu-
dii. Možnost nahlédnout do studie máte 
na Městském úřadě Trutnov na odboru 
rozvoje a majetku města v kanceláři č. 415, 
dále na internetové stránce města Trutnova 
(http://www.trutnov.cz/mestsky-urad/ured-
ni-deska/dopravne-technicka-studie-trutno-
v-kryblice). Případné připomínky pak budete 
moci vznést na veřejném projednání. 
Veřejné projednání Dopravně-technické 
studie Kryblice se uskuteční v pondělí 13. 4. 
2015 od 15.00 hodin v malém sále Městské-
ho úřadu Trutnov. 
Těšíme se na setkání s vámi.

Ing. David Jelínek
odbor rozvoje a majetku města

v současné době město Trutnov 
nabízí pronájem tohoto bytu
Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
ze dne 23. 2. 2015 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout byt:

Trutnov – Palackého čp. 80
/objekt na st. p. 171 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře - 
kuchyň 12,32 m2, 1. pokoj 17,36 m2, 2. pokoj 
15,05 m2, 3. pokoj 14,19 m2, koupelna + WC 
4,20 m2 a předsíň 9,10 m2, standardní byt, číslo 
bytu 1, 4. podlaží. Topení etážové plynové. 
V bytě je plynový kotel, sporák a měřiče SV. 
Orientační výše zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, SV 100 Kč/oso-
ba dle dohody, osvětlení 25 Kč/osoba, ostatní 
služby 20 Kč/osoba, kominík 30 Kč/průduch, 
odpad 40 Kč/osoba – dle trvalého pobytu.

Minimální měsíční nájemné: 4 066 Kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
31. 3. 2015 v 8.00 hod. přímo na místě.

Byt se bude pronajímat na dobu neurčitou 
na základě výběrového řízení, kde se bude 
nabízet výše měsíčního nájemného a zároveň 
délka prvního platebního období nájemného 
minimálně 6 měsíců. Bude se posuzovat výše 
měsíčního nájemného. V případě rovnosti 
nabídek se bude posuzovat i délka prvního 
platebního období nájemného.

Žádosti je možné podat do 3. 4. 2015 do 12.00 
hod. veřejné otvírání obálek 7. 4. 2015 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov.

Tiskopis na pronájem tohoto bytu je k dispo-
zici na internetových stránkách, v inforecepci 
a na odboru rozvoje a majetku města MěÚ 
Trutnov. Bližší informace obdržíte na odboru 
rozvoje a majetku města MěÚ, čís. dveří 409, 
tel. 499 803 282.

Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města                     

oznámení
Rada města v Trutnově na své 3. schůzi dne 
9. 2. 2015 přijala usnesení RM č. 2015-104/3, 
kterým schválila záměr města obecně zveřej-
nit

* uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu s budoucí koupí

p. p. 4369 (1796 m²) v k. ú. starý Rokytník 
za účelem výstavby rodinného domu 
za následujících podmínek: 
- smlouva o právu stavby bude uzavřena 

na dobu určitou 3 roky, 
- stavební plat je stanoven ve výši  

2 Kč/m2/rok, 
- kolaudace stavby bude do 3 let od podpisu 

smlouvy o právu stavby,
- prodej bude realizován do 60 dnů po ko-

laudaci stavby za nabídnutou kupní cenu, 
přičemž minimální kupní cena je 250 Kč/m²,

- v případě nedodržení termínu kolaudace 
stavby se smlouva o právu stavby prodlouží 
o dva roky s tím, že bude sjednána smluvní 
pokuta 1000 Kč za každý započatý měsíc 
do doby kolaudace stavby,

- náklady spojené se zřízením práva stavby 
(daň z nabytí nemovité věci, DPH, kolek 
atd.) hradí kupující.

Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte 
nejpozději do 3. 9. 2015 do 12.00 hod. Obálky 

budou otevírány v zasedací místnosti č. 407 
Městského úřadu Trutnov dne 4. 9. 2015 
v 8.10 hod. Žadatel, který podá svoji nabídku 
včas, má možnost zúčastnit se otevírání obá-
lek v termínu výše uvedeném.

na obálku uveďte adresu s heslem: 

„RD Starý Rokytník“
k. ú. Starý Rokytník
„NEOTVÍRAT“

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

Rada města v Trutnově na své 5. schůzi dne 
9. 3. 2015 přijala usnesení RM č. 2015-230/5, 
kterým schválila záměr města obecně zve-
řejnit

* uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu s budoucí koupí

p. p. 290/1 (1590 m²) v k. ú. starý Rokytník 
za účelem výstavby rodinného domu ven-
kovského typu za následujících podmínek: 
- smlouva o právu stavby bude uzavřena 

na dobu určitou 5 roků, 
- stavební plat je stanoven ve výši  

2 Kč/m2/rok, 
- kolaudace stavby bude do 5 let od podpi-

su smlouvy o právu stavby,
- prodej bude realizován do 60 dnů po ko-

laudaci stavby za nabídnutou kupní 
cenu, přičemž minimální kupní cena je 
250 Kč m²,

- v případě nedodržení termínu kolaudace 
stavby se smlouva o právu stavby pro-
dlouží o dva roky s tím, že bude sjednána 
smluvní pokuta 1000 Kč za každý započa-
tý měsíc do doby kolaudace stavby, 

- náklady spojené se zřízením práva stavby 
(daň z nabytí nemovité věci, DPH, kolek 
atd.) hradí kupující.

Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílej-
te nejpozději do 3. 9. 2015 do 12.00 hod. 
Obálky budou otevírány v zasedací místnos-
ti č. 407 Městského úřadu Trutnov dne 4. 9. 
2015 v 8.20 hod. Žadatel, který podá svoji 
nabídku včas, má možnost zúčastnit se ote-
vírání obálek v termínu výše uvedeném.

na obálku uveďte adresu s heslem: 

„RD venkov. typu St. Rokytník“
k. ú. Starý Rokytník
„NEOTVÍRAT“

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

Katastrální mapy na uvedené pozemky 
a bližší informace poskytuje odbor rozvoje 
a majetku města Městského úřadu v Trutno-
vě, kancelář č. 411 ve 4. poschodí, telefonní 
číslo 499 803 285. 

Každý je oprávněn podat nabídky, námit-
ky nebo připomínky k uvedenému záměru. 
Tyto adresujte na Městský úřad v Trutnově, 
odbor rozvoje a majetku města, Slovanské 
nám. 165, nejdéle do 3. 9. 2015 do 12.00 hod. 
Po zhodnocení nabídky konečné rozhodnutí 
přísluší radě a zastupitelstvu města.

Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města
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oznáMenÍ
Rada města v Trutnově na své 3. schůzi dne 
9. 2. 2015 přijala usnesení RM č. 2015-103/3, 
kterým schválila záměr města obecně zve-
řejnit

* uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu s budoucí koupí

p. p. 152/1 (1869 m2) v k. ú. lhota u Trutnova, 
za účelem výstavby rodinného domu venkov-
ského typu za následujících podmínek: 
- smlouva o právu stavby bude uzavřena 

na dobu určitou 5 roků, 
- stavební plat je stanoven ve výši  

2 Kč/m2/rok, 
- kolaudace stavby bude do 5 let od podpisu 

smlouvy o právu stavby,
- prodej bude realizován do 60 dnů po ko-

laudaci stavby za nabídnutou kupní cenu, 
přičemž minimální kupní cena je 250 Kč/m²,

- v případě nedodržení termínu kolaudace 
stavby se smlouva o právu stavby prodlouží 
o dva roky s tím, že bude sjednána smluvní 
pokuta 1000 Kč za každý započatý měsíc 
do doby kolaudace stavby, 

- náklady spojené se zřízením práva stavby 
(daň z nabytí nemovité věci, DPH, kolek 
atd.) hradí kupující.

Úvodní cena pro jednání je 320 000,- Kč.

Jedná se o zděný objekt, který je částečně pod-
sklepen, má dvě nadzemní podlaží a půdu. 
V domě jsou dvě volné bytové jednotky. Dům 
je ve špatném technickém stavu.
Podmínkou účasti v nabídkovém řízení je slo-
žení kauce ve výši 10 000,- Kč. Kauce je započi-
tatelná do kupní ceny a bude zájemci vrácena 
v případě, že prodej nebude uskutečněn ze 
strany prodávajícího. V případě odstoupení 
od nabídky ze strany kupujícího propadá kau-
ce ve prospěch města. Kauce musí být složena 
na účet města, vedený u Komerční banky, č. 
účtu 6015-124601/0100, VS 3629476, KS 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „neotvírat!“ s heslem „63 
studenec“ zasílejte v uzavřených obálkách 
na adresu Městský úřad Trutnov, INFORECEP-
CE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 
541 16, nejpozději do 27. 4. 2015 - 12:00 hod. 
Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte 
navrhovanou cenu, způsob její úhrady, před-
pokládaný účel využití objektu, číslo účtu 
pro možnost vrácení kauce a kontaktní úda-
je. 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 nabídek bude provedeno dne 28. 4. 
2015 v 8:00 hod. v malém sále v suterénu 
městského úřadu. Žadatelé mohou být pří-
tomni. Prohlídka objektu se uskuteční na po-
žádání, po tel. domluvě.
O způsobu prodeje a konečném schvále-
ní prodeje rozhoduje zastupitelstvo města. 
Město Trutnov si vyhrazuje právo od záměru 
prodeje odstoupit či změnit podmínky. bližší 
informace obdržíte v kanceláři č. 408, telefon 
499 803 279, 499 803 281.

Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Zprávy Z měSta

den otevřených  
dveří v MŠ  
Čtyřlístek
Úpská ul. 559, Trutnov 4

Srdečně zveme na návštěvu všechny děti 
a rodiče, kteří mají zájem o umístění do naší 
školky. Seznámíme Vás s prostředím celé 
naší MŠ. Děti si budou moci pohrát ve tří-
dě s hračkami nebo si užít v tělocvičně, 
na trampolíně či se vyskotačit v kuličkách 
nebo na nových herních prvcích v areálu 
zahrady MŠ, které byly spolufinancovány 
z dotací EU. Přijďte se na nás podívat, a to 
ve čtvrtek 16. dubna 2015. Prohlídka MŠ 
Čtyřlístek začíná v 9.30 hod.
Máme pro Vás připravené nové informace 
o zápisu do MŠ na školní rok 2015/16 i o na-
šem bohatém nadstandardním programu, 
se kterým se můžete seznámit i na našich 
stránkách weby.trutnov.cz/čtyrlístek/. Pro 
všechny děti je připraven malý dárek.

Moc se na Vás těší všichni ze Čtyřlístku

Základní škola, Trutnov, Komenského 399, a Ly-
žařský sportovní klub Olfin Car - Vella Trutnov 
zvou všechny žáky 5. tříd k přijímacím zkouš-
kám do budoucí sportovní třídy ZŠ Komen-
ského. Zájemci se sejdou ve středu 22. dubna 
2015 ve 13 hod. u školy ve sportovním oble-
čení. Přijímací zkoušky se skládají z jednodu-
chých pohybových testů - leh/sed za 1 minutu, 
shyby, člunkový běh, hloubka předklonu, skok 
z místa, hod, sprint 50 m a běh 1 km. 
Sportovní třída nabízí optimální propojení 
výuky a sportu. Pět hodin tělesné výchovy 
týdně, všestranná sportovní příprava, členství 
v jednom ze sportovních klubů pod vedením 
aprobovaných učitelů a držitelů nejvyšších 
trenérských licencí - to vše umožňuje dětem 
získat kvalitní všeobecný pohybový základ. 
Aktuálně je na výběr z těchto oddílů: běh 
na lyžích, basketbal, sportovní lezení/kanoisti-
ka, florbal, sportovní gymnastika. Všem účast-
níkům přijímacích zkoušek držíme palce!
Kromě rozvoje fyzické stránky podporujeme 
i rozkvět ducha. Ani školní knihovna proto 

nezahálí. V březnu připravila pro prvňáčky 
slavnostní pasování na čtenáře. Nejprve děti 
plnily úkoly, které jim zadaly oblíbené pohád-
kové postavy - Krtek, Ferda s Beruškou, Kře-
mílek s Vochomůrkou a další. Rodiče si zatím 
před prostorem školní knihovny vychutnávali 
kávu. Následovalo společné čtení prvňáčků 
a složení slibu před zraky rodičů a pana ředi-
tele, který za to děti pasoval na čtenáře. S no-
vou průkazkou se tak mohly vydat do knihov-
ny a půjčit si první knížku. 
Těšíme se i na letošní Noc s Andersenem, 
která nás čeká 27. března. Děti budou opět 
tvořit v dílnách, veselit se při karnevalu ve vy-
robených maskách a putovat potemnělou 
školou za světel svíček. Noční hra letos nese 
název Z pohádky do pohádky. Kromě 210. vý-
ročí narození Hanse Christiana Andersena si 
totiž připomínáme i 100. výročí narození Jana 
Drdy, autora mnoha známých českých pohá-
dek. Tak spacáky s sebou a Peklu zdar!

Mgr. Tereza Bradnová

Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte 
nejpozději do 3. 9. 2015 do 12.00 hod. Obál-
ky budou otevírány v zasedací místnosti č. 
407 Městského úřadu Trutnov dne 4. 9. 2015 
v 8.00 hod. Žadatel, který podá svoji nabídku 
včas, má možnost zúčastnit se otevírání obá-
lek v termínu výše uvedeném.            

na obálku uveďte adresu s heslem: 

„RD Lhota u Trutnova“
k. ú. Lhota u Trutnova
„NEOTVÍRAT“

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

Katastrální mapy na uvedené pozemky 
a bližší informace poskytuje odbor rozvoje 
a majetku města Městského úřadu v Trutno-
vě, kancelář č. 411 ve 4. poschodí, telefonní 
číslo 499 803 285. 

Každý je oprávněn podat nabídky, námit-
ky nebo připomínky k uvedenému záměru. 
Tyto adresujte na Městský úřad v Trutnově, 
odbor rozvoje a majetku města, Slovanské 
nám. 165, nejdéle do 3. 9. 2015 do 12.00 hod. 
Po zhodnocení nabídky konečné rozhodnutí 
přísluší radě a zastupitelstvu města.

Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

oznáMenÍ
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání 
dne 2. 3. 2015 přijalo usnesení 2015-10/1, kte-
rým schválilo záměr prodeje:

věc nemovitá  
dům č. p. 63 studenec, Pláňská ul. 
v k. ú. Studenec u Trutnova, v obci Trutnov, 
v části obce Studenec

naberte formu, talentové zkoušky se blíží! 
Školní knihovna otevřená ve dne v noci!
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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 RODIČŮ 
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 RODIČŮ 
S DĚTMI od 1,5 do 2 let - KULIHRÁŠCI II, 10 
h CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 2 – 3 roky - RA-
RÁŠCI
ČTvRTeK
9 – 15 h  VOLNÁ HERNA, 10:30 h PORADNA PSY-
CHOMOTORICKÉHO VÝVOJE - na objednání
PáTeK  
9 – 15 h VOLNÁ HERNA, 9:30 h DÍLNIČKA 

JednoRázovÉ aKCe
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
22. 4. ModeRnÍ láTKovÉ PlenY - přednáš-

ka v rámci celosvětového týdne opravdových 
plen
30. 4. ČaRoděJnICe - od 18 h, místo konání: 
BUŘTÁRNA U PĚTI BUKŮ
28. 5. děTsKÝ den - od 16 h
17. 6. závěReČnÉ sPoleČnÉ CvIČenÍ

PoRadna PsYCHoMoToRICKÉHo vÝvoJe 
v ŽelvIČCe - na objednání
Co je náplní poradny? 
* Informace o důležitosti správné posloup-
nosti a kvality provedení jednotlivých pohy-
bových aktivit při rozvoji dítěte.
* Ukázka pozorování dítěte, jeho stimulace 
k aktivnímu projevu a přiměřené dopomoci 
ke správnému provedení jednotlivých doved-
ností kvalitním způsobem.
* Upozornění na odchylky kvalitního vývoje 
dítěte, odhalení příčiny, prevence a nápravná 
opatření.
Kontakt: Mgr. Iva Bolehovská - akreditovaný 
instruktor z týmu paní Evy Kiedroňové - tel. 
605 414 719 

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.

Mateřský klub ŽelvIČKa,
při zŠ, Mládežnická 536, Trutnov 2, www.zelvicka.webnode.cz

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, 
z.s., má celostátní působnost s cca 60tisícovou 
členskou základnou. Malé ohlédnutí do his-
torie. V roce 1990 zanikl Svaz invalidů a v jed-
notlivých obcích a městech začaly fungovat 
tzv. Smíšené organizace Sdružení zdravotně 
postižených. Od okresní úrovně pak vznikly 
svazy dle jednotlivých zdravotních postižení, 
takže vedle Svazu postižených civilizačními 
chorobami v ČR vznikl např. Svaz tělesně po-
stižených, Svaz nevidomých a slabozrakých, 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých a celá řada 
dalších organizací a občanských sdružení, 
poskytujících služby zdravotně postiženým. 
V roce 2000 došlo ke zrušení Smíšených or-
ganizací SZP a místo nich začaly postupně 
vznikat základní organizace dle postižení. 
Na okrese Trutnov působí v současné době 
Základní organizace SPCCH ve Dvoře Králové 
n. L., Hostinném, Kunčicích n. L., Svobodě nad 
Úpou, Žacléři a v Trutnově. Celkem máme cca 
500 členů. Činnost našich ZO je zaměřena 
na tzv. spolkaření, tedy pravidelné schůzky 
s přednáškami, výlety a zájezdy za kulturou, 
společenská setkávání s hudbou a tancem, 
společná cvičení či plavání. OV SPCCH Trutnov 
však celých 25 let poskytuje osobám postiže-
ným civilizačními chorobami organizovaným 
v našem svazu sociálně právní poradenství, 
svým ZO poskytuje metodickou i organizační 
pomoc. Hlavní činnost OV SPCCH však spočívá 
v organizování akcí odborného charakteru, 
zaměřených na prevenci civilizačních chorob. 
Jsou to především rekondiční pobyty pro kar-
diaky, diabetiky či postižené roztroušenou 
sklerózou, kurzy životosprávy, cvičení, kurzy 
Nordic walking, trénování paměti.
Naše rekondiční pobyty jsou vždy doprováze-
ny lékařem, rehabilitační sestrou a odborně 
vyškolenými cvičiteli pro jednotlivá zdravot-
ní postižení. Denní program je sestaven tak, 

aby se účastníci během týdne naučili zásadám 
správného cvičení, dýchání, chůze, zkrátka 
správnému životnímu stylu. Jen v roce 2014 
se akcí, které připravil OV SPCCH Trutnov 
za finanční podpory Ministerstva zdravotnic-
tví ČR, zúčastnilo 130 osob. Další dotaci jsme 
získali od Krajského úřadu Královéhradecké-
ho kraje na nákup permanentek do plavec-
kého bazénu v Trutnově, který naši členové 
pravidelně navštěvují. V rámci prevence civi-
lizačních chorob jsme připravili akci „Rozcho-
díme civilky“, která se konala v červnu a v říj-
nu. Za účasti odborného instruktora Nordic 
walking si účastníci vyzkoušeli chůzi s holemi, 
které si mohli na místě vypůjčit, a sami se pře-
svědčit, jak je chůze s holemi NW prospěšná 
a pohodlná. Tuto akci připravujeme i pro le-
tošní rok. Do programu našich rekondičních 
pobytů zařazujeme rovněž odborné přednáš-
ky i trénink paměti. Nezanedbatelný význam 
má pak pro účastníky našich akcí pobyt v ko-
lektivu, posezení u táboráku, společenský 
večer.  
Děkujeme touto cestou městu Trutnov 
za každoroční finanční podporu, která je 
určena na chod naší kanceláře. Zároveň dě-
kujeme za spolupráci Centru pro zdravotně 
postižené Trutnov. Najdete nás v budově bý-
valého okresního úřadu (naproti autobusové-
mu nádraží), ve 3. patře, číslo dveří 439, kaž-
dé poslední úterý v měsíci od 14.00 do 16.00 
hod. Uvítáme nové členy a všechny, kteří mají 
zájem udělat něco se svými civilizačními cho-
robami.
PozvánKa na členskou schůzi ZO SPCCH 
Trutnov, která se bude konat dne 16. 4. 2015 
od 14.30 hod. v předsálí malého sálu Měst-
ského úřadu Trutnov. Srdečně zveme všechny 
své členy. 

OV SPCCH Trutnov 
-js-

nejoblíbenější  
příměstské  
tábory  
opět s Meluzínkem
Po celé léto od 6.30 do 18.00 hod. (až 11,5 
hod. denně)
areál MŠ Meluzínek
Tematické akční týdny pro jednotlivé věkové 
skupiny s výlety, zábavou, vyráběním, pohy-
bem i hudbou, pobytem venku. Důraz na ja-
zykové vzdělávání.

strava 5x denně
Pro děti od 2 do 7 let
Přihlášky od března 2015

Info na www.meluzinek.cz,  
mob.: +420 777 260 315

včelaři děkují
Nejen na Trutnovsku, ale i v dalších okre-
sech republiky byla v roce 2014 včelstva sil-
ně napadena roztočem varroa destruktor, 
který měl v minulém roce vhodné podmín-
ky pro své přemnožení. Roztoč parazituje 
na včele, oslabuje včelstva během celého 
roku, a způsobuje tak jejich značné úhyny 
v podzimním a zimním období. Pokud se 
proti němu nezasáhne, dokáže do dvou let 
zcela zdecimovat a zahubit i silné včelstvo, 
a proto se včelaři snaží jeho přítomnost co 
nejvíce potlačit. K tomu jim pomáhají spe-
ciální léčiva aplikovaná do včelstev mimo 
mednou snůšku a také další preventivní 
opatření uplatňovaná v době, kdy se léčivo 
nesmí použít v období medné snůšky, aby 
nedošlo ke kontaminaci medu.
Základní organizace Českého svazu včelařů 
v Trutnově má v současné době 92 členů, 
kteří v září minulého roku zazimovali 1 119 
včelstev. I přes jejich velkou snahu udržet 
dobrý stav včelstev došlo v průběhu této 
zimy ke značným úhynům. Ze 770 sledova-
ných včelstev jich do konce února uhynulo 
117, což v průměru činí 15 %. V republice 
jsou však oblasti, kde již nyní v předjaří vče-
laři hlásí úhyny přesahující 50 % stavu zazi-
movaných včelstev. A těžké období na vče-
ly teprve čeká, neboť úhyny v této době 
nejsou konečné. Než zima skončí, dojde 
k dalšímu snížení početního stavu včelstev, 
a z toho důvodu nelze nyní předpovídat, 
kolik jich zimu přežije.
Každého úhynu včelstva včelař velmi litu-
je. Jeho snahou je chovat zdravá a silná 
včelstva s minimálním úhynem, a proto se 
zdravotnímu stavu včel věnuje po celý rok. 
O způsobu léčby i o preventivních opat-
řeních informuje jednotlivé včelaře jejich 
základní organizace, která zároveň zajiš-
ťuje potřebné léčivo. Finanční prostřed-
ky na nákup léčiva jsou nezanedbatelné. 
Proto trutnovská organizace opakovaně 
žádá město Trutnov o finanční příspěvek 
na nákup tohoto léčiva a dosud jí bylo vždy 
vyhověno. Tímto způsobem bychom proto 
chtěli městu Trutnov za poskytnuté příspěv-
ky, které jsou určeny na zajištění a udržení 
dobrého stavu včel v našem regionu, velmi 
poděkovat.  

Jménem výboru ZO ČSV Trutnov 
Vladislav Mašek

25 let činnosti okresního výboru 
sPCCH Trutnov
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erasmus+  
na sPŠ Trutnov
SPŠ Trutnov chce navázat na úspěšnou stáž, 
kterou její studenti absolvovali v listopadu, 
a proto znovu připravila žádost o grantové 
prostředky Evropské unie z programu Eras-
mus+. Pokud s žádostí uspěje, vyšle na stáž 
příští rok nejen 15 studentů oborů informač-
ní technologie a management a elektronické 
počítačové systémy, ale i dalších dvou matu-
ritních oborů, a to strojírenství a počítačo-
vá grafika a slaboproudá elektrotechnika. 
Studenti informatických oborů by měli opět 
pracovat v Londýně, zatímco pro studenty 
strojírenství a slaboproudu bude stáž společ-
ně se školou zajišťovat agentura s pobočkami 
v Plymouthu a Portsmouthu. 
Všichni studenti, kteří se londýnské stáže zú-
častnili v tomto školním roce, přijeli zpátky 
plni dojmů a pobyt hodnotili velmi pozitiv-
ně. Nejčastěji pracovali v opravnách počítačů 
a mobilních telefonů, často kombinovaných 
s e-shopem. Šlo ale i o firmu, která se zabý-
vala likvidací výpočetní techniky, nebo IT od-
dělení luxusního hotelu v centru města. Žáci 
tak měli jedinečnou příležitost ke zdokonale-
ní angličtiny a k získání cenných zkušeností, 
ale i kontaktů. Kromě dvou pracovních týdnů 
strávili studenti v Londýně též víkend, během 
něhož absolvovali prohlídku města.
Škola má v plánu své mezinárodní aktivity 
dále rozvíjet. Ke stážím pro studenty matu-
ritních oborů by tak měly v budoucnu přibýt 
i stáže žáků učňovských oborů, ale také akti-
vity zaměřené na další rozvoj pedagogických 
pracovníků.

Mgr. Jan Matějec 
SPŠ Trutnov 

nabídka akcí 
zdravotní Tv. Ručník – netradiční náčiní
8. duben 2015, 9:30 - 13:30 hodin, OA Trutnov, 
Malé náměstí 158
Poplatek: 500,- Kč. S sebou přezůvky, podlož-
ky na cvičení, cvičební úbor, ručník 1 m dlouhý. 
Přihlášky do 1. dubna 2015.

aktivizační metody ve výuce i ve volnočaso-
vých aktivitách
10. duben 2015, 9:00 - 14:30 hodin, OA Trut-
nov, Malé náměstí 158
Poplatek: 600,- Kč. S sebou přezůvky. Přihlášky 
do 3. dubna 2015.

speciální funkce v textovém editoru
15. duben 2015, 8:30 - 15:00 hodin, OA Trut-
nov, Malé náměstí 158
Poplatek: 700,- Kč. S sebou přezůvky, vlastní 
notebook. Nutná uživatelská znalost obsluhy 
PC a OS Windows. Přihlášky do 8. dubna 2015.

základy instinktivní lukostřelby
18. duben, 9:00 - 17:00 hodin, a 19. duben, 9:00 

- 13:00 hodin. Sraz na parkovišti za ZŠ Trutnov, 
Komenského 399. 
Poplatek: 900,- Kč. S sebou přineste obuv 
a oděv k pohybu venku, jídlo a pití na celý den. 
Přihlášky do 10. dubna 2015.

Instinktivní lukostřelba. střelba se zaměřovačem
18. duben, 9:00 - 17:00 hodin, a 19. duben, 9:00 
- 13:00 hodin. Sraz na parkovišti za ZŠ Trutnov, 
Komenského 399. 
Poplatek: 900,- Kč. S sebou přineste vlastní 
vybavení, terčovnice, obuv a oděv k pohybu 
venku, jídlo a pití na celý den. Přihlášky do 10. 
dubna 2015.

dějiny umění v praxi II
21. duben 2015, 9:00 - 14:00 hodin, OA Trut-
nov, Malé náměstí 158
Poplatek: 650,- Kč. S sebou přezůvky. Přihlášky 
do 14. dubna 2015. 

více informací - stierandova@cvkhk.cz, mob. 
720 516 096.

Ing. Stanislava Stierandová 

Za podpory Evropské unie naše škola realizo-
vala v období od 2. 1. 2012 do 31. 12. 2014 
projekt „Nové technologie ve výuce“, regis-
trační číslo CZ.1.07/1.1.20/01.0017. 
Během daného několikaletého období v rámci 
inovace výuky žáci II. stupně získávali nové po-
znatky o moderních technologiích a nabývali 
praktických dovedností. Aktivně se účastnili 
i řady projektových dnů a technicky zaměře-
ných exkurzí po České republice či v zahraničí 
(Rakousko, Německo).
Opakovaně jsme se setkávali se zástupci zá-
kladních a vybraných středních škol Trutnova 
(ředitelé ZŠ, SŠ, SOU), zástupci Úřadu práce 
Trutnov (IPS – volba povolání) a vybraných re-
gionálních firem orientovaných na technicky 
zaměřené profese. Děkujeme všem za jejich 
spolupráci, profesionalitu a vstřícnost.
Malé „velké“ ohlédnutí za úspěšným zakonče-
ním projektu proběhlo v posledním únorovém 
týdnu v prostorách Staré radnice na Krakono-
šově náměstí. Slavnostní vernisáží 24. února 
zde byla zahájena několikadenní interaktivní 
výstava.
Jednotlivé expozice nabízely řadu zajímavých 
informací, praktické ukázky či projektové vý-
stupy. Úprava fotografií ve Photoshopu, krátké 
animované filmy, vznik fotoprezentací v pro-
fesionálním střihovém softwaru, seznámení se 
s e-learningovým programem Edubase, lego-
roboti sestavení z LEGOMINDSTORMSNXT, ro-
bomani, pokusy … To je jen malý výčet z toho, 
co mohli návštěvníci naší výstavy okusit.
Kdo neměl chuť se zcela interaktivně zapojit, 
mohl třeba na chvíli spočinout v klidové zóně, 
pohodlně se usadit před projektorem a zhléd-
nout fotografie nebo žákovské prezentace ze 
všech proběhnuvších akcí i z té právě probíha-
jící. A neřadíte se ještě mezi trutnovské milio-
náře? Škoda že jste naši výstavu nenavštívili, 
neboť soutěž „Chcete být milionářem?“ pat-

řila k oblíbeným doplňujícím aktivitám, vítě-
zům se vyplácelo v evropské měně a žádnému 
z nich nevadilo, že pouze v čokoládové.
Všem těm, kteří naopak dorazili a s velkým 
nadšením si vše prohlédli či vyzkoušeli, dě-
kujeme za zájem a podporu a ještě úžasnější 
zpětnou vazbu a ohlasy – od všech věkových 
kategorií (dětí z mateřské školky až po dů-
chodce)!

Nesmí být opomenuto ani poděkování těm, 
kteří se na vydařené školní akci podíleli, tedy 
spolupracujícím kolegyním a žákům. Všem 
Vám patří obrovský dík.
Z návštěvní knihy:
Překvapila nás různorodost a skvělé nápady, 
děti byly nadšené z pokusů i předváděných ro-
botů. MŠ Novodvorská
Výstava je velmi pěkná, nápaditá a provázejí-
cí žáci šikovní, pozorní, vychovaní. Přeji další 
úspěchy. K. Š.
Výstava byla velice zajímavá, je vidět obětavá 
práce učitelů a dobrý základ pro vstup dětí 
do života. S. a B.
Na webových stránkách školy (www.zsvoleti-
ny.cz) si můžete prohlédnout fotografie nejen 
z výstavy, ale i ze završeného projektu.

Mgr. Kateřina Javůrková  
Mgr. Jana Prokopcová 

Projekt „nové technologie ve výuce“ 
v zŠ voletiny

Školské zařízení pro dvPP 
Královéhradeckého kraje - pracoviště Trutnov 

voda pro Kamerun
Nezisková organizace Kedjom-Keku pořá-
dá již 3. ročník projektu Voda pro Kame-
run, kterého se účastní i dva trutnovské 
podniky: Kafírna a Kulturní klub Kabinet. 
Heslo projektu zní: „Litr za dvacku, dvacka 
za strom“. Zákazníci si mohou ve vybraných 
podnicích objednat litr vody za dvacet ko-
run a v Kamerunské oblasti Kedjom-Keku 
za to bude vysazen jeden strom pro záchra-
nu původního mlžného pralesa. Z výtěžků 
z předchozích dvou ročníků bylo vysazeno 
více než 7700 stromů! Letošní ročník probí-
há od 22. 3. 2015 (mezinárodní den vody) 
a končí 7. 4. 2015. Přijďte i Vy zavlažit hr-
dlo vodou, která má smysl. Více informací 
na stránkách www.kedjom-keku.com a fa-
cebookové události Voda pro Kamerun.

Lenka Samková

Přípravy PIvoFesTu 
2015 jdou do finále 
Termín dvanáctého ročníku oblíbeného 
trutnovského Pivofestu letos připadne 
na sobotu 13. června. Návštěvníci se v cen-
tru Trutnova mohou těšit na prezentaci 
pivovarů i minipivovarů, stánky s pivními 
specialitami, automobilové veterány a po-
chopitelně pestrý hudební program. Ten se 
začne odkrývat na facebookovém profilu 
Pivofestu 1. dubna. 

-dš-
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Život Trutnova se nemohl ještě na počátku 
19. století obejít také bez služeb pohodné-
ho neboli rasa, který se svým řemeslem staral 
o dodržování zdravotnických potřeb svých 
obyvatel. Připomíná to i dobový kronikářský 
zápis.

V roce 1811 požádal měšťan Erben magistrát 
o přenechání pole, které hraničilo s obecní 
půdou. Tento pozemek býval poskytován míst-
nímu pohodnému k zahrabávání zdechlého 
domácího zvířectva. Kdyby ale nyní propukl 
takový dobytčí mor jako v září 1761, kdy trut-
novský pohodný Luz zakopával desítky zdech-
lin a žádal od obce pomocníka a větší odmě-
nu, potom, jak představitelé města uváděli, je 
toto žádané místo nejen příliš malé, ale je také 
v rozporu s tehdejšími zdravotnickými předpisy 
– je příliš blízko u městských obydlí a pach va-
noucí odtud z mrchoviště otravuje zdraví lidí.

Kdyby byl žadateli Erbenovi tento obecní po-
zemek přenechán, tak by muselo město po-
hodnému pro jeho špinavou živnost nabídnout 
jiné vhodné místo, čemuž je vlastně určeno mr-
choviště pod Špitálským kopcem, zvedající se 

stranou Nových Dvorů. Uvedené místo je ne-
velké o rozloze 20 čtverečných metrů.

Magistrát byl tehdy ochoten Erbenem požado-
vaný pozemek přenechat. Úřad podkomořího 
se však písemným přípisem z 13. dubna 1811 vy-
jádřil, že podle stávajících předpisů nelze žádné 
obecní pozemky bez veřejné dražby prodat, což 
magistrát odmítl. Mrchoviště pod Špitálským 
kopcem by mohlo být na určitou dobu pronaja-
to. Tento návrh je třeba neprodleně realizovat. 

Nastupující 19. století přineslo i v postavení po-
hodného už určitá zlepšení. Dobytčí pohromu 
v Trutnově před 50 lety připomínali už jen pa-
mětníci a kronikářský zápis roku 1761. Lidé se 
nedívali na pohodného opovržlivě jako na špi-
navé řemeslo. Nemusel už mít svou rasovnu 
stranou obce, v kostele sedět od ostatních věří-
cích ve zvláštní lavici, mohl hospodařit.

Obecný vývoj vedl postupně k zániku řemesla 
pohodných, rasů, drnomistrů a antoušků, jak 
bývali označováni, přičiněním veterinárních 
opatření.

Antonín Just

Úspěchy obchodní 
akademie Trutnov
Rok 2015 začal pro Obchodní akademii vel-
mi úspěšně. V lednu se vybraní žáci zúčast-
nili Regionálního veletrhu fiktivních firem 
v Hradci Králové. Fiktivní firmě Bag&Badge, 
s. r. o., se podařilo získat speciální ocenění 
Ústavu odborného vzdělávání. Touto cenou 
je na každém veletrhu odměněna ta fiktivní 
firma, která zaujme nějakým neotřelým ná-
padem nebo některý z úkolů zvládne nad-
průměrně.
Dařilo se nám ovšem i na poli grafických 
disciplín. Ve dnech 28. – 29. ledna 2015 pro-
běhla na OA v Přerově celostátní soutěž 
v psaní na klávesnici ZAV PŘEROV 2015 pro 
žáky 3. ročníků a mladší talenty. V této sou-
těži naše družstvo obhájilo třetí místo. Na vý-
borném druhém místě se umístil Jan Ildža, 
když jako jediný soutěžící překonal ve všech 
třech opisech hranici 400 čistých úhozů.  
Dne 26. 2. pokračovaly fiktivní firmy třetích 
ročníků ve skvělé reprezentaci školy na IV. 
regionálním veletrhu v Náchodě. Fiktivní fir-
ma LovelyDrinks, s. r. o., získala v celkovém 
hodnocení první místo! Opravdu nejlépe ze 
všech prezentujících zvládli naši žáci Aleš Vlk 
a Michaela Málková úvodní představení fir-
my v českém i anglickém jazyce, vynikali i při 
obchodování, vyplnění prodejních dokladů či 
vedení obchodních rozhovorů v angličtině. 
Pěkného šestého místa dosáhla i fiktivní firma 
Bag&Badge, s. r. o., pod manažersky téměř 
profesionálním vedením Denisy Součkové. 
Zdařilý začátek roku 2015 završil v pátek 27. 2. 
maturitní ples, který si velmi užili naši matu-
ranti se svými rodinami. V letošním roce bude 
na naší škole maturovat celkem 44 žákyň 
a žáků ve čtyřletém oboru a 10 studentů naše-
ho nově otevřeného jednoletého zkráceného 
studia určeného pro absolventy jiných SŠ. 

Ing. Michaela Slámová

Tkalcovské muzeum  
dům pod jasanem  
v nové filmové pohádce
V nové české filmové pohádce Sedmero kr-
kavců, která bude mít premiéru v dubnu, 
hrálo mnoho exponátů našeho tkalcovské-
ho muzea. 
Během natáčení na hradě Zvíkov, kam se 
část našeho muzea přestěhovala, naučily 
lektorky Domu pod jasanem hlavní před-
stavitelku Bohdanky, Marthu Issovou, příst 
vlákno na kolovratu, zpracovat kopřivu 
na historických nástrojích a tkát na tkalcov-
ském stavu. Režisérka Alice Nellis zvládla 
předení na kolovrátku za rekordně krát-
kou dobu a dokonce si pořídila kolovrátek 
domů a, dle jejích slov, při předení odpo-
čívá. 
Režisérka byla naše muzeum navštívit s ce-
lou rodinou a vyzkoušeli si mnoho technik, 
které zde vyučujeme. Na pohádku se urči-
tě zajdeme podívat, je výpravná, na rozdíl 
od předchozích verzí není pochmurná, ale 
vtipná, plná lásky a my z muzea oceňuje-
me, že i poučení. 

Martina Poliaková 
Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem

www.dumpodjasanem.cz

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež 
Shelter připravujeme preventivní měsíce. Nej-
prve nás čeká duben v duchu „Alternativního 
způsobu života“. Přiblížíme některé souvise-
jící pojmy a klienty seznámíme s konkrétními 
druhy subkultur, náboženství a sekt. Zahrnu-
ta je i alternativa v podobě medicíny, výživy 
a vzdělávání.   
Měsíc květen bude zaměřen na „Zdravý způ-
sob života“. Klientům se otevře možnost do-
zvědět se o jednotlivých poruchách příjmu 
potravy, o anorexii i bulimii. Postupně se 
budeme věnovat zdravému životnímu sty-

lu, správné stravě a pohybu. Neopomeneme 
téma závislostí – na drogách, PC, nakupová-
ní. 
V těchto měsících bude možno nahlédnout 
do odborných publikací, k dispozici budou 
i brožury a letáky s jednotlivými tématy. Pro-
mítat si budeme zajímavé filmy a dokumenty. 
Čeká nás i několik besed.
Do NZDM Shelter mohou chodit děti, mládež 
a mladí dospělí od 6 do 26 let. Více informací 
o nás naleznete na našich webových strán-
kách: http://www.riaps.cz/shelter nebo na Fa-
cebooku: NZDM Shelter.

pohledy do minuloSti

Trutnov v 19. století

Most k životu o.p.s.
vzdělávací centrum Trutnov
Šikmá ul. 300

v měsíci dubnu 2015 vás zveme na tyto se-
mináře:

● Posuzování seniorů v domácí péči
Termín: 9. 4. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena: 850,- Kč/osoba

● Problematika zpětné vazby v sociálních 
službách

akreditace MPSV
Termín: 16. 4. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena: 850,- Kč/osoba

● Manipulace ve vztazích
Termín: 23. 4. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena: 850,- Kč/osoba

Rezervace a informace: Mgr. Andrea Zvo-
lánková, tel. 775 303 116 nebo 499 841 998, 
most.zvolankova@seznam.cz, www.mostkzi-
votu.cz

duben v Centru 
spokojené ženy K-studio
středa 8. 4. – Menopauza a období po ní 
z pohledu ájurvédy (přednáška) + cvičení Pěti 
Tibeťanů. Host: Blanka Martínková, vstup-
né: 100 Kč.
středa 15. 4. – oM Healing s certifikovanou 
koordinátorkou blankou Martínkovou
Starověká skupinová léčebná technika – medi-
tace s mantrou ÓM. Jemné vibrace této slabiky 
harmonizují všechny úrovně bytí – fyzickou, 
mentální, emocionální a duchovní. OMH se 
provozuje zdarma, hradí se pouze náklady 
na dopravu koordinátorky a pronájem prostor. 
Vstupné: 50 Kč. 
Akce začínají v 17 hod. Vstupenky si zajistěte 
předem v našem centru, Dělnická 309. Počet 
volných míst je limitován. Informace najdete 
v našem měsíčníku na http://www.k-studio.cz/
mesicnik.pdf  nebo na tel. 777 286 810. 
Připravujeme: 22. – 24. 5. - Víte, jak krásné jsou 
Poděbrady v květnu? Víkend pro ženy 40+.

Preventivní měsíce v nzdM sHelTeR RIaPs
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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

zimní sezóna Rytířů Trutnov

StřediSko volného čaSu, trutnov
informuje

výstava fotografií

V takřka uplynulé zimní sezóně 2014/2015 
Rytíři Trutnov nejen trénovali ve sportovní 
hale ZŠ R. Frimla (SVČ Trutnov), ale startova-
li i na několika halových akcích. Tréninkové 
jednotky směřovaly ke zlepšení odpalů, chy-
tání a házení, ale především k posílení fyzic-
ké kondice. A mimo jiné, také k co nejlepší 
souhře celých týmů. Ti nejlepší hráči pak 
startovali ve výběrech, které Rytíře zastupo-
valy v turnajích. 
Rytíři sami pořádali v Trutnově 4 indoorové 
turnaje (z pěti plánovaných) a účastnili se 
čtyř dalších, na které jezdili po celé repub-
lice. Bohužel se několik turnajů, vzhledem 
k onemocnění větší části hráčů ze všech 
týmů, a to nejen z družstva Rytířů, muselo 
zrušit.
Rytířům se podařilo letos zorganizovat i prv-
ní mezinárodní turnaj, kterého se zúčastnilo 
i družstvo z polské Wroclavi. Dalším plánem 
bylo uvítat soupeře z Polska i na turnaji pro 
vyšší věkovou kategorii, ale jak již bylo zmí-
něno, zasáhly nemoci. Polskému týmu se 
v Trutnově velmi líbilo a překvapila ho i úro-
veň hry jejich soupeřů. Ihned po turnaji Ry-
tířům přistálo v e-mailové schránce pozvání 
na květnový turnaj do Wroclawi.
V Trutnově sice halová sezóna skončila, ale 
ještě dva turnaje čekají malé hráče do 8 let 
a jejich dospělé kolegy hrající slowpitch 
v Pardubicích. Slowpitchový tým čeká finále 
zimní ligy v Poličce, kde se rozhodne o me-
dailích pro zimní sezónu. Ještě nikdy nebylo 
čelo tabulky tak vyrovnané, aby se rozhodo-
valo mezi 4 – 5 týmy. 
V následujících měsících se Rytíři budou 
již přesouvat, v případě příznivého počasí, 
do jejich Ballparku „RedField“ na Krybli-
ci. Zde budou moci opět zahájit přípravu 
na letní (tu hlavní) sezónu. Budou se při-
pravovat i na významné celostátní turnaje 
a start v Teeballové Extralize U10, kde by 
chtěli navázat na medailová umístění z mi-
nulých let.

Přesun na hřiště s sebou nese velké množství 
práce, které je třeba ke stálému zdokona-
lování zázemí v Ballparku. Proto patří velké 
poděkování všem trenérům, rodičům, příz-
nivcům a podporovatelům za jejich pomoc. 

Ať už je to město Trutnov či bývalí hráči 
a kamarádi. Jejich snaha vede ke zlepšení 
podmínek pro trénování malých a velkých 
Rytířů, kteří se tak mohou oddávat svému 
sportu ve stále lepším a lepším prostředí. 

Výsledky turnajů: 
29. listopadu 2014 – Trutnov - u9 Teeball
V turnaji se neudělovala umístění – všichni si 
odvezli pohár za první místo.
6. prosince 2014 – Trutnov - slowpitch
1. SB Svoboda nad Úpou
2. Klackaři Kostelec nad Orlicí
3. Rytíři Trutnov Blue
4. Rytíři Trutnov
5. Wayne’s World
6. Wayne’s World 2
10. ledna 2015 – Kostelec nad orlicí - 
slowpitch
1. SB Svoboda nad Úpou
2. Trutnov HSM 
3. Klackaři Kostelec nad Orlicí 
4. Rytíři Trutnov 
5. Wayne’s World 
6. Wayne’s World 2 
17. ledna 2015 – Žacléř - u9 Coachpitch  
(pro 2008 stativ)
1. Blesk Jablonec nad Nisou 
2. Klackaři Kostelec nad Orlicí 
3. Rytíři Trutnov 
4. Piráti Žacléř
14. února 2015 – Trutnov - u11 baseball
1. Eagles Praha
2. Rytíři Trutnov
3. Tempo Titans Praha
4. KSB Wroclaw
21. února 2015 – Trutnov - u13 baseball  
zrušeno
28. února 2015 – Kostelec - u10 Teeball
1. Klackaři Kostelec nad Orlicí
2. Rytíři Trutnov
3. Wayne’s World
4. Meteors Žamberk
5. Orlice Choceň
7. března 2015 – Trutnov - slowpitch
1. SB Svoboda nad Úpou 
2. Rytíři Trutnov 
3. Trutnov HSM 
4. Rytíři Trutnov Blue 
5. Wayne’s World 
6. Klackaři Kostelec nad Orlicí 

Ukázky prací členů kroužku Výtvarná foto-
grafie, které vznikaly v období od listopadu 
2014 do února 2015, můžete zhlédnout jed-
nak ve vstupním prostoru SVČ Trutnov a zá-
roveň na výstavě, která se koná pod záštitou 
trutnovského fotoklubu KDÚ v Galerii Mates 
na Svatojánském náměstí v Trutnově. Cílem 
kroužku je rozvíjet tvořivost a zájem o výtvar-
né umění ve fotografii, podpořit schopnost 
vidět krajinu, portrét nebo architekturu jako 
objektiv přístroje a vědět, co se s obrazem 
stane, až bude zmenšen do rozměrů snímku. 
Zkušenosti s různými styly pomáhají mladým 
fotografům nalézt svůj vlastní přístup k tvor-
bě. Na vernisáž ve středu 1. 4. 2015 v 17.00 
hod. všechny srdečně zveme. Výstava bude 
přístupná od pondělí do pátku 7.30 – 16.00 
hod. a potrvá do středy 17. 6. 2015.
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mebyS trutnov s. r. o.
informuje

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

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

zimní stadion končí sezónu 2014/2015
Na konci března bude ukončena sezóna zimní-
ho stadionu. Již druhou sezónu jsme předsta-
vili návštěvníkům veřejné bruslení s hokejkami 
a pukem, alternativní čtvrteční bruslení s DJ 
a komponovaným programem. Školička brus-
lení pod MEBYSEM inovovala své pomůcky 
a pokračovala v nastavených standardech. HC 
BAK Trutnov bojoval v II. lize. Proběhl zde již III. 
ročník Trutnovské brusličky i mezinárodní tur-
naj v curlingu VC města Trutnova. Rychlobrus-
lařské závody, karnevaly na ledě či pronájmy 
pro bruslení v rámci tělesné výchovy, komerční 
pronájmy a PHL - to vše byl zimní stadion.
V další sezóně se na vás budeme opět těšit. 
Kolektiv zimního stadionu. 

V měsíci dubnu nás čeká koncert Evergreen 
Tour, květen bude ve znamení BIKE HALL 
CONTESTU, červen bude v režii MČR Hasič-
ských sportů.

Provozní doba sportovního areálu pro veřej-
nost:
Pondělí – Pátek:  08:00 – 14:15 hod. 
Čtvrtek:  20:00 – 21:00 hod.
Sobota – Neděle: dle aktuálního rozpisu, kte-
rý naleznete na www.sportoviste-trutnov.cz/ 

Adresa: Na Lukách 465, 541 01 Trutnov, 
tel.: správci areálu 603 483 887, 603 355 445

Městský stadion - atletický a fotbalový stadion 
Vedení společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. si 
jako prioritu dává především kvalitní servis 
pro sportovce a návštěvníky sportovišť. Areál 
se od dubna opět otevírá široké veřejnosti, 
a to především v sekci atletického stadionu. 
Běh, cvičení, to vše zde můžete absolvovat. 
Prosíme o dodržování zásad slušného chování, 
provozního a návštěvního řádu a respektová-
ní tréninkových hodin oddílu atletiky a MFK.

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

využijte služeb sportovního areálu na ni-
vách
Sportovní areál vám nabízí: horolezeckou stě-
nu, dva ricochetové kurty, pronájem tělocvič-
ny, DOJO i občerstvení. Využijte individuální 
možnosti pronájmu sportoviště, a to dle aktu-
álního rozpisu, který naleznete na webových 
stránkách http://www.sportoviste-trutnov.cz/. 
Sledujte aktuální dění na facebooku. 

Provozní doba sportovního areálu:
Pondělí – Pátek:  09:00 – 12:00 hod., 
  15:00 – 21:00 hod.
Sobota – Neděle:  09:00 – 19:00 hod. 

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

Pondělí 30. 3. 2015 – středa 1. 4. 2015 v době 
8.00 – 10.00 hod. plavecký bazén pro veřej-
nost uzavřen.

pokračování >>

KuŽelKY

nominace Marka Plška na mezistátní utkání 
ČR:sR
Velmi příjemná zpráva přišla 20. února od Ko-
mise státní reprezentace ČKA trutnovskému 
dorostenci Marku Plškovi, která začíná, cituji: 
„S potěšením Ti sdělujeme, že jsi nominován 
jako reprezentant České republiky na me-
zistátní utkání Česká republika: Slovensko.“ 
V Trutnově tedy vychovali i ve skromných 
podmínkách dalšího reprezentanta a z toho 
má celý oddíl velkou radost a přeje Markovi 
úspěšné vystoupení. Jaké opravdu bude, bu-
deme čtenáře ihned po utkání informovat.

ŠaCHY

Šachový oddíl za sponzorské pomoci Nadace 
ČEZ pořádal v sobotu 14. 2. 2015 pátou Vel-
kou cenu Královéhradeckého kraje mládeže 
do 16 let. Hrálo se v budově ZŠ a MŠ Mladé 
Buky, kde si účastníci chválili příjemné pro-
středí – mj. si prohlédli prostory s několika 
terárii s exotickými zvířaty. Turnaje se zúčast-
nilo celkem 81 hráčů z 21 oddílů, z toho 9 
hráčů z Polska. Největší počet hráčů dorazil 
z Ortexu Hradec Králové (9). Domácí oddíl se 
též nenechal zahanbit, protože nás reprezen-
tovalo 6 hráčů. Hrálo se na 7 kol švýcarským 
systémem, po 4. kole byla pauza na oběd, pak 
se dohrávaly zbývající 3 kola. Domácím hrá-

čům se v těžké konkurenci vedlo se střídavými 
úspěchy, nejlepšího výsledku dosáhl v kate-
gorii do 16 let Dominik Killar, který obsadil 
v konkurenci 16 hráčů výborné 4. místo. Více 
na: http://www.sachylokotrutnov.hostuju.cz/

Pozvánka
Ve dnech 1. a 2. 5. 2015 proběhne na 1. ZŠ 
krajský přebor hráčů 18 a 20 let v šachu. Tur-
naj se koná za spolupráce Královéhradecké-
ho šachového svazu, 1. ZŠ, šachového oddílu 
Lokomotivy Trutnov a města Trutnova. Vítěz 
každé kategorie postupuje na polofinále 
Čech, popř. i další registrovaní šachisté dle 
pořadí. Hlavním rozhodčím je Mgr. Jiří John 
z Hořic. Přihlášky na turnaj jsou přijímány 

Změny v provozu krytého bazénu 

den
datum

důvod změny 
provozních hodin

čas určený pro 
veřejnost – bazény

čas určený pro veřejnost 
sauny, fitness, solárium

Čtvrtek
2. 4. 2015

Velikonoční 
prázdniny

5.45 - 13.00 14.00 - 17.00 
19.00 - 21.00
(8.00 - 10.00 4 dr. obsazeny)
(14.00 - 16.00 3 dr. obsazeny)

beze změn

Pátek
3. 4. 2015

Velikonoční 
prázdniny

5.45 - 17.00 19.00 - 21.00
(8.00 - 10.00 4 dr. obsazeny)
(14.00 - 16.00 3 dr. obsazeny)

beze změn

Pondělí
6. 4. 2015

Velikonoční 
pondělí

ZAVŘENO ZAVŘENO

Úterý
14. 4. 2015

Krajský pohár
5.45 - 13.00 14.00 - 16.00 
19.00 - 21.00

beze změn

Úterý
28. 4. 2015

Krajský pohár
5.45 - 13.00 14.00 - 16.00 
19.00 - 21.00

beze změn

Více informací o provozu krytého bazénu naleznete na www.sportoviste-trutnov.cz 
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do 18. 4. 2015 na tel. 732 174 202, kde bude 
sděleno, jaké údaje potřebuje vedení turnaje 
pro zařazení na nasazení. 1. kolo bude zahá-
jeno 1. 5. 2015 v 9 hod. v budově 1. ZŠ.

KRasobRuslenÍ

Krasobruslařská sezóna se blíží do finále
Jedním z posledních závodů, který měli pro 
letošní sezónu v plánu krasobruslaři Loko 
Trutnov, byla Malá cena Nového Města nad 
Metují. Již 22. ročník této akce se na tamním 
zimním stadionu konal v sobotu 21. února. 
Vzhledem k probíhajícím jarním prázdninám 
a nevypsáním přípravkových kategorií nebyla 
výprava trutnovských krasobruslařů tolik po-
četná jako obvykle. Přesto se podařilo dosáh-
nout několika pěkných umístění, mezi kterými 
byl nejhodnotnější výsledek Aničky Kühnlové, 
která obsadila v kategorii C2 v konkurenci čtr-
nácti děvčat výborné 7. místo.

Judo 

Grand Prix ostrava - Český pohár
První kolo Českého poháru, nominačního me-
zinárodního turnaje pro přebor České repub-
liky, se konalo v sobotu 14. a v neděli 15. 2. 
v Ostravě. TJ Lokomotiva Trutnov reprezen-
tovalo 7 judistů. Mladší žáci Šimon Brezáni, 
Michal Imerlišvili, Radek Gottwald, Jan Lisý, 
Vojtěch Vach, Tobiáš Chmelík a dorostenka 
Abbigail Fanderlíková. Nejlepší výsledek vy-
bojoval Jan Lisý. Třikrát zvítězil, nad Tobiášem 
Jelínkem (Praha), Ondřejem Slámou (Ostra-
va) a Janem Baťkou  (Chlumec nad Cidlinou). 
Ve finále narazil na Slováka Erika Kozánka, 
kterého nepřemohl, a vybojoval  druhé mís-
to - stříbrnou medaili. Dobrý výkon předvedl 
Vojtěch Vach a Radek Gottwald, oba vybojo-
vali sedmé místo. Vach zvítězil dvakrát, nad 
Jakubem Vrškem (Ostrava) a Martinem Voj-
tou (Praha), dvakrát prohrál. Gottwald zvítě-
zil nad Janem Hruškou (Praha), Dominikem 
Hanákem (Brno) a dvakrát prohrál.
Bodoval i Šimon Brezáni, který porazil Maty-
áše Pavláta (Praha). Imerlišvili, Chmelík a Fan-
derlíková získávali cenné zkušenosti. 

aTleTIKa

výškařka lada Pejchalová v hale 3 x 185 cm
Ve dnech 14. – 15. 2. 2015 se konalo v Praze 
MČR dorostu a juniorů v halové atletice. Fantas-
tický den si tam s celou trutnovskou výpravou 
prožila dorostenka Lada Pejchalová. Po osob-
ním rekordu 180 cm jela bojovat o 2. – 4. místo 
s výkonnostně stejnými atletkami, kdy české 
a i letošní světové dorostenecké výšce kraluje 

Michaela Hrubá z výškařské školy z Brna, tamní 
skupina už byla letos 2x na soustředění v tep-
le. Na 179 cm vypadla její brněnská kolegyně 
Buchlovská a Lada pak skvěle překonala 181 cm 
a stříbro bylo v kapse. Tím ovšem pohádka 
nekončila a nejprve skočila ještě 183 cm a pak 
skvělých 185 cm. Hrubá zvítězila se 188 cm, tím 
splnila limit na ME v hale v Praze. Původní pě-
tičlenná výprava z Trutnova byla nakonec jen 
tříčlenná, protože výškař Martin Maršík dal 
přednost přípravě na letní sezonu a loňský 4. 
dorostenec na MČR na 400 m Matěj Červený byl 
schvácen chřipkou. Ta po čtyřměsíční přípravě 
bez zdravotních problémů potrápila týden 
před závody jeho čtvrtkařského kolegu Honzu 
Jankoviče, ten přesto postoupil do nedělního 
finále, ve kterém doběhl na 5. místě, což je ve-
lice pěkné. Loko Trutnov ještě reprezentovala 
v trojskoku Veronika Scholzeová 12. místem.
21. 2. 2015 získala lada na MČR žen krásný 
bronz opět výkonem 185 cm
Již potřetí v předprogramu HME v Praze at-
letických nadějí ČR 5. 3. 2015 Lada zvítězila 
s převahou opět výkonem 185 cm. Pokouše-
la se opět o 188 cm, což se jí málem prvním 
pokusem podařilo. Svým výkonem potvrdi-
la splnění limitů na MS dorostu v Kolumbii 
(179 cm) a ME juniorů ve Švédsku (183 cm). 
Její dorostenecká soupeřka a letos nejlepší 
ve světových dorosteneckých tabulkách Mi-
chaela Hrubá (Lada je 2.) skončila ve finále 
HME v sobotu na 8. místě stejným výkonem 
jako Lada 185 cm.

KRKonoŠsKá 70 na ČT sPoRT
Nejstarší, nejdelší a nejnáročnější ... a také 
výjimečná. To vše lze bez nadsázky říci o Kr-
konošské 70. Vše odstartoval v 8.00 hod. 
starosta města Trutnova Mgr. Ivan Adamec. 
Hlavními organizátory K70 je TJ Loko Trutnov 
ve spojení se „Stopou pro život“. Spojení or-
ganizátorů a domácího běžeckého týmu Ol-
fin Car Vella přineslo úspěch pro obě strany. 
Pavel Šimek, Petr Holub, Ondřej Horyna, Jan 
Fišnar a Ondřej Marek. Těchto pět běžkařů se 
v sobotu 28. února 2015 zapsalo do historie 
Krkonošské 70 v běhu na lyžích jako vítězové 
jubilejního 60. ročníku. V barvách družstva 
Olfin Car Vella Trutnov ovládli hlavní závod 

na 70 kilometrů, které ujeli za 3 hodiny 44 
minut a 35 vteřin. Dalším úspěchem bylo 
obsazení medailových postů v individuálním 
závodě na 25 km. Premiéru si odbyl závod 
na „FATBIKE“, kde se na start postavilo na 35 
závodníků. Vše si můžete přiblížit v reportáži 
ČT SPORT (odkaz na www.lokotrutnov.cz).
 
bIKe Hall ConTesT opět v Trutnově
Již po jedenácté si první víkend v květnu mo-
hou milovníci adrenalinu BMX a MTB vychut-
nat mini festival na zimním stadionu. Opět 
vás čekají DJ, bary a především plno zábavy.

letní příměstské tábory loKo TRuTnov
Jezdecký  I. běh 3. 8. – 7. 8. 2015
 II. běh 24. 8. – 28. 8. 2015
Více informací na tel. 733 571 433.

30. ročník příměstského sportovního tábora 
„léto s lokomotivou“
I. běh - 17. 8. – 21. 8. 2015
II. běh - 24. 8. – 28. 8. 2015 
Více informací na tel. 603 383 285 nebo 
na http://www.lokotrutnov.cz/nase-akce/le-
to-s-lokomotivou.

Dne 4. 3. 2015 se konal 7. ročník krajského 
kola ve šplhu základních a středních škol Krá-
lovéhradeckého kraje. Velkou cenu Trutnova 
ve šplhu od prvopočátku pořádají pedagogové 
ze Školního sportovního klubu Sprint při Střed-
ní průmyslové škole, Trutnov, Školní 101.
Do závodu se prezentovalo celkem 13 družstev. 
O tituly krajských přeborníků přijelo bojovat 
na pět desítek dívek a chlapců. Chlapci ZŠ kate-
gorie IV. soutěžili ve šplhu na laně do výše 4,5 m 
bez přírazu nohou, start ze stoje. Dívky ZŠ kate-
gorie IV. závodily ve šplhu na tyči do výše 4,5 m 
s přírazem nohou, start ze stoje. Na chlapce SŠ 
kategorie V. čekal šplh na laně do výše 4,5 m 
bez přírazu nohou, start ze sedu. Pro dívky SŠ 
byl připraven šplh na tyči opět do výše 4,5 m 
s přírazem nohou, start ze stoje. Pro všechny 
sportovce byla připravena čtyři soutěžní kola. 
Do soutěže družstev se sčítaly součty dvou nej-
lepších časů tří nejrychlejších závodníků. Soutěž 
zahájilo energické vystoupení dívčí rokenrolo-
vé formace z Freedom Clubu Trutnov. 
Jednotlivci i družstva bojovali o tituly kraj-
ských přeborníků, poháry, medaile a věcné 
ceny. Vítězná družstva chlapců a dívek SŠ ka-
tegorie V. si zajistila postup na finále Poháru 

AŠSK ČR, které se bude konat na konci břez-
na ve Frýdku Místku. S posledním šplhajícím 
dorazila Red Bull hlídka, která doplnila všem 
závodníkům energii. Akce byla financována 
z Programu podpory regionálních soutěží pro 
děti a mládež v Královéhradeckém kraji pro 
rok 2015. Soutěž dále podpořila firma Auto-
styl, a.s., město Trutnov, firma Nutrend, Vella 
Trutnov, Krajská hospodářská komora Králo-
véhradeckého kraje a Školní sportovní klub 
Sprint při Střední průmyslové škole Trutnov.
Tituly krajských přeborníků vybojovala druž-
stva:
kategorie IV. dívky: ZŠ Bernartice, chlapci: ZŠ 
Náchodská
kategorie V. dívky: VOŠZ a SZŠ Trutnov, chlap-
ci: SPŠ Trutnov
Tituly krajských přeborníků vybojovali jed-
notlivci:
kategorie IV. dívky: Berčíková Marie, ZŠ Ber-
nartice, chlapci: Berčík Lukáš, ZŠ Bernartice
kategorie V. dívky: Chaloupková Kája, VOŠZ 
a SZŠ Trutnov, chlapci: Souček Marek, SPŠ 
Trutnov

Mgr. Petr Karajanis, DiS.
ředitel soutěže a garant akce 

Krajské kolo ve šplhu základních 
a středních škol zná své vítěze



12  | Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY | březen 2015

nabídka opuštěných pSů

15-031

15-037

15-032

13-108

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.

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

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

Pro případné dárce finanční hotovosti máme 
č. ú. 6015-124601/0100 vs 288 u Komerční 
banky v Trutnově.
Od 1. 1. 2013 můžeme (v případě volné kapa-
city) fungovat i jako hotel pro psy. 

Jiří Hejna
odbor životního prostředí

V posledních lednových dnech se dívčí výběr 
trutnovského gymnázia účastnil republikového 
finále středních škol v basketbalu (kategorie VI. 
B). Turnaj se konal ve Žďáru nad Sázavou a vítěz 
získal právo reprezentovat Českou republiku 
na Světovém finále ISF, které se koná v dub-
nu 2015 ve Francii. V turnaji jsme se postupně 
utkali systémem každý s každým se čtyřmi sou-
peři. Jeden z nich (Gymnázium Velké Meziříčí) 
byl výkonnostně trochu níž než ostatní soupeři, 
avšak ostatní výběry prokazovaly značnou kva-
litu a velkou vyrovnanost. O té konečně svědčí 
všechny naše zbývající výsledky. Jedna výhra se 
zrodila v prodloužení (o 4 body), druhá po velmi 
vyrovnaném průběhu utkání (o 2 body). Jedinou 
porážku v turnaji jsme utrpěli s Gymnáziem Pro-

stějov (o 3 body). V tomto utkání jsme opravdu 
výrazně pocítili působení domácího prostředí, 
kdy jedinou možností, jak si mohl domácí výběr 
zachovat šanci na celkové vítězství v turnaji, 
byla naše porážka s Prostějovem. Jak bylo třeba, 
tak se nakonec stalo a domácí Gymnázium Žďár 
nad Sázavou si již v dalším vývoji turnaje prven-
ství a postup na světové finále nenechalo vzít. 
Výsledky jednotlivých utkání našeho týmu:
GYMNÁZIUM Trutnov - GYMNÁZIUM Žďár nad 
Sázavou 51:47 po prodloužení 
(19:9, 31:29, 41:33, 47:47) 
GYMNÁZIUM Velké Meziříčí - GYMNÁZIUM 
Trutnov 20:58 (8:22, 10:36, 13:46)
GYMNÁZIUM Prostějov - GYMNÁZIUM Trutnov 
40:37 (10:10, 22:22, 28:29)

GYMNÁZIUM Trutnov - SOŠPg, GYMNÁZIUM 
A VOŠ Karlovy Vary 36:34 (9:6, 21:16, 29:28)
Konečné pořadí: 1. Gymnázium Žďár nad Sá-
zavou, 2. Gymnázium Trutnov, 3. Gymnázium 
Prostějov, 4. SOŠPg, gymnázium a VOŠ Karlovy 
Vary, 5. Gymnázium Velké Meziříčí
Z velmi vyrovnaných výsledků i poněkud ne-
sportovních zážitků je zřejmé, že celý turnaj byl 
pro hráčky velmi náročný po fyzické i psychické 
stránce a jistě bude velkou zkušeností do jejich 
další hráčské kariéry. K tomu, abychom stejně 
jako v roce 2009 vystoupili až na nejvyšší stu-
peň, chybělo málo. Snad trochu méně zdravot-
ních komplikací před či v průběhu turnaje, snad 
trochu více zkušeností. I přes zklamání z toho, 
že jsme na celkové vítězství a postup nakonec 
nedosáhli, je třeba vnímat druhé místo na RF 
nepochybně jako úspěch. Poděkování za jeho 
dosažení patří všem hráčkám, které turnaj ode-
hrály. I když se chvílemi nedařilo a nebyla to 
jednoduchá práce, odevzdaly na hřišti vše, co 
v dané chvíli mohly. Poděkování patří i šéftre-
nérovi SCM BK Loko Trutnov Petru Kapitulčinovi 
nejen za vstřícnost a spolupráci v řešení účasti 
týmu na turnaji, ale i za vedení hráček v zápa-
sech RF z pozice hlavního kouče. 
Gymnázium Trutnov na RF skvěle reprezentova-
ly: Aneta Bachtíková, Pavlína Kábrtová, Daniela 
Nováčková, Tereza Patočková, Zuzana Šimková, 
Aneta Váchová, Dominika Vašáková (vyhlášena 
nejsympatičtější hráčkou turnaje) a Adéla Vy-
mazalová. 

Mgr. Petr Skokan

Postup na světové finále IsF v basketbalu 
trutnovským gymnazistkám unikl jen těsně

V jubilejní 20. sezoně v nejvyšší soutěži doká-
zaly basketbalistky Kary Trutnov splnit hlavní 
cíl a postoupily do play off ŽBL. Povedlo se 
jim to podvacáté v historii, což znamená, že 
v play off nejvyšší soutěže ještě nikdy nechy-
běly! Čtvrtfinálová série začíná koncem břez-
na, v Trutnově se bude hrát v sobotu 28. břez-
na v 17:30 hod., v případě čtvrtého utkání 
série rovněž ve čtvrtek 2. dubna v 18:00 hod. 
Trutnovské basketbalistky dosud odehrály 
v nejvyšší soutěži 625 utkání, v evropských 
pohárech 82. V létě se chystají do Trutnova 

reprezentační týmy žen i mužů, které se bu-
dou připravovat na mistrovství Evropy a do 
našeho města se opakovaně vracejí. 

-bk-

doMáCÍ záPasY PlaY oFF basKeTbalIs-
TeK
– sobota 28. března 17:30 hod. 2. utkání 

čtvrtfinále
– čtvrtek 2. dubna 18:00 hod. případné 

4. utkání čtvrtfinále

Více informací na www.bktrutnov.cz

basketbalistky podvacáté v play off

Školní cyklistické závody 
Školní cyklistické závody chystají pořadatelé 
ze SPŠ Trutnov pro žáky základních a střed-
ních škol na pátek 24. dubna 2015. Pojďte se 
otestovat v časovce do vrchu na vzdálenost 
2,4 km směrem na Zámecký vrch v Trutnově - 
Horním Starém Městě. Závod je určen hlavně 
pro amatéry, tak se nebojte přijet! 

-cik-


