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Trutnov čeká další  
e-aukce 

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

Zhruba po roce a půl se občané Trutnova bu-
dou moci opět zapojit do elektronické auk-
ce na dodavatele elektřiny a plynu. Ti, kteří 
tak učinili na podzim roku 2013, průměrně 
uspořili čtvrtinu nákladů. Podobný výsledek 
lze čekat i letos. Elektronickou aukci organi-
zuje společnost eCENTRE za podpory města 
Trutnova. 
 „Elektronické aukce se mohou zúčastnit jak 
domácnosti, tak i firmy nebo bytová sdruže-
ní,“ říká Alice Mazurková z eCENTRE. Aukce, 
ve kterých se vybírají noví dodavatelé energií, 
fungují na podobném principu jako dražby. 
Dodavatelé prostřednictvím internetu ale své 
nabídky snižují a snaží se tak získat zakázku 
a nové klienty. Většinou lze takto dosáhnout 
mnohem zajímavějších cen než při individuál-
ním vyjednávání. 
„Změna dodavatele energií je v současné 
době relativně jednoduchá záležitost, nic-
méně je třeba pečlivě studovat podmínky, 
za kterých jsou služby poskytovány,“ říká 
Ivan Adamec, starosta Trutnova, a zároveň 
upozorňuje: „Doporučuji všem, aby si své stá-
vající smlouvy pozorně přečetli. Ceny elektři-
ny a plynu jsou dnes mnohem níže než před 
dvěma lety.“ Elektronické aukce představují 
podle starosty možnost, jak dosáhnout úspor 

v dodávce energií při zachování současné 
úrovně servisu. 
„Ve čtvrtek 7. 5. od 18.00 hod. proběhne in-
formační setkání, kde občané budou moci 
položit své dotazy a seznámí se s celým 
průběhem aukce. Zájemci o úsporu v ener-
giích se mohou registrovat v pondělí 11. 5., 
v pondělí 18. 5., ve čtvrtek 21. 5. a v pondělí 
25. 5. ve velkém sále městského úřadu vždy 
od 13.00 do 18.00 hod. K registraci je nutné 
přinést kopii smlouvy se stávajícím dodava-
telem elektřiny/plynu a také kopii ročního 
vyúčtování. Zároveň zájemce při registraci 
podepíše tzv. přihlášku do aukce se společ-
ností eCENTRE,“ upřesňuje obchodní part-
ner eCENTRE Lukáš Najman, který bude sběr 
podkladů v Trutnově zajišťovat. Pro všechny 
účastníky je e-aukce zcela bezplatná. V přípa-
dě, že na základě e-aukce neušetří, nemusí 
následně podepisovat žádnou smlouvu.

Obchodní partner eCENTRE, odpovídající 
za sběr podkladů, kterého mohou zájemci 
o účast v e-aukci kontaktovat s dotazy: 
Lukáš Najman, tel. 727 828 094,  
e-mail: lukas.najman@partnerecentre.cz 

Ing. Veronika Svobodová
vedoucí oddělení pro styk s veřejností

pokračování >>

Jubilejní dračí slavnosti 
startují
Už ho nesou! 2015 aneb Všechny 
potřebné věci byly vykonány 
8. - 9. květen v centru Trutnova
Záštitu nad slavnostmi převzal starosta města 
Trutnova Mgr. Ivan Adamec

Tak už je to zase tady. Dračí slavnosti jsou 
poprvé dvouciferné a lákají své návštěvníky 
na bohatý program. Důkladně si ho pročtěte, 
abyste si pro sebe vybrali to nejlepší.

Pozvání na dračí dominodráhu
Ve čtvrtek 7. 5. v 10:30 hod. slavnostně spustí 

Dovoluji si vás při příležitosti  
70. výročí ukončení 2. světové války 
srdečně pozvat na

SLAVNOSTNÍ VZPOMÍNKOVÉ 
ODPOLEDNE,
které se uskuteční ve čtvrtek  
7. května 2015 od 16.00 hodin
u památníku osvobození 
na městském hřbitově v Trutnově.

Mgr. Ivan Adamec
starosta města

purkmistr našeho města Ivan Adamec velkou 
dračí dominodráhu na podlaze velkého sálu 
Národního domu. Tím budou zahájeny letoš-
ní slavnosti. Představíme tu dětem i dospě-
lým novou chloubu Galerie draka, vycpané-
ho třímetrového krokodýla – draka, o jehož 
získání píšeme také v naší letošní brožurce. 
Drak bude obestavěn nejméně deseti tisíci 
dřevěnými kostkami, které vytvoří rekord-
ně dlouhou dráhu se známým dominoe-
fektem. Toto naše snažení přijede sledovat 
i komisař agentury Dobrý den z Pelhřimo-
va, který ji v případě úspěšného dokončení 
zanese do databáze českých rekordů. Čas 
jsme vybrali tak, aby se mohly přijít podívat 
i děti z mateřských škol. Kapacita Národního 
domu však není nekonečná, a tak prosíme 
v případě zájmu o dohodu mezi jednotlivými 
školkami. Pokus bude otevřen i pro zájemce 
z řad veřejnosti a pro novináře.

Pozvání na odpolední páteční průvod
My, organizátoři ze spolku Trutnov – město 
draka hlavně vyzýváme všechny kluky a děv-
čata, aby šli s námi do pátečního průvodu 
s obřími loutkami drakobijců a drakem. 
Vyrobte si s rodiči kostýmy princezen a ry-
tířů, vezměte chřestidlo, zvonek či píšťalku 
a pojďte s námi ve slavném veselém průvo-
du. Vyjdeme v pátek ve 14:30 hod. z parku. 
Přijďte však o pár minut dříve, ať se pěkně 
sešikujeme. Přijedou nás podpořit i děti ze 
spřátelené Svídnice.

Pozvání k sobotní celodenní hře 
Od 11:00 do 15:00 hod. v Galerii draka prů-
běžně startuje celodenní hra „Po stopách 
zakladatelů“. Projděte se zákoutími Trutno-
va a najděte stanoviště se zajímavými vizu-
álními efekty, které vám připomenou slavné 
činy Albrechta z Trautenbergu a jeho druži-
ny. Vezměte s sebou 20,- Kč a na závěr hry si 
pod vedením šikulek ze sdružení Bezinky vy-
robíte dřevěnou figurku drakobijce na věč-
nou památku naší společné slavnosti.

Pozvání k večernímu procesí
Pro večerní sobotní průvod nabízíme až 
do úplného vyskladnění kutny pro každého 
zájemce, který chce okusit večerní procesí 
jako účastník. Věřte, je to jiné než jen pozo-
rovat z povzdálí.
A zbytek už najdete v našem podrobném 
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Pořádáme další  
workshop 
k cestovnímu ruchu!
Turistické informační centrum a všichni, kte-
ří mají chuť připravit svým hostům něco na-
víc, sestaví nejenom pro návštěvníky města 
zážitek draka. Zkusíme vymyslet, jak využít 
legendu o trutnovském drakovi i v podnika-
telské sféře a jak propojit jednotlivé akce tak, 
aby vznikla celoroční speciálně trutnovská 
dračí nabídka. Pojďte do toho s námi!
Zveme vás 6. května v 16 hod. do malého 
sálu MěÚ Trutnov. 
Záštitu nad akcí opět převzal místostarosta 
pan Mgr. Tomáš Hendrych.
Těšíme se na vás!

Strom Trutnova 2015

TIC a MěÚ Trutnov vyhlásily v loňském roce 
soutěž o Strom Trutnova 2015. Všem, kteří 
přihlásili své kandidáty, velmi děkujeme. Ví-
tězem se stal sekvojovec obrovský rostoucí již 
54 let v Horním Starém Městě. S tímto nád-
herným velikánem půjde Trutnov do celo-
státní soutěže o Strom roku, kterou vyhlásila 
Nadace Partnerství. Věříme, že všichni zúčast-
nění zachovají svým stromům lásku a přízeň 
a že se pro příští rok třeba opět zapojí.

Ing. Hana Nýdrlová, TIC
Ing. Veronika Svobodová, MěÚ 

programu, kde však časy uvádíme pouze pro 
lepší orientaci. Změna programu je vyhraze-
na. Mokrá varianta je přichystána v síni Bo-
huslava Martinů.
Tak si popřejme hezké počasí a přijďte po-
bejt!

UŽ HO NESOU! 2015 ANEB VŠECHNY PO-
TŘEBNÉ VĚCI BYLY VYKONÁNY
10. ročník TRUTNOVSKÝCH DRAČÍCH SLAV-
NOSTÍ

PROGRAM:

ČTVRTEK 7. května
10:30 hod. Ve velkém sále Národního domu 
proběhne slavnostní zahájení slavností spo-
jené s pokusem o vytvoření rekordně dlou-
hé dominodráhy. Bude odhalena i nová 
chlouba Galerie draka – třímetrový drak – 
krokodýl.

PÁTEK 8. května
14:00 hod. Zahájen prodej občerstvení 
a v prvních řemeslných stáncích.
14:30 hod. Průvod drakobijců s jejich trofejí. 
Převážně dětský průvod rytířů a princezen, 
který povedou obří loutky slavných drako-
bijců sv. Jiří, sv. Markéty, archanděla Micha-
ela a rytíře Bruncvíka. Vyzýváme všechny 
děti, aby přišly v kostýmech princezen a ry-
tířů a vzaly si do průvodu jakékoliv chřesti-
dlo, cinkadlo, píšťalku, zvoneček apod. Sraz 
průvodu je v parku a projdeme přes Struhu 
kolem kina po nábřeží až do náměstí.
15:15 - 17:00 hod. Rozverné hraní s Bosorkou 
– hry pro děti na Krakonošově náměstí.
16:00 - 17:00 hod. Little Wings – hudební vy-
stoupení žacléřského souboru na náměstí.
17:00 hod. Asonance – koncert proslulé kape-
ly v Trautenbergově tvrzi.
19:00 hod. MTO divadla Sklep – převážně hu-
dební vystoupení na Krakonošově náměstí, 
které potrvá, jak dlouho vydržíme. Další le-
genda v našem městě.

SOBOTA 9. května
10:00 hod. Zahájení ukázek řemesel a pro-
deje trhovců. Jsou tu vůbec někde balónky 
a vata?

Trautenbergova tvrz:
10:30 Zahájení programu Petrem Stolařem 
a vystoupení alchymisty Gorvina.
11:00 - 11:40 hod. Marta a Rasputin band – 
vystoupení trutnovské kapely.
12:00 - 12:40 hod. Rajtaraj – hudební lasko-
mina.
13:00 - 13:15 hod. Tamboři – bubenický ra-
chot dolehne do všech kopců.
13:15 - 14:00 hod. Jirka Jelínek a spol. diva-
delně-taneční performance.
14:00 - 14:30 hod. Hudební a taneční vystou-
pení dětí ze Svídnice a žáků trutnovské ZUŠ.
14:45 - 15:25 hod. Peregrin – poznávací znač-
ka našich slavností.
15:30 - 16:15 hod. Duro Nux – dobová atmo-
sféra naživo.
16:15 - 16:30 hod. Tamboři – bubenický vý-
stup.
16:30 - 17:30 hod. Marta a Rasputin band.

Pódium na náměstí:
10:00 - 10:40 hod. Peregrin – hudba krčem 
a bujarých tržišť.
11:00 - 11:15 hod. Tamboři – tluče bubeníček, 
tluče na buben a svolává hochy ...
11:15 - 12:00 hod. Duro Nux – ozvěna gotiky.
12:00 - 12:40 hod. Jiří Jelínek a spol. – další 
šílený experiment.
13:00 - 13:40 hod. Marta a Rasputin band – 
pouliční šraml k poslechu i tanci.
14:00 - 14:30 hod. Vyhlášení výsledků literár-
ní soutěže „Trutnovský drak“.
15.00 - 16:00 hod. Carromato – úžasné diva-
dlo, které musíte vidět.
16:00 - 16:40 hod. Jirka Jelínek a spol. v říši 
hudby.

16:45 - 17:00 hod. Tamboři – a poté se srnky 
mohou vrátit k pastvě.
17:00 - 18:00 hod. Rajtaraj – poslední zápřah 
před večerním procesím.

Dětská scéna u irské restaurace Nelly Kelly‘s
13:00 - 16:00 hod. Divadlo V kufru sehraje tři 
čtyřicetiminutové pohádkové kusy pro děti. 
Výborná klidová zóna pro naše nejmenší 
a jejich rodiče (i s kafíčkem).

Tu i onde:
10:00 - 17:00 hod. Základní škola V Domcích 
vystaví v garážích UFFA 80 m dlouhý model 
Úpy. Model rekordní – model parádní – měli 
byste vidět!
10:00 - 18:00 hod. Divadlo ANPU – divadélko 
v prostorách náměstí, najděte si je!
10:00 - 17:00 hod. Na nábřeží přehlídka ře-
mesel Domu pod jasanem.
10:00 - 17:00 hod. Na nábřeží klapot vodních 
mlýnků. Dílna s Jaroslavem Dvorským.
10:00 - 17:00 hod. Parkoviště u obchodní 
akademie plné cyklokuriozit na vlastní ne-
bezpečí.
10:00 - 17:00 hod. AL Rašíd – orientální pou-
ťové kejkle, bez kterých to nejde.
10:00 - 17:00 hod. Střelnice u schodů Gale-
rie draka. Úpičtí střelci neminou nikdy cíl. 
A Vy?
Odpoledne na nábřeží při výrobě větrníčků 
s Terezou Komárkovou.
Přes den na nábřeží povozte své ratolesti 
na korábech pouště – velbloudmo tryskem.
Přes den na nábřeží povozte své děti taktéž 
v poníkovém kočáře.
11:00 - 15:00 hod. V Galerii draka průběžně 
startuje celodenní hra „Po stopách zaklada-
telů“. Projděte se zákoutími Trutnova a na-
jděte stanoviště se zajímavými vizuálními 
efekty, které vám připomenou slavné činy 
Albrechta z Trautenbergu a jeho družiny. 
Za 20,- Kč si na závěr hry pod vedením šiku-
lek ze sdružení Bezinky vyrobíte dřevěnou 
figurku drakobijce na věčnou památku naší 
společné slavnosti.
Po celý den bude v provozu i oblíbená kulič-
ková dráha ve Školní ulici.
20:30 hod. Sraz účastníků procesí s drakem. 
Letos nabízíme možnost účasti všem přícho-
zím v naší kutně, kterou po procesí vrátíte 
do Staré radnice.
21:00 hod. UŽ HO NESOU! - PROCESÍ S DRA-
KEM A JEHO NÁSLEDNÉ VYZDVIŽENÍ NA VĚŽ 
STARÉ RADNICE.
A na samotný závěr si ještě počkejte na pe-
kelný ohňostroj, kterým ukončíme letošní 
slavnosti.

Budiž nám nebesa milostiva!

KLUB VOJENSKÉ 
HISTORIE TRUTNOV 
pořádá dne 30. 5. 2015 v prostorách Staré 
radnice k 70. výročí ukončení 2. světové vál-
ky přednášky o zbraních z tohoto období.

První přednáška v 9.30 hod., další v 11 hod., 
ve 13 hod. a poslední přednáška v 15 hod. 
Mezi přednáškami lze besedovat se členy 
klubu. Ke zhlédnutí budou hlavně americ-
ké palné pěchotní zbraně, ruské zbraně, 
různá výstroj a doplňky armád. Uvidíte 
i zbraně, které běžně nejsou v muzeích. 
Začátek akce v 9 hod., ukončení v 17 hod. 
KVH hledá nové členy. Pokud máte zájem, 
nestyďte se přijít a pozeptat.
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Matriční události v březnu 2015
Narozené děti
V měsíci březnu se v trutnovské porodnici na-
rodilo celkem 58 dětí, 30 chlapců a 28 děvčat. 
Z tohoto počtu je 21 občánků města Trutno-
va, 13 chlapců a 8 dívek.

Uzavřené sňatky
V březnu uzavřelo manželství před Městským 
úřadem Trutnov 7 párů.

Úmrtí
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově celkem 
32 občanů (2 úmrtí byla v Pilníkově a 1 v Haj-
nici), 15 mužů a 20 žen. Z celkového počtu 
35 úmrtí bylo 13 občanů Trutnova, 4 muži a 9 
žen.

Jubilea a vítání občánků
Členky komise pro občanské záležitosti na-
vštívily při životních jubileích v měsíci březnu 
celkem 34 spoluobčanů s gratulací, kytičkou 
a malým dárkem. Kytička byla předána i pěti 
občanům z Domova pro seniory v Trutnově, 
středisko R. Frimla, a jedné jubilantce ve stře-
disku Dělnická. Touto cestou ještě jednou 
všem občanům gratulujeme.
V březnu bylo na Staré radnici přivítáno 
do života a zapsáno do pamětní knihy města 
Trutnova 32 nových trutnovských občánků.

Jana Vaňková
oddělení právní, úsek matriky

Mateřské centrum KAROlínka

SpolečenSká rubrika

krátce
Květen 2015 Klub zdraví Trutnov 

zve všechny příznivce zdravého životního stylu 
na setkání u tématu: ABY HLAVA NEBOLELA 
- NEJEN CVIČENÍ NA ŽIDLI. 4. 5. 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

Centrum spokojené ženy 

K-studio:
Středa 13. 5. OM Healing léčebná meditace 
s mantrou ÓM.
Jemné vibrace této slabiky harmonizují všech-
ny úrovně bytí - fyzickou, mentální, emocio-
nální a duchovní. Vstupné: 50 Kč.  
Středa 20. 5. Vím, kdo jsem, a znám potře-
by svého těla. Neznáte? Pak určitě přijďte 
na krásné setkání s ajurvédou a terapeutkou 
Blankou  Martínkovou. Vstupné: 100 Kč.    
Připravujeme: 18. - 21. 6. Dokonalá detoxika-
ce - vaše emoční i fyzická očista. Prodloužený 
víkend na venkově.
Akce začínají v 17.30 hod. Vstupenky si zajis-
těte předem v našem centru, Dělnická 309. 
Počet volných míst je omezen.  Podrobné 
info najdete v našem měsíčníku na http://
www.k-studio.cz/mesicnik.pdf nebo na tel. 
777 286 810.

Poděkování
Děti z MŠ speciální, Na Struze 124, děkují 
panu Čepelkovi a všem zvířátkům ze Lhoty 
u Trutnova za úžasný zážitek.
U Čepelků na statku zažili jsme pohádku … 
Koho jsme tam viděli? Pejska Kettynu, kočič-
ku Lumpika a plno jiných domácích zvířátek. 
Děkujeme.

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

1. 5. – MUDr. Magda Grätzová, zubní ordina-
ce čp. 25, Radvanice, tel.: 499 897 411
2. 5. a 3. 5. – MUDr. Vladimír Hrudík, Žižkova 
239/16, Trutnov, tel.: 499 817 592
8. 5. – MUDr. František Havelka, Veleslavíno-
va 66, Trutnov, tel.: 499 818 509
9. 5. a 10. 5. – MUDr. Eva Jirásková, Hornická 
417, Rtyně v Podkrkonoší, tel.: 776 589 020
16. 5. a 17. 5. – MUDr. Miroslava Kodrová, 
Polská 91/14, Trutnov, tel.: 499 815 585
23. 5. a 24. 5. – MUDr. Zdeňka Kudlejová, Úp-
ské nábřeží 379, Trutnov, tel.: 499 826 532
30. 5. a 31. 5. – MUDr. Irena Millerová, 
nám. K. Čapka 147, Malé Svatoňovice, tel.: 
499 886 384

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.

Vážení klienti,
Centrum pro integraci osob se zdravotním 
postižením Trutnov (dříve Centrum pro zdra-
votně postižené Trutnov) vydává držitelům 
průkazu TP, ZTP a ZTP/P zdarma euroklíče. 
Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou do-
stupnost veřejných sociálních a technických 
zařízení (např. výtahy, plošiny apod.). Lze 
ho použít na řadě míst nejen v ČR, ale i v ze-
mích Evropské unie. Vyzvednout si jej můžete 
v naší kanceláři. 
Dovolujeme si vás také upozornit na služby 
v oblasti sociálně-právního poradenství po-
skytované naším centrem. Také zabezpeču-
jeme půjčování rehabilitačních a kompenzač-
ních pomůcek, např. mechanický a toaletní 
vozík, sedačka do vany a další.

Najdete nás na adrese:
Centrum pro integraci osob se zdravotním 
postižením Trutnov, Horská 5/1 (budova bý-
valého OÚ – naproti autobusovému nádraží)
3. patro, č. dveří 440, Trutnov

Úřední hodiny:
Po, St 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.00 hod.
Út, Čt 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.
Pá 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 14.00 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Věra Stasiňková 
vedoucí CIOZP Trutnov

PONDĚLÍ  

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

9:30 – 11:00 Pondělní hrátky s dětmi

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

ÚTERÝ

8:00 – 12:00 Školka nanečisto

8:30 – 9:30 Angličtina pro dospělé - konverzace

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. 

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

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 

13.30 – 14:15 Hudební stavebnice - pokračující 

POZVÁNKA  
na „Setkání se členy“ 
Místní organizace zdravotně postižených zve 
své členy na pravidelné „Setkání se členy“ 
do restaurace JUNIOR. Setkání se bude konat 
v úterý 12. května 2015 od 14.00 hod. Pro 
toto posezení jsme zajistili zajímavou před-
nášku „O historii hornictví na Žacléřsku“. 

výbor MO zdravotně postižených 

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

Dále nabízíme:
HLÍDÁNÍ DĚTÍ - každý den od 8 do 12 hod. (do kon-
ce června)

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA na příměstské tábory:
7. – 10. 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.

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 formou 
kreativních a pohybových činností. Cena 1 400 Kč.

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.

MC KAROlínka zve širokou veřejnost dne 15. 5. 
2015 od 9 do 16 hod. na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 
V 10 hod. se můžete těšit na velký koncert našich 
nejmenších a další překvapení.

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

Okénko Klubu seniorů
Tímto vás srdečně zveme na další zasedá-
ní našeho klubu ve středu 13. května 2015 
od 15 hodin v Koncertní síni B. Martinů. 
Zasedání bude zpestřeno zábavným progra-
mem, o který se postará taneční a sportovní 
oddíl ReBels Trutnov. Další zasedání se zají-
mavými besedami se bude konat ve středu 
27. května 2015 od 15 hodin v malém sále 
městského úřadu (Moby Dick). 
Všichni jste srdečně zváni.

Miroslav Šafařík, předseda Klubu seniorů
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odbory měStSkého úřadu informují
Jedná se o prostor umístěný v suterénu budo-
vy (sklad) o výměře 17,90 m².

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu ur-
čitou 5 let. Nájemce provede na vlastní nákla-
dy úpravy prostoru k požadovanému způsobu 
využití s tím, že v případě ukončení nájemní 
smlouvy nebude zhodnocení tohoto prostoru 
nájemci uhrazeno. V prostoru nebude povo-
len provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách, ve zně-
ní pozdějších předpisů. Nájem započne nej-
dříve od 1. 6. 2015.

Žádosti je možné podat do: 7. 5. 2015 
do 12.00 hod. Veřejné otevírání obálek: 11. 5. 
2015 v 8.00 hod., malý sál MÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 1 200 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620591, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby. 
K žádosti o pronájem prostoru sloužícího pod-
nikání žadatel musí doložit doklad o složené 
kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení 
kauce. Kauce úspěšného žadatele bude pou-
žita na úhradu nájemného. Neúspěšným ža-
datelům bude kauce vrácena. Kauce nebude 
úročena. V případě odstoupení od uzavření 
nájemní smlouvy ze strany žadatele propadá 
kauce ve prospěch města. 
Žádost je možné podat na předepsaném for-
muláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději 
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti 
uveďte identifikační číslo organizace, případ-
ně přiložte kopii živnostenského listu nebo 
výpisu z obchodního rejstříku. 
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovan-
ské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: 
PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁ-
NÍ, Trutnov – Školní 13, „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
ze dne 24. 3. 2015 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout prostory sloužící podnikání:

Trutnov – Jihoslovanská čp. 31
objekt na st. p. č. 36 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město

Jedná se o prostory sloužící podnikání 
v I. NP o celkové výměře 47,17 m2 (1 pro-
dejna 20,10 m2, 1 výloha 0,76 m2 a 1 sklad 
26,31 m2).

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu ur-
čitou 5 let. Pokud nájemce provede na vlast-
ní náklady úpravy prostor k požadovanému 
způsobu využití, nebude v případě ukončení 
nájemní smlouvy zhodnocení prostorů slou-
žících podnikání nájemci uhrazeno. V pro-
storech sloužících podnikání nebude povo-
len provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách, ve zně-
ní pozdějších předpisů.

Žádosti je možné podat do: 7. 5. 2015 
do 12.00 hod. Veřejné otevírání obálek: 11. 5. 
2015 v 8.00 hod., malý sál MÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 7 000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620590, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby. 
K žádosti o pronájem prostoru sloužícího pod-

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto bytů
Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
ze dne 24. 3. 2015 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout byty:

Trutnov – Bulharská čp. 65
/objekt na st. p. 101/1 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
- kuchyň 10,00 m2, 1. pokoj 28,00 m2, 2. po-
koj 21,00 m2, WC 1,00 m2 (vlastní mimo byt), 
předsíň + sprchový kout 9,00 m2, spíž 1,00 m2 
a sklep 7,50 m2, standardní byt, číslo bytu 1, 
2. podlaží. Topení plynové etážové. V bytě je 
plynový kotel, vodoměry SV, kuchyňská linka 
a sporák.
Orientační výše záloh na služby spojené s uží-
váním bytu: STA 20 Kč/byt, SV 100 Kč/osoba 
– dohoda, osvětlení 40 Kč/osoba, pevný dom. 
odpad 40 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, ko-
mín 40 Kč/komínový průduch, domovní služ-
by 20 Kč/osoba. 

Minimální měsíční nájemné: 4 131 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 5. 5. 
2015 v 8.00 hod. přímo na místě.

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

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře 
- kuchyň 9,73 m2, 1. pokoj 32,42 m2, 2. pokoj 
19,87 m2, 3. pokoj 25,66 m2, koupelna 5,79 
m2, WC 1,18 m2, předsíň 18,64 m2, komora 
4,51 m2 a sklep 15,00 m2, standardní byt, č. 
bytu 1, 2. podlaží. Topení etážové plynové. 
V bytě je sporák, plynový kotel, el. boiler 
a vodoměr SV. 
Orientační výše záloh na služby spojené s uží-
váním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení 40 Kč/
osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba – dle tr-
valého pobytu, SV 100 Kč/osoba, komín 40 Kč/
průduch, domovní služby 20 Kč/osoba.

Minimální měsíční nájemné: 7 067 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 5. 5. 
2015 v 8.15 hod. přímo na místě.

Byty se budou 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 7. 5. 2015 do 12.00 
hod. Veřejné otvírání obálek 11. 5. 2015 
v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov.

Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou k dis-
pozici na internetových stránkách, v inforecep-
ci a na odboru majetku města MěÚ Trutnov.
Bližší informace obdržíte na odboru majetku 
města MěÚ, čís. dveří 409, tel. 499 803 282.

Ing. Radek Hojný, vedoucí odboru majetku města

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto prostor 
sloužících podnikání
Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
ze dne 7. 4. 2015 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout prostory sloužící podnikání:

Trutnov – Školní čp. 13 (sklad)
objekt na st. p. č. 269 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Střední Předměstí

Rekonstrukce ulice 
Boženy Němcové
Mezi investicemi města je v letošním roce 
realizace stavby „Rekonstrukce ulice Bože-
ny Němcové“ v úseku mezi ulicí J. Wolkera 
a Bratří Čapků, která bude zahájena 4. květ-
na. Uzavírka daného úseku ulice bude v ob-
dobí 05 - 08/2015. 
Rekonstrukce stávající komunikace a chodníků 
řeší kompletní výměnu konstrukčních vrstev. 
Stavební práce obsahují sanaci podloží, kon-
strukční vrstvy ze štěrkodrti a stabilizace, úpra-
vu odvodnění komunikace (nové vpusti včetně 
přípojek), komunikace je s živičným povrchem, 
chodníky mají kryt ze zámkové dlažby.
Před rekonstrukcí ulice proběhne i výměna 
plynového potrubí, kanalizace a vodovodu 
včetně domovních přípojek. Postup prací 
na inženýrských sítích a komunikaci bude 
organizován tak, aby omezení přístupu bylo 
v nezbytně nutném časovém období. 
Obyvatele této obytné části žádáme touto 
cestou o trpělivost, shovívavost a vstřícnost 
při provádění stavebních prací. Od zhotovite-
lů budou informováni o omezeních a o mož-
nostech přístupu k objektům. Svoz komunál-
ního odpadu bude zajištěn z dohodnutého 
prostoru, na který popelnice přesune zhoto-
vitel stavebních prací. Provizorní parkování 
vozidel po dobu rekonstrukce bude zajištěno 
na ploše dětského hřiště v ulici Marie Maje-
rové.

Petr Andr, odbor rozvoje města

nikání žadatel musí doložit doklad o složené 
kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení 
kauce. Kauce úspěšného žadatele bude pou-
žita na úhradu nájemného. Neúspěšným ža-
datelům bude kauce vrácena. Kauce nebude 
úročena. V případě odstoupení od uzavření 
nájemní smlouvy ze strany žadatele propadá 
kauce ve prospěch města. 
Žádost je možné podat na předepsaném for-
muláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději 
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti 
uveďte identifikační číslo organizace, případ-
ně přiložte kopii živnostenského listu nebo 
výpisu z obchodního rejstříku. 
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovan-
ské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: 
PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNI-
KÁNÍ, Trutnov – Jihoslovanská 31, „NEOTVÍ-
RAT“.
Žádost je možno vyzvednout v Informační 
recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, 
příp. na odboru majetku města MěÚ Trutnov, 
č. dveří 409 (tel. 499 803 270). Cenová na-
bídka musí být v žádosti vyjádřena číselnou 
hodnotou. 
Po dobu vyvěšení nabídek má žadatel mož-
nost dávat písemné připomínky a námitky, 
nejpozději však do doby možnosti podání 
žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel. 
Žadatel, který podá včas svoji nabídku, má 
možnost zúčastnit se otvírání obálek v termí-
nu výše uvedeném. 
Na pronájem prostorů sloužících podnikání 
není právní nárok, město Trutnov si vyhrazu-
je právo odstoupit od tohoto záměru.

Ing. Radek Hojný 
vedoucí odboru majetku města
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Hledáme náhradní 
rodiče - hledáme nové 
dlouhodobé pěstouny
(Informace pracovnic pro náhradní rodin-
nou péči Městského úřadu v Trutnově)

Pěstounství je jednou z forem náhradní ro-
dinné péče o děti, o které se jejich rodiče 
nemohou, neumějí nebo nechtějí starat. 
Vyžaduje trpělivost, velkou míru tolerance 
a porozumění, dítěti však poskytuje jedi-
nečnou a ničím nenahraditelnou možnost 
vyrůstat v rodinném prostředí. Pěstouni dítě 
vychovávají, poskytují mu domov a zázemí, 
rozhodují o jeho běžných záležitostech. 
Za svoji péči dostávají od státu odměnu 
a na potřeby dítěte měsíční příspěvek. Mají 
zajištěnu odbornou pomoc specializovaných 
organizací v oblasti náhradní rodinné péče. 
Pokud je to v zájmu dítěte, pomáhají udržo-
vat jeho kontakt s biologickými rodiči.
V poslední době začal stát výrazněji podpo-
rovat výchovu dětí v náhradních rodinách 
před péčí ústavní. Je to zřejmé z probíha-
jících mediálních kampaní, které přibližují 
pěstounství široké veřejnosti. I přes tuto 
snahu jsme v loňském roce přijali nejmé-
ně žádostí o dlouhodobou pěstounskou 
péči za posledních několik let. Lidé se totiž 
více zajímají o tzv. přechodné pěstounství 
- novou formu, která je pro pěstouny spíše 
zaměstnáním a pro dítě „přestupní stani-
cí“. Řeší se tím aktuální krizová situace, 
která může trvat několik týdnů, měsíců, 
maximálně však jeden rok. Dítě se pak 
buď vrací zpět do biologické rodiny, nebo 
přechází do trvalé náhradní rodinné péče 
(osvojení, pěstounská péče). Aby měly tyto 
děti kam odcházet, je třeba najít rodiny, 
které se o ně budou starat dlouhodobě.
V našem správním obvodu poskytují pěs-
touni trvalý domov již 38 „cizím“ dětem. 
Složení těchto rodin je poměrně pestré, 
v jedné přijali dokonce 4 děti, v několika 
dalších 3 děti, zbývající se starají o jedno 
dítě nebo sourozeneckou dvojici. Přesto 
stále zůstává v dětských domovech, krizo-
vých centrech i v přechodné pěstounské 
péči dost malých dětí, které na svou pří-
ležitost teprve čekají a čas jim utíká. Čím 
jsou starší, tím více jim hrozí, že zůstanou 
až do dospělosti v ústavní výchově.
Pokud jste tedy někdy uvažovali o náhradní 
rodinné péči, nebo se jen chcete dozvědět 
více, přijďte si s námi na toto téma nezávaz-
ně popovídat. Velmi rády vám problemati-
ku podrobněji vysvětlíme, vyslechneme si 
vaše názory a seznámíme vás s podmínka-
mi, které je potřeba splnit. Jestliže se pak 
rozhodnete rozšířit svoji rodinu o nového 
člena, pomůžeme vám se žádostí, která se 
podává přímo u našeho úřadu.

Kontakty na pracovnice pro náhradní ro-
dinnou péči odboru sociálních věcí, školství 
a zdravotnictví Městského úřadu v Trutnově: 
Mgr. Irena Adamcová, tel.: 499 803 161,  
e-mail: adamcova@trutnov.cz
Bc. Hana Balcarová, tel.: 499 803 163,  
e-mail: balcarova@trutnov.cz
Bc. Soňa Mědílková, tel.: 499 803 173,  
e-mail: medilkova@trutnov.cz

Z podkladů pracovnic pro náhradní rodin-
nou péči zpracovala Mgr. Irena Adamcová

V letošním roce proběhne realizace stavby 
„Rekonstrukce ulice Smetanova“, která bude 
zahájena 4. května ve směru od ulice Bohu-
slava Martinů k ulici Novodvorská. Celková 
uzavírka ulice v tomto úseku bude v obdo-
bí 05 - 11/2015. Z důvodu velkého rozsahu 
na sebe navazujících prací byla stavba v rám-
ci koordinace rozdělena do čtyř dílčích sta-
vebních úseků. Tyto úseky budou postupně 
úplně uzavírány a po dokončení prací zpět-
ně zpřístupněny do režimu slepé ulice. Doba 
uzavírky jednoho úseku se předpokládá 
v délce cca 3 měsíce. Uzavírky těchto úseků 
se prolínají s postupem prací na inženýrských 
sítích, které budou organizovány tak, aby 
omezení přístupu bylo v nezbytně nutném 
časovém období. Z důvodu bezpečného sta-
veništního provozu v uzavřené části ulice ne-
bude zde možné parkovat ani dlouhodobě 
stát s vozidly.
Rekonstrukce stávající komunikace a chodníků 
řeší kompletní výměnu konstrukčních vrstev 

a výměnu veřejného osvětlení. Stavební práce 
obsahují sanaci podloží, podkladní konstrukč-
ní vrstvy ze štěrkodrti a stabilizace, úpravu 
odvodnění komunikace (nové vpusti včetně 
přípojek), komunikace je s živičným povrchem, 
chodníky mají kryt ze zámkové dlažby.
Před stavebními pracemi na rekonstrukci ko-
munikace proběhne výměna plynového po-
trubí, kanalizace a vodovodu včetně domov-
ních přípojek. Obyvatelé dotčené části ulice 
budou od zhotovitelů postupně informováni 
o omezeních a o možnostech přístupu k ob-
jektům. Svoz komunálního odpadu z prostoru 
prováděných stavebních prací bude po jejich 
dobu zajišťován z dohodnutých svozových 
míst, na která přesun popelnic zajistí vždy 
zhotovitel provádějící stavební práce.
Obyvatele dotčené obytné části touto cestou 
žádáme o trpělivost, shovívavost a vstřícnost 
při provádění stavebních prací.

Petr Andr
odbor rozvoje města

Jednou z povinností každého chovatele psů 
je držet všechny psy starší 3 měsíců v imunitě 
proti vzteklině, to znamená nechat přeočko-
vat všechny již očkované psy a poprvé očko-
vat štěňata ve stáří 3 měsíců. 
Povinnosti vyplývající z vyhlášených ochran-
ných a zdolávacích opatření se vztahují 
na všechny fyzické i právnické osoby, které 
mají sídlo, vyvíjejí činnost nebo se zdržují 
na území města Trutnova. 
Hromadné očkování bude organizováno 
a prováděno ve stanovených obvodech ve-
terinárním lékařem střediska VETERINÁŘ, 
s.r.o., Trutnov ve spolupráci s městským úřa-
dem. 

Městský úřad v Trutnově upozorňuje, že 
na základě výše uvedeného bude dne 30. 5. 
2015 prováděno očkování psů proti vztekli-
ně. Očkování psů je povinné a je hrazeno ma-
jitelem (200 Kč očkování pouze proti vztekli-
ně, 300 Kč kombinovaná vakcína).

Časový harmonogram očkování 30. 5. 2015
8.00 -  8.10 hod. Libeč, prodejna
8.20 -  8.35 hod. Voletiny, bývalá   

 samoobsluha
8.50 -  9.00 hod. Lhota, bývalá prodejna

9.10 -  9.15 hod. Adamov, JUTA
9.25 -  9.35 hod. Bohuslavice, restaurace
9.45 - 10.05 hod. Poříčí, u kostela
10.15 - 10.20 hod. parkoviště u zimních  

 lázní
10.30 - 10.40 hod. u restaurace DRUŽBA
10.50 - 11.00 hod. Volanov, ZD 
11.10 - 11.15 hod. Oblanov, křižovatka
13.00 - 13.05 hod. Bojiště, školka
13.40 - 13.45 hod. Nový Rokytník, zastávka 

autobusu
13.50 - 14.00 hod. Starý Rokytník, bývalá 

pošta
14.30 - 14.35 hod. Babí, bývalá restaurace
14.50 - 15.00 hod. Horní St. Město, rest. 

U Kousala
15.05 - 15.20 hod. Horní St. Město, u hřiště
15.30 - 15.40 hod. Nové Dvory, Dvoračka

Další informace pro majitele psů podá vete-
rinární středisko VETERINÁŘ, s.r.o., Trutnov, 
telefon č. 499 815 815.
Při porušení výše uvedené povinnosti bude 
postupováno podle § 48 zák. č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
s odkazem na § 4 odst. 1 d, f) zák. č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči.

Alena Troblová, odbor finanční

Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním 
registru vozidel pouze odhlášeno předcho-
zím provozovatelem, musíte podat na místně 
příslušný úřad obce s rozšířenou působnos-
tí do 30. června 2015 žádost o zápis vlast-
níka a provozovatele do registru silničních 
vozidel. V případě občanů Trutnova tak lze 
učinit na oddělení dopravně správních agend 
Městského úřadu Trutnov (Horská 932). Po-
kud žádost nepodáte, vozidlo administrativ-
ně zanikne a už nepůjde přihlásit.
Ministerstvo dopravy z toho důvodu vytvořilo 
webovou aplikaci prostřednictvím, které si lze 
ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník 
vozidla - vozidlo není v tzv. „polopřevodu“.
Aplikace je dostupná na webové adrese: 
www.dokonceteregistraci.cz.

Kontrolu lze provést na základě vložení čísla 
osvědčení o registraci vozidla (tzv. „malého 
technického průkazu“). Po potvrzení jsou 
sděleny informace, zda je registrace vozidla 
dokončena nebo je nutné registraci dokončit, 
tj. zapsat vlastníka vozidla k určitému datu. 
Pro úplnost upozorňujeme, že výpis z před-
mětné aplikace má pouze informační cha-
rakter, budete-li mít jakoukoli pochybnost, 
doporučujeme navštívit místně příslušný úřad 
obce s rozšířenou působností.
Další informace o vozidlech s nedokončenou 
registrací naleznete na webových stránkách 
ministerstva dopravy: www.mdcr.cz.

Petr Bartůněk
oddělení dopravně správních agend

Rekonstrukce ulice Smetanova

Pozor na „polopřevody“,  
hrozí vyřazení auta z provozu!

OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ
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Zprávy Z měSta

Manželská a rodinná poradna RIAPS je otevře-
ná denně od pondělí do pátku, od 7.30 do 16.00 
hod. Je určená pro jednotlivce, partnery a rodi-
ny, které se ocitly v tíživé životní situaci, něco 
je trápí a něčemu, co se děje kolem nich, ne-
rozumí. Konzultace probíhají buď individuální, 
v páru či s celou rodinou. Úzce spolupracujeme 
s orgány sociálně-právní ochrany dětí Trutno-
va i jednotlivých měst z okolí. Více informací 
naleznete na našich webových stránkách nebo 
na telefonu 499 814 890, 731 441 264. 
I nadále trvá stav přetíženosti ambulancí, kvůli 
níž nastala dočasná omezení v přijímání no-
vých pacientů. Dobrou zprávou naopak je, že 
se pravděpodobně rozšíří řada zaměstnanců 
o jednoho lékaře - psychiatra. V provozu je 
i adiktologická ambulance. Kontakt na sestru 
je 499 320 327, 725 720 341, ambulance.trut-
nov@seznam.cz. 
Europoslanec Miroslav Poche věnoval Kontakt-
nímu centru finanční dar, z jehož podstatné 
části bude nakoupeno 80 ks testů na přítom-
nost drog v moči určených abstinujícím mat-
kám – uživatelkám drog, které poradenských 
služeb Kontaktního centra využívají. Práce 
s rodiči, kteří mají potíže s užíváním návyko-
vých látek, patří mezi aktivity, při kterých Kon-
taktní centrum spolupracuje s orgány sociálně- 

právní ochrany dětí jednotlivých měst okresu 
Trutnov.
V březnu jsme měli možnost prezentovat smě-
rem k veřejnosti výrobky našich klientů ze 
stacionáře v rámci velikonočních výstav, které 
byly realizovány v Městské knihovně Trutnov 
a ve Františkánském klášteře v Hostinném. 
Uspořádali jsme také setkání osob blízkých 
našich klientů, při kterém měli pozvaní hosté 
možnost sdílet své osobní zkušenosti ze souži-
tí s lidmi s duševním onemocněním. Důležitá 
byla vzájemná komunikace a projevovaná em-
patie mezi zúčastněnými klienty a jejich blíz-
kými. Mnozí si tak mohli odnést nejen nový 
úhel pohledu, ale možná i pozměnit své zažité 
stereotypy či předsudky o problematice dušev-
ního onemocnění.  
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Shel-
ter Riaps je otevřené od pondělí do čtvrtka, 
od 13.00 do 18.00 hod. Je určené pro děti, 
mládež a mladé dospělé ve věku od 6 do 26 
let. Celé odpoledne se tu hrají hry, vyrábí se tu, 
kreslí, ale co je nejdůležitější, děti tu mohou 
řešit své problémy, chodit sem na doučování, 
poradit se ve všech oblastech jejich života. 
Více informací na našich webových stránkách: 
http://www.riaps.cz/shelter a na Facebooku: 
NZDM Shelter

Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb 

RIAPS

Mateřská škola, Trutnov oznamuje, že 
v termínu od 18. 5. do 21. 5. 2015, v době 
od 10.00 do 14.00 hod. bude probíhat 
na jednotlivých pracovištích Mateřské ško-
ly, Trutnov zápis k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2015/2016. 
Zákonný zástupce, který bude mít zájem 
o umístění dítěte na některé z pracovišť sub-
jektu, se k zápisu dostaví ve výše uvedeném 
termínu s dítětem, jeho rodným listem a oč-
kovacím  průkazem. V případě zdravotního 
postižení s vyjádřením školského poradenské-
ho zařízení. Žádost o přijetí dítěte do mateř-
ské školy a bližší informace o průběhu zápisu 
lze získat na vybraných pracovištích Mateřské 
školy, Trutnov:
•	 KOMENSKÉHO 485, 541 01 Trutnov - vedou-

cí pracoviště: Eva Kisková, tel.: 499 814 957, 
e-mail: e.kiskova@mstrutnov.cz 

•	 GORKÉHO 289, 541 01 Trutnov - vedoucí pra-
coviště: Miroslava Babková, tel.: 499 816 354, 
e-mail: m.babkova@mstrutnov.cz 

•	 ŽIŽKOVA 465, 541 01 Trutnov - vedoucí praco-
viště: Bc. Ilona Nesvadbová, tel.: 499 817 632, 
e-mail: i.nesvadbova@mstrutnov.cz 

•	 V DOMCÍCH 106, 541 01 Trutnov - vedoucí pra-
coviště: Mgr. Petra Trnovská, tel.: 499 815 711, 
e-mail: p.trnovska@mstrutnov.cz 

•	 TKALCOVSKÁ 542, 541 01 Trutnov - vedoucí 
pracoviště: Jarmila Vondráčková, 
tel.: 499 816 701, 
e-mail: j.vondrackova@mstrutnov.cz 

•	 NOVODVORSKÁ 617, 541 01 Trutnov - ve-
doucí pracoviště: Bc. Lenka Müllerová, 
tel.: 499 814 915, 
e-mail: l.mullerova@mstrutnov.cz 

•	 ÚPSKÁ 559, 541 02 Trutnov 2 - vedoucí pra-
coviště: Bc. Dana Faltová, tel.: 499 732 363, 
e-mail: d.faltova@mstrutnov.cz 

•	 HORSKÁ 282, 541 02 Trutnov 2 - vedoucí pra-
coviště: Mgr. Radomíra Viková, 
tel.: 499 733 387, 
e-mail: r.vikova@mstrutnov.cz 

•	 BENEŠOVA 222, 541 03 Trutnov 3 - vedoucí 
pracoviště: Mgr. Oluše Hejnová, 
tel.: 499 841 690, 
e-mail: o.hejnova@mstrutnov.cz 

•	 VOLETINY 128, 541 03 Trutnov 3 - vedoucí pra-
coviště: Marcela Jarkovská, tel.: 499 841 215, 
e-mail: m.jarkovska@mstrutnov.cz 

•	 NÁCHODSKÁ 359, 541 01 Trutnov - vedoucí 
pracoviště: Jana Vejsadova, tel.: 499 828 534, 
e-mail: j.vejsadova@mstrutnov.cz 

O přijetí dítěte v rámci zápisu k předškolní-
mu vzdělávání nerozhoduje datum ani pořadí 
podané žádosti. Děti jsou na vybraná praco-
viště subjektu přijímány v souladu se Zásada-
mi upravujícími přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání do Mateřské školy, Trutnov a pře-
stupy mezi jednotlivými pracovišti pro školní 
rok 2015/2016 zveřejněnými na jednotlivých 
pracovištích a na www.mstrutnov.cz

Vladimíra Priputenová
ředitelka mateřské školy

O Z N Á M E N Í  
O ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Příchod máje studenti 
oslaví opět hudbou

I v letošním roce se v našem městě bude ko-
nat tradiční studentská slavnost, tentokrát 
nesoucí název Trutnovský majáles 2015. Usku-
teční se ve čtvrtek 7. 5. před společenským 
centrem UFFO. Bohatý program je připraven 
nejen pro studenty. 
Ve 13:30 h zahájí akci majálesový průvod 
městem vedený od Uffa a vrcholící tamtéž vy-
hlášením krále a královny majálesu. Od 14:30 
do 22 hodin bude následovat pestrý hudební 
blok, během kterého se na jevišti vystřídá 7 
kapel napříč hudebními žánry z různých kou-
tů České republiky. 
Koncerty zahájí kapela Kafehever složená 
převážně ze studentů trutnovského gym-
názia. Po nich vystoupí domovské seskupe-
ní Effect, vrchlabští Lucky Losers, v 17:40 h 
roztancuje publikum temperamentní kapela 
Band-a-ska z Týniště nad Orlicí hrající v rytmu 
„ska“. V 18:45 h rozjedou svou show se sku-
pinou K2 holky z Hradce Králové a v 19:50 h 
vyvrcholí hudební blok vystoupením kapely 
READY KIRKEN! Ve 21:00 h zakončí celý pro-
gram pražská kapela Prague Conspiracy. Poté 
se akce přesouvá do Pasáže, kde proběhne 
majálesová afterparty.
Trutnovský majáles není akce pouze pro stu-
denty, ale pro širokou veřejnost všech věko-
vých skupin. Proto jste všichni srdečně zváni. 
Vstup je volný.

Daniela Nováčková

Oznámení o zápisu k předškolnímu  
vzdělávání pro školní rok 2015/2016
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Anna K
Turbo | UDG 

Pink Floyd revival
12:OO FLENDRS 13:3O TRAKTOR 15:OO TURBO 
16:3O MEMPHIS 18:OO EFFECT 19:3O ANNA K 

21:OO UDG 22:3O PINK FLOYD REVIVAL

Vstupné: 13O Kč předprodej | 15O Kč na místě | děti od 1OO do 13O cm v doprovodu rodičů 4O Kč 
e-mail: info@pivofest.cz | tel.: 777 642 OO9 | vstupenky online www.kupvstupenku.cz
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Podpořte 13. a 14. května 
Květinový den!
Také v tomto roce se uskuteční jako součást 
mezinárodní kampaně proti rakovině za zlep-
šení léčby a výzkumu nádorových onemocnění 
ve středu dne 13. května již 19. ročník celo-
národní veřejné sbírky Květinový den s ozna-
čením Český den proti rakovině 2015. Akce je 
zaměřena na výchovu ke zdravému způsobu 
života v rodině a na prevenci před rizikovými 
faktory, spolupodílejícími se na nádorových 
onemocněních. Účelem sbírky je nádorová pre-
vence, zlepšení kvality života onkologických 
pacientů, podpora onkologické výchovy, vý-
zkumu a vybavení onkologických center. Hlav-
ním tématem sbírky a letáků bude tentokrát 
prevence nádorů reprodukčních orgánů. 
Tradičním symbolem sbírky je žlutý květ mě-
síčku lékařského, barva stužky u kytiček bude 
letos stříbrná. Kvítek bude opět nabízen za mi-
nimální příspěvek 20 Kč. Novinkou je veřejnos-
tí vítaná možnost doprodeje zbylých kytiček 
i následující den, tedy ve čtvrtek 14. května.
V našem regionu se Květinovému dnu dlouho-
době věnuje Liga proti rakovině Náchod se síd-
lem v budově MěÚ Náchod, Palachova 1303, 
která již více než 20 let působí ve sféře preven-
ce a podpory nemocných. Díky její spolupráci 
s 15 středními školami a skauty v mnoha měs-
tech a obcích Náchodska, Broumovska, Policka, 
Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska jsme 
oblastí, kde lidem není zdraví lhostejné a kde 
má Květinový den každoroční podporu.
Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlav-
ním cílem, pomozte prosím i vy!

Liga proti rakovině Náchod

Táborník, o.s., pořádá další 
ročník oblíbeného dětského 
letního tábora
Letošní téma: Putování v čase
Kde: Pavlátova louka - Nové Město nad Metují
Kdy: 11. 7. – 22. 7. 2015
Pro: děti 5  –  16 let
Ubytování: v chatkách po 4 –  6 dětech
Cena: 4200,- Kč
Kontakt: Věra Hanušová, Vlčice 100, 541 01 
Trutnov, tel.: 775 552 426, e-mail: tabor.lako-
pa@seznam.cz, www.ldt-lakopa.webnode.cz.

První jarní výlet
Letošní sezonu výletů zahajuje pobočný spo-
lek Trutnov Svazu diabetiků České republi-
ky výletem do Ratibořic, který se uskuteční 
ve čtvrtek 14. května. Z Trutnova pojedeme 
vlakem v 8.40 hod. do Starkoče. Odtud se vy-
dáme pěšky přes Zlíč k mlýnu do Ratibořic. 
Prohlédneme si mlýn, Staré bělidlo, zámec-
kou zahradu a případně zámek. Odpoledne 
půjdeme pěšky přes bažantnici na nádraží 
do České Skalice a odtud vlakem zpět do Trut-
nova. Předpokládaný návrat je v 17.20 hod. 
Celková délka pěší trasy je asi 7 km. Výlet se 
koná na vlastní náklady účastníků. Sraz je 
v 8.30 hod. na vlakovém nádraží v Trutnově. 
Srdečně zveme nejen naše členy, ale i ostatní 
diabetiky a další zájemce. Zúčastněte se a ak-
tivní turistikou prospějte svému zdraví.

Výbor pobočného spolku Trutnov  
Svazu diabetiků ČR

Nástrojaři z trutnovské 
průmyslovky uspěli v soutěži 
odborných dovedností
Ve dnech 10. až 11. března 2015 se žáci tře-
tího ročníku učebního oboru nástrojař zú-
častnili celostátního kola finále soutěže od-
borných dovedností. Pedagogický doprovod 
a odbornou konzultaci zajišťoval učitel od-
borného výcviku pan Zdeněk Knap. Soutěž 
se konala v dílnách odborného výcviku SOU 
Svitavy. Každou školu reprezentovali dva 
žáci, kteří během soutěže museli prokázat 
své praktické dovednosti a teoretické znalos-
ti. V praktické části každý žák zhotovil výro-
bek dle předložené dokumentace. Hodnoticí 
komise posuzovala funkčnost a kvalitu pro-
vedení montáže. Následná teorie zahrnovala 
část technologie, výpočty, technické kreslení, 
rozbor tolerance uložení a test odborných 
znalostí. 
Titul nástrojař roku získal v kategorii jednotliv-
ců Martin Brádler ze Střední průmyslové školy, 
Trutnov, Školní 101. V kategorii družstev navíc 
průmyslováci obsadili hodnotné druhé místo, 
když Martina Brádlera doplnil Daniel Vašata. 
Z uvedených výsledků je zřejmé, že jsou žáci 
z trutnovské průmyslovky dobře připraveni 
na blížící se závěrečné zkoušky i na přechod 
do profesní praxe. Nepopiratelný podíl na vy-
nikajících výsledcích žáků mají i jejich učitelé 
odborného výcviku a teorie. 
Výše uvedeným žákům děkujeme za příklad-
nou reprezentaci školy a vzorné chování bě-
hem akce celorepublikového významu.

Petr Karajanis, Jan Kafka 

Pozvánka
Děti z odloučeného pracoviště MŠ „Stonož-
ka“, Benešova ul., Trutnov 3, zvou poříčské 
spoluobčany, babičky, dědečky, tetičky, strýč-
ky na  Akademii ke Dni matek.
Taneční, hudební i divadelní vystoupení dětí 
se uskuteční ve středu 13. 5. 2015 od 9.30 
hod. v budově mateřské školy.
Na všechny se moc těšíme. 

Oslavy 55. výročí školy
Naše škola ZŠ Trutnov, Komenského 399, sla-
ví v tomto roce 55. výročí od svého otevření. 
Již týden před hlavním setkáním startujeme 
symbolickým štafetovým závodem „Pětapa-
desátka“ v centru města. Běhu se zúčastní 
55 závodníků, z toho 54 dětí vybraných 
z jednotlivých tříd a jeden učitel. Přijďte nás 
ve čtvrtek 7. května v 9 hod. na Krakonošo-
vo náměstí podpořit a fandit všem běžcům, 
jež v cíli čeká sladká odměna.
Na štafetový běh navazuje o týden později 
slavnostní odpoledne v budově naší školy. 
14. května 2015 od 15 do 18 hod. jste sr-
dečně zváni vychutnat si s námi školu vše-
mi smysly! Čeká Vás nahlédnutí do historie 
školy, vystoupení žáků, questing (cesta 
plná zábavy a poučení), výstavy zajímavostí 
ze školního prostředí i oblíbená venkovní 
kavárna. K veselení i ke shledání se známý-
mi tvářemi zveme nejen všechny současné 
žáky, absolventy a jejich milé rodiče, ale 
také současné i bývalé zaměstnance. Přijď-
te zavzpomínat, těšíme se na Vás!

Mgr. Tereza Bradnová, ZŠ Komenského

Zápis do Mateřské 
školy speciální, 
Na Struze 124 

Mateřská škola speciální, Na Struze 124, vás 
tímto srdečně zve k zápisu, který se bude ko-
nat dne 13. 5. 2015 od 8.00 do 15.00 hodin.
Co nabízíme: bezplatné školné, každoden-
ní individuální, intenzivní logopedickou 
péči v každé třídě, málopočetný kolektiv 
rodinného typu. Zaměřujeme se na kvalitní 
přípravu dětí na vstup do školy. Pro všech-
ny děti vytváříme individuální plán, který 
vychází z momentálních schopností dětí 
a přibližuje je k jejich osobnímu maximu. 
Přihlížíme k individuálním potřebám kaž-
dého dítěte s profesionálním přístupem. 
Pestrý a vyvážený jídelníček.
Rodiče nebo zákonný zástupce musí přijít 
s dítětem a donést jeho rodný list a očkovací 
průkaz, průkaz totožnosti rodiče (zákonné-
ho zástupce), popřípadě doklad o zmocnění 
zastupovat dítě v přijímacím řízení a vyjád-
ření školského poradenského zařízení.
Bližší informace na tel. čísle: 724 885 932 
(ředitelství školy) nebo www.msspctu.cz 
Těšíme se na Vás!
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Mateřský klub 
ŽELVIČKA,
při ZŠ, Mládežnická 536, Trutnov 2
www.zelvicka.webnode.cz

Pravidelný provoz v MK Želvička najdete 
na www.zelvicka.webnode.cz

Jednorázové akce:

7. 5. MRAVENIŠTĚ MARKOUŠOVICE – před-
náška, představení sdružení - 9:30 h
– komunitní vzdělávací centrum
– představení mateřské školy Mraveniště, 

která je v provozu od 2. 3. 2015, informace 
o vzniku základní školy, která je zaregis-
trována na Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR. Výuka v této škole začne 
1. 9. 2015!

14. 5. DĚTSKÝ DEN - od 16 h
– pohádkové postavy Vás provedou jedno-

duchými úkoly až do cíle, kde bude čekat 
odměna, výtvarná dílnička, skákací hrad, 
odměny v písku, malování na obličej a pří-
jemné posezení.

28. 5. PŘEDNÁŠKA – JAK DOKONALE ZABÍT 
SEBEVĚDOMÍ SVÉHO DÍTĚTE - 16 – 18 h
– čemu se ve výchově vyhnout, aby z dítěte 

vyrostl sebevědomý dospělý
– cena: 20,- Kč (20 % ze zisku bude posláno 

na konto Dobrého anděla)
– přednášející: Marcela Krejcarová, www.ve-

domesebevedomi.cz

PORADNA PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJE 
KOJENCŮ
• 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.
– lektorka: Mgr. Iva Bolehovská - akreditova-

ný instruktor z týmu paní Evy Kiedroňové, 
tel. 605 414 719

Všechny aktivity MK Želvička jsou přístupné 
široké veřejnosti!

Lenka Kuchařová, DiS.

Rok 1811 nám nabízí v trutnovské historii i za-
jímavé, byť otřesné nahlédnutí do tehdejšího 
soudnictví. Apelační rada rytíř Jordan ve své 
písemné zprávě z 9. ledna poukazuje na pra-
podivné poměry na trutnovském soudu, přede-
vším na špatné zacházení s vězni. Hlavním viní-
kem je radní Gröger pověřený soudní činností. 
Podle vlastního doznání bil při výslechu karabá-
čem uvězněnou Barboru Mayovou, ač mu bylo 
známo, že je v jiném stavu. Jinou trestankyni 
stejného jména, Františku Mayovou, která byla 
ve vězení rovněž pro krádež, honil při vyšetřo-
vání po místnosti v radnici a bil ji při tom bičem 
hlava nehlava. Udeřil ji tenkrát tak silně, až jí 
odlétl čepec. Podobně bezohledně si počínal 
i v jiných případech vyšetřování.
U trutnovského soudu byl v ten čas neuvěřitel-
ný nepořádek. Nevedly se záznamy o výpově-
dích vězňů, nepřihlíželo se k jejich zdravotnímu 
stavu, ve vězení bývala držena řada provinilců 
dlouho bez rozsudku. Mnozí se o svém odsou-
zení dlouho nedověděli, někdy jen prostřed-
nictvím soudního sluhy, přičemž záleželo jen 
na jeho paměti nebo svévoli, aby délku trestu 
nepopletl. Vězňové byli také často pracovně 
zneužíváni magistrátními úředníky nebo řeme-
slnými výrobci, např. při zpracování lnu. Od roku 
1805 se nevedly žádné soudní protokoly. Ně-
kteří vězni byli i v noci spoutáni v železech, 
někteří i ve dne při práci. U všech byla zjištěna 
podvýživa. Denní stravou bylo 25 deka chleba 

a několik posolených brambor. Trestanecký šat 
neměli, nahrazovaly ho roztrhané špinavé had-
ry. I prostorově bylo vězení v tehdejší Vězeňské 
ulici doslova nacpáno v místnosti o rozloze 3,5 
x 3 m. Bylo v ní až 6 osob. Nemocným trestan-
cům nebylo poskytováno žádné ošetření. Být 
zavřen v trutnovském vězení bylo prý už samo 
o sobě opravdovým trestem. 
Po zakročení apelačního rady Jordana se po-
stavení i dvou uvedených trestankyň částečně 
zlepšilo. Náhradou za utrpěná příkoří při vy-
šetřování byly jejich tresty zmírněny. Barboře 
Mayové bylo prominuto při osmiletém žalářo-
vání každotýdenní zostření trestu čtvrtečním 
půstem, Františce Mayové bylo odpuštěno 10 
ran na pamětnou při zakončení jejího uvěznění 
– již předtím jich dostávala více. Přes uvedená 
zjištění o tvrdém zacházení s vězni našla vyšet-
řující komise pro radního Grögra řadu poleh-
čujících okolností. Byla mu udělena jen důtka 
s výstrahou, že bude zbaven své funkce, jinak 
ale komise nalezla pro jeho počínání jenom 
řadu omluv a výmluv. Je prý přepracován, nemá 
dostatek pomocníků, musí mnoho zákroků 
provádět sám. Má prý také malý plat, i když už 
několik let žádá o jeho zvýšení. A tehdejšímu 
starostovi Reichenbachovi, který měl dozírat 
na činnost svého podřízeného, bylo vysloveno 
také jen formální pokárání. Svůj úřad zastával 
poté až do roku 1815.

Antonín Just

pohledy do minuloSti

Trutnov v 19. století

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

V měsíci květnu 2015 vás zveme na tyto se-
mináře:

● Péče o klienty s demencí
Termín: 5. 5. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena 850,- Kč/osoba

● Time management v sociálních službách 
akreditace MPSV
Termín: 21. 5. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena 850,- Kč/osoba

● První pomoc a úvod do zdravovědy 
pro pracovníky v sociálních službách
Termín: 26. 5. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena 850,- Kč/osoba

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

Škola nanečisto
Jedno páteční dubnové dopoledne jsme s na-
šimi předškoláky přijali pozvání do ZŠ R. Frim-
la od paní ředitelky Mgr. Jitky Libřické. Kolek-
tiv 1. stupně pro nás připravil kouzelné chvíle 
ve školních lavicích, před tabulí, v tělocvičně 
a ve školní družině. 
Jako poděkování všem pedagogům je tu pár 
ohlasů od dětí.
„Mně se líbilo úplně všechno, hlavně ta atrak-
ce, kde se cvičí. Mně taky tělocvična a taky ta 
třída, kam chodí můj brácha. Já jsem maloval 
a paní učitelka se dívala, jak držím tužku. Už 
vím, co se dělá ve škole – píše, čte a šplhá. Vyrá-
bění bylo bezva, na obrázku byla louka a tam 
jsem lepila zvířátka. Já se tam moc těším.“

Kolektiv MŠ Novodvorská

Dětský tábor Krakonoš
Týdenní dětské tábory 4. 7. – 29. 8. 2015, chata 
Anička, Velká Úpa 270, Pec pod Sněžkou. Od-
jezd a příjezd vždy v sobotu. Cena 1 700,- Kč 
dítě/týden. 5x denně strava, pitný režim, uby-
tování, ostatní akce (výlety …). Po celou dobu 
pobytu je přítomen zdravotník. 
Pořádá Ing. Ivo Trpkovič, 14 let praxe jako 
hlavní vedoucí dětských táborů.
Přihlášky a info na e-mail: trpkovic@seznam.
cz nebo na tel. 775 142 739.

Letní dětský tábor „Méďa“
Termín konání: 
I. běh: 28. 6. – 3. 7. 2015
II. běh: 5. 7. – 17. 7. 2015
Cena: I. běh – 2 590,- Kč, II. běh – 4 590,- Kč
Místo konání: Areál Studená Voda, obec 
Božanov. Tábor je určen především pro děti 
od 5 do 16 let.
Srdečně Vás zveme na náš klasický letní dět-
ský tábor v srdci broumovských skal. Tábor 
je zaměřen jako ozdravný pobyt v přírodě 
k regeneraci sil, aktivní odpočinek vyplněný 
hrami a zábavou, při které klademe důraz 
na získání nových znalostí, dovedností, ale 
především na zlepšení mezilidských vztahů 
a kamarádství mezi dětmi. To vše pod vede-
ním a dohledem kvalifikovaných táborových 
vedoucích. Cena zahrnuje: ubytování ve zdě-
né budově (menší děti) a dřevěných 4 – 6lůž-
kových chatkách, pravidelná strava 5x denně 
+ druhá večeře, celodenní pitný režim, lékař-
ský dohled po celou dobu tábora, doprava 
z Trutnova do místa konání a zpět.
Informace a přihlášky je možné získat na in-
ternetových stránkách tábora www.tabor-
meda.cz nebo na telefonu organizátora 
a hlavní vedoucí tábora Petry Vočadlové, 
tel.: 606 480 010 nebo 606 220 164.

Mateřská škola DRÁČEK 
slaví narozeniny
V letošním roce oslaví naše mateřská 
škola 40. výročí od svého otevření.
Zveme rodiče a jejich děti na Dny ote-
vřených dveří, které se budou konat ve 
dnech 11. až 14. května v čase od 10.00 
do 11.00 hod.
Zveme také bývalé zaměstnance dne 
15. května v čase od 10.00 do 11.00 hod. 
zavzpomínat a nahlédnout do prostor 
naší školky.
Určitě budete překvapeni, jak se ško-
lička uvnitř změnila a věk jí na kráse 
neubral.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Kolektiv MŠ Dráček
Odloučené pracoviště MŠ Žižkova Trutnov  
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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

OKRESNÍ SOUTĚŽ VE ZPĚVU 2015

StřediSko volného čaSu, trutnov
informuje

Přehlídka tanečních  
souborů SVČ Trutnov

V krásných prostorech trutnovské Základ-
ní umělecké školy se v úterý 24. března 
a ve středu 25. března 2015 uskutečnila okres-
ní soutěž ve zpěvu. Tato je určena pro žáky 
základních škol a žáky nižšího stupně gym-
názií. Soutěžilo se v pěti věkových skupinách 
a ve dvou kategoriích - sólo a duo. Malí zpě-
váci zde mohli předvést své hudební nadání 
a jejich pedagogové načerpat novou inspiraci 
do další práce s talenty. Všem zúčastněným 
děkujeme a těšíme se na příští ročník.

0. kategorie - sólo
1. Veronika Rusová - ZŠ Lány, Úpice
2. Veronika Vavrušová - ZŠ br. Čapků, Úpice
3. Nela Bednářová - ZŠ R. Frimla, Trutnov

1. kategorie - sólo
1. Vítek Pilař - ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králo-
vé n. Labem
2. Julie Melicharová - ZŠ Batňovice
3. Anežka Baťková - ZŠ a ZUŠ Rtyně v Pod-
krkonoší
Čestné uznání - Antonie Stoklásková - ZŠ 
kpt. Jaroše, Trutnov

1. kategorie - duo
1. Anna Medlíková, Vítek Pilař - ZŠ Schulzovy 
sady, Dvůr Králové n. Labem
2. Vanesa Šenfeldrová, Veronika Němečková 
- ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové n. Labem
3. Anežka Baťková, Bára Švehlová - ZŠ a ZUŠ 
Rtyně v Podkrkonoší

2. kategorie - sólo
1. Matěj Břeň - ZŠ R. Frimla, Trutnov
2. Adam Horáček - ZŠ Strž, Dvůr Králové n. 
Labem
3. - 4. Tereza Hojná - ZŠ a MŠ Bernartice
3. - 4. Kateřina Vodičková - ZŠ Lány, Úpice

2. kategorie - duo
3. Veronika Novotná, Bětka Mrkvičková - ZŠ 
Schulzovy sady, Dvůr Králové n. Labem
Čestné uznání - Markéta Dušková, Eliška Pec-
nová - ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové n. La-
bem
Čestné uznání - Vítek Hejna, Monika Kuldová 
- ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší

3. kategorie - sólo
1. Elena Frühbauerová - ZŠ K. Klíče, Hostinné
2. Veronika Mertlíková - ZŠ Schulzovy sady, 
Dvůr Králové n. Labem
3. Tereza Sauerová - ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov
Čestné uznání - Lucie Součková - ZŠ Lány, 
Úpice

3. kategorie - duo
1. Veronika Mertlíková, Vanessa Prázová - ZŠ 
Schulzovy sady, Dvůr Králové n. Labem
2. Lucie Součková, Barbora Šťovíčková - ZŠ 
Lány, Úpice
3. Jitka Křišťáková, Vendula Brtáková - ZŠ 
a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší

4. kategorie - sólo
1. Ester Zvárová - ZŠ Schulzovy sady, Dvůr 
Králové n. Labem
2. Karolína Kultová - ZŠ a ZUŠ Rtyně v Pod-
krkonoší
3. Valentýna Špicarová - ZŠ kpt. Jaroše, Trut-
nov

4. kategorie - duo
1. Klára Hejnová, Anna Kašparová - ZŠ a ZUŠ 
Rtyně v Podkrkonoší
2. Lenka Drobúlová, Natálie Poláchová - ZŠ 
Lány, Úpice
3. Ester Zvárová, Barbora Ptáčková - ZŠ Schul-
zovy sady, Dvůr Králové n. Labem

Taneční oddělení patří na SVČ Trutnov 
k těm s největším počtem zájmových útvarů. 
Zde, v 16 tanečních souborech a skupinách, 
pravidelně tančí více než 250 dětí! Po celé 
období od října do května se trenéři společ-
ně s dětmi připravují na různá vystoupení, 
soutěže a také na taneční přehlídku, která 
je vyvrcholením činnosti tanečníků.
Již v loňském roce se ukázala myšlenka 
uspořádat tuto přehlídku jako dobrý nápad, 
který se těšil velkému úspěchu a nečekaně 
velkému zájmu ze strany rodičů a ostatní ve-
řejnosti. Uvedené důvody rozhodly o tom, 
uspořádat tuto akci i letos, a to s menšími 
změnami.
Kapacita trutnovského Národního domu 
není postačující, a to jak pro diváky tak i zá-
zemím pro vystupující. Proto jsme pro letoš-

ní přehlídku zvolili prostory trutnovského 
kulturního stánku UFFO. Můžete se těšit 
na nejmenší tanečníky z kroužku Předško-
láček, dále pak na skupiny Rodeo I, Rodeo II 
a Klobouček. Chybět nebudou ani mažoret-
ky SARRA I - III spolu s Mama Teamem, sku-
piny Moderních tanců, orientální tanečnice 
Naila,Trojlístek s irskými tanci. Samozřejmě 
nebude chybět ani sekce street dance, hip-
hop a break dance v podání skupin Ice Dan-
cers a Uprockers. 
Doufáme, že jsme naší nabídkou programu 
zaujali. Srdečně Vás proto zveme na tuto 
jedinečnou akci, která je nejen ukázkou 
dovedností dětí, ale i zúročením práce tre-
nérů. 

Termín:  19. 5. 2015 (úterý)
Začátek:  17.00 hod.
Místo:  SCT UFFO, Trutnov
Vstupné: Dospělí 50,- Kč
 Děti 20,- Kč
S pozdravem ❤ TANEC
Pracovníci Střediska volného času, Trutnov
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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 se v dubnu připravuje na jed-
nu z největších in-door BMX a MTB akcí, a to 
na jubilejní 11. ročník Bike Hall Contestu. Za-
městnanci provedli generální úklid a revitali-
zaci venkovních prostor přilehlých k zimnímu 
stadionu. V hale se vše připravuje na investi-
ce, které v tomto roce proběhnou jak svépo-
mocí, či subdodávkou - zmiňme např. novou 
podlahovou krytinu na střídačkách, opravu 
sociálních zařízení v šatnách, nátěr venkov-
ních schodišť či podlah atd. Více informací 
na http://www.sportoviste-trutnov.cz/ 

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

MĚSTSKÝ STADION
Máte-li zájem o běh a sport v příjemném pro-
středí moderního sportoviště, pak není nic 
jednoduššího, než si přijít zaběhat na moder-
ním odpruženém povrchu, zacvičit si na hraz-
dě a bradlech a v případě potřeby si i převrátit 
nějakou tu pneumatiku. Crossfit nebo kruho-
vý trénink - to vše lze na atletickém stadionu 
vyzkoušet. Nutné je dodržování provozního 
řádu a pokynů správců areálu.

Změny v provozu krytého bazénu v květnu 2015

den
datum

důvod změny 
provozních hodin

čas určený pro 
veřejnost – bazény

čas určený pro veřejnost 
sauny, fitness, solárium

Pátek
1. 5. 2015

Státní svátek
9.00 - 17.00 
19.00 - 21.00

beze změn

Pátek
8. 5. 2015

Státní svátek
9.00 - 17.00 
19.00 - 21.00

beze změn

Sobota
23. 5. 2015

Krajské přebory ZAVŘENO beze změn

Neděle
24. 5. 2015

Krajské přebory 14.00 - 18.00 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 strán-
kách www.sportoviste-trutnov.cz a odebírejte newsletter. 

Provozní doba 
Pondělí – Pátek:  08.30 – 19.00 hod. 
Sobota – Neděle:  dle aktuálního rozpisu, kte-
rý naleznete na www.sportoviste-trutnov.cz/ 

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

SPORTOVNÍ AREÁL NA NIVÁCH
S MEBYSEM BEZPEČNĚ
Malé dopravní hřiště, které vzniklo na pod-
zim roku 2014, se od května probudí do své-
ho provozu. Hřiště nabízí kromě klasických 
křižovatek i kruhový objezd, nechráněný 
vlakový přejezd, jednosměrnou ulici, par-
koviště, mnoho přechodů pro chodce s jas-
ně vyznačenými chodníky. Nový mobiliář, 
skládající se z laviček a piknikových stolů, 
v celém areálu dokresluje snahu otevřít ten-
to areál široké veřejnosti. Kolo, odrážedlo 
či koloběžka? Všichni, kdo se budou chtít 
projet, mají možnost. Hřiště bude otevře-
no denně dle provozu sportovního areálu. 
Značky budou k dispozici 2x až 3x týdně, 

a to z důvodu ochrany před nenechavci. 
Vstup na hřiště bude pro veřejnost na vlast-
ní nebezpečí. Pro výuku ZŠ a MŠ bude fun-
govat jednoduchý rezervační systém, kdy 
bude nutné objednat se u správce areálu. 
ZŠ a MŠ obdrží i výukový materiál, a to díky 
spolupráci s BESIPEM. 

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

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

pokračování >>

JUDO

Samurajská katana Jičín
V sobotu 21. 3. se konalo druhé kolo Samuraj-
ské katany v Jičíně. Devět judistů Lokomotivy 
Trutnov vybojovalo pět medailí. 
David Šopinec, první místo - zlato!
Jan Knap a Martin Jedlička, druhé místo - stří-
bro! Vojtěch Knap a Adam Bohutínský, třetí 
místo - bronz!
Richard Bureš, Vojtěch Vach a Michal Imerli-
švili se nedostali na stupně vítězů.

KRASOBRUSLENÍ

Krasobruslaři úspěšně zakončili zimní sezonu
V měsíci březnu zakončili krasobruslaři Loko 
Trutnov zimní sezonu 2014/2015. Nejprve  se 
všichni ve středu 25. 3. sešli na zimním stadi-
onu v Trutnově při veřejné závěrečné exhibici 
a pak v sobotu 28. 3. šest závodnic trutnovské-
ho klubu nastoupilo k plnění testů výkonnos-
ti ČKS v Náchodě. Jak společné exhibiční vy-
stoupení, tak i testy dopadly na výbornou! Při 
exhibici předvedli svým přátelům a rodinám, 

že se toho za těch sedm měsíců strávených 
na ledu naučili opravdu dost a dost a také tes-
ty děvčata zvládla skvěle. Anička Kühnelová, 
Amálka Šimková a Markéta Vrábelová ukon-
čily sezonu se splněným testem č. 2 a Sára Sla-
víčková, Zuzka Vojtěchová a Kačka Šedivková 
s testem č. 3. Všem moc gratulujeme!

CYKLISTIKA

Cyklisté LOKO na Istrii
Po zimním soustředění na lyžích zamířili 
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Sport

V letošním roce byli závodníci Olfin Car - Vella 
Trutnov vidět takřka na všech lyžařských pod-
nicích v ČR a někteří bojovali i v zahraničí. V tý-
mové soutěži si pozornost jistě zaslouží zisk 
3. místa na MČR smíšených družstev v katego-
rii dospělých a juniorů. V superpoháru družstev 
od žáků až po dospělé jsme vybojovali výborné 
5. místo a příští rok se nám snad již podaří do-
sáhnout na medailové pozice. Mezi jednotlivci 
se navzdory zdravotním problémům v přípravě 
vydařila sezóna Evě Vrabcové Nývltové, která 
vybojovala 6. místo na Tour de Ski a na MS 
přidala výborné 9. a 10. místo. Ondřej Horyna 
patřil po celou sezónu k republikové špičce 
a po neúspěšné kvalifikaci na MS si vyzkou-
šel první laufy. V dorostenkách se výborně 
prezentovala Tereza Beranová, která si svými 
výkony vybojovala účast na Evropském olym-
pijském festivalu mládeže. Žákovské skupině 
vyšel především poslední díl Českého poháru 
na Božím Daru, který byl zpestřen skikrosem 
na běžkách. Rozrůstající se seniorská skupina 
vyústila ve spolupráci s TJ Loko Trutnov, a oddíl 

tak vyslal do boje hlídku na K70, která nakonec 
vybojovala vítězství v hlavní kategorii. Závod-
níkům se dařilo i na exhibiční lyžařské show 
během City cross sprintu v Ostravě, kde se to 
trutnovskými závodníky na stupních vítězů je-
nom hemžilo. Zkušenost před kamerou během 
natáčení filmu „Padesátka“ již byla pouze třeš-
ničkou na dortu za vydařenou sezónou. Závod-
níkům gratulujeme k předvedeným výkonům 
a sponzorům a fanouškům děkujeme za pří-
zeň. Jelikož nechceme usnout na vavřínech, pro 
závodníky a sportovní nadšence připravujeme 
druhý ročník Trutnovského půlmaratonu, který 
se bude konat na „Paradráze“ 13. 6. 2015. 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP PŘI ODDÍLU 
Olfin Car - Vella Trutnov
13. - 17. 7. 2015
Místo: Trutnov, sraz 8.30 – 9.00 hod., ukonče-
ní 16.30 hod. (vždy na Pensionu Atrium)
Účastníci: roč. narození 2004 - 2009
Zaměření: všestranná sportovní příprava, roz-
voj dovedností hravou formou, individuální 

a týmové soutěže, atletické soutěže, orientač-
ní běh, kolečkové brusle, cyklistika, gymnasti-
ka, využití sportovního areálu ZŠ Komenské-
ho a lyžařského areálu na „Paradráze“ 
Trenéři: oddíl Olfin Car - Vella Trutnov, stu-
denti a absolventi FTVS
Přihlášky a cena: do 1. 5. 2015 1 600,- Kč, 
do 1. 6. 2015 1 800,- Kč
- částku zaslat převodem na č. účtu: 107-
8198110227/0100, variabilní symbol - rodné 
číslo účastníka, zpráva pro příjemce - příměst-
ský kemp Trutnov a jméno
Cena zahrnuje: oběd, pitný režim, cestovné/
vstupy do sportovních areálů, drobné ceny, 
suvenýr, odměnu trenérům a lektorům
Přihlášky: obdržíte na e-mailu jakub.opocen-
sky@seznam.cz, poslat nejpozději do 1. 6. 2015
Storno poplatky: do 1. 6. 2015 (500,- Kč), poz-
ději 50 %
Informace: Mgr. Jakub Opočenský, jakub.
opocensky@czech-ski.com, tel.: 721 086 533, 
www.olfincar-vella.cz

Jakub Opočenský

Trutnovští běžci na lyžích se v letošní sezóně prosadili na několika frontách

cyklisté Apache LOKO Trutnov na  chorvat-
skou Istrii najíždět první jarní kilometry. Již 
po čtrnácté je přivítala Poreč příjemným jar-
ním počasím. Cyklisté zde trénovali základní 
vytrvalost. Již za měsíc začínají první závody 
a soustředění jim pomůže připravit se na no-
vou závodní sezonu. Zajeli jsme také povzbu-
dit české reprezentanty na etapový závod 
Istrian Spring Trophy.

KUŽELKY

Nový rekord Marka Plška
A družstvo Lokomotivy je již dvě kola před 
koncem vítězem Východočeské divize a vybo-
jovalo si právo postupu do III. ligy. V posled-
ním utkání ve Vrchlabí vybojovalo potřebné 
dva body, ale ve Vrchlabí se „děly věci“. Hned 
první trutnovská dvojice přepisovala několik 
rekordních tabulek. Především Marek Plšek 
svým výkonem 541 kuželek překonal český 
dorostenecký rekord (dosud Ondřej Sobčák 
z KK Zábřeh 515) a také rekordy vrchlabské 
kuželny jak v dorostenecké, tak mužské ka-
tegorii na drahách 3 a 4. Naprosto shodného 
výkonu dosáhl jeho spoluhráč Roman Straka 
na drahách 1 a 2 a i on je novým rekordma-
nem. Více na: http://www.lokotrutnov.cz/od-
dily/kuzelky 

ATLETIKA

Veteráni na halovém MČR sbírali medaile 
14. března se v hale Otakara  Jandery v praž-
ské Stromovce konalo halové mistrovství ČR 
v atletice. Atletika Trutnov tam měla dva 
zástupce v kategorii M35: Bohouše Šimka 
a Lukáše Malinského, oba startovali ve vete-
ránech poprvé a oba přivezli hned dvě medai-
le! Lukáš Malinský zlatou z disku a bronzo-
vou z koule. Bohouš Šimek vybojoval stříbro 
ve vrhu koulí a bronz v hodu diskem!

PLAVÁNÍ

Týmová medaile letos visela vysoko, plavky-
ně jsou čtvrté
Letošní finálový závod mistrovství České re-

publiky družstev trutnovským plavkyním další 
medailový „zářez“ nepřinesl. Na víkendovém 
šampionátu v Plzni obsadil ženský tým TJ 
Loko FM Servis čtvrté místo. „Jsme ale strašně 
spokojené,“ pronesla Aneta Pechancová, jed-
na sedmina trutnovské sestavy.
Více na www.lokotrutnov.cz/oddily/plavani 

MUAY-THAI

Highlander Ondřej Marvan a Souboj Titánů
4. 4. 2015 se v Plzni konal svátek bojových 
sportů, a to Souboj Titánů  Exclusive. V EML 
(Evropská Muay-Thai Liga) se do pyramidy 
v -76,2 kg postavil Ondra Marvan z oddílu 
HIGHLANDERS TJ LOKO Trutnov. Při pátečním 
losování si vytáhl za soupeře Matěje Kozubov-
ského, který ač mlád má zkušeností na rozdá-
vání a rozhodně není v ringu žádným nováč-
kem. V jeho rohu nestál nikdo jiný než Luboš 
„Pitbull“ Šuda, takže bylo nad míru jasné, že 
se bude především boxovat. Rychlost a mla-
dická dravost na straně Kozubovského proti 
zkušenosti a síle, zde nešlo taktizovat a celá 
3 kola na 3 minuty byla v opravdu rychlém 
tempu. Každý si vybral slabší chvilku. Kozu-
bovský obdržel ve druhém kole velmi tvrdý 
loket z otočky a Ondru ke konci třetího kola 
zachránil defekt „suspenzoru“. Zasloužená 
výhra ve velmi vyrovnaném a tvrdém zápa-
se 2:1. Více na http://lokotrutnov.cz/oddily/
muay-thai

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 

BIKE HALL CONTEST no. 11
1. – 2. května 2015 se na trutnovském zimním 
stadionu uskuteční již 11. ročník mezinárod-
ního závodu v BMX a MTB Freestylu. Již tra-
dičně bude závod rozdělen do několika ka-
tegorií: BMX Park Pro a Amateur, MTB Park 
a BMX Street Jam, ten se pojede formou Cash 
For Trick. Jako zpestření proběhne také Bun-
ny Hop Contest.
Letos se bude navíc bojovat o titul MISTRA 
ČESKÉ REPUBLIKY v kategorii BMX Park PRO! 
To samozřejmě bude platit pouze pro české 
ridery. Vyhlášen bude i nejlepší trik závodu 
G-Shock Best Trick.
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nabídka opuštěných pSů
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15-050

14-084
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Útulek pro opuštěné a zatoulané psy, 
Vrbová 459, Trutnov (v Poříčí naproti Kaře 
přes most a doprava)
tel.: 603 872 653, e-mail: utulek@trutnov.cz
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna, 
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

Zveme všechny zájemce na Den otevřených 
dveří, který pořádáme ve spolupráci s Měst-
skou policií Trutnov dne 23. května 2015 
v době od 9.00 do 12.00 hodin. V tuto dobu 
si můžete prohlédnout útulek, psy v něm 
umístěné, podiskutovat s pracovníky útulku 
a strážníky městské policie a zhlédnout vyba-
vení městské policie na odchyt a převoz psů.
Těšíme se na vaši návštěvu.    

Jiří Hejna
odbor životního prostředí

HC Krkonoše - 
ukončení zimní sezony
Hokejová přípravka ročník 2005 HC Krkonoše 
ukončila zimní sezonu 2014/2015, a tak mů-
žeme bilancovat. 
V letošním roce došlo k několika změnám. 
Jednak se začalo hrát na celé ploše hřiště. 
Do minulé sezony se hrálo na poloviční. 
Kluci přechod zvládli velmi dobře a nedělal 
jim žádné velké problémy. V lednu jsme se 
spojili s hokejovou přípravkou Vrchlabí. Že 
to byl krok správným směrem, se projevilo 
ve zlepšení výkonu mužstva a tím i ve vý-
sledcích. Trénuje se jak ve Vrchlabí (Vrchla-
báci), tak v Trutnově (Trutnováci). Trutnov-
ský tým trénuje pan Petr Chytráček, který 
se dětem opravdu věnuje a patří mu za to 
poděkování. 
Hrálo se na zimních stadionech po celém Krá-
lovéhradeckém kraji a týmu se podařilo i ně-
kolikrát za sezonu zvítězit, což byl pro klu-
ky hnací motor do dalších zápasů. Zahráli si 
i na extraligovém stadionu v Hradci Králové, 
což byl pro ně velký zážitek.
Nesmíme zapomenout, že v našem mužstvu 
hraje i jedna dívka a je rovnocenným partne-
rem chlapců.
Rozloučení se sezonou proběhlo v klubovně 
zimního stadionu. Vedoucí týmu pan Havlík 
připravil srovnávací a výsledkovou tabulku 
a zhodnotil uplynulou sezonu. Pro mužstvo 
bylo připraveno pohoštění a následovalo 
koupání v plaveckém bazénu a ve vířivce.
Popřejme mužstvu, aby přes léto nabralo 
nové síly, aby příští sezona byla ještě úspěš-
nější.

Zdeněk Havlík
vedoucí týmu

Velká cena Trutnova 
v curlingu vozíčkářů
14. – 15. 3. 2015

Na jedenáctou Velkou cenu Trutnova v cur-
lingu vozíčkářů se přihlásily tři české týmy 
a jeden tým z Polska. Domácí tým z Nového 
Města nad Metují nestartoval kvůli zdravot-
ním problémům většiny týmu. 
Nejlépe se dařilo týmu HSC Velké Meziříčí, 
který vyhrál všechny tři zápasy a zaslouženě 
v turnaji zvítězil. Na druhém místě skončil 
tým SC JÚ Praha – A. Třetí místo ve vyrovna-
ném zápase uhrál tým CCC Warszawa. 
Chtěl bych poděkovat jednomu z hlavních 
a stálých sponzorů, panu poslanci PhDr. Robi-
nu Böhnischovi z trutnovské ČSSD. Poděková-
ní patří také všem, kteří se na turnaji podíleli 
organizačně. 

Radek Pokorný

Na mistrovství ČR ve šplhu 
nechybělo družstvo 
z trutnovské průmyslovky
Ve dnech 26. až 27. 3. 2015 se družstvo chlap-
ců ze Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 
101, zúčastnilo finále Poháru AŠSK ČR střed-
ních škol ve šplhu družstev, které pořádala 
SŠED z Frýdku-Místku. Do soutěže se nomino-
valo 18 týmů, vítězů krajských kol, v kategorii 
chlapců i dívek. Pro chlapce byl připraven šplh 
na laně do výšky 4,5 metru bez přírazu nohou, 
start ze sedu. Dívky soutěžily ve šplhu na tyči 
do výšky 4,5 metru s přírazem nohou, start ze 
stoje. Na závodníky čekalo pět soutěžních kol, 
která byla rozdělena do dvou dní. 
Královéhradecký kraj reprezentovalo druž-
stvo chlapců z trutnovské průmyslovky. Nej-
lepší výkon v jednotlivcích předvedl Marek 
Souček, který zaznamenal čas 9,18 sekundy. 
Tento čas stačil v silné konkurenci na 19. mís-
to v kategorii jednotlivců. Druhým průmys-
lovákem v pořadí byl Sebastian Klůz, který 
dosáhl času 13,35 sekundy. O další dvě místa 
zpět skončil třetí z družstva Michal Cejzlar, 
který přispěl do týmové soutěže časem 15,41 
sekundy. V soutěži družstev zaznamenali re-
prezentanti průmyslovky čas 37,94 sekundy. 
Tento výkon stačil na konečnou desátou příč-
ku. Tituly mistrů ČR v kategorii chlapců vy-
bojovalo družstvo VPŠ a SPŠ MV z Holešova. 
V kategorii dívek si mistrovský titul odvezlo 
družstvo SŠGOS z Frýdku-Místku.
Vloženého závodu na 8metrovém laně se zú-
častnil i Marek Souček. Při dohmatu se stop-
ky rozhodčích zastavily na 12,43 sekundách. 
Nejen čas, ale i samotný fakt, že náš repre-
zentant tuto distanci zdolal, zaslouží obdiv 
a sportovní uznání.
Pochvalu uděluji družstvu z průmyslovky 
za předvedené sportovní výkony a poděko-
vání za příkladnou reprezentaci Královéhra-
deckého kraje na vrcholné sportovní akci. 
Akci finančně podpořil Školní sportovní klub 
Sprint při SPŠ Trutnov.

Mgr. Petr Karajanis, DiS.

Turistický pochod 
Za trutnovským 
drakem 2015
Klub českých turistů, odbor Trutnov, po-
řádá v sobotu dne 30. 5. 2015 33. ročník 
pochodu. Pro příznivce turistiky jsou při-
praveny trasy cyklo i pěší. Start všech tras 
je z internátu SLŠ v Lužické ulici od 6.00 
do 10.00 hod. Bližší informace a trasy jsou 
umístěny na webu: www.kcttrutnov.com.


