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Kulturní cenu převzal  
Bohdan Holomíček

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

pokračování >>

Foto: Miloš Šálek

Bohdan Holomíček se dlouhá léta pohybuje 
po celé České republice, kde na pokračování 
snímá nekončící seriál fotografických mo-
mentek. Není to však fotoreportér ani do-
kumentarista – jeho snímky jsou víc osobní 
a v souhrnu vytvářejí památník nevšedních 
okamžiků všedního života. Postulát jednoty 
života a díla se v jeho případě stává skuteč-
ností. Holomíček je osobitý kronikář posled-
ních více než čtyřiceti let života v Čechách, 
současně však i umělec, jehož jedinečné dílo 
oslovuje čím dál více zahraničních diváků.
„Bohdan Holomíček je vzácný fenomén 
české kultury. Fotograf přátelských setkání, 
zachycující pozitivní situace, okamžiky mi-
losti, záblesky lásky za magického přispění 
světla.“ Takto, s velkým vhledem a citem, 
popsala Holomíčkovu tvorbu mezinárodně 
uznávaná historička a teoretička fotografie 
Anna Fárová.
Kulturní cena města Trutnova je udělována 
již od roku 1992. Návrh může podat každý 
občan, došlé návrhy pak projednává kulturní 
komise, jež dává doporučení radě města a ta 
následně zastupitelstvu, kterému přísluší ko-
nečné rozhodnutí.

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

Trutnov ocenil nejlepší 
sportovce, v jednotlivcích 
opět zaslouženě kraluje 
Eva Vrabcová Nývltová
Již tradičně v obřadní síni Staré radnice 
na Krakonošově náměstí proběhlo v pondělí 
25. května slavnostní předání ocenění spor-
tovním osobnostem a kolektivům města Trut-
nova.
Eva Vrabcová Nývltová byla opět zvolena 
nejlepší trutnovskou sportovkyní roku 2014. 
Ocenění získala především za skvělou repre-
zentaci na ZOH v Soči a za umístění na celko-
vém 8. místě v Tour de Ski. Připomeňme, že 
Eva na zimní olympiádě získala 5. místo v zá-
vodě na 30 km volnou technikou a 11. místo 
ve skiatlonu. Zároveň skončila šestá v závodě 
Světového poháru na 15 km volnou techni-
kou v italském Toblachu a sedmá v závodě SP 
na 30 km klasicky v norském Oslo.  
Cenu pro nejlepšího mládežnického sportov-
ce do 18 let získal bojovník Matěj Trčka, který 
se účastnil několika mezinárodních turnajů 
a především vybojoval bronz na ME v pol-
ském Krakově. Matěj také vyhrál 2. ročník 
Maximus Cupu v Praze, kde v pyramidě sou-
bojů porazil dva soupeře.
Mimořádný rok měli také hráči ledního hokeje 

Dne 1. června proběhlo v trutnovské Staré 
radnici předání Kulturní ceny fotografu Boh-
danu Holomíčkovi za celoživotní přínos nejen 
trutnovské kulturní scéně. „Holomíčkův život 
je i přes velký tvůrčí rozlet spjat s Trutnovem 
a jeho okolím. Do povědomí veřejnosti vstou-
pil mimo jiné jako dlouholetý dokumentátor 
života Václava Havla,“ přiblížil Holomíčkovu 
osobnost starosta města Ivan Adamec.  
Oceněný Holomíček na svých snímcích za-
chytil velkou škálu výrazných osobností kul-
turního a společenského života z okruhu 
dramatického, literárního i výtvarného. Jeho 
objektivu však neunikly ani zcela všední si-
tuace a lidé při náhodných setkáních. Forma 
těchto snímků je neokázalá, vychází z poeti-
ky všedního dne, je však živoucím uměleckým 
svědectvím nejen individuálních osudů, ale 
také hlubokou a citlivou reflexí doby, v níž 
fotografie vznikaly. Z tohoto úhlu pohledu 

je možné vnímat nezanedbatelnou část jeho 
tvorby jako jakousi neformální, uměleckou 
kroniku Trutnova. Tento aspekt Holomíčkova 
díla vynikl například na retrospektivní výsta-
vě, kterou uspořádala Galerie města Trutnova 
v roce 2013 při příležitosti autorových sedm-
desátých narozenin.
Bohdan Holomíček se narodil 14. srpna 1943 
ve vesnici Sienkiewiczowka na Ukrajině jako 
volyňský Čech. V roce 1947 se rodina v rám-
ci repatriace přestěhovala do Mladých Buků, 
kde také Holomíček vyrůstal. Původně vyu-
čený elektrikář pracoval v tepelné elektrárně 
v Poříčí u Trutnova. Později působil také jako 
pracovník trutnovského muzea, geodetický 
pracovník nebo údržbář ve výtopně v Jan-
ských Lázních. Od roku 1995 je na volné noze. 
Od přechodu z analogové k digitální fotogra-
fii v roce 2004 se stále intenzivněji věnuje au-
diovizuálním projektům.
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Trutnovská mateřská školka Srdíčko má zcela 
unikátní zahradu, která dětem nabízí kro-
mě sportovních aktivit i naučné a výchovné 
prvky. „Bývalé hřiště bylo rekonstruováno 
a kompletně přetvořeno. Děti si tu nyní mo-
hou hrát a zároveň poznávat nové skuteč-
nosti. Tak zvané zábavné vzdělávání je totiž 
tou nejúčinnější formou učení v předškolním 
věku,“ vysvětluje Radomíra Viková, vedoucí 
učitelka MŠ Srdíčko. Děti mají nově k dispo-

zici např. travní bludiště, vrbový tunel s chýš-
kou nebo hmatovou stezku. „Zázemí měst-
ských školek se snažíme vylepšovat každý 
rok,“ říká Ivan Adamec, starosta Trutnova. 
Celková výše investice, která putovala na re-
konstrukci hřiště, byla 853 402 Kč. Velkou 
část pokryla dotace z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, přesně to bylo 725 390 Kč, 
a zhruba čtyřicet tisíc putovalo ze státního 
rozpočtu. „Zelená herna byla dokončena již 
loni na podzim, ale protože se jedná oprav-
du o „zelenou“ zahradu, bylo její slavnostní 
otevření naplánováno až na červen letošního 
roku,“ prozrazuje Viková.  

„Mobiliář zahrady byl doplněn o řadu aty-
pických prvků, které mají pozitivní vliv 
na mentální rozvoj předškolních dětí a bu-
dou zaměřeny na environmentální výchovu. 
Děti budou přímo na zahradě získávat pr-
votní informace o základních ekologických 
principech, uvidí proměny přírody v jednot-
livých ročních obdobích nebo zkusí pěstovat 
jednoduché rostliny,“ pokračuje Radomíra 
Viková. Na zahradě je umístěn např. i geo-
logický koutek, samozřejmostí je i kompost 
a několik záhonů. Již méně tradiční je umís-
tění ekologického WC nebo tzv. hmyzího 
hotelu.

Celkové náklady  
na pořízení hřiště 853 402 Kč
Dotace z Evropského fondu  
regionálního rozvoje 725 390 Kč
Podpora ze státního rozpočtu 42 670 Kč
Zahájení rekonstrukce 7. 7. 2014
Předání hotového díla 30. 11. 2014

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

„A“ mužstva HC Trutnov, kterým zastupitelé 
udělili cenu pro nejlepší sportovní kolektiv. 
V sezóně 2013/14 hokejisté poprvé zvítězili 
v krajské lize a tento úspěch byl v dosavad-
ní sedmdesátileté historii trutnovského ho-
keje jedinečný. V březnu 2014 pak tito hráči 
postoupili přes Milevsko do II. ligy. „A“ muž-
stvo HC Trutnov je svým přístupem ke sportu, 
zásadami a výsledky dobrým vzorem pro trut-
novskou hokejovou mládež.

Nejlepším mládežnickým sportovním kolekti-
vem města Trutnova do 18 let se stalo družstvo 
dorostu běžeckého lyžování Olfin Car – Vella 
Trutnov, které ve složení Tereza Beranová, 
Vendula Blahnová a Tereza Jakoubková získa-
lo 1. místo na MČR ve štafetě na 3 x 3 km.

V kategorii Nejlepší trenér města Trutnova 
uspěla tentokrát dvojice instruktorů Muay-
Thai Highlanders, Mgr. Radek Horák a To-
máš Matoušek, kteří jsou zakladateli klubu 
a působí jako trenéři III. třídy i jako rozhodčí 
mateřské organizace CMTA. V loňském roce 
klub oslavil 10 let svého působení a díky 
svým výsledkům patří ke špičce nejen v ČR, 
ale i v Evropě. Mezi významné trenérské vý-
sledky obou oceněných patří získání násle-
dujících titulů: 3 vicemistři ČR v Muay-Thai, 
2 vicemistři Evropy a 3. místo na ME. Za 10 let 
svým přístupem vychovali mnoho bojovníků, 
kteří se účastnili jak prestižních mezinárod-
ních turnajů, tak i MČR a ME. Za zmínku 
stojí, že z oddílu vzešli tři reprezentanti ČR 
a že ocenění trenéři jsou zároveň i organizá-
tory mezinárodního turnaje HIGHLANDERS 
NIGHT, který přináší do Trutnova zápasy 
MMA i Muay-Thai.

Cenu za významný přínos trutnovskému 
sportu získal Mgr. Zdeněk Plecháč, dlouho-
letý předseda klubu Olfin Car – Vella Trut-
nov. Pro trutnovský sport a především pro 

Klub vojenské historie 
Trutnov
Historická jednotka C.k. pěšího pluku č. 1 
– „císaře F. J. I.“
ve spolupráci s městem Trutnov 

pořádají

v sobotu 27. června 2015
TRADIČNÍ VZPOMÍNKOVOU AKCI
u příležitosti 149. výročí bitvy u Trutnova 
27. 6. 1866

PROGRAM:
Krakonošovo náměstí 
10.00 - nástup historické jednotky  

 a přivítání
- projev starosty města k historické-

mu významu a tradicím 
- natírání pamětní desky s datem  

27. 6. 1866 (černou barvou)
- čestná salva

10.30 - odchod historické jednotky  
 z náměstí

Vrch Šibeník, památník gen. Gablenze
11.30  - nástup historické jednotky
 - pietní akt - položení věnce 
 - čestná salva
14.00 - návštěva Janské kaple a procház- 

 ka  po bojišti 1866
- ukázky nabíjení a výstřely z hor-

ského rakouského tříliberního 
děla 

15.00  - kamarádské posezení s country  
 skupinou PĚNA

Občerstvení i pro veřejnost zajištěno!
Změna programu vyhrazena!

mládež pracoval od roku 1985. Dvacet let 
působil jako vedoucí trenér sportovních tříd 
ZŠ Komenského v Trutnově, podílel se také 
na chodu lyžařského oddílu TJ Lokomotiva 
a od roku 1995 do roku 2013 byl předsedou 
sportovního oddílu Olfin Car – Vella Trutnov. 
Jako trenér žactva získal se svými svěřen-
ci řadu přebornických titulů a medailových 
umístění na přeborech republiky v běhu 
na lyžích. V žákovských kategoriích trénoval 
budoucí reprezentanty a medailisty ze svě-
tových soutěží – Evu Nývltovou, Ondřeje Ho-
rynu, Ondřeje Bímana, Martinu Chrástkovou 
a další.
Druhým oceněným za významný přínos je 
Jaroslav Řehák, který svůj život zasvětil trut-
novskému hokeji. V žákovských a mládež-
nických kategoriích a později i v mužském 
dospělém hokeji patřil mezi nejlepší hráče 
a střelce. Po skončení aktivního hráčského 
období, již jako platný člen HC Trutnov, na-
vázal na svou hokejovou kariéru, a to jako 
trenér mládežnických kategorií. Nejprve s li-
cencí „C“ trenéra, posléze i s licencí „B“ tre-
néra. Podílí se na oddlužení klubu, na jeho 
stabilizaci v jednotlivých soutěžích, na cel-
kovém organizačním fungování. Od roku 
2008 je hlavním metodikem mládežnických 
kategorií a pod jeho vedením klub hraje 
celostátní soutěž žákovských kategorií, tzv. 
„žákovskou ligu ČSLH“, mladší dorost hraje 
2. nejvyšší soutěž ČSLH, ligu mladšího do-
rostu. Stejně tak dorost a kategorie juniorů. 
Pan Řehák je asistentem trenéra u kategorie 
mužů hrajících II. ligu ČSLH.

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

Foto: Miloš Šálek

První „zelená“ herna v Trutnově otevřena
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Matriční události v květnu 2015
Narozené děti:
V květnu se v trutnovské porodnici narodilo 
celkem 62 dětí, 27 chlapců a 35 děvčat. Z to-
hoto počtu je 22 občánků města Trutnova, 10 
chlapců a 12 dívek.

Uzavřené sňatky:
V měsíci květnu uzavřelo manželství před 
Městským úřadem Trutnov celkem 8 párů, 
1 sňatek byl uzavřen před sborem Církve ad-
ventistů sedmého dne.

Úmrtí:
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově celkem 
32 občanů, k 1 úmrtí došlo v Jívce, celkem 19 
mužů a 14 žen. Z celkového počtu bylo 15 
úmrtí občanů Trutnova, 9 mužů a 6 žen.

Jubilea a vítání občánků:
Členky komise pro občanské záležitosti na-
vštívily v měsíci květnu při životních jubileích 
celkem 35 trutnovských spoluobčanů s gratu-
lací, kytičkou a malým dárkem. Kytička byla 
předána i 10 občanům z Domova pro seniory 
v Trutnově, středisko R. Frimla, ve středisku 
Dělnická byla navštívena s dárečkem a kytič-
kou 1 jubilantka. Touto cestou ještě jednou 
všem občanům gratulujeme.
V květnu bylo na Staré radnici přivítáno 
do života a zapsáno do pamětní knihy města 
Trutnova 14 nových trutnovských občánků.

Bc. Helena Potočková, matrikářka

Mateřské centrum KAROlínka

SpolečenSká rubrika

krátce
Prázdniny 2015

Letní provoz TIC
Se začátkem letní sezóny prodlužuje Turistic-
ké informační centrum na Krakonošově ná-
městí opět svůj provoz. 
Od 15. června do 15. září máme otevřeno:
pondělí až pátek 9:00 – 18:00
sobota 9:00 – 15:00
neděle 9:00 – 12:00

SOUTĚŽ O NEJOBLÍBENĚJŠÍ TURISTICKÉ IN-
FORMAČNÍ CENTRUM
pořádá Deník společně s Asociací TIC od 15. 6. 
do 31. 7. 2015. Hlasovat můžete prostřednic-
tvím internetu na adrese www.denik.cz/info-
centra. Netajte své oblíbence a  zúčastněte 
se! Velmi nás potěší, bude-li váš hlas patřit 
právě nám.

Ing. Hana Nýdrlová
ředitelka TIC

Oznámení o odstávce 
dodávek tepla a teplé vody 
Dovolujeme si vám tímto oznámit, že cel-
ková plánovaná odstávka primárních na-
páječů centrálního zásobování tepelnou 
energií - parovodů a horkovodů z Elekt-
rárny Poříčí pro lokality: Trutnov, Mladé 
Buky, Svoboda nad Úpou, Janské Lázně, 
Horní Maršov, Úpice, Bohuslavice nad 
Úpou a Radvanice v Čechách se uskuteční 
v termínech:

Odstavení v pondělí 6. 7. 2015 od 00.00 
hod.
Najetí – plné parametry v úterý 14. 7. 2015 
do 22.00 hod. Pohotovost – stomatologie

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

4. 7. a 5. 7. - denTu s.r.o., Horská 634, Trutnov, 
tel.: 608 191 099
6. 7. - denTu s.r.o., Horská 634, Trutnov, tel.: 
608 191 099
11. 7. a 12. 7. - MUDr. Petra Pilcová, Krakono-
šovo náměstí 127, Trutnov, tel.: 491 617 006
18. 7. a 19. 7. - MUDr. Margita Novotná, Bys-
třická 326, Mladé Buky, tel.: 499 873 116
25. 7. a 26. 7. - MUDr. Rudolf Dušánek, Rie-
grova 359, Úpice, tel.: 499 329 559
1. 8. a 2. 8. - MUDr. Vladimíra Skrbková, zub-
ní ordinace čp. 24, Svoboda nad Úpou, tel.: 
499 871 117
8. 8. a 9. 8. - S-DENTIS s.r.o., Pražského po-
vstání 543, Trutnov, tel.: 499 732 032
15. 8. a 16. 8. - MUDr. František Havelka, Vele-
slavínova 66, Trutnov, tel.: 499 818 509
22. 8. a 23. 8. - Dentinum s.r.o., Polská 91/14, 
Trutnov, tel.: 499 815 120
29. 8. a 30. 8. - MUDr. Simona Vykouři-
lová, zubní ordinace čp. 35, Hajnice, tel.: 
499 393 810

Změna sloužícího lékaře vyhrazena! 

Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých 
případech akutní a neodkladné péče po-
skytuje Stomatologická klinika Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové - areál ne-
mocnice, tel.: 495 833 487; Lékařská služba 
první pomoci - zubní - Hradec Králové, tel.: 
495 755 223.

Sbor dobrovolných 
hasičů informuje
Sbor dobrovolných hasičů z Horního Starého 
Města vás srdečně zve na své nové webové 
a facebookové stránky. Na stránkách najde-
te spousty zajímavých informací o výjezdech 
se stručným popisem provedených zásahů, 
technice a vybavení, pořádaných akcích a no-
vinkách. Dále se můžete dozvědět něco o his-
torii sboru, seznámit se se členy výjezdové 
jednotky a prohlédnout si galerii fotografií 
z akcí.
Webové stránky jsou: www.sdhtrutnov.cz
Facebook: SDH Trutnov - Horní Staré Město

SDH Trutnov - Horní Staré Město

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 jazykové vzdělávání
Strava 5x denně
Pro děti od 2 do 7 let
Info na www.meluzinek.cz,  
mob.: +420 777 260 315

Výlet zdravotně 
postižených
Ve středu 10. 6. 2015 uspořádala Místní organi-
zace zdravotně postižených v Trutnově pro své 
členy výlet do Chlumce n. Cidlinou s návštěvou 
zámku Karlova koruna. Po prohlídce zámku byl 
zajištěn společný oběd a na odpoledne jsme 
zajistili návštěvu Bonsai zahrady v Libčanech. 
Po prohlídce nádherné zahrady s různými dru-
hy bonsají, jezírky s okrasnými kapry a mini 
ZOO jsme odjeli na prohlídku Šrámkova statku 
– skanzenu staré selské architektury v Pileticích 
u Hradce Králové. Po občerstvení dobrou kávou 
s výbornými koláči jsme se navrátili v pořádku 
zpět do Trutnova. Dle reakcí zúčastněných se 
výlet vydařil a už se těšíme na příští.

Výbor MO JOZP

Změna pracovní doby 
v inforecepci
Upozorňujeme občany města, že v měsíci čer-
venci a srpnu dojde ke změně pracovní doby 
v inforecepci Městského úřadu Trutnov.
Důvodem změny je čerpání řádných dovole-
ných. Pracovní doba v ostatních dnech zůstá-
vá zachována.

Červenec – srpen:
PÁTEK do 15.00 hod. 

Přejeme vám všem pěkné letní prázdniny. Dětem, 
aby zažily dobrodružství, legraci, sluníčko a krás-
né zážitky s rodiči, kteří si udělají čas jen pro ně. 
Rodičům žádné starosti a hodně odpočinku.
Zvláště rodičům navštěvujícím KAROlínku děkujeme 
za vše, co vykonali pro své děti i pro mateřské cent-
rum. Těšíme se na další spolupráci s vámi všemi! 
V průběhu července se v mateřském centru usku-
teční příměstské tábory: 7. 7. – 10. 7. Creative 
week, 13. 7. – 17. 7. Robinson Crusoe a 3. 8. – 7. 8. 
Léto je prima. V těchto dnech bude MC pro veřej-
nost UZAVŘENO.
V termínech (středy) 1. 7., 8. 7., 22. 7. a 29. 7. po-
kračuje oblíbené cvičení rodičů s dětmi do 1 roku. 
Prosíme o závazné přihlášky v MC.

Od září připravujeme:
•	 PŘEDPORODNÍ KURZY 
•	 DĚTSKÁ JÓGA – pro děti 3 až 12 let, každé 

pondělí od 16 do 16:45 hod.
•	 VÝTVARNÝ KROUŽEK pro děti od 5 let
•	 BOBŘI – pohybová přípravka pro děti od 3 

do 6 let
•	 ŠITÍ PANENEK Z OVČÍ VLNY
•	 CVRČEK MUZIKANT A HUDEBNÍ STAVEBNICE – 

otvíráme nové skupiny pro Cvrčky muzikanty 
– první kontakt s houslemi, flétnou, bubínkem 

a klávesovým nástrojem, zpěv lidových písní. 
Určeno pro děti předškolního věku.
Program Hudební stavebnice je zaměřen 
na hudební vzdělávání pro každého, kdo má 
zájem si doma zahrát písničku na klávesový 
nástroj. Vhodné pro děti od 6 let věku.
Více informací na: hudebnistavebnice.cz 

•	 Novinka! RAINBOW STUDIO – KROUŽEK AN-
GLIČTINY

Pro velký zájem o aktivní angličtinu otvíráme 
kroužek angličtiny Rainbow Studio pro děti 
1. stupně ZŠ.

Odpoledne rozmanitých her, pohybu, výtvar-
ných a estetických aktivit probíhajících pouze 
v angličtině. Děti se seznámí s metodou Jolly 
Phonics, kterou se děti v anglicky mluvících ze-
mích učí číst a psát.

V Rainbow Studio se budeme setkávat kaž-
dou středu od 13 do 14:30 hod. nebo od 15 
do 16:30 hod. (dle věku dítěte). Lektorka: Petra 
Richtrová.

Další aktuální informace naleznete na webových 
stránkách: www.mckarolinka.cz.

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

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto prostor 
sloužících podnikání
Na základě usnesení Rady města Trutnova ze 
dne 15. 6. 2015 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout prostory sloužící podnikání:

Trutnov – M. Gorkého čp. 263
objekt na st. p. č. 1998 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Kryblice

Jedná se o prostory sloužící podnikání umís-
těné v 1. NP o celkové výměře 112,85 m2 
(1 prodejna 67,15 m2, 1 soc. zařízení 2,00 
m2, 1 sklep 18,00 m2, 1 přístavek 19,20 m2 
a 1 rampa 6,50 m2).
Tyto prostory jsou vhodné ke zřízení pro-
dejny.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let. Nájemce provede na vlastní 
náklady úpravy prostor k požadovanému 
způsobu využití s tím, že v případě ukon-
čení nájemní smlouvy nebude zhodnocení 
těchto prostor sloužících podnikání nájemci 
uhrazeno. V prostorech sloužících podnikání 
nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti je možné podat do: 4. 9. 2015 
do 12.00 hod. Veřejné otevírání obálek: 7. 9. 
2015 v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 12 000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620596, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případ-
ně název právnické osoby. 
K žádosti o pronájem prostoru sloužící-
ho podnikání žadatel musí doložit doklad 
o složené kauci a sdělení čísla účtu žadatele 
pro vrácení kauce. Kauce úspěšného žada-
tele bude použita na úhradu nájemného. 
Neúspěšným žadatelům bude kauce vráce-
na. Kauce nebude úročena. V případě od-
stoupení 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, pří-
padně přiložte kopii živnostenského listu 
nebo výpisu z obchodního rejstříku. (Součás-
tí nájemní smlouvy bude kopie živnosten-
ského listu nebo výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační 
recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, 
příp. na odboru majetku města MěÚ Trut-
nov, č. dveří 409 (tel. 499 803 270). Cenová 
nabídka musí být v žádosti vyjádřena čísel-
nou hodnotou. 

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 – M. Gorkého 263, „NEOTVÍ-
RAT“.

Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel mož-
nost dávat písemné připomínky a námitky, 
nejpozději však do doby možnosti podání 
žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel. 
Žadatel, který podá včas svoji nabídku, má 
možnost zúčastnit se otvírání obálek v ter-
mínu 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   

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem tohoto bytu
Na základě usnesení Rady města Trutnova ze 
dne 1. 6. 2015 zveřejňujeme záměr města pro-
najmout byt:

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

Jedná se o pronájem bytu o vel. 1+3 – 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. podla-
ží. Topení etážové plynové. V bytě je sporák, 
plynový kotel, el. boiler a vodoměr SV. 

Orientační výše zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení 
40 Kč/osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba 
– dle trvalého pobytu, SV 100 Kč/osoba, ko-
mín 40 Kč/průduch, domovní služby 20 Kč/
osoba.

Minimální měsíční nájemné: 7 067 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
14. 7. 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 záro-
veň délka prvního platebního období ná-
jemného minimálně 6 měsíců. Bude se posu-
zovat výše měsíčního nájemného. V případě 
rovnosti nabídek se bude posuzovat i délka 
prvního platebního období nájemného.

Žádost je možné podat do 17. 7. 2015 
do 12.00 hod. Veřejné otvírání obálek 20. 7. 
2015 v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov.

Tiskopis na pronájem tohoto bytu je k dispo-
zici 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   

Z důvodu rekonstrukce ulice Horská oznamu-
jeme, že v termínu od 22. 6. 2015 do 30. 11. 
2015 bude úplně uzavřena část místní komu-
nikace v ulici Horská v Horním Starém Městě 
v úseku od železničního přejezdu po Staro-
městský most přes řeku Úpu (včetně). Délka 
uzavřeného úseku je cca 600 m. Objízdná trasa 
je vedena z ulice Horská po místní komunika-
ci ul. Vlčická s napojením přes silnici III/01415 
na silnici I/14. Dále je vedena směr Mladé Buky 
s napojením na silnici II/300 na svoji trasu, 
směr Žacléř – objízdná trasa je obousměrná. 
Po dobu úplné uzavírky nebudou obsluhová-
ny zastávky: 

- Trutnov, Horní Staré Město, Texlen 
- Trutnov, Horní Staré Město, Internát 

Jako náhradní budou sloužit zastávky: 
- Trutnov, Horní Staré Město, rozcestí Peklo 
- Trutnov, Horní Staré Město, sídliště 

Po dobu této uzavírky bude zastávka Trutnov, 
Horní Staré Město, rozcestí Babí přesunuta 
do točny vozidel MHD u křižovatky Žacléř – 
Mladé Buky. Od 23. 6. bude nově zprovoz-
něna zastávka MHD Trutnov, HSM, sídliště 
ve směru na Mladé Buky.

Petr Andr 
odbor rozvoje města

Uzavírka části ul. Horská

Zprávy Z měSta

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, 
s.o., informuje, že v termínu od 23. 6. ne-
přetržitě do 10. 8. 2015 18.00 hod. proběhne 
v úseku Trutnov hlavní nádraží – Jaroměř 
na trati 032 Jaroměř – Trutnov (a zpět) vý-
luka. Dopravce České dráhy, a.s., proto musí 
přistoupit k následujícím opatřením. Všech-
ny vlaky budou nahrazeny autobusovou 
dopravou v úseku Trutnov hl. n. – Jaroměř 
a opačně, kde bude zajištěn přestup na ná-
vazné vlakové spoje. Náhradní autobusová 
doprava pojede podle výlukového jízdního 
řádu. Tento výlukový jízdní řád naleznete 
na www.cd.cz ve složce „Vlakem po ČR – 
Jízdní řád – Traťové jízdní řády“ nebo přímo 
v železničních stanicích a na zastávkách. Ak-
tuální spojení naleznete též ve vyhledávači 

spojení na www.cd.cz. Upozorňujeme, že 
z důvodu silniční uzavírky v Malých Svatoňo-
vicích (od 13. 7. 2015) se výlukový jízdní řád 
bude měnit. Vlaky v úseku Trutnov hl. n. – 
Teplice nad Metují a opačně jedou bez ome-
zení. 
Případnou přepravu cestujících na invalid-
ním vozíku lze zajistit náhradním vozidlem 
po předchozím ohlášení nejméně 24 hodin 
předem na tel. 972 341 641, 972 342 229 – 
ROC Hradec Králové.
Přeprava jízdních kol je vyloučena, případně 
bude zajištěna pouze omezeně. O případném 
umístění kola rozhodne řidič autobusu.
Omlouváme se za vzniklé potíže při cesto-
vání.

České dráhy, a.s.

Oznámení o výluce
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Most k životu o.p.s.
Šikmá ul. 300, Trutnov

Azylový dům 
modernizuje …
„Díky podpoře ze strany Královéhradeckého 
kraje a města Trutnova jsme mohli i v letoš-
ním roce zkvalitnit vnitřní vybavení i inte riér 
azylového domu,“ říká ředitel společnosti 
Mgr. Michal Bořek, „a to zejména novým 
nábytkem či kuchyňským vybavením, ale 
i malováním a mnoha nutnými opravami.“ 
Dalším donátorem se opět stala společnost 
Siemens, s.r.o., Trutnov, díky jejíž finanční 
podpoře byly zakoupeny nové sady černého 
nádobí a další kuchyňské potřeby.
Pokračujícími „výchovnými“ tématy pro kli-
entky byla péče o domácnost – vaření, hy-
giena, hospodaření s financemi. Vzdělávání 
v těchto oblastech se ukazuje jako velice 
potřebné, neboť mnohé klientky „základní 
činnosti“, i za podpory pracovnic azylového 
domu, nezvládají.
Klientky se zapojily do společných akcí 
pořádaných azylovým domem – karneval, 
oslava velikonočních svátků, vědomostní 
soutěž EUROTIME 2015, městských akcí – 
vítání jara, dračí slavnosti. 
Od 1. 1. 2015 do 18. 5. 2015 využilo služeb 
azylového domu společnosti Most k životu 
o.p.s. celkem 16 žen a 29 dětí (ubytování + 
základní sociální poradenství). Tato služba 
je zajišťována v rámci Individuálního pro-
jektu Služby sociální prevence III v Králo-
véhradeckém kraji. Projekt je financován 
z ESF prostřednictvím Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost a státní-
ho rozpočtu ČR.

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

Akce Klubu vozíčkářů
V sobotu 23. 5. se členové Klubu vozíčká-
řů s přáteli vypravili na letošní první výlet. 
Cílem výletu byl Proboštův Betlém v Třebe-
chovicích pod Orebem. Počasí přálo, a tak 
jsme nejdřív navštívili oboru s bílými daňky 
v Bědovicích kousek od Třebechovic. Poté 
se už jelo do Muzea Proboštova Betlému. 
Muzeum je zcela bezbariérové. Bezkon-
kurenční dílo ve světě doopravdy stojí 
za zhlédnutí.
Ve středu 3. 6. proběhla na faře v Klubu 
vozíčkářů malá oslava 40. narozenin před-
sedy Radka Pokorného. Hostem byl Martin 
Růžička – hokejový brankář HC Mladá Bole-
slav, který se rozpovídal o kariéře sportovce 
a ochotně odpovídal na dotazy oslavence 
a dalších hostů. 
V sobotu 6. 6. se členové Klubu vozíčkářů 
vydali na další výlet. Tentokrát byla cílem 
pevnost Josefov u Jaroměře a společné gri-
lování na vinicích u Kuksu. Pro lidi na vozíku 
je Josefov více bariérový než např. Terezín. 
Přes danou situaci se nám průvodkyně sna-
žily ukázat i sdělit nejdůležitější informace 
k pevnosti. Vždyť pevnost Josefov je sester-
skou pevností Terezína – obě byly vystaveny 
za vlády císaře Josefa II. Po prohlídce jsme 
se přesunuli do Kuksu, kde na nás v altánu 
na vinicích čekal pan Roman Béla s kama-
rádem. Připravili pro nás grilování spojené 
s ochutnávkou vína z místních vinic. Vše bylo 
organizované poslancem p. Robinem Böh-
nischem.

Jan Roček

Trutnovští průmyslováci 
se potopili na dno 
Bajkalu pro světový 
rekord
Dne 9. 6. 2015 se podařilo žákům Střední 
průmyslové školy, Trutnov, Školní 101, vy-
tvořit nový neoficiální světový rekord v po-
tápění na dno Bajkalu. Při rekordním poku-
su museli žáci štafetovým způsobem zdolat 
celkovou hloubku 1637 metrů na čas. Pro 
zajištění bezpečnosti se akce konala v kry-
tém bazénu o hloubce 4 metry. Aby bylo do-
saženo dna Bajkalu, bylo nutné uskutečnit 
409 ponorů do hloubky 4 metrů a 1 ponor 
do hloubky 1 metru. Při počtu 53 účastní-
ků čekalo na každého přibližně 8 opako-
vání. Jedno opakování trvalo necelých 13 
sekund. Z důvodů regulérnosti a dodržení 
základního principu štafety se žáci potápěli 
pro hokejový puk. Průmyslováci se na dno 
nejhlubšího sladkovodního jezera pouze 
nepotopili, ale zdolali stejnou vzdálenost 
také směrem k hladině, tomu odpovídá 
suma 3274 metrů. Nejpodstatnějším údajem 
nového světového rekordu je dosažený čas, 
který má hodnotu 1 hodina 25 minut a 48 
sekund.
Poděkování směřuje k žákyním z VOŠ a SZŠ 
Trutnov, které zajišťovaly zdravotnický do-
hled. Sportovní uznání a pochvalu zaslouží 
všichni žáci, kteří se podíleli na vytvoření re-
kordního zápisu. Akce by se neuskutečnila 
bez finanční a materiální pomoci firem Tyco 
Electronics EC Trutnov a Vella Trutnov. 

Mgr. Petr Karajanis, DiS.

SEMINÁŘE PODZIM 2015
Září
● Umění odpočinku aneb jak přežít 

a nezbláznit se
Termín: 15. 9. 2015, 8 – 14 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena 850 Kč/osoba
● Psychiatrické minimum 
Termín: 15. 9. 2015, 15 – 20 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena 850 Kč/osoba
● Standardy kvality sociálních služeb
Termín: 17. 9. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena 850 Kč/osoba
● Manipulace ve vztazích
Termín: 22. 9. 2015, 15 – 20 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena 850 Kč/osoba

Říjen
● Speciální pedagogika
Termín: 6. 10. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena 850 Kč/osoba
● Úvod do psychologie v přímé praxi 

s klientem
akreditace MPSV
Termín: 8. 10. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena 850 Kč/osoba
● Práce v týmu – týmové role v sociálních 

službách
akreditace MPSV
Termín: 13. 10. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena 850 Kč/osoba

Siemens, s.r.o., opět 
podpořil azylový dům
Společnost Siemens, s.r.o., odštěpný závod 
Nízkonapěťová spínací technika Trutnov, opět 
podpořila azylový dům společnosti Most k ži-
votu o.p.s. Finanční podpora, kterou společ-
nost obdržela jako dar, byla použita na nákup 
nového vybavení, konkrétně na nové černé 
nádobí a další kuchyňské potřeby. Stávající 
kuchyňská výbava již byla značně opotřebo-
vaná vlivem četného střídání klientek, někte-
ré i chybělo. Nové funkční vybavení výrazně 
pozvedlo úroveň kuchyňského zázemí i mož-
nost věnovat se „složitějším“ receptům.
Chtěli bychom tímto poděkovat společnosti 
Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťo-
vá spínací technika Trutnov, za poskytnutí fi-
nančních prostředků na charitativní účely pro 
naši společnost Most k životu o.p.s.

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

Pozvánka
Chcete se vrátit do dob fárání? Připomenout 
si těžkou práci našich předků? Přijďte k nám 
do DOLU BOHUMÍR.
Důl najdete v areálu společnosti Gemec - Uni-
on, a.s., Jívka 187. Prohlídky: denně - v 9, 11, 
13 a 15 hodin - do 30. září. Vstupné: dospělí 
120 Kč, děti/studenti/senioři 70 Kč. Organizo-
vané skupiny od 20 osob: dospělí 100 Kč, děti/
studenti/senioři 50 Kč. Větší skupiny prosíme 
o telefonickou objednávku 24 hodin předem. 
V případě dotazů nás kontaktujte na tel. 
499 829 842, 724 805 646, 724 633 284 nebo 
e-mailu: Kveta.Dufkova@gemec.cz, 
http://www.djs-ops.cz 
Zdař Bůh! 

● Time management v sociálních službách
akreditace MPSV
Termín: 20. 10. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena 850 Kč/osoba

Listopad
● Manipulace ve vztazích
Termín: 3. 11. 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: 10. 11. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena 850 Kč/osoba
● Asertivita a empatie v pracovní praxi
akreditace MPSV
Termín: 24. – 25. 11. 2015, 9 – 15 hod. (12 ho-
din)
Most k životu o.p.s., cena 1 700 Kč/osoba

Prosinec
● Základy zvládání konfliktů nejen 

v pracovním prostředí
akreditace MPSV
Termín: 8. 12. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena 850 Kč/osoba
● Emoční inteligence – práce s emocemi
Termín: 15. 12. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena 850 Kč/osoba

Informace a přihlášky: Most k životu o.p.s., 
Šikmá 300, Trutnov, Mgr. Andrea Zvolánková, 
tel.: 775 303 116, 499 841 998, most.zvolan-
kova@seznam.cz.
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KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

ČERVENEC – SRPEN

Dvůr Králové nad Labem                   
KRÁLOVÉDVORSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
15. 7. Jazzový večer
5. 8. Folk a country
19. 8. Rockový minifestival
Na náměstí Václava Hanky. 
www.hankuv-dum.cz
25. 7. 2015 - SVATOANENSKÉ ZAHRADNÍ 
SLAVNOSTI ANEB SLAVNOSTI BEZ BARIÉR 
Největší prezentační a benefiční akce Domo-
va sv. Josefa v Žirči.
www.domovsvatehojosefa.cz
22. 8. 2015 - CHOVATELSKÁ VÝSTAVA DROB-
NÉHO ZVÍŘECTVA, KAKTUSŮ A SUKULENTŮ
Tradiční výstava v Žirči v zámeckém parku 
a v parku Domova sv. Josefa.
www.csch-trutnov.cz/zakl-organizace/zo-zirec/

Hradec Králové 
2. – 4. 7. 2015 - 149. VÝROČÍ BITVY U HRADCE 
KRÁLOVÉ – KÖNIGGRÄTZ 1866 
www.chlum1866.com, www.gardahk.cz,
www.koniggratz1866.cz
29. 8. 2015 - 13. MEZINÁRODNÍ NÁBŘEŽÍ PA-
ROMILŮ 
www.nabreziparomilu.cz

Jaroměř
18. 7. 2015 - JOSEFOVSKÁ SLAVNOST & BOJ 
O PEVNOST 
Jako za starých časů se bude ulicemi Josefova 
rozléhat dunění bubnů a klapání vojenských 
bot. Historické jednotky, vedeny vlastní ka-
pelou, projdou hlavními ulicemi města až 
do josefovského Dolíku. Bubny a pochody 
většinou předcházely bitvě. Jedna taková se 
očekává také mezi příslušníky rakouských 
a pruských jednotek v prostorách známých 
jako Třešňovka. 
www.josefov.cz
24. 7. – 26. 7. - OŽIVLÝ JOSEFOV
Letošní premiéra Oživlého Josefova bude pro 
návštěvníky znamenat návrat v čase. Atmo-
sféra vojska předvádějícího výcvik boje, stří-
lení z pušek a děl, muži i ženy v dobových 
kostýmech a scénka příjezdu císaře okouzlí 
jistě široké davy. 
www.jaromer-josefov.cz
5. – 8. 8. 2015 - BRUTAL ASSAULT 2015
Legendární ročník českého metalového festi-

Okénko Klubu seniorů
V naší činnosti jsme byli ve 2. čtvrtletí roku 
2015 velice úspěšní. Absolvovali jsme cel-
kem 5 zasedání a proběhlo na nich 9 zají-
mavých besed. Mimo jiné i se senátorem 
Jiřím Hlavatým. Dne 13. května nám mi-
mořádné zasedání v Koncertní síni B. Mar-
tinů zpestřili svým vystoupením členové 
rokenrollové skupiny ReBels. Patří jim za to 
náš velký dík!
Uskutečnili jsme též několik dalších akcí. 
Prohlídky služebny Městské policie Trutnov, 
Střední zdravotnické školy, Mateřské školy 
Novodvorská, podniků Rudolfa Kaspera, 
Základní školy Mládežnická a ateliéru ma-
líře Pavla Pangráce. Na pozvání jsme se zú-
častnili dvou akcí – pěveckého vystoupení 
žáků Základní umělecké školy Trutnov a pě-
veckého sboru Gymnázia Trutnov.
Termíny našich dalších zasedání: 15. červen-
ce 2015, 5. srpna 2015 a 26. srpna 2015. Je 
to vždy ve středu od 15 hodin v malém sále 
městského úřadu (Moby Dick). Zveme mezi 
nás spoluobčany, kteří mezi námi ještě ne-
byli. Rozhodně se nechceme naší činností 
chlubit, ale nemáme se za co stydět!

Miroslav Šafařík
předseda Klubu seniorů

Instalatéři SOŠ a SOU 
Trutnov:  
3. místo v pražském 
regionálním kole!
Naši žáci opět prokázali výtečné znalos-
ti a dovednosti v soutěži žáků učebního 
oboru instalatér. Soutěžili v rámci čtvrtého 
regionálního kola, které probíhalo během 
výstavy Vodovody a kanalizace v Praze 
na výstavišti v Letňanech ve dnech 19. a 20. 
května 2015.
Soutěž se skládala z teoretické a praktické 
části. Soutěžící instalovali podle výkresové 
dokumentace kanalizační potrubí, závěsné 
WC, umyvadlo a systém ústředního vytápě-
ní. Dále zapojovali rozvody studené a teplé 
vody, připojili plynový kotel a podlahové 
vytápění.
Naši žáci Vincent Mitaš z 3. ročníku a Mar-
tin Pulpán z 2. ročníku v konkurenci deseti 
středních škol z celého Česka obsadili per-
fektní 3. místo!
Jsou  tak náhradníky pro celostátní finále, 
které se bude konat na podzim roku 2015.

Ing. Michal Šefr
vedoucí učitel OV

valu pod širým nebem s jedinečnou atmosfé-
rou v místě historické pevnosti! 
http://brutalassault.cz/cs

Chrudim 
7. – 9. 8. 2015 - SALVÁTORSKÁ POUŤ 
K vyhlášené chrudimské pouti neodmyslitelně 
patří hlavně kolotoče, houpačky, adrenalinové 
atrakce a velké množství stánků, na které se 
těší děti i dospělí. Součástí je také slavná pout-
ní mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
www.chrudimdnes.cz
20. – 22. 8. 2015 - TŘI DNY S BAROKEM 
A OPEROU 
Letní barokní scéna (vstupenky on-line 
na www.mubaso.cz), Muzeum barokních 
soch 
20.8. 20:00 Harlekýnova dobrodružství
21.8. 20:00 Josef Schreier: Aurea libertas, Ve-
ritas exulant
22.8. 20:00 Antonio Vivaldi: La Senna feste-
ggiante

Mělník
8. 8. 2015 - MĚLNICKÝ KOŠT 
9. ročník svatovavřinecké slavnosti mělnické-
ho vína a gastronomie. Svatováclavská ulice 
se zaplní stánky mělnických vinařů, kteří na-
bízejí k ochutnávce své nejlepší produkty.
www.melnickykost.cz

Nový Bydžov
15. – 17. 8. 2015 - SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ 
A POSVÍCENÍ 
www.novybydzov.cz

Polička
4. – 5. 7. 2015 - KRÁLOVSKÉ SLAVNOSTI 
NA HRADĚ SVOJANOVĚ 
Akce určená zejména rodinám s dětmi. For-
mou tradičních hradních slavností budou 
probíhat představení kouzelníka, kejklíře, 
ukázky historických tanců a historického šer-
mu. 
www.svojanov.cz
21. – 23. 8. 2015 - FESTIVAL POLIČKA 555 
Oblíbený letní multižánrový festival – klasic-
ká hudba, jazz, rock, divadlo. Tentokrát se 
staročeským jarmarkem a příjezdem králov-
ské družiny při příležitosti oslav 750. výročí 
založení města Poličky.
www.tyluvdum.cz

Vysoké Mýto
24. – 28. 8. 2015 - TÝDEN HUDBY
Multižánrový hudební festival. Náměstí Pře-
mysla Otakara II.
http://tydenhudby.vysoke-myto.cz

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

V Malém a Velkém údolí na Bojišti se od pod-
zimu scházejí děti v lesní mateřince. Poznáva-
jí svět, přírodu, samy sebe. Učí se pohybovat, 
poslouchat, hrát si spolu. Ve školce se nám 
daří a líbí, a proto o prázdninách kromě běž-
ného provozu pořádáme dva týdenní běhy 
letního příměstského tábora. Chystáme se 
na velká hmyzí dobrodružství, užijeme si naši 
zvířecí farmu s ovečkami, kozami, oslíky, koň-
mi. Budeme se volně hýbat, chodit do lesa, 
poznávat rostliny. 12. července budeme po-
řádat letní slavnost, na které bude odborná 
ukázka ptactva a povídání, scénický tanec 

v přírodě, opékání dobrot a tvořivé dílny.
Doprovodnou aktivitou pro předškolkové 
děti a jejich rodiče je hravý lesní klubík. V klu-
bíku si vyprávíme pohádky, hrajeme si s tím, 
co máme po ruce, užíváme si hlínu a vzduch. 
Starší děti se poznávají, mladší se vesele bato-
lí, rodiče si popovídají.
Přidejte se k nám! Pojďte se podívat na klu-
bík, zúčastněte se školkového dne a přihlaste 
své dítko na tábor mezi hmyzíky. Těšíme se!
Kontakt: ostrovprirody@gmail.com,  
tel. 776 888 493, ww.ostrovprirody.cz.

Mgr. Jitka Mertlíková

Dětská lesní školka Ostrov přírody
Bojiště u Trutnova

Foto: Ing. Michal Šefr
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5. ročník mezinárodního  
tanečního festivalu

Dance festival 
Trutnov 2015
21. – 28. srpna 2015
 
WORKSHOPY PRO VEŘEJNOST 
neděle 23. 8. CONTEMPORARY BALET/Ga-
briela Kroutilová (ČR)
 
pondělí 24. 8. FUSION/Lucie Drábková 
(ČR)
 
úterý 25. 8. STEP FLOW/Carli Rebecca Jef-
ferson (Anglie)
 
středa 26. 8. STREET CONTEMPORARY/To-
máš Pražák (ČR)
 
Lekce probíhají v ZUŠ Trutnov, budova A, 
Školní ulice 151 od 18:30 do 19:30 hod.
Cena 100 Kč/lekce, nutná rezervace e-mai-
lem dance.festival@seznam.cz.
 
PŘEDSTAVENÍ PRO VEŘEJNOST
pátek 28. srpna od 17:00 hod.
PRŮVODCE ŽIVOTEM
Komponované představení letošních účast-
níků a lektorů za doprovodu audiovizuál-
ního workshopu.

Vyberte si z následující nabídky jazykových 
kurzů, které nabízí Gymnázium Trutnov pro 
školní rok 2015 – 2016.

Nově otevíráme tyto kurzy:
Název kurzu: Zkratka:
Vyučující:        Termín konání:

Angličtina pro úplné začátečníky   AÚZ 
J. Krouželová       Út 16.30 – 18.00

Francouzština pro úplné začátečníky FÚZ 
K. Václavíková   Út 16.30 – 18.00

Tyto kurzy budou zahájeny, pokud se přihlásí 
dostatečný počet zájemců.

Dále budou pokračovat tyto kurzy:
Název kurzu: Zkratka: 
Vyučující: Termín konání:

Angličtina pro začátečníky AZ 
P. Pitašová  Čt 16.00 – 17.30

Angličtina pro mírně pokročilé 1 AMP1 
K. Pitašová  St 16.30 – 18.00

Angličtina pro mírně pokročilé 2 AMP2 
K. Pitašová  Po 16.30 – 18.00

Angličtina pro středně pokročilé 1 ASP1 
P. Pitašová  Út 16.30 – 18.00

Angličtina pro středně pokročilé 2 ASP2 
L. Hašek  Po 16.30 – 18.00

Angličtina pro středně pokročilé 3 ASP3 
P. Pitašová  Po 17.00 – 18.30

Angličtina pro pokročilé AP 
B. Kranátová  Po 16.30 – 18.00

Němčina pro začátečníky NZ 
A. Báchorová  Čt 16.00 – 17.30

Němčina pro mírně pokročilé NMP 
E. Hejnová  Čt 16.00 – 17.30

Francouzština pro začátečníky FZ 
T. Zieliňski  St 17.30 – 19.00

Polština pro začátečníky PZ 
T. Zieliňski  St 16.00 – 17.30

Pokud chcete mít jistotu, že budete zařa-
zeni do vámi vybraného kurzu, přihlaste se 
co nejdříve, nejpozději však do konce srpna 
2015 na adrese: pitasova@gymnaziumtu.cz. 
Podrobnosti o kurzovném najdete na www.
gymnaziumtu.cz, případné dotazy na čísle 
603 487 170.
Na spolupráci s vámi se těší 

Petra Pitašová

Jazykové kurzy opět na Gymnáziu 
Trutnov

Přichází léto a my od 29. června měníme ote-
vírací dobu tak, aby byla služba více dostup-
ná klientům. Otevřeno budeme mít pondělí 
až čtvrtek od 11 do 16 hodin. Každý týden 
máme pro klienty připraveny minimálně dvě 
mimořádné akce. Pokud se akce konají mimo 
klub (výlety), kluby jsou po tuto dobu zavře-
ny. V plánu máme například výšlap na Sněž-
ku, výlet na bobovou dráhu do Mladých 
Buků, výlet do ZOO, opékání buřtů, aktivity 
venku, přespávací akci v klubu a spoustu dal-
ších. Přesný plán akcí naleznete na našich we-
bových stránkách.
Dále jsme v měsíci červnu mapovali odlehlé 
části města Trutnova. Cílem bylo vyhledávat 
a kontaktovat děti, mládež a mladé dospělé 
ve věku od 6 do 26 let. Procházeli jsme jak 

Horní Staré Město, Zelenou Louku, městský 
park, Poříčí, ulici Náchodskou, tak i Libušinku 
a Šestidomí. V mapování budeme pokračovat 
i nadále. 
NZDM Shelter RIAPS má umístěné své nástěn-
ky na základních a středních školách v Trut-
nově, dále na městském úřadě u sociálního 
odboru a v budově úřadu práce u probační 
a mediační služby. Veřejnost i odborníci se 
tak dozví informace o tom, pro koho NZDM 
je, kde se nachází, co NZDM nabízí a v čem 
je NZDM prospěšné jak dětem, tak i mladým 
dospělým.
Pro více informací navštivte naše webové 
stránky: www.riaps.cz/shelter, Facebook: 
NZDM Shelter nebo napište na e-mail: shel-
ter@riaps.cz. 

NZDM Shelter RIAPS  
„Léto v plném proudu“

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 Bo-
žanov, 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 ve-
dením a dohledem kvalifikovaných táboro-
vých vedoucích. Cena zahrnuje: ubytování 
ve zděné budově (menší děti) a dřevěných 
4 – 6lůžkových chatkách, pravidelná strava 
5x denně + druhá večeře, celodenní pitný 
režim, lékařský dohled po celou dobu tá-
bora, 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.  

Letní dětský tábor „Méďa“

Exkurze do Terezína aneb 
připomínání 70. výročí 
konce 2. světové války
V neděli 17. května 2015 se dvorští gymna-
zisté s profesorem Rejchrtem díky pozvání 
trutnovského okresního výboru Českého 
svazu bojovníků za svobodu, kterému tou-
to cestou moc děkujeme, vydali na Terezín-
skou tryznu 2015, která se konala na Ná-
rodním hřbitově v Terezíně. Program byl 
zahájen nástupem čestné jednotky. Násle-
dovalo kladení věnců k pomníkům, poslech 
hymny České republiky a Jan Munk, ředitel 
památníku Terezín, přivítal hosty. Poté Ja-
roslav Vodička, předseda Ústředního výbo-
ru Českého svazu bojovníků za svobodu, 
zahájil tryznu velmi dojemným projevem, 
zdůrazňujícím důležitost připomínání obě-
tí války. Dále vystoupil prezident České re-
publiky Miloš Zeman. Proběhla křesťanská 
a židovská modlitba. Po ukončení tryzny 
jsme absolvovali prohlídku Malé pevnosti 
Terezín. Velmi na nás zapůsobil prostor, kde 
se dříve tísnily tisíce vězňů. Viděli jsme celu, 
kde byl vězněn srbský nacionalista Gavrilo 
Princip, který svým činem, atentátem v Sara-
jevu na Františka Ferdinanda d‘Este, poskytl 
záminku pro začátek 1. světové války. Prošli 
jsme podzemní chodbou a zhlédli zajíma-
vou výstavu. 
Celá tato výprava byla plná zážitků, obo-
hatili jsme se o spoustu nových vědomos-
tí a bylo pro nás ctí zavzpomínat na oběti 
2. světové války. Neměli bychom zapomínat 
na minulost, ale právě z ní si brát ponaučení 
do budoucnosti. 

Alena Šrámková 
1. A Gymnázia Dvůr Králové n. L.
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Hned po návratu z Napoleonovy pohromy 
v Rusku v roce 1812 se Napoleon snaží o vy-
tvoření nové Velké armády. Podařilo se mu 
sehnat 150 tisíc vojáků, 235 tisíc jich má v zá-
loze, kromě 30 tisíc vojáků vysílených a omrz-
lých po návratu z Ruska. Rychle se tvoří i nová 
protinapoleonská opozice. Do války proti 
Francii vstupuje nyní už společně s Ruskem 
i dosavadní francouzský spojenec Prusko. 
Napoleonovi vojáci však už zdaleka nejsou ti 
jeho zkušení válečníci – nyní to z poloviny byli 
nezkušení 18letí branci. 

13. ledna 1813 překročilo ruské vojsko hranice 
své země, aby v koalici se svými spojenci při-
pravilo Napoleonovi rozhodující porážku plníc 
příkaz vojevůdce Kutuzova, který hrdě vyhlásil, 
že ruský voják nesloží zbraně, dokud neustaví 
a pevně nezajistí politickou nezávislost všech 
států v Evropě. V březnu dorazila do Trutnova 
kompanie Chorvatů z regimentu Michalovské-
ho, o které se bylo třeba ještě před příchodem 
Rusů postarat a nakvartýrovat je.

1. června muselo být postaráno také o divizi 
husarů regimentu Blanckensteinova pod ve-
lením obersta Wielanda, a to až do 7. srpna. 
Dva dny nato dorazila jako předvoj ruská ka-
valerie, za ní následovala celá armáda gene-
rála Wittgensteina v síle 60 tisíc vojáků. Jeho 
armáda sestávala ze 14 regimentů pěchoty, 
kyrysníků (těžká jízda v brnění, které chráni-

lo prsa, případně i záda, vyzbrojená palašem 
a pistolí), dále dragounů a hulánů, za nimi 
pluky kozáků a dělostřelců. Pěší oddíly a jez-
decké útvary měly své dobře sehrané kapely. 
Pěšáci se tenkrát utábořili pod širým nebem 
při Úpě, jízda na rozsáhlých lukách táhnou-
cích se od Trutnova k Poříčí, které v této době 
sloužily už jako bělidla plátna. 

Postarat se o nakvartýrování a zajištění tolika 
vojáků bylo pro trutnovské ostrostřelce a ve-
dení města nadmíru náročné, i když to bylo 
usnadněno tím, že tady zůstávala vždy určitá 
vojenská skupina střídavě pod dvou dnech 
a nocích. Celý přesun početného vojska probí-
hal po sedm týdnů od 9. srpna do konce října. 
Takovou dobu trvající přesun vojáků různých 
ruských národností umožňoval Trutnovanům 
Rusy blíže poznávat. Podle kronikářských zá-
znamů udělali na ně velký dojem. 

Některé pěší regimenty byly složeny z men-
ších, ale pěkně rostlých vojáků, kavalérie 
upoutala ztepilými koňmi a statnými jezdci. 
Průchod Rusů Trutnovem byl podle součas-
níků poutavou podívanou. Trutnovští se po-
divovali také nástrojům jejich hudby, u nás 
neznámým, a obdivně naslouchali sborové-
mu zpěvu vojáků. A stále se bylo na co dí-
vat, na barevné praporky na píkach hulánů 
či na zrcadlově lesklou zbroj kyrysníků. A co 
teprve, když na dlažbě Trutnova zazvonily 
podkovy koní proslavených donských kozá-
ků, kteří měli zlatem a stříbrem krásně vy-
kládané zbraně. Poutavá podívaná jako by 
neměla konce. Každý den táhly Trutnovem až 
do konce října další a další oddíly přerůzných 
národností evropského a asijského Ruska. 
Chování vojáků bylo přátelské. I když vesele 
popíjeli, chovali se ukázněně a klidně. Stačil 
jim i poloviční příděl jídla, jen když měli do-
statek pití.

Antonín Just

pohledy do minuloSti

Trutnov v 19. století

Kurzy anglického jazyka při 
ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov
Ve školním roce 2015/2016 nabízíme nově 
kurzy anglického jazyka pro veřejnost: 
Angličtina pro začátečníky 
Angličtina pro mírně pokročilé
Angličtina pomalu, ale jistě (vhodné pro 
„věčné“ začátečníky a seniory)
Kurzy budou probíhat ve dvou semestrech:
podzimní (září – leden) 
16 lekcí (1x týdně 90 min.) 
jarní (únor – červen) 
16 lekcí (1x týdně 90 min.) 
Maximálně 8 účastníků v kurzu.
Vyučující: Naďa Drygalská, tel.: 605 459 759, 
e-mail: nada.pavlu@centrum.cz

Cena:
4 osoby v kurzu 3100,- Kč/osoba za semestr
5 2600,- 
6 2200,- 
7 2000,- 
8 osob v kurzu 2000,- 

V případě zájmu či jakéhokoliv dotazu  
neváhejte využít kontakt na vyučující.

I v letošním roce se taneční obor Základní 
umělecké školy v Trutnově dne 21. a 22. 
května prezentoval závěrečným představe-
ním s názvem „Mauglí“ v sále společenské-
ho centra UFFO v Trutnově, a to  celkem tři-
krát. Představení, na kterém vystoupili žáci 
I. a II. stupně tanečního oboru, bylo zpra-
cováno na motivy knihy Rudyarda Kiplinga 
Mauglí. Námět a choreografii již tradičně 
připravily učitelky tanečního oboru ZUŠ 
Trutnov Blanka Matysková, Kateřina Tala-
vašková a Jana Michaličková.
Hodinové taneční vystoupení, které hýři-
lo barvami, vtipem i dojemnými scénami, 
na diváky udělalo velký dojem. Nelze opo-
menout ani zajímavou scénu, kterou pod-
pořilo světelné vybavení divadla, dobře 
vybranou hudbu a v neposlední řadě skvělé 
taneční výkony žáků, které vtáhly do děje 
diváky v sále.
Chtěli jsme se o představení dozvědět víc, 
a tak jsme vyzpovídali jednu z učitelek, Ka-
teřinu Talavaškovou.
Zajímalo by mě, podle čeho si vybíráte té-
mata na vystoupení, kdo píše scénář a jak 
dlouho takové představení připravujete?
Témata k představení vybíráme všechny tři 
společně. Přineseme náměty, které by bylo 
zajímavé tanečně zpracovat, ať už je to in-
spirace nějakou knihou, baletním předsta-
vením nebo příběh, který samy vymyslíme 
a je pro nás nějak zajímavý, a pak už začne 
vznikat scénář, který většinou píšu já. Roz-
dělím představení do několika scén, které 
na sebe musí navazovat, aby divákovi dáva-
ly smysl. Je to jiné než tvořit klasický diva-
delní scénář, protože nemáme jeden taneč-
ní soubor, ale takřka 90 žáků – tanečníků, 
kteří chodí jednou až dvakrát týdně do vý-
uky ve skupinkách a všichni v představení 
účinkují v nějaké roli. Nejprve tedy každá 

skupina připravuje svůj dílek do skládačky 
příběhu, sólisté pak musí chodit samozřej-
mě navíc, aby se děj propojil v celek. Zhruba 
měsíc před termínem představení jsou nut-
né secvičné zkoušky se všemi 90 tanečníky, 
kde se celý příběh začne odvíjet dle napsa-
ného scénáře – letos tento proces trval zhru-
ba čtyři měsíce.
Diváky přicházející do sálu na první pohled 
zaujala scéna. Tu jste si připravovaly samy? 
A kde jste sehnaly tolik nápaditých kostý-
mů?
Scénu jsem letos měla na starost také já. 
Zprvu jsem moc nevěděla jak na to, abych 
vytvořila dojem džungle a nebylo to úpl-
ně kýčovité a zbytečně popisné, ale nako-
nec jsem dospěla k jasné představě a pak 
už zbývalo jen najít dostupný způsob, jak 
tuto vizi zrealizovat, a to se snad povedlo. 
Samotná instalace trvala skoro pět hodin. 

Mauglí v podání ZUŠ Trutnov
Co se kostýmů týče, spolupracovaly jsme 
v tomto ohledu se Simonou Jánskou, která 
má spoustu výborných nápadů a zkušenos-
tí s tanečními kostýmy, takže letos vděčíme 
především jí za všechny ty krásné a velmi 
pracné prvky, kterými celé představení vel-
mi pozvedla.
Kdo vybírá a mixuje hudbu? Pomáhal vám 
někdo?
Výběr hudby máme na starost opět všech-
ny tři. Každá z nás přijde s nějakými návrhy 
a možnostmi a poté hudbu skládáme tak, 
aby na sebe harmonicky navazovala, a i pře-
sto, že představení je složeno z mnoha kous-
ků, musí působit i hudebně jako celek. Hud-
bu si stříháme a upravujeme samy, finální 
verze pak putuje k technikům UFFA, aby se 
srovnaly hlasitosti a případně dočistily něja-
ké chybky.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších 
úspěchů a krásných představení.

Iva Trávníčková, Radniční listy

Foto: Miloš Šálek
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tělovýchovná jednota lokomotiva trutnov o. s.
www.lokotrutnov.cz informuje

TRIATLON

Trutnovský triatlon pro každého
Ve středu 5. 8. v 17 hod. odstartuje v Dolcích 
další ročník populárního Trutnovského triat-
lonu. Závodit se bude na tratích 400 metrů 
plavání, 12 km cyklistiky na horském kole 
a 3,5 km běhu. Tyto relativně kratší distance 
lákají nejširší sportovní veřejnost, ale prově-
ří i zkušené sportovce. Závod je vypsán pro 
jednotlivce všech kategorií a také pro tří-
členné nebo dvoučlenné štafety. V minulých 
letech se triatlonu účastnilo kolem stovky 
sportovců. Celý závod se odehraje v areálu 
autokempu Dolce a blízkém okolí. Pro zá-
vodníky, jejich doprovod i diváky je připra-
ven doprovodný program a po vyhlášení 
výsledků i bigbítový koncert. Podrobnější 
propozice naleznete na www.lokotrutnov.
cz/oddily/triatlon.

CYKLISTIKA

Apache LOKO ve Francii
Česká výprava silničářů, ve které byl i jezdec 
LOKO Trutnov Lukáš Slavík, se zúčastnila zá-
vodů SP Trophée Centre Morbihan ve Francii. 
V konkurenci závodníků z 16 zemí se z čes-
kých jezdců nejlépe dařilo právě Lukášovi, 
který v bodování obsadil 2. místo. 
Deset medailí pro cyklisty LOKO
Sedmým finálovým závodem byl zakončen se-
riál časovek do vrchu Vrchařská liga 2015. Sou-
částí seriálu bylo i Mistrovství Královéhradec-
kého a Pardubického kraje. V letošním roce 
se seriálu účastnilo 10 závodníků cyklistického 
oddílu Apache LOKO Trutnov a všichni ve svých 
kategoriích obsadili medailová umístění. V ka-
tegorii starších žáků byl stříbrný Marek Míl, 
stejné umístění získala i Káťa Šefcová (kadet-
ky). Naši kadeti obsadili kompletně stupně 
vítězů, 1. byl Josef Mojžíš, 2. Vít Pekárek a 3. 
Martin Tichý. V juniorech zvítězil Lukáš Slavík, 
v masters I Petr Javůrek, v masters II Petr Ho-
lub a v kategorii veteránů zvítězil Jiří Voňka, 
Šlechtislav Žalský obsadil 3. místo. 

VOLEJBAL

Volejbalistky Loko sehrály vydařené turnaje
Mladé trutnovské volejbalistky si po skončení 
náročné halové sezóny dopřávají zasloužený 
relax od soutěžních utkání a volné víkendy 
vyplňují účastí na tradičních antukových turna-
jích, na kterých se jim opět výsledkově dařilo.
V Lupenici u Vamberka proběhl turnaj s ná-
zvem Zmrzliňák a Trutnov zde obsadil kate-
gorie starších žákyň a kadetek. V kategorii 
kadetek děvčata nenašla přemožitele a zvítě-
zila v konkurenci dvanácti týmů. Individuální 
cenu za nejlepší hráčku kategorie si navíc od-
nesla trutnovská kapitánka a velká srdcařka 
Karolína Matějů. 
V kategorii starších žákyň se děvčata také 
prala o vítězství, ale nakonec ve finále pod-
lehla a obsadila celkem nečekané, ale o to 
více potěšující druhé místo ze sedmnácti při-
hlášených družstev. 
Další podařený turnaj děvčata odehrála 
v Ústí nad Orlicí. Jednalo se o jubilejní dva-
cátý ročník Velké ceny tohoto města ve slou-
čené kategorii kadetek a juniorek. Turnaj byl 
velmi kvalitně obsazen, když se ho účastnila 
extraligová družstva nejen česká, ale i slo-
venská a polská a jako třešnička na dortu 
i dva výběry kadetek reprezentace České 
republiky. Trutnov na turnaj pochopitelně 
nominoval svou nejsilnější možnou sestavu, 
ale opět ho postihla smůla v podobě neče-
kaných ztrát, když den před odjezdem one-
mocněly dvě hráčky a další se nezúčastnila 
z osobních důvodů. Tíha odpovědnosti tak 
padla na zbylých „sedm statečných“ hráček 
a očekávání případného dobrého výsledku 
se díky tomuto oslabení změnilo na důstoj-
nou účast v turnaji. Hráčky ale neuvěřitelným 
způsobem překonaly samy sebe. Po nepove-
deném prvním zápase a nakládačce od vý-
běru reprezentace ČR I. se úžasně semkly, 
bojovaly jak lvice a výsledkem bylo celkové 
šesté místo z šestnácti družstev, když na páté 
místo už prostě nezbyly síly. Více o turnajích 
a fotogalerii naleznete na www.lokotrutnov.
cz/oddily/volejbal 

BASKETBAL

Trutnovští mladí basketbalisté v dorostenec-
ké lize! 
Po mnohaletém půstu budou působit v ná-
sledující sezóně 2015/2016 trutnovští doros-
tenci opět v celorepublikové soutěži - do-
rostenecké lize kadetů U17. Postup do této 
druhé nejvyšší soutěže vybojovalo v kvalifi-

kaci družstvo letošních starších žáků naro-
zených v letech 2000 a 2001 doplněné o dva 
hráče ročníku 1999. Toto družstvo pod ve-
dením trenérů Hynka Stiehla, Františka Pro-
kopce a zpočátku i Ireny Stiehlové započalo 
před několika lety proces směřující k návratu 
trutnovského chlapeckého basketbalu na re-
publikovou úroveň. V kategorii minižáků se 
třikrát zúčastnilo mistrovství České republiky 
nebo jeho předkola, z toho jednou to bylo 
v kategorii mixů s trutnovskými dívkami. 
V předcházejících dvou sezónách vždy hrálo 
nejvyšší republikovou soutěž, žákovskou ligu 
kategorie U14 a U15. Vedle toho pokaždé 
působilo v soutěžích oblastního přeboru, kde 
se umísťovalo na předních pozicích a dvakrát 
se stalo přeborníkem východočeské oblasti 
čítající kraj Královéhradecký a Pardubický. 
Celý článek na http://bktrutnov-muzi.cz/u17/
clanek/1415/1/trutnovsti-mladi-basketbalis-
te-v-dorostenecke-lize/

MUAY-THAI

Město ocenilo nejlepší sportovce roku 2014.  
HIGHLANDERS excelovalo 
Přehlídka nejlepších sportovních osobnos-
tí našeho města za rok 2014 byla v pondělí 
25. 5. 2015 k vidění v obřadní síni Staré rad-
nice na Krakonošově náměstí. Slavnostní 
setkání se uskutečnilo při příležitosti každo-
ročního předávání sportovních cen Trutno-
va. Starosta Ivan Adamec odměnil úspěšné 
reprezentanty města sedmi pamětními pla-
ketami. Oddíl HIGHLANDERS obdržel hned 
dvě ocenění. Matěj Trčka byl oceněn za 3. 
místo na ME v Krakowě, Maximus CUP a dal-
ší zápasy v roce 2014 jako nejlepší mládežník. 
Trenérské duo oddílu HIGHLANDERS Radek 
Horák a Tomáš Matoušek byli oceněni jako 
trenéři roku 2014. V jejich dosavadní 10le-
té práci se podařilo jejich svěřencům získat 
na MČR 3x vicemistra ČR, 2x vicemistra Evro-
py a 1x třetí místo na ME. Vychovali 3 repre-
zentanty ČR. 
Ondřej Marvan i Matěj Trčka se nyní připra-
vují na ROYAL WORLD CUP v thajském Ban-
gkoku, který se bude konat v srpnu 2015.

PLAVÁNÍ

Motýlkář Jakub Pásler mistrem ČR
Po vydařených mezikrajských přeborech, kte-
ré byly jediným kvalifikačním závodem, odjeli 
trutnovští žáci reprezentovat na Mistrovství 
ČR žactva. V kategorii staršího žactva se no-
minovalo osm trutnovských závodníků, kteří 
se vydali do brněnské padesátky. Mezi mlad-
šími odjelo sedm závodníků do Zlína. Z těch-
to mistrovství plavci přivezli šest medailových 

pokračování >>
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umístění a 30 umístění do desátého místa. 
O fantastický výkon se postaral dvanáctiletý 
Jakub Pásler, když v závodě na 200 m motýlek 
vylepšil o neuvěřitelných 25 vteřin osobní re-
kord, o šest vteřin oddílový a z pomalejší roz-
plavby si v čase 2:42,71 doplaval pro zlatou 
medaili. Tuto medaili pak doplnil o bronzo-
vou na poloviční trati, rovněž v oddílovém re-
kordu 1:14,21. Jakub se svými kolegy Filipem 
Vlčkem, Tomášem Hauferem a Kryštofem 
Páslerem vybojovali dvě bronzové medaile 
ve štafetách na 4 x 50 m polohově a volným 

způsobem. Další dvě bronzové medaile přida-
li do sbírky Filip Vlček v polohovém závodě 
na 400 metrů (5:44,21) a Karolína Šolínová 
v závodě na 200 m motýlek v čase 2:42,03. 
Do bodovaného desátého místa v nabi-
té konkurenci se ještě vešli: Matyáš Nývlt 
(4./1500VZ, 5./400VZ, 9./200VZ), Dominika 
Brádlová (5./400VZ, 8./200VZ), Romana Lan-
kašová (8./100 a 200P) mezi staršími a Lucie 
Kraková (4./800VZ, 8./400PZ) a Karolína Malí-
ková (6./100VZ, 7./50VZ) mezi mladšími žáky.

-tb-

Léto začíná a s ním i nová sezóna na letním 
koupališti v Trutnově. Městská společnost ME-
BYS Trutnov s.r.o., která koupaliště provozuje, 
připravila na letní sezónu řadu novinek. „Naší 

jednoznačnou prioritou jsou rodiny s dětmi,“ 
říká jednatel MEBYS Trutnov Ing. Martin Ve-
selý a pokračuje: „Proto jsme udělali řadu 
změn, které jim pobyt na letním koupališti 

TÉMATICKÉ
ZDARMA

»

Letní koupaliště láká novými atrakcemi a řadou zajímavých novinek
zpříjemní. Instalovali jsme nový odbavovací 
systém, investovali do nových atrakcí, uzavřeli 
smlouvu s novým provozovatelem restaurace 
a připravili spoustu sportovních a kulturních 
akcí.“ 
Vybavení koupaliště se neustále zlepšuje. Le-
tos jsme pro nejmenší děti pořídili dvě zbrusu 
nová pískoviště s plastovými skluzavkami, pří-
liš vysokou skluzavku na dětském brouzdališti 
jsme snížili, pro děti tak bude bezpečnější, 
pro větší děti jsme pořídili skákací hrad, kde 
se mohou za symbolickou cenu 15 Kč za 15 
minut vydovádět do sytosti, a tobogán zdar-
ma ocení snad všichni. Až se unaví, mohou si 
odpočinout na nových pohodlných lehátkách 
nebo mohou navštívit restauraci či stánek 
s občerstvením. 
Pro všechny jsou připraveny tzv. „RODINNÉ 
PÁTKY“, které začínají 19. 6. 2015 a budou 
pokračovat každý pátek až do konce provozu 
letního koupaliště. Společnost MEBYS Trutnov 
s.r.o. si pro návštěvníky připravila na každý 
pátek 10% slevu na denní vstupné, pro děti 
skákací hrad zdarma a večerní cvičení STREET 
WORK OUT. Nový provozovatel restaurace UP 
TRUTNOV si pro návštěvníky připravil slevy, 
a to 10 % na točenou zmrzlinu, 10 % na pizzu 
a 10 % na kompletní nabídku kávy. Také bu-
dou připravena komponovaná gastronomická 
grilování ve stylu řeckých či amerických ...
Těšíme se na vaši návštěvu. Aktuální akce 
a nabídky sledujte na našich webových strán-
kách či FB.
www.sportoviste-trutnov.cz

Krytý bazén končí svoji 
sezónu
Léto začíná a krytý bazén končí svoji sezónu. 
Chceme poděkovat všem návštěvníkům za je-
jich přízeň a budeme se těšit na sezónu další. 
23. 6. 2015 v závislosti na počasí bude krytý 
bazén uzavřen pro letní odstávku. V odstávce 
připravujeme kromě běžné údržby zařízení 
kompletní výměnu oken v zázemí malého ba-
zénu (dětské šatny), opravu šaten u malého 
bazénu (obklady, dlažba, dveře a zárubně), 
změnu odbavovacího systému a další novin-
ky – můžete se těšit na příjemné změny.
Podrobnosti a případné změny sledujte 
na www.sportoviste-trutnov.cz



11  | Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY | červen 2015

Sport

ReBels team na závodech na Dvorské jednič-
ce 12. 4. 2015 vybojoval 2. místo s formací 
The ReBels. Dalším  úspěchem pro celý Re-
Bels team bylo umístění dua Vendy Valterové 
a Nell Grundmannové na 3. místě, 4. místo 
získalo duo Terka Mikešová a Kája Špundo-
vá shodně v kategorii dvojic modern dan-
ce. Dětské zumby miniReBelky si odnášejí 
4. místo, ReBelky a Zumba Fireball se umísti-
la shodně na 5. místě v rozdílných věkových 
kategoriích pod vedením Lucky Pokorné 
a Lucky Puškové. Závod v Hradci Králové 
1. 5. 2015 nám přinesl další důvod k rado-
sti v podobě 1. místa ReBelek ze  Zumby 
a 5. místa Zumby Fireball. Dalším výrazným 
úspěchem bylo umístění Nelly Grundmanno-
vé a Terky Mikešové na 2. místě v kategorii 
dvojic modern dance. Závod v Brandýse nad 
Labem 10. 5. 2015 byl pro náš oddíl  v tomto 
roce nejbohatší na zisk prvních míst. Dívčí 
formace The ReBels získala 1. místo v profi 
skupině, 1. místo získala Nell Grundmanno-
vá za zpěv, 1. místo získalo duo Terka Mi-
kešová a Kája Špundová,  2. místo  Vendy 
Valterová a Nell Grundmannová, na 5. místě 
se shodně umístila formace Zumby ReBelky 
a Zumba Fireball  v rozdílných věkových ka-
tegoriích. 

1. místo na mezinárodních závodech v Praze 
v Lucerně 23. 5. 
ReBels team se s formací The ReBels zapsal 
zlatým písmen do historie oddílu 1. mís-
tem na mezinárodních závodech v Pra-
ze v Lucerně, kde bylo přítomno hned něko-
lik zemí (Rusko, Slovensko, Chorvatsko atd.). 
Formace The ReBels navázala na úspěšné 
výsledky ze závodů v Brandýse nad Labem 
a závodů z Hronova, kde shodně obsadila 
1. místo. V březnu nás požádal Klub senio-

Basketbalové reprezentantky České repub-
liky absolvovaly v průběhu května dvoutý-
denní pobyt v Trutnově. Strávily zde dvě 
soustředění v přípravě na červnové mistrov-
ství Evropy v Rumunsku a Maďarsku. Do re-
prezentačního družstva patřilo dokonce 
hned pět hráček, které během své kariéry 
působily v Trutnově, včetně dvou odchovan-
kyň trutnovského basketbalového klubu 
Kateřiny Hindrákové a Petry Záplatové. Ná-
rodní tým byl podle vedení v Trutnově velice 
spokojený a zdejší prostředí si pochvaloval. 
„Trutnovské prostředí je vynikající, velmi se 
nám tady líbí, a proto také do Trutnova s re-
prezentací opakovaně jezdíme. Musím po-

blahopřát domácímu klubu k 3. místu v li-
gové soutěži, to je velký úspěch, který mu 
velmi přeji. Trutnov je v basketbalu opravdu 
velký pojem,“ uvedl trenér České republiky 
Lubor Blažek. 
Po ženské reprezentaci zavítá do Trutnova 
rovněž národní tým mužů, který se bude 
připravovat v posledních dvou červencových 
a prvním srpnovém týdnu rovněž na evrop-
ský šampionát. Ten se bude konat v září 
hned ve čtyřech zemích, ve Francii, Chorvat-
sku, Německu a Lotyšsku. Čeští basketbalis-
té sehrají v sobotu 1. srpna přípravný zápas 
s Polskem v nedalekém Walbrzychu. 

-bk-

Základní škola 
V Domcích má mistry 
republiky ve vybíjené 
Pecka 1. – 3. 6. 2015
Skvělého úspěchu dosáhli žáci a žákyně 
4. a 5. ročníků trutnovské ZŠ V Domcích, 
na republikovém finále ve vybíjené, které se 
konalo v autokempu na Pecce u Nové Paky. 
Dívky první soutěžní den nezahájily nejlépe, 
byla na nich znát nervozita z velkého turna-
je. Po těžkých bojích skončily dívky v základní 
skupině na čtvrtém místě za Libercem, Kro-
měříží a Neratovicemi se ziskem dvou bodů. 
Druhý den ovšem dívky zabojovaly a ve „sku-
pině útěchy“ (o 13. – 16. místo) hravě porazily 
všechny své soupeře – Novou Paku, Studénku 
i Teplice, a vybojovaly tak krásné 13. místo.
Dívčí tým reprezentovaly: Adélka Paschou-
tová, Týna Jirmanová, Markétka Čeřovská, 
Jituška Marczicsuková, Kája Najmanová, Ver-
ča Sedláková, Míša Drtinová, Ety Vorochtová, 
Anetka Šípková, Anička Horochovská, Terez-
ka Hawlová a Péťa Jorová.
Rovněž chlapci zahájili své turnajové půso-
bení porážkou v prvním zápase, který sehráli 
s Luhačovicemi. V následujícím zápase čekal 
na trutnovské borce tým Semil. Trutnovským 
borcům se podařilo získat cenné dva body 
za výhru v prodloužení. Posledním týmem, 
který na naše bojovníky čekal v základní sku-
pině, byl tým Berouna, se kterým si chlapci 
snadno poradili. V základní skupině jsme se 
s pěti body umístili na druhém místě. V eli-
minačním souboji byl připraven „poprat se“ 
o zlato první tým skupiny B – Březnice. Chlapci 
tým Březnice doslova převálcovali. První den 
si tak zajistili velmi dobrou pozici do dalších 
bojů o první až čtvrté místo. Druhý soutěžní 
den na nás ve skupině A čekaly opět Luhačo-
vice a dále týmy Zábřehu a Chrudimi. Zápas 
s týmem Luhačovic chlapci prohráli. V dalším 
zápase porazili Zábřeh rozdílem 20:8 a po-
vedlo se jim vyhrát i nad Chrudimí. Bojovalo 
se do poslední chvíle. Chrudim nakonec po-
razila Luhačovice a tři týmy měly šest bodů, 
a tak se rozhodovalo na skóre. O vítězi bylo 
rozhodnuto, neboť trutnovský tým se jako je-
diný nacházel v kladných číslech, a zajistil si 
tak zlatou medaili. Dva naši hráči – Péťa Do-
rotík a Vašek Švec byli oceněni cenou fair play 
za přiznání vybitého hráče, aniž by rozhodčí 
situaci viděl. Chlapecký tým reprezentova-
li: Ráďa Zengler, Táda Hampl, Tom Herman, 
Maty Kruliš, Kuba Mostecký, Péťa Dorotík, 
Vašek Švec, Jinda Linke, Páťa Schober, Luky 
Tříska, Honzík Kaván a Marek Bittner.
Chlapci a dívky ze ZŠ V Domcích skvěle repre-
zentovali svou školu a město. Za to jim patří 
naše obrovské poděkování!

Mgr. Petra Čeřovská

Dne 12. května 2015 se konal již jedenáctý 
ročník okresního kola v orientačním běhu zá-
kladních a středních škol Trutnovska i z dalších 
okresů v Královéhradeckém kraji. Velkou cenu 
Trutnova v orientačním běhu organizačně zaš-
tiťují pedagogové ze Školního sportovního klu-
bu Sprint při Střední průmyslové škole, Trutnov, 
Školní 101.
Významnou pomocí bylo technické zabezpe-
čení závodu členy oddílu orientačního běhu 
Lokomotiva Trutnov o.s. Byla poskytnuta speci-
ální mapa pro OB z roku 2007, která byla bě-
hem měsíce března a dubna aktualizována dle 
současného stavu závodního prostoru (mapa 
LIŠKÁRNA II v měřítku 1:10 000). Mapy se tiskly 
současně s tratěmi jednotlivých kategorií. Cel-
kem jsme připravili 10 různých tratí, pro každou 
kategorii jinou – dle obtížnosti a délky s různý-
mi počty kontrol. 
Do závodu se prezentovalo celkem 95 závod-
níků z 10 škol. Ve vložené soutěži příchozích si 
ve dvou kategoriích (vedoucí družstev, učitelé, 
trenéři, rodiče a další příznivci OB) svoji trať 
proběhlo dalších 38 startujících.
Výsledky byly zpracovávány podle nejmoder-

nější technologie pořádání závodů v OB. Kaž-
dý závodník obdržel speciální čip, který ozna-
čil na startu, na všech svých kontrolách a v cíli 
v krabičkách (systém SportIdent), které byly 
na každé kontrole. V cíli okamžitě po doběhu 
po vyčtení údajů z čipu každý obdržel lísteček, 
z něhož se dozvěděl svůj dosažený čas a průběž-
né pořadí.
Nejlepší závodníci ve všech kategoriích obdrželi 
medaile, diplomy a ceny a všichni startující do-
stali v cíli koláče, ovocné tyčinky a energetické 
nápoje. Kromě nejmladší kategorie II mají všich-
ni závodníci zajištěn postup do krajského kola, 
které se konalo dne 20. května 2015 v Hradci 
Králové.  
Počasí se vydařilo a všichni byli spokojeni po pří-
jemném odpoledni stráveném při sportování. 
Poděkování patří všem účastníkům, pořadate-
lům a sponzorům této sportovní soutěže. Akce 
byla financována z Programu podpory regionál-
ních soutěží pro děti a mládež v Královéhradec-
kém kraji pro rok 2015. Výsledky a fotografie ze 
závodu na www.spstrutnov.cz  Autor fotografií 
Stanislav Ondráček.

Milan Rejmont 

Reprezentace basketbalistek pobývala v Trutnově

Trutnovská průmyslovka pořádala okresní kolo 
v orientačním běhu škol 2014/2015

ReBels team Trutnov vybojoval několik 1. místo
rů pod vedením pana Šafaříka o spoluprá-
ci, kterou jsme nadšeně přivítali, a 13. 5. 
2015  se celý oddíl představil v síni Bohu-
slava Martinů v Trutnově. Pro naše seniory 
jsme předvedli řadu ukázek všech tanečních 
stylů, rokenrolu, zumby a hip hopu. Připra-
vili jsme i překvapení, cvičeného psa Ketyn-
ku s Pájou Richterovou a zpěvem Nell Grun-
dmannové.  Nyní na všechny členy ReBels 
čekají závody ve Rtyni a v Jihlavě a poté  za-
sloužený odpočinek a v měsíci srpnu letní 
taneční kemp. ReBels team bude pořádat 
v září 2015 nábor pro děti ve věku 4 - 25 let, 
při kterém chce doplnit své úspěšné sekce 
Zumby - aerobicu, Hip hopu, tanečních párů 
a dívčích formací. 
ReBels team děkuje za podporu ZŠ Mládež-
nická, KZČ Eldorádo, městu Trutnovu a rodi-
čům za podporu a přízeň. Kontakt na strán-
ky: www.rebelsteam.cz, mobil 725 960 971.

David Laušman
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nabídka opuštěných pSů

15-070

15-075

15-074

15-057

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 Ko-
merční banky v Trutnově.

Jiří Hejna
odbor životního prostředí

Mažoretky Nemesis Trutnov pod vedením 
Mgr. Jany Šichové, které trénují při Základní 
škole V Domcích, se probojovaly sítí kvalifi-
kací a semifinále do finále Mistrovství České 
republiky v Jaroměři. 
Výsledky - Finále České republiky 29. 5. – 
31. 5. 2015
Získané tituly:
Mistr České republiky cl-pom seniorky - velká 
formace seniorky (ME Francie)
Mistr České republiky cl-pom sólo seniorky - 
Alena Nováková (ME Francie)
II. vicemistr České republiky baton sólo děti - 
Terezka Hospodková (4 roky)
II. vicemistr České republiky baton formace 
děti - Princezna ze mlejna

4. místo - miniformace juniorky (postup 
na ME Brno)
5. místo - baton sólo juniorky - Kateřina Ja-
klová (postup na ME Brno)
6. místo - baton formace seniorky - Lord of 
the Dance (postup na ME Brno)
7. místo - cl-pom sólo Martina Jiráňová
8. místo - cl-pom duo Martina + Petra Jirá-
ňovy
11. místo - baton formace kadetky (Kocour 
v botách), baton duo juniorky Jaklová + Rů-
žičková, baton duo seniorky Nováková + Kra-
nátová
17. místo - baton sólo seniorky Alena Nová-
ková

 Mgr. Jana Šichová

Mažoretky Nemesis získaly čtyři tituly a postupy na ME 


