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Oprava trutNOvské krakONOšOvy kašNy 
přinese moderní technologii i historické sochy permoníků

významný trutnovský 
rodák Josef Mühlberger

Krakonošovo náměstí prošlo během posled-
ních tří let velkými změnami a díky těmto 
úpravám se jeho vzhled vrátil zpět v čase 
do začátku 20. století. Jednou z posledních 
rekonstrukčních aktivit je i právě probíhající 
oprava Krakonošovy kašny, které se dostane 
nového utěsnění, výměny rozvodů vody, sta-
bilizace kamenných prvků, ale i nových soch 
permoníků, které se do dnešních dnů nedo-
chovaly. „Věříme, že nenastane nic neočeká-
vaného a že se veškeré práce podaří ukončit 
do poloviny září tak, aby se kašna mohla 
slavnostně představit občanům a návštěvní-
kům města při příležitosti zahájení Dnů ev-
ropského dědictví,“ říká k rekonstrukci Ivan 
Adamec, starosta města Trutnova, a dodává, 
že letošní národní téma DED „Památky zno-
vuzrozené“ k tomu přímo vybízí.
Historie Krakonošovy kašny na stejnojmen-
ném náměstí sahá až do roku 1892, kdy ji ne-
chal vystavět tehdejší starosta dr. Flögl. Podnět 
k jejímu vybudování však přišel již o 6 let dří-
ve, a to od sochaře Franze von Poenningera, 
autora sochy císaře Josefa II., která je na Kra-
konošově náměstí také umístěna. Vzhledem 
k omezenému rozpočtu na zhotovení kašny se 

dr. Flögl rozhodl využít místní umělce. Osloven 
byl proto učitel kreslení z trutnovské reálky, 
prof. Josef Kirschner, který během krátké doby 
vypracoval první návrhy kašny a sklidil s nimi 
obrovský úspěch. „Starosta Flögl měl jasnou 
představu o tom, jak by výzdoba kašny měla 
vypadat. Socha Krakonoše na skalisku s roze-
vlátým pláštěm měla připomínat pohádkovou 
postavu. Nedílnou součástí byli i čtyři permo-
níci,“ vysvětluje historickou podobu Ivan Ada-
mec. Na jaře v roce 1890 tak byl připravený 
návrh na realizaci.
„Zahájení výstavby ale trvalo více než rok, 
kvůli neshodám s iniciátorem celého projek-
tu, sochařem Franzem von Poenningerem. 
Nakonec vše dospělo ke zdárnému konci 
a kašna byla 16. července 1892 dokončena 
a předána městu pro veřejné užívání,“ uvádí 
Adamec a doplňuje, že celkové výdaje na vý-
stavbu se tehdy vyšplhaly na 16 085 zlatých 
a 47 krejcarů a rakouský Krkonošský spolek 
přispěl na sochu Krakonoše částkou 1317 zla-
tých a 82 krejcarů. „Kašna byla podle návrhu 
zhotovena ze žuly z oblasti šluknovského vý-
běžku. Část, která není vystavena vodě, pak 
byla vyrobena z bílého pískovce z nedalekých 

Čížkových kamenů,“ vysvětluje Adamec. Pře-
devším netěsnost kašny, která byla problé-
mem už krátce po jejím vzniku, ale také ini-
ciativa občanů pro obnovu soch permoníků 
a jejich navrácení na kašnu vedla k rozhod-
nutí radnice o rekonstrukci. „Vedle komplet-
ní výměny rozvodů vody je provedeno přede-
vším nové utěsnění nádrže a jsou důkladně 
očištěny a nakonzervovány veškeré kamenné 
prvky. Sanovány byly i drobné praskliny žuly 
a byly zatmeleny spáry mezi jednotlivými ka-
mennými díly,“ upřesňuje Adamec. Sochařská 
výzdoba, která se v původní podobě do sou-
časnosti nedochovala, je již nyní z části tvoře-
na bronzovou kopií sochy Krakonoše z roku 
2001. „Permoníci částečně kašnu zdobili ještě 
v polovině 60. let minulého století, do sou-
časnosti ale nezbyl žádný. Chybějící dvojice 
permoníků byly proto vymodelovány podle 
dostupné fotodokumentace a budou také 
odlity do bronzu,“ říká Adamec.
Rekonstrukce probíhá po celé léto a velký 
rozsah prací si vyžádal odstávku kašny. Prá-
ce provádějí Technické služby Trutnov, s.r.o., 
a celkové náklady činí 2,9 mil. Kč. Sochy per-
moníků podle historické fotodokumentace 
vytvořila sochařka Paulina Skavova. 

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

V září a říjnu 2015 proběhnou v Trutnově kultur-
ní a vzdělávací akce věnované osobnosti a dílu 
česko-německého spisovatele Josefa Mühlber-
gera, který se tak zařadí po bok oceňovaných 
osobností – významných trutnovských rodáků. 
Josef Mühlberger se v Trutnově narodil roku 
1903 do česko-německé rodiny. Vystudoval 
slavistiku a germanistiku na Karlově univerzitě 
v Praze, publikovat začal v roce 1923 a v roce 
1937 mu byla Edvardem Benešem udělena Her-
derova cena. Jeho celoživotním tématem se sta-
lo porozumění mezi Čechy a Němci. Po nástupu 
fašismu byl za svůj kladný postoj k Čechům 
a demokratické smýšlení perzekuován. Již před 
rokem 1938 bylo zakázáno uveřejňování jeho 
prací v Německu a od října 1940 do dubna 1941 
byl vězněn. Po skončení války mohl v Trutnově 
zůstat, ale rozhodl se dobrovolně odejít v rám-
ci tzv. odsunu antifašistů v srpnu 1946. Tyto 
transporty antifašistů organizoval jeho bratr 
Alois Mühlberger, významný sociálnědemokra-
tický politik, předválečný místostarosta Trut-
nova a středoškolský učitel. V Trutnově zůstala 
a dožila pouze Mühlbergerova matka Anna. 
Mühlberger žil od roku 1956 v Eislingenu v Bá-
densku-Württembersku, kde se nadále věnoval 

Foto: Miloš Šálek

pokračování >>
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tvůrčí spisovatelské práci. Překládal Boženu 
Němcovou, Jana Nerudu a českou lyriku, napsal 
mimo jiné dějiny české literatury či dějiny čes-
ko-německého soužití. Získal mnoho kulturních 
ocenění a v roce 1977 mu byl propůjčen titul 
profesora. Zemřel v Eislingenu roku 1985.
V roce 2010 vyšla v češtině kniha nazvaná Kde 
jsem byl doma, ve které Mühlberger s láskou 
vzpomíná na rodný Trutnov a která je kromě 
literárních kvalit cenná i jako dokument zachy-
cující předválečný život Trutnova.

Program akcí:
12. září  9.30 – 12.00 hod. Krakonošovo náměstí 
/v rámci Dnů evropského dědictví/
„Korzo – to byla velká městská rodina.“ 
kostýmní rekonstrukce dobového korza dle 
povídky Josef Mühlbergera, který v ní zachytil 
dennodenní rituál předválečného Trutnova 
12. září – 9. října Stará radnice Trutnov
Josef Mühlberger, významný trutnovský rodák - 
výstava o životě a díle Josef Mühlbergera
8. října  14.30 hod. pěší zóna Trutnov
slavnostní odhalení pamětní desky Josefa 
Mühlbergera - odhaluje starosta města Trutnova 
za účasti představitelů partnerských měst města 
Trutnova, Lohfeldenu a Würzburgu
8. října   9.00 – 19.00 hod. Společenské centrum 
UFFO Trutnov
Josef Mühlberger a jeho koncept česko-ně-
meckého smíření - česko-německá konference 
věnovaná osobnosti a dílu Josefa Mühlberge-

ra za účasti zahraničních badatelů, zástupců 
českých univerzit i trutnovských historiků /pro-
gram bude simultánně tlumočen/
9. října  9.30 hod. Krakonošovo náměstí
Kde jsem byl doma aneb Po stopách Josefa 
Mühlbergera - komentovaná procházka měs-
tem s průvodcem. 

Všechny akce projektu jsou zdarma přístupny 
široké veřejnosti. V rámci dobového korza bude 
možno na místě zapůjčit drobné dobové mód-
ní doplňky, účast ve vlastních kostýmech vítána! 
Součástí projektu je studentská překladatelská 
soutěž vyhlášená pro střední školy regionu 
Trutnov. Úspěšným studentům bude ocenění 
uděleno v rámci programu česko-německé kon-
ference v Uffu Trutnov.
Záštitu nad projektem převzal starosta města 
Trutnova Mgr. Ivan Adamec.
Organizuje: Paměť Krkonoš, z. ú., a Středisko 
česko-německého porozumění, z. s., ve spolu-
práci se Státním okresním archivem Trutnov, 
městem Trutnov, Trutnovským literárním klu-
bem, Gymnáziem Trutnov a Sudetoněmeckým 
archivem v Mnichově.
Projekt je realizován za finanční podpory Čes-
ko-německého fondu budoucnosti, města Trut-
nova a soukromých subjektů.

Eva Hrubá

Září 
Dvůr Králové nad Labem
19. 9. 2015 - DNY KRÁLOVNY ŽOFIE 
Historická slavnost u příležitosti 745 let 
od první písemné zmínky o městě.
www.dvurkralove.cz, 
www.hankuv-dum.cz

Hradec Králové
4. – 5. 9. 2015 - SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY
www.slavnostikralovnyelisky.cz
5. – 6. 9. 2015 - 22. ROČNÍK CZECH 
INTERNATIONAL AIR FEST – CIAF 
www.airshow.cz

Jaroměř
12. – 13. 9. 2015 - ŠPITÁL ART
V rámci Dnů evropského dědictví chceme 
opět na jeden zářijový víkend oživit unikátní 
objekt nyní nevyužívané vojenské nemocnice 
v pevnostním městě Josefov.
http://www.pevnostjosefov.cz/

11. – 13. 9. 2015 - TANFEST
Již několikátý ročník tanečního festivalu, 
který je vytvořen nejen pro tanečníky, 
choreografy a pedagogy, ale i pro zájemce 
z řad veřejnosti. 
http://www.jaromer-josefov.cz/

Chrudim
4. – 6. 9. 2015 - CHRUDIMSKÉ OBŽÍNKY 
www.chrudimdnes.cz

Mělník
18. – 20. 9. 2015 - MĚLNICKÉ VINOBRANÍ 
Vinařská slavnost, při níž můžete vychutnávat 
nejen mělnické víno a burčák, ale i pestrý 
program hudby, divadla, akcí pro děti i rodiče. 
www.vinobranimelnik.cz

Polička
14. – 20. 9. 2015 - MIME FEST 2015 
www.mimefest.cz

Vysoké Mýto
4. – 5. 9. 2015 - MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 
www.vysoke-myto.cz

více naleznete v kalendáriu na  
www.vennamesta.cz

V sobotu 26. září opustí kovový drak věž trut-
novské Staré radnice a do jara příštího roku 
bude bedlivě střežit podzemí našeho města. Při 
této příležitosti se na náměstí bude opět konat 
zábavné odpoledne plné her a soutěží, pře-
vážně pro děti. Pořadatelé ze spolku Trutnov – 
město draka nachystali několik nových herních 
stanovišť, které si zde odbydou svoji premiéru. 
K dobré náladě zahraje živá kapela a zajištěno 
bude i občerstvení. Samotné sundání draka 
proběhne v 16:00 hod. a bude opět možnost 
pořídit si památeční foto s ukrutným netvorem. 
Přijďte pobejt!

Trutnov – město draka, z.s.

Milí spoluobčané, náš sběrný dvůr/sběrné dvory 
se ucházejí o titul Sběrný dvůr roku 2015. Ko-
lektivní systém ASEKOL opět vyhlásil soutěž 
mezi sběrnými dvory o ten nejlepší, který získá 
zajímavou finanční odměnu.
Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od 15. červen-
ce do konce října 2015, a to formou hodnocení 
široké veřejnosti prostřednictvím vyhledávače 
www.sberne-dvory.cz. Jejím cílem je najít v Čes-
ké republice ten nejlepší sběrný dvůr, tzn. ukli-
zený, s ochotnou obsluhou, přívětivou otevírací 
dobou a širokým rozsahem odebíraných komo-
dit, co možná nejdostupnější. 
Jaká jsou pravidla soutěže? Na www.sberne-
-dvory.cz vyhledáte sběrný dvůr, který chcete 
ohodnotit. Označíte jednou až pěti hvězdička-
mi v každé z následujících šesti kategorií - do-
stupnost dvora, přístupnost dvora, pořádek, 
otevírací doba, ochota obsluhy a rozsah odebí-
raných komodit.
Při závěrečném vyhodnocení nejlepšího sběrné-
ho dvora v listopadu 2015 bude kromě hlasová-
ní veřejnosti přihlédnuto také k počtu komodit, 
které sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy 
atd.), a k množství zpětně odebraného elektro-
zařízení.
Vítězi se nakonec stanou dva sběrné dvory. Nej-
lepší sběrný dvůr v obci do deseti tisíc obyvatel 
získá finanční odměnu 30 tisíc korun, v obci nad 
deset tisíc obyvatel pak 50 tisíc korun. Všichni 
hlasující se navíc mohou zúčastnit slosování 
o hodnotné ceny. 
Děkujeme, že nám pomůžete vyhrát!

SUNDÁVÁNÍ DRAKA 
proběhne v sobotu 26. 9. od 14.00 hod.

KRáLOVSKá VěNNá MěSTA ZVOU

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ 
SBĚRNý DVůR

Poděkování 
Dne 19. 6. 2015 se v prostorách budovy CASD 
konal „Páteční jarmark“. Zájemci zde mohli 
nakoupit celou řadu výrobků – od háčko-
vaných hraček přes tašky, knihy a věnce, až 
po levný textil či něco dobrého k snědku. Kro-
mě toho zde probíhala výstava paličkovaných 
výrobků a dekorací z nich. Když přihlédneme 
k tomu, že průměrná cena jednoho výrobku 
činila přibližně 20 korun, celkový výnos 3 114 
korun je pěkná částka. Jak bylo slíbeno, vý-
těžek bude darován humanitární organizaci 
ADRA, která pomáhá ve více než 125 zemích 
světa. Chceme tímto poděkovat všem účast-
níkům a pořadatelům a těšíme se na další se-
tkání v listopadu.  

Jiří Koun
kazatel církve adventistů s. d. 
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SPOlEČENSKá RubRiKa

Mateřské centrum KAROlínka

Matriční události v červnu 
a červenci 2015

Narozené děti
V měsíci červnu se narodilo celkem 42 dětí, 
20 chlapců a 22 děvčat (11 občánků města 
Trutnova, 7 chlapců a 4 dívky), v červenci se 
narodilo celkem 67 dětí, 33 chlapců a 34 děv-
čat (25 občánků města Trutnova, 12 chlapců 
a 13 dívek).

Uzavřené sňatky
Ve stejném období uzavřelo manželství před 
Městským úřadem Trutnov celkem 18 párů 
(červen) a 19 párů (červenec). Na přání snou-
benců byly uzavřeny sňatky v obcích našeho 
matričního obvodu v Radvanicích (1), Hajnici 
(1), Starých Bukách (1) a v Pilníkově (2). Dále 
byl uzavřen 1 sňatek před církví českosloven-
skou husitskou a 1 sňatek před náboženskou 
společností Svědkové Jehovovi.

Úmrtí
V měsíci červnu zemřelo celkem 24 občanů, 
z toho 2 v Pilníkově a 1 v Jívce. Trutnovských 

občanů zemřelo 8 (2 muži a 6 žen). V červenci 
zemřelo celkem 41 občanů, z toho 1 občan 
ve Vlčicích.  Z celkového počtu zemřelo 14 ob-
čanů města Trutnova (4 muži a 10 žen).

Jubilea 
Členky komise pro občanské záležitosti na-
vštívily v měsíci červnu při životních jubileích 
celkem 24 trutnovských spoluobčanů s gra-
tulací, kytičkou a malým dárkem, v měsíci 
červenci to bylo celkem 32 návštěv u spolu-
občanů. Kytička byla předána i 21 občanům 
z Domova pro seniory v Trutnově, středisko 
R. Frimla, a 6 jubilantům ve středisku Dělnic-
ká. Touto cestou ještě jednou všem občanům 
blahopřejeme.
Dne 4. 6. 2015 se za účasti starosty města 
pana Mgr. Ivana Adamce a 18 manželských 
párů uskutečnil na Staré radnici tzv. Stříbrný 
podvečer. Setkání bylo určeno pro manželské 
páry, které v letošním roce slaví 25 let spo-
lečného života. Byl pro ně připraven kulturní 
program a obdržely dárek. 

Jana Fizérová
matrikářka

Září 2015
PONDĚLÍ  
8:00 – 12:00 Školka nanečisto - příprava dětí 
na „školkový režim“ pro přihlášené děti.  
10:00 – 11:30 Walinka - otevřený kroužek pro 
rodiče se zájmem o waldorfskou pedagogiku 
a jejich děti.  Informace u Petry Němečkové,  
tel. 775 023 621.
16:00 – 16:45 Dětská jóga - odpolední krou-
žek pro děti od 3 do 12 let
15:00 – 17:00 Maternité - kurzy pro těhotné 
a ženy po porodu, laktační poradenství 
ÚTERý 
10:00 – 11:00 Broučci - cvičení pro maminky 
s ležícími a lezoucími dětmi (od 4 měsíců), lek-
torka Nicole Lisá
Rainbow Studio - kroužek angličtiny pro děti
STŘEDA 
8:30 – 14:00 Nastávající maminky a miminka 
- volný prostor pro vzájemné sdílení nastáva-
jících a novopečených maminek. Cvičení ma-
minek s dětmi do 1 roku. Laktační poradna 
a poradna psychomotorického vývoje.
9:00 – 9:45 Svišti - cvičení pro maminky s cho-
dícími dětmi, lektorka Nicole Lisá
10:00 – 10:45 Opičky - cvičení pro maminky 
s dětmi od 2 let, lektorka Nicole Lisá
13:00 – 17:00 Hudební stavebnice
16:30 – 17:30 Výtvarný kroužek - pro děti 
od 4 do 7 let
ČTVRTEK 
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dět-
mi, kreativní dopoledne
9:30 – 10:30 Výtvarná dílnička pro rodiče 
s dětmi od 2 let - lektorka Šárka Linková
13:30 – 16:00 Hudební stavebnice (Building 
Blocks of Music) s Drážou (klavír) pro přihlá-
šené pokračující žáky
13:00 – 17:00 Hudební stavebnice
15:30 – 16:30 Bobři - všeobecná pohybová pří-
prava pro děti od 3 do 6 let
PÁTEK 
8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky s dět-
mi
10:00 – 10:30 Zpívání s Drážou a Blankou - 
písničky, první zkušenost s hudebním nástro-
jem a tanečky

Hledáme nové zájemce na:
Školka nanečisto, Walinka
Dětská jóga - každé pondělí od 16 hod., lek-
torka Natálie Ondrášková
Předporodní kurzy, laktační poradenství, cvi-
čení pro těhotné - více na www.maternite.
jecool.net 
RAINBOW Studio - kroužek angličtiny. Pro 
velký zájem o aktivní angličtinu otvíráme 
kroužek angličtiny Rainbow Studio pro děti 
1. stupně ZŠ. Odpoledne rozmanitých her, 
pohybu, výtvarných a estetických aktivit, pro-
bíhající pouze v angličtině. Děti se seznámí 
s metodou Jolly Phonics, kterou se děti v an-
glicky mluvících zemích učí číst a psát. Každé 
úterý nebo středu od 13 do 14:30 hod. nebo 
od 15 do 16:30 hod. (dle věku dítěte), lektor-
ka Petra Richtrová.

Nově od září nabízíme rozšíření pro studenty 
Hudební stavebnice o individuální lekce hry 
na flétnu. 
Otvíráme nové skupiny pro Cvrčky muzikanty 
- jedná se o první kontakt s houslemi, flétnou, 
bubínkem a klávesovým nástrojem, zpěv lido-
vých písní. Určeno pro děti předškolního věku. 
Vhodné pro děti od 6 let věku. Více informa-
cí a přihláška na www.hudebnistavebnice.cz. 
Informační schůzka s domluvou konkrétních 
termínů lekcí proběhne v MC 10. 9. od 16 hod. 
Cvičení pro rodiče s dětmi od 4 měsíců 
do 2 let - lektorka Nicole Lisá
BOBŘI - cvičení dětí, všeobecná pohybová pří-
prava, lektorka Ing. Bc. Monika Bobrová
Šití panenek z ovčí vlny - kurz probíhá v so-
botu, jednou za měsíc, lektorka Lucie Pavlíček 
Migdalová

Podzimní BAZAR dětského oblečení a potřeb 
bude v termínu od 19. 11. do 23. 11. 2015. 
Od 1. 9. si v mateřském centru můžete vy-
zvednout archy na domácí zapisování!

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

Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková

POHOTOVOST - STOMATOLOGIE
sobota, neděle, svátky od 8.00 do 12.00 hodin 
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:
5. 9. a 6. 9. - MUDr. Miroslav Voženílek, 
Polská 91/14, Trutnov, tel.: 499 814 867
12. 9. a 13. 9. - MUDr. Rudolf Dušánek, 
Kladská 466, Trutnov 3 – Poříčí, tel.: 
499 826 558
19. 9. a 20. 9. - MUDr. Eva Jirásková, Hornická 
417, Rtyně v Podkrkonoší, tel.: 776 589 020
26. 9. a 27. 9. - MUDr. Milada Hejnová, 
Fialková 456, Trutnov, tel.: 737 033 082
28. 9. - MUDr. Karolína Feduňová, zubní 
ordinace č.p. 185, Pec pod Sněžkou, tel.: 
603 413 113

Změna sloužícího lékaře vyhrazena!  

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

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže v Trutnově
pořádá ZDARMA pro širokou veřejnost,
pro účastníky, kteří budou požadovat po-
tvrzení o absolvování kurzu, cena 400,- Kč 
(v ceně kniha Základní norma zdravotnických 
znalostí)
Základní kurz první pomoci
Život zachraňující úkony
Jedná se o 4hodinové školení (1 vyučovací 
hodina 45 min.) zaměřené na základy první 
pomoci s praktickým nácvikem na resuscitač-
ních loutkách. Kurzy se konají první pondělí 
v měsíci od 15 do 18 hod. v prostorách učebny 
první pomoci, Horská 5, Trutnov, 2. mezipat-
ro, č. dveří 604 (budova bývalého okresního 
úřadu naproti autobusovému nádraží).
I. termín 5. 10. 2015
II. termín 2. 11. 2015
III. termín 7. 12. 2015
Kurz se koná při minimálním počtu 5 účastní-
ků a maximálním počtu 20 účastníků.
Přihlásit se můžete na tel. 499 810 810, 
775 760 630 nebo e-mailem ccktu@tiscali.cz. 

OS ČČK pořádá pro členy ČČK, bezpříspěv-
kové dárce krve, seniory a ostatní veřejnost 
(50+) ozdravně-relaxační pobyt v Beskydech.  
Termín:  12. – 18. 10. 2015 
Cena: 6 999,- Kč
Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným zá-
jezdovým autobusem, pojištění, stravování 
formou plné penze, 6x ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích s příslušenstvím – hotel Relax 
na okraji městečka Rožnov pod Radhoštěm, 
8 léčebných a rehabilitačních procedur, neo-
mezený vstup do hotelového bazénu, návště-
vu muzea a pivovaru, výlet, služby zdravot-
níka ČČK. Přihlásit se můžete do 30. 9. 2015 
na Úřadě OS ČČK Trutnov, tel. 499 810 810 
nebo 775 760 630. 

Klub zdraví Trutnov 
zve všechny příznivce zdravého životního 
stylu na setkání u tématu: Léčba éterický-
mi oleji. 7. 9. 2015 v 17.30 hod., budova 
CASD, ul. M. Majerové 86/10 (za nemocni-
cí), lektor Líba Jobová, ochutnávka. Mož-
nost masáže šíje už v 16.30 hod. Více na:  
http://trutnov.ceskesdruzeni.cz

KRátcE



4 | Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY | srpen 2015

OdbORy měStSKéhO úřadu iNfORmujÍ

OZNÁMENÍ
Rada města v Trutnově na své 15. schůzi dne 
27. července 2015 přijala usnesení č. 2015-
793/15, kterým schválila záměr města obecně 
zveřejnit

*  uzavření smlouvy o právu provést stavbu 
s budoucí koupí

k části p. p. 84/1 (cca 1305 m2) a k části 
st. p. 131/2 (cca 10 m2) v k. ú. Horní Staré Město 
k výstavbě rodinného domu, za následujících 
podmínek: 
-  smlouva o právu stavby bude uzavřena 

na dobu určitou 3 roky, 
-  stavební plat je stanoven ve výši 10 Kč/m2/

rok + DPH, 
-  kolaudace stavby bude do 3 let od podpisu 

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

daci stavby, 
-  minimální kupní cena je stanovena ve výši 

500 Kč/m², 
-  hodnoticím kritériem je výše nabídnuté kup-

ní ceny,
-  v případě nedodržení termínu kolaudace 

stavby se smlouva o právu stavby prodlouží 
o jeden rok s tím, že bude sjednána smluvní 
pokuta 1000 Kč za každý započatý měsíc 
do doby kolaudace stavby,

-  v případě nezkolaudování stavby ani do čtyř 
let právo stavby zaniká s tím, že oprávnění 
nemají právo na náhradu za rozestavěnou 
stavbu,

-  náklady spojené se zřízením práva stavby 
(daně a poplatek KÚ) hradí kupující.

Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte 
nejpozději do 19. 10. 2015 do 12.00 hod. 
Obálky budou otevírány v zasedací místnosti 
č. 407 městského úřadu dne 20. 10. 2015 
v 8.00 hod. Žadatel, který podá svoji nabídku 
včas, má možnost zúčastnit se otevírání 
obálek v termínu výše uvedeném.                        
Na obálku uveďte adresu s heslem: 

„RD č. 1 Horní Staré Město“
k. ú. Horní Staré Město
„NEOTVÍRAT“

Městský úřad Trutnov – p. Šmída
Slovanské náměstí 165
541 16  Trutnov
Katastrální mapy na uvedené pozemky 
a bližší informace poskytuje odbor majetku 
Městského úřadu v Trutnově, kancelář č. 411 
ve 4. poschodí, telefonní číslo 499 803 285. 
Každý je oprávněn podat nabídky, námitky 
nebo připomínky k uvedenému záměru. 
Tyto adresujte na Městský úřad v Trutnově, 
odbor majetku, Slovanské nám. 165, nejdéle 
do 19. 10. 2015 do 12.00 hod. Po zhodnocení 
nabídky konečné rozhodnutí přísluší radě 
a zastupitelstvu města.

Rada města v Trutnově na své 15. schůzi dne 
27. července 2015 přijala usnesení č. 2015-
793/15, kterým schválila záměr města obecně 
zveřejnit

*  uzavření smlouvy o právu provést stavbu 
s budoucí koupí

k části p. p. 84/1 (cca 447 m2), části p. p. 2209 
(cca 240 m2) a části st. p. 131/2 (cca 825 
m2) v k. ú. Horní Staré Město k výstavbě 
rodinného domu, za následujících podmínek: 
-  smlouva o právu stavby bude uzavřena 

na dobu určitou 3 roky, 
-  stavební plat je stanoven ve výši 10 Kč/m2/

rok + DPH, 
-  kolaudace stavby bude do 3 let od podpisu 

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

daci stavby, 
-  minimální kupní cena je stanovena ve výši 

500 Kč/m²,
-  hodnoticím kritériem je výše nabídnuté kup-

ní ceny,
-  v případě nedodržení termínu kolaudace 

stavby se smlouva o právu stavby prodlouží 
o jeden rok s tím, že bude sjednána smluvní 
pokuta 1000 Kč za každý započatý měsíc 
do doby kolaudace stavby,

-  v případě nezkolaudování stavby ani do čtyř 
let právo stavby zaniká s tím, že oprávnění 
nemají právo na náhradu za rozestavěnou 
stavbu,

-  náklady spojené se zřízením práva stavby 
(daně a poplatek KÚ) hradí kupující.

Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte 
nejpozději do 19. 10. 2015 do 12.00 hod. 

Obálky budou otevírány v zasedací místnosti 
č. 407 městského úřadu dne 20. 10. 2015 
v 8.20 hod. Žadatel, který podá svoji nabídku 
včas, má možnost zúčastnit se otevírání 
obálek v termínu výše uvedeném.                        

Na obálku uveďte adresu s heslem: 

„RD č. 2 Horní Staré Město“
k. ú. Horní Staré Město
„NEOTVÍRAT“

Městský úřad Trutnov – p. Šmída
Slovanské náměstí 165
541 16  Trutnov
Katastrální mapy na uvedené pozemky 
a bližší informace poskytuje odbor majetku 
Městského úřadu v Trutnově, kancelář č. 411 
ve 4. poschodí, telefonní číslo 499 803 285. 
Každý je oprávněn podat nabídky, námitky 
nebo připomínky k uvedenému záměru. 
Tyto adresujte na Městský úřad v Trutnově, 
odbor majetku, Slovanské nám. 165, nejdéle 
do 19. 10. 2015 do 12.00 hod. Po zhodnocení 
nabídky konečné rozhodnutí přísluší radě 
a zastupitelstvu města.

Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města 

PAMÁTKY BLÍŽ
Památky blíž polským a českým turistům je 
název mikroprojektu, který byl před nedáv-
nem ukončen ve spolupráci s polským Powi-
atem Jaworskim. Cílem projektu je podpořit 
především příhraniční turistický ruch, zvýšit 
návštěvnost našeho města polskými občany 
a popularizovat historické památky.
Bylo vytipováno 31 památek na území měs-
ta, a to nejen v historickém jádru v městské 
památkové zóně, ale i v těch místních čás-
tech města, kam turisté zatím příliš nejezdí. 
Památky jsou v brožuře, která vyšla v jazyko-
vých mutacích čeština, polština a němčina, 
seřazeny tak, aby na sebe logicky navazovaly 
při příjezdu polských přátel přes Žacléř, Babí 
a Horní Staré Město, respektive přes Libeč, 
Voletiny a Poříčí, aniž by samozřejmě museli 
navštívit všechny. 
Autory textu jsou zkušení pracovníci Muzea 
Podkrkonoší v Trutnově, Mgr. Vlastimil Málek 
a Mgr. Ondřej Vašata, kteří shromáždili k vět-
šině památek informace dosud ukryté ve sta-
rých a ne v úplnosti excerpovaných archivních 
dokumentech. Tak se i Trutnované mohou 
dozvědět nové informace o památkách, ko-
lem kterých dennodenně chodí.

Kaple ve Stříteži s informační tabulí vlevo 
od vstupních dveří. Foto Günter Fiedler

Součástí mikroprojektu bylo rovněž upevnění 
informačních tabulí s QR-kódy na památky, 
což ocení mladí zájemci, kteří se tak prostřed-
nictvím mobilu mohou napojit na webové 
stránky, kde uvedené informace a fotografie 
z brožury taktéž najdou. Navíc mají webové 
stránky tu přednost, že mohou být v budou-
cnu průběžně aktualizovány, např. o nově 
zjištěné informace k památkám, o nové foto-
grafie po jejich opravách apod. 
Mikroprojekt naše město v červnu představilo 
polskému partnerovi přímo v Jaworu. Kromě 
zástupců powiatu se prezentace zúčastnily 
osoby z města a okolí pracující v oblasti ces-
tovního ruchu. Předmětem návštěvy a jedná-
ní byla také diskuze o možné další spolupráci 
při přípravě a realizaci společných projektů 
přeshraniční spolupráce v programovacím 
období 2014 až 2020. Z uvedeného důvodu 
netrpělivě očekáváme vyhlášení dotačních 
výzev v oblasti kulturní, sociální a sportovní 
spolupráce, ekologie, revitalizace památek, 
rozvoje cyklodopravy a podobně.

Ing. Günter Fiedler
odbor rozvoje města
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V měsíci srpnu zahájilo sdružení BAK stavební 
společnost a.s. a Stavebně Dopravní Trutnov 
s.r.o. práce na regeneraci Jiráskova náměstí 
v Trutnově. Návrh regenerace Jiráskova 
náměstí se odráží od dendrologického 
posudku a zadání, podle kterého musí 
být zachovány spojovací cesty na náměstí 
a použito co nejvíce zeleně, která nahradí 
současnou zeleň vykazující zhoršující se 
zdravotní stav a narušenou statiku, jež 
představuje nebezpečí pro veřejnost 
využívající park. Park dozná výrazné změny 
směřující k zvýšení jeho atraktivnosti 
a využití. Projekt vypracovaný firmou RSU 
s.r.o. Trutnov, na jehož základě byl vydán 
územní souhlas s umístěním stavby (povolení 
realizovat stavbu), člení prostor parku na více 
odpočinkových ploch. Centrální odpočinkovou 
plochu bude tvořit volně přístupný vodní 
prvek, po jehož obvodu budou umístěny 
lavičky se sloupky veřejného osvětlení. Na tuto 
centrální část pak navazují betonové boxy 
opatřené dřevěnou lavicí, které jsou umístěny 
podél přístupových chodníků a budou tvořit 
odpočinkovou zónu pro skupinky lidí. Pod 
lavicemi bude zapuštěné bodové osvětlení, 
které tomuto prvku v noci dodá příjemnou 
atmosféru. Původní zeleň bude v návaznosti 
na posouzení jejího zdravotního stavu 
v souladu s vydaným rozhodnutím ke kácení 
odstraněna. Celý prostor doplní nová výsadba 
keřů, trvalek, okrasných trav s lipovým 
stromořadím a solitérními stromy.    
Pravidelnost náměstí bude záměrně rozrušena 
výsadbou volně rozmístěných stromů 
v travnatém prostoru náměstí. Navrženy jsou 
různě veliké i barevné kultivary. Předpokladem 
realizace celé akce je, že po dokončení úpravy 
parku dojde ke zvýšení využití tohoto veřejného 
prostoru, a to jak ze strany rodin s dětmi, tak 
i studentů a ostatních občanů města Trutnova. 
Současně s realizací regenerace prostoru 
parku budou v jihozápadním rohu v prostoru 
bývalé trafiky umístěny podzemní kontejnery 

na tříděný odpad, které nahradí stávající 
odpadové nádoby umístěné na chodníku 
před samoobsluhou. Po dokončení stavby se 
předpokládá zřízení Free Wifi Hotspot pro 
možnost připojení na internet.

Projekt „Regenerace zeleně a veřejných ploch  
Jiráskova náměstí v Trutnově“
Zpracovatel:  RSU s.r.o. Trutnov (2014)

Pro zajištění bezpečnosti občanů během 
realizace této stavby dojde k uzavření plochy 
parku pro veřejnost a k dočasné úpravě dopravy 
v prostoru Jiráskova náměstí. Odstavování 
vozidel podél chodníků tvořících obvod 
parku bude do doby dokončení celé stavby 
zakázáno. Komunikace podél gymnázia bude 
uzavřena, neboť bude sloužit jako zařízení 
staveniště, a provoz na jižní komunikaci podél 
samoobsluhy bude zjednosměrněn ve směru 
ke zdravotnické škole. 
Předpokládaný termín dokončení celé akce je 
do 29. 11. 2015 a celkové náklady na regeneraci 
činí 10,1 mil. Kč. Pro zajištění financování této 
akce se podařilo získat finanční prostředky 
ze Státního fondu životního prostřední ČR 
a Ministerstva životního prostředí ČR v rámci 
„Programu zeleň do měst a jejich okolí“ 
a podíl na nákladech představuje částku 6,6 
mil. Kč  (80 % způsobilých výdajů).  

Bc. Marek Hlíza
odbor rozvoje města

Trutnovměstosportu.cz:
Sportovní zpravodajství 
z Trutnova a jeho okolí
Součástí webových stránek města Trutnova 
je od loňského roku i webový projekt Trut-
nov město sportu, jehož banner naleznete 
na hlavní stránce www.trutnov.cz. Projekt 
si klade za cíl informovat obyvatele Trutno-
va a nejbližšího okolí o sportovních akcích 
konajících se v našem městě, o událostech 
v trutnovském sportu i úspěších trutnov-
ských sportovců či týmů. Ve zpravodajství se 
tak objevují třeba informace o novinkách 
ve sportovních klubech, je tu prostor pro 
rozhovory s trutnovskými sportovci nebo 
pro zhodnocení a výsledky již proběhlých 
akcí.

Co je důležité – na stránky projektu mo-
hou, prostřednictvím administrátora strá-
nek, vkládat své příspěvky přímo i zástupci 
sportovních klubů, profesionální, amatérští 
i rekreační sportovci. Součástí webu je 
i přehledný kalendář, ve kterém jsou mimo 
jiné zveřejňovány sportovní akce určené 
pro širokou veřejnost. 

Web nyní pravidelně sleduje více než 800 
unikátních uživatelů a jeho návštěvnost 
stále roste.

Prostor, který web www.trutnovmesto-
sportu.cz poskytuje pro výše popisovanou 
propagaci sportovního klubu, jednotlivců 
či pořádané akce, není omezen. V případě 
zájmu posílejte své články, fotky či pozván-
ky na akce na e-mail administrátora stránek 
franckova@know.cz, Romana Francková. 

-rl-

  ZPRáVy Z měSta

JAZYKOVÉ KURZY OPĚT NA GYMNÁZIU TRUTNOV
Vyberte si z následující nabídky jazykových kurzů, které nabízí Gymnázium Trutnov pro školní 
rok 2015/2016.

Nově otevíráme tyto kurzy:

Okénko klubu  
seniorů
Nezaháleli jsme ani dva prázdninové mě-
síce. Uskutečnili jsme tři zasedání a v nich 
proběhlo sedm besed. Z těch nejzajíma-
vějších stojí za zmínku beseda se čtyřmi 
zástupci organizace RIAPS (Regionální in-
stitut ambulantních psychosociálních slu-
žeb), který sídlí v bývalém Klubu důchodců 
Na Nivách. Dále velice upoutala beseda 
s Michaelou Chládkovou o její pěší Svato-
jakubské cestě z Prahy do Santiaga (Špa-
nělsko). 

Pod záštitou Královéhradeckého kraje 
proběhl v červenci v Trutnově tříhodinový 
vzdělávací program, kterého se zúčastnilo 
dvacet našich členů.

Moc se těšíme na sobotu 12. září 2015, 
kdy se mají vrátit na svá místa k soše Kra-
konoše na kašně čtyři permoníci. Splní se 
tak velký sen iniciátora této akce Ivana Zi-
mmela, k čemuž jsme svým dílem přispěli 
i my. Hlavní dík patří Radě města Trutnova 
a umění sochařky Pauliny Skavové.

V nejbližší době nás čekají dvě zasedání 
v pořadí již 436. dne 9. září 2015 a 437. dne 
30. září 2015. Obě jako obvykle se začát-
kem v 15 hodin v malém sále městského 
úřadu. Zveme na ně i další trutnovské spo-
luobčany.

Miroslav Šafařík
předseda Klubu seniorů

REGENERACE ZELENĚ A VEŘEJNýCH 
PLOCH JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ V TRUTNOVĚ

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

Název kurzu:            Zkratka: 
Vyučující:               Termín konání:
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 zodpoví-
me na čísle 603 487 170.

Na spolupráci s vámi se těší  
 

Petra Pitašová
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Srdečně vás zveme na kávu, čaj či charitní per-
níček k příležitosti oslav DNE CHARITY, který se 
bude konat dne 25. 9. 2015 na Krakonošově ná-
městí od 9.00 hodin. Zaměstnanci Oblastní cha-
rity Trutnov vám představí svou činnost, služby, 
uvaří kávu nebo čaj a popovídají, kde všude 
charita pomáhá.
Posláním Oblastní charity Trutnov je pomáhat 
nemocným, zdravotně postiženým a hendike-
povaným lidem prostřednictvím poskytování 
kvalitních sociálních a zdravotních služeb. Jejím 
cílem je umožnit lidem i přes nemoc nebo hen-
dikep žít ve svém přirozeném domácím prostře-
dí, v kruhu svých blízkých.
Oblastní charita Trutnov - její činnost a další 
služby:
Domácí zdravotní služba - odborná zdravotní 
péče poskytovaná všeobecnými sestrami s od-
povídajícím vzděláním, registrací a praxí v obo-
ru. 
Domácí hospicová – paliativní péče - komplex-
ní péče o člověka v terminálním stadiu života. 
Jejím smyslem je zajistit zmírnění utrpení nevy-
léčitelně nemocného člověka a důstojné a klid-
né umírání doma, v kruhu svých nejbližších. 
Domácí pečovatelská služba  - terénní služba 
poskytovaná osobám, které mají sníženou so-

běstačnost z důvodu věku, chronického one-
mocnění nebo zdravotního postižení, a rodi-
nám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby. 
Osobní asistence - služba určená dětem a do-
spělým se zdravotním znevýhodněním.
MAJÁK - centrum pro rodiny s dětmi v náhrad-
ní rodinné péči - poskytuje podporu, poraden-
ství a vzdělávání rodinám s dětmi v náhradní 
rodinné péči a zároveň se zabývá teoretickou 
přípravou žadatelů o tuto péči. 
Zvonek pro rodinu - sociálně aktivizační služby 
pro rodiny a děti.
Půjčovna zdravotních pomůcek - doplněk po-
skytovaných služeb. 
Doprava do Základní školy speciální - pomoc 
rodičům hendikepovaných dětí s dopravou 
do Základní školy speciální v Hostinném.
Dobrovolnické centrum - vyhledává a proškolu-
je zájemce o dobrovolnickou službu. Realizuje 
dva akreditované dobrovolnické projekty.
Centrum pro vzdělávání - nabízí čtyři akre-
ditovaná vzdělávání v celkové délce 6 hodin. 
Akreditace udělena MPSV pro PC/SP/VP/PP.

Martina Vágner Dostálová

Letošní ročník projektu „Traditions 4-Europe“ 
se konal ve dnech 19. - 26. 7. Nesl se v duchu 
českých tradic zaměřených na život v horách 
a pod nimi. Organizátory projektu se stali pod 
vedením Blanky Neubergové a Luďka Haška 
studenti a absolventi trutnovského gymnázia. 
Projekt získal finanční prostředky z programu 
Evropské unie Erasmus +. 
4-Europe je dlouholetý mezinárodní projekt, 
jehož se účastní mladí lidé ze čtyř evropských 
zemí, Rakouska (Berg im Drautal), Německa 
(Lohfelden), Španělska (Alcalá la Real) a Čech 
(Trutnov). Každý rok se stane hostitelem jedna 
země, která vymyslí téma a konkrétní program 
pro ostatní. Témata jednotlivých projektů jsou 
různá, např. v Rakousku v r. 2013 byl projekt 
zaměřen na sport a zdraví, v Německu v roce 
2012 na ekologii, u nás letos na tradice 
regionu.
Tým deseti sehraných mladých lidí z Trutnova 
a okolí si v průběhu projektu vyzkoušel 
různorodé role, studenti se na týden stali 
organizátory akcí, moderátory, průvodci, 
překladateli, fotografy, kameramany, někteří 
z nich se dokonce poprvé stali spoluautory 
projektu, např. Michaela Kosařová se podílela 
na sepsání žádosti o grant.
Pondělní program začal na trutnovské radnici, 
kde nás velmi mile přivítal pan starosta Ivan 
Adamec, a pokračoval v trutnovském pivovaru 
Krakonoš. V rámci našeho programu jsme 
také navštívili harrachovské sklárny a doly 
i zaniklou obec Sklenářovice. Zde jsme se 
seznámili s historií osidlování obce i příčinami 
jejího zániku. Ve středu jsme za velmi horkého 
počasí vystoupali až na samotný vrchol 
Krkonoš, Sněžku, což byl jistě pro většinu z nás 
nezapomenutelný zážitek.
Třikrát v týdnu jsme zavítali do Domu pod 
jasanem ve Voletinách, kde jsme si mohli pod 
vedením velmi vstřícných lektorek vyzkoušet 
plstění vlny, drátování nebo pletení košíků 
z proutí či pedigu. Další z workshopů se věnoval 
v Česku velmi populárnímu chovatelství včel. 
Velmi zajímavý výklad i s ukázkou „živého“ 

úlu si pro nás připravil Petr Kosař z Červeného 
Kostelce.
Večerní program se věnoval prezentacím 
jednotlivých zemí. Každá země měla za úkol 
ukázat, jak vidí svýma očima jinou zemi. My 
jsme si vybrali Německo, naši prezentaci jsme 
pojali jako divadelní představení v duchu 
„Jeden den Angely Merkelové“. Do velmi 
nabitého programu se ale vešly i další méně 
formální aktivity, jako např. noční procházka 
na vrch Šibeník, hraní společenských 
a pohybových her či zpívání u ohně. Mohli 
jsme tak navzájem poznat své zájmy, názory, 
zvyky i zlozvyky. 
Na sobotní závěrečné odpoledne jsme si 
připravili zhodnocení celé akce nejen pro sebe, 
ale i veřejnost. Skupiny národů prezentovaly 
své zážitky, pocity a názory na týden prožitý 
v Trutnově. Za nejúspěšnější považovaly 
návštěvu trutnovského pivovaru, workshopy 
či výstup na Sněžku. Avšak nejdůležitějším 
pocitem se stalo poznání nových přátel, se 
kterými bylo velmi těžké se v neděli rozloučit.
Projekt 4-Europe se v Trutnově konal již 
podruhé a myslíme si, že byl úspěšný. Za to 
patří dík všem zúčastněným, lektorům 
a spolupracovníkům, ale v neposlední řadě 
i městu Trutnovu, které nás v realizaci projektu 
podpořilo.  

Za Neformální skupinu studentů a přátel GTU
Blanka Neubergová, garant projektu

Veronika Krejčí, účastnice projektu

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘI MŠ, 
ZŠ A PRŠ, TRUTNOV V HORNÍM 
STARÉM MĚSTĚ
V naší mateřské škole nabízíme poslední volná 
místa pro děti se zdravotním postižením. 
Přijímáme děti s autismem, s mentální retardací, 
s Downovým syndromem, s vadami řeči apod.
Najdete nás v Horním Starém Městě, což je 
velkou výhodou pro rodiče ze Zelené Louky – 
nemusí se svými dětmi dojíždět. V naší mateřské 
škole se neplatí školné. 
Jsme jediná mateřská škola v Trutnově, která 
má certifikovanou vícesmyslovou místnost 
Snoezelen, která má blahodárné účinky 
na zlepšení zdravotního stavu a kompenzaci 
handicapů u dětí. Máme bezpečně vybavené 
školní hřiště, s dětmi také využíváme tělocvičnu 
a relaxační místnost, do které děti rády 
chodí. Celoročně u nás probíhá canisterapie, 
muzikoterapie, navštěvujeme solnou jeskyni, 
knihovnu a divadelní představení. Zapojili jsme 
se do projektu Kuliferdova mateřská škola – 
každý předškolák má svůj soubor pracovních 
sešitů Kuliferda a individuálně v něm plní 
zadané úkoly.

Neváhejte a přijďte se k nám podívat -  
připomínáme, že se nacházíme v Horním 
Starém Městě naproti kostelu v ulici Horská  
čp. 160. Informace vám také poskytneme 
na telefonním čísle 499 733 386 nebo je najdete 
na www.mzpstrutnov.cz.

Kolektiv pracovníků 
MŠ, ZŠ a PrŠ, Trutnov

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

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

ZŠ TRUTNOV V DOMCÍCH - MAŽORETKY NEMESIS
NÁBOR děvčat do souboru mažoretek Nemesis - 
POUZE děvčata ročník 2008 a mladší. 
Více informací na www.mazoretky-trutnov.cz 
nebo na tel. čísle 774 741 223, Mgr. Jana Šichová.

DEN CHARITY V TRUTNOVĚ 25. 9. 2015

MEZINÁRODNÍ PROJEKT VýMĚNY MLÁDEŽE 4-EUROPE 
se v Trutnově vydaři l
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TRADIČNÍ VýSTAVA SPOLKU 
P O D K R K O N O Š S K ý C H 
VýTVARNÍKů TRUTNOV
Spolek podkrkonošských výtvarníků Trut-
nov (SPV) si vás dovoluje pozvat na tradiční 
podzimní přehlídku své tvorby. Předvedeme 
opět široké spektrum své aktuální tvorby. 
Díla malířská, fotografická, skulptury dře-
věné, kamenné i keramické, jemná palič-
kovaná krajka a další. Chybět nebudou ani 
nezbytní hosté.
Naše výtvarné kousky můžete spatřit v pro-
storách Staré radnici na Krakonošově ná-
městí v Trutnově a to od úterý 22. 9. do ne-
děle 4. 10. 2015, vždy od 9 – 12 a 13 – 17 
hodin. Po loňské dobré zkušenosti bude 
i letos každý den přítomen jeden z výtvar-
níků, který zájemce rád celou výstavou 
provede, případně praktickou ukázkou za-
světí do tajů své tvorby. Vernisáž proběhne 
v pondělí 21. 9. 2015 od 17.15 hodin. Těší-
me se na vás.

Za SPV Trutnov Ctibor Košťál

Výstava železničních modelů a kolejišť v provozu

Publicista Stanislav Motl  
opět zavítal mezi žáky trutnovské 
průmyslovky

V rámci připomenutí 70. výročí konce 2. svě-
tové války se 18. června uskutečnilo setkání 
žáků Střední průmyslové školy v Trutnově 
s publicistou a dokumentaristou Stanislavem 
Motlem. Projekce jeho dokumentu „Živý 
mrtvý“ a následné besedy o tomto filmu se 
zúčastnili zájemci o historii z prvních a dru-
hých ročníků studijních i učebních oborů. 
Tento film již naše žáky zaujal před časem, 
když byl promítán v rámci festivalu Devět 
bran, a protože popisuje hrůzy holocaustu 
v největším nacistickém vyhlazovacím táboře 
Osvětim – Březinka, domluvili jsme se s au-
torem, že film našim žákům opět promítne. 
Je nutné i po 70 letech od konce nejstrašněj-
šího konfliktu v dějinách lidstva připomínat 
mladé generaci hrůzy nacistického teroru, 
který byl rozpoután po celé Evropě a jehož 
oběťmi byli nevinní lidé. 
Více jak hodinový dokument zachycuje vý-
pověď polského vězně z Osvětimi Henryka 
Manglbauma, který byl členem tzv. sonder-
komanda, o tom, jak probíhalo vraždění tisí-
ců obětí, a popisuje útrapy i těch živých věz-
ňů, členů sonderkomanda, kteří poté, co byly 
oběti otráveny Cyklonem B v plynových ko-
morách a za obrovského utrpení usmrceny, 
jejich těla spalovali v krematoriích. Věděli, 
že i je čeká smrt, Henrykovi se nakonec po-
dařilo utéct, proto mohl Stanislavu Motlovi 
poskytnout autentickou výpověď, a to krát-
ce před svou smrtí v roce 2007. Po produkci 
se Stanislav Motl ještě věnoval přiblížení své 
zajímavé badatelské práce a dokumentaris-
tické činnosti, jejíž výsledky můžeme slýchat 
v rozhlasovém cyklu Stopy, fakta, tajemství 
a v minulosti bylo možné jeho dokumenty 
vidět v televizním pořadu Na vlastní oči.  
O tom, že beseda byla pro žáky přínosem, 
svědčí i dotazy, se kterými se na pana Motla 
obrátili, a také vyjádření některých z nich 
o dojmech z této již tradiční akce, neboť 
Stanislav Motl se mezi naše žáky velmi 
rád vrací a vždy oceňuje jejich pozornost 
a zájem. 

Marek Šváb
SPŠ Trutnov

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1

Trutnov – Praha – Paříž – Londýn – tam a zpět

Na konci června pořádal spolek Modelová 
železnice Trutnov v prostorách městského 
úřadu 2. ročník výstavy železničních modelů 
a kolejišť v provozu. Město Trutnov bylo 
hlavním partnerem této akce.
Přestože se jednalo o teprve druhý ročník, 
snažili jsme se návštěvníkům nabídnout zase 
o něco více než loni, ukázat nové exponáty, 
ať už se jedná o diorámy nebo nová kolejiště. 
Jednou z hlavních akcí byla soutěž mateřských 
škol Naše mašinka 2015. Chtěli jsme touto 
cestou vtáhnout nejmenší návštěvníky 
do výstavního procesu. Věříme, že se nám to 
podařilo, neboť odezva od vás návštěvníků 
byla velmi pozitivní. Vyhodnocení soutěže 
bude připraveno v samostatném článku 
na našem webu společně s vyhlášením vítězů.
Kolejišť se nám letos podařilo zajistit celkem 
20, 19 elektrických a jedno dřevěné. Novinkou 
v naší výstavní prezentaci bylo představení 
tuzemských výrobců modelové železnice, 
tipy na výlety, odkazy na akce spřátelených 
spolků zahradních železnic, železničních 
muzeí a také pozvánky na další výstavy 
železničních modelů a kolejišť. V rámci 
modelových velikostí bylo i letos velmi 
široké zastoupení od nejmenší velikosti T 
v měřítku 1:450, až do velikosti vozů zahradní 
železnice. Samozřejmostí byl modelářský 
workshop, kde vyrostlo více diorám než loni, 
což svědčí o rostoucím zájmu zejména malých 
budoucích modelářů. 
Velký dík patří sponzorům a partnerům, 

bez jejichž podpory by byla realizace velmi 
problematická. Zvláštní poděkování patří 
našemu mediálnímu partnerovi Country 
Radiu a městu Trutnov za poskytnutí 
reprezentativních prostor. Jeho pracovníkům 
potom za pozitivní přístup k celé akci. 
V neposlední řadě bychom naše poděkování 
směřovali ke všem vystavovatelům, výrobcům, 
dodavatelům a obslužnému personálu, bez 
kterých by tato akce nebyla možná. Největší 
odměnou a motivací do další práce pro nás 
byly rozzářené oči malých návštěvníků. 
Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se 
na další ročník.

Modelová železnice Trutnov, z.s.

V červnu se v naší škole nejen učilo v lavicích, 
ale také jsme vyrazili za hranice všedních dnů 
i za hranice České republiky za poznáním. Cíl: 
Paříž a Londýn - známé evropské metropole, 
kde se rozhodně nebudeme nudit. Díky 
luxusnímu autobusu, kterému se opravdu 
nedalo vůbec nic vytknout, jsme úspěšně 
zvládli dlouhou cestu. A je to tu, první 
ráno. Sluneční paprsky dodávaly Vítěznému 
oblouku slavnostní atmosféru. Fotoaparáty 
zuřivě cvakaly a z nás se stali lovci těch 
nejkrásnějších záběrů. Ale opravdová vášeň 
zvěčnit se v hledáčku nás přepadla před 
Eiffelovou věží. Pak následovala Invalidovna, 
pařížské metro a Notre-Dame de Paris. Paříž 
je prostě úžasná. Spokojení a unavení jsme 
padli do postelí hotelu Formule 1. Ráno nás 
nemilosrdně vyhání zvuky budíků a jede 
se na ostrov vlakem z Calais pod hladinou 
moře. Londýn se probouzí do svátečního 
slunečného dne. Naše první kroky vedou 
před Buckinghamský palác. Máme štěstí 
a sledujeme výměnu stráží. Poté naše kroky 
vedou na Piccadilly Cirkus, China town 
a Square of artists. Na Trafalgarském náměstí 
si dáváme delší pauzu. Letmá zastávka 

a několik snímků před Westminsterským 
palácem, Big Benem s přilehlým the Houses 
of Parlament. Pak už nás láká další atrakce - 
London Eye. Poslední zastávkou okouzlujícího 
Londýna byl Kleopatřin obelisk. Zasloužíme si 
odpočinek v nedalekém hotelu. Poslední den 
londýnské počasí ukazuje, co umí. Je zima 
a zataženo, ale neprší. Takže hurá za dalšími 
zážitky k Tower Bridge a potom do věznice 
towerské. O hlavu jsme tu nepřišli, ale žasli 
jsme nad překrásnými korunovačními klenoty 
britských monarchů. Celá historická prohlídka 
byla ukončena výstřely z děl na počest 
oslavy královniných narozenin. Řeka Temže 
nás na svých kalných vlnách dovezla až 
ke Greenwich Park. Návštěva Námořnického 
muzea a nultého poledníku byly posledními 
zastávkami našeho vydařeného výletu. 
O skvělé atmosféře celého výletu svědčí mnoho 
fotografií, které žáci umístili na facebook, 
a podělili se tak o své zážitky s těmi, kdo 
nemohli jet s námi. Děkujeme všem, kteří nám 
umožnili nahlédnout a vzdělávat se jiným 
způsobem než ve školních lavicích.

Mgr. Petra Endrychová

TANEČNÍ KURZ pro začínající 
a pokročilé manželské páry 
nebo přátelské dvojice 
Kurz bude probíhat od 4. října 2015 vždy 
v neděli od 19 hod. opět v tanečním sále 
ve Lhotě u Trutnova. Provázet vás budou 
manželé Elschekovi.
Kurz zahrnuje 10 lekcí po 2 hodinách. 
V jednom kurzu bude max. 20 tanečních párů.
Neváhejte a rezervujte si místa již nyní.  
Veškeré informace na telefonu 608 224 900.  

ZÁJEMCE O TAI-ČI CVIČENÍ
zveme na pravidelná setkání každé pondělí 
od 19.00 hod. v tanečním sále ZUŠ, Školní 
ul., Trutnov. Začínáme 5. 10. 2015.

Můžete cvičit také každé úterý od 17.30 
hod. v tělocvičně ZŠ speciální v Trutnově 
- Horním Starém Městě (proti kostelu). 
Začínáme 29. 9. 2015.
Další informace na tel.: 499 732 891 
(volejte večer)  
nebo e-mail: cichovsky@spstrutnov.cz
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JAZYKOVÉ KROUŽKY

ANGLIČTINA HROU 
Základy cizího jazyka zábavnou a  hravou formou.

1. tř.
500,- 

Kč

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

4. - 5. tř.
500,- 

Kč

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ – začátečníci 18 - … let
500,- 

Kč

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ – pokročilí 18 - … let
500,- 

Kč

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

4. - 5. tř.
500,- 

Kč

NĚMČINA PRO DOSPĚLÉ – začátečníci 18 - … let
500,- 

Kč

TURISTIKA, PŘÍRODOVĚDA A OSTATNÍ

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

1. tř. - 
mládež

400,- 
Kč

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

3. tř. - 
mládež

400,- 
Kč

STŘELCI
Střelba ze vzduchové pušky a pistole, rozvoj střeleckých 
dovedností, účast v soutěžích.
Pravidelné schůzky v PONDěLÍ 17:00 - 18:00 hod.
1. schůzka v pondělí 5. 10. 2015 (sraz u vchodu na 1. stupeň 
ZŠ Ml.) v 17:00 hod.

5. tř. - 
mládež

500,- 
Kč

ZDRAVOTNÍČEK
Základy první pomoci, příprava a účast na zdravotnických 
soutěžích.

3. - 5. tř.
500,- 

Kč

ZDRAVOTNÍK
První pomoc, příprava a účast na zdravotnických soutěžích.

6. - 9. tř.
500,- 

Kč

SPORT A TĚLOVýCHOVA

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

chlapci 
1. - 5. tř.

400,- 
Kč

DÍVČÍ KOPANÁ – přípravka  
Zapojení do soutěže v rámci MFK Trutnov. 
*U registrovaných hráčů příspěvky dle MFK TU.

dívky  
1. - 9. tř.

400,- 
Kč

HÁZENÁ  
Získání a rozvoj základních dovedností z házené.

chlapci 
i dívky 
6. - 9. tř.

400,- 
Kč

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

1. - 3. tř.
400,- 

Kč

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

4. - 6. tř.
500,- 

Kč

CVIČENÍ RODIČů S DĚTMI – „VČELIČKY“  
Je to pohyb v rytmu říkanek, nadšení ze zdolávání 
překážek, cvičení s pomůckami, na žíněnce, trampolíně,  
hra s míči, … Jako účastníka uvádějte na přihlášku dítě!

1 - 3 
roky

500,- 
Kč

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

2. tř. - 
mládež

500,- 
Kč

SOFTBALL 
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry. Účast 
na domácích i mezinárodních turnajích pod hlavičkou SK 
Trutnov HSM. Pravidelné schůzky v ÚTERÝ a ve ČTVRTEK 
16:00 - 18:00 hod.

dívky  
1. - 9. tř.

500,- 
Kč

HEJBNI KOSTROU  
Na kroužku si zahrajeme to, na co budeme mít zrovna 
chuť a náladu – vybíjenou, fotbal, florbal, stolní tenis, 
elektronické šipky, lakros. Nebudeme dbát na kvalitu našich 
výkonů, ale na radost z pohybu.  
Pravidelné schůzky v PONDěLÍ odpoledne. Dle počtu a věku 
přihlášených bude rozděleno do dvou skupin.

4. - 9. tř.
500,- 

Kč 

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

dívky 
a chlapci 
1. - 3. tř.

600,- 
Kč

FLORBAL – ELÉVOVÉ  
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.  
*Další fin. příspěvky jsou vybírány pouze od registrovaných 
hráčů účastnících se oficiálních soutěží (členové docházející 
pouze na zájmový kroužek platí jen školné) – v částkách je 
započítáno školné: registrovaní členové narození 2004/2005  
~ 2.000,- Kč/rok DTJ Trutnov (IČ 43463045)

dívky 
nar. 
2004 

a mladší 
chlapci 

nar. 
2005 

a mladší

600,- 
Kč

FLORBAL – MLADŠÍ ŽÁCI  
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry. Účastníci 
budou rozděleni do několika skupin dle věku a pokročilosti. 
Pravidelné termíny tréninků záleží na skupině, do které 
je hráč zařazen.  *Další fin. příspěvky jsou vybírány pouze 
od registrovaných hráčů účastnících se oficiálních soutěží 
(členové docházející pouze na zájmový kroužek platí 
jen školné) – v částkách je započítáno školné: registrovaní 
členové narození 2003/2004 ~ 2.200,- Kč/rok DTJ Trutnov  
(IČ 43463045)

dívky 
a chlapci 

nar. 
2003/2004

600,- 
Kč

FLORBAL – STARŠÍ ŽÁCI  
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry. Účastníci 
budou rozděleni do několika skupin dle věku a pokročilosti. 
Pravidelné termíny tréninků záleží na skupině, do které 
je hráč zařazen. *Další fin. příspěvky jsou vybírány pouze 
od registrovaných hráčů účastnících se oficiálních soutěží 
(členové docházející pouze na zájmový kroužek platí 
jen školné) – v částkách je započítáno školné: registrovaní 
členové narození 2001/2002 ~ 3.500,- Kč/rok DTJ Trutnov  
(IČ 43463045)

dívky 
a chlapci 

nar. 
2001/2002

600,- 
Kč

FLORBAL – DOROST a JUNIOŘI  
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry. Účastníci 
budou rozděleni do několika skupin dle věku a pokročilosti. 
Pravidelné termíny tréninků záleží na skupině, do které je 
hráč zařazen. U „nováčků“ z řad mládeže od 15 let bude 
proveden výběr! *Další fin. příspěvky jsou vybírány pouze 
od registrovaných hráčů účastnících se oficiálních soutěží 
(členové docházející pouze na zájmový kroužek platí 
jen školné) – v částkách je započítáno školné: registrovaní 
členové narození 1997/2000 ~ 4.000,- Kč/rok DTJ Trutnov  
(IČ 43463045)

chlapci 
nar. 

1997/2000

600,- 
Kč

l  Kroužky zahajují svou činnost v týdnu od 29. 9. 

2015 a končí první týden v červnu 2016.

l  Podepsanou přihlášku doneste nebo pošlete 

(na výše uvedenou adresu) do KZČDM nejpoz-

ději do úterý 15. 9. 2015.

l  O termínu první schůzky budou děti ZŠ Mlá-

dežnická informovány školním rozhlasem 

a na nástěnkách. Děti z 1. – 3. tříd a děti 

a mládež z ostatních škol budou na první 

schůzku pozvány písemně. Při odevzdání při-

hlášky po termínu si každý účastník musí zjis-

tit termín první a dalších schůzek sám. Na tuto 

schůzku si účastníci přinesou přezůvky.

l  Rodiče svým podpisem souhlasí s účastí svého 

dítěte v kroužku a zavazují se uhradit školné.

l  Školné v plné výši je nutné uhradit do kon-
ce října 2015. Školné uvedené u jednotlivých 
kroužků je částka za celý školní rok 2015/2016.

l  Všechny další finanční příspěvky (uvedené s * 
u jednotlivých zájmových útvarů) jsou vybí-
rány sportovními sdruženími, která zajišťují 
účast jednotlivých sportovců v oficiálních sou-
těžích sportovních svazů. Na jejich výši nemá-
me vliv a uvádíme je jen orientačně vč. názvu 
organizace.

l  Jestliže se dítě přihlásí do kroužku, který na-
vštěvovalo v minulém roce, musí mít opět řád-
ně vyplněnou přihlášku!

l  Do každého kroužku či kurzu musí být  
vyplněna samostatná přihláška.

l  Přihlašovaným je vždy dítě. Toto upozornění 
se týká zejména zájmových útvarů, jejichž čin-

nosti se účastní děti společně se svými rodiči 
(cvičení rodičů s dětmi, …).

l  Pokud na základě vlastního rozhodnutí a bez 
uvedení závažného důvodu přestane dítě 
do zájmového kroužku či kurzu docházet, ne-
bude mu školné vráceno!

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

l  Přesné termíny schůzek jednotlivých kroužků 
budou upřesněny později dle počtu přihláše-
ných.

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

Klub zájmové činnosti dětí a mládeže „ELDORÁDO“ při ZŠ Mládežnická 536, 541 02 Trutnov 4

Nabídka záJMOvýCh krOužků a kurzů Na škOlNí rOk 2015/2016
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VýTVARNÉ, RUKODĚLNÉ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

VýTVARNÍČEK
Různé výtvarné činnosti rozvíjející dovednosti a fantazii. 1. - 3. tř.

500,- 
Kč

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

1. - 2. tř.
500,- 

Kč

PALIČKOVÁNÍ
Zhotovení tradiční i netradiční paličkované krajky, ozdob, 
obrázku a oděvních doplňků. 1. schůzka ve středu 7. 10. 
2015 (sraz u vchodu na 2. stupeň ZŠ Ml.) v 16:00 hod.
Pravidelné schůzky 2x za měsíc ve STŘEDU 16:00 - 18:00 hod.

dívky
od 4. tř.

400,- 
Kč

PALIČKOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
Zhotovení tradiční i netradiční paličkované krajky, ozdob, 
obrázku a oděvních doplňků. 1. schůzka ve středu 7. 10. 
2015 (sraz u vchodu na 2. stupeň ZŠ Ml.) v 16:00 hod.
Pravidelné schůzky 2x za měsíc ve STŘEDU 16:00 - 20:00 hod.

ženy
18 - … 

let

500,- 
Kč

FRIVOLITKOVÁ KRAJKA
Seznamte se s neobvyklou technikou „paličkování 
do kapsy“. Výroba ozdob na stromeček, originálních šperků, 
doplňků a dárků.

dívky
od 6. tř.
a ženy

500,- 
Kč

KERAMIKA
Práce s hlínou, výroba drobné keramiky, glazování.
Zájemci budou dle věku a dovednosti rozděleni do skupin.
1. schůzka ve středu 7. 10. 2015 (sraz u vchodu na 2. stupeň ZŠ 
Ml.) v 15:30 hod. Nevhodné pro alergiky na prach a roztoče!

3. tř. - 
mládež

600,- 
Kč

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

18 - … 
let

1.000,- 
Kč

KURZ KERAMIKY PRO DOSPĚLÉ – pokročilí
Práce s hlínou, výroba drobné keramiky, glazování. 
Nevhodné pro alergiky na prach a roztoče!

18 - … 
let

1.000,- 
Kč

KORÁLKOVÁNÍ
Výroba šperků, ozdůbek, minidekorací, dárků, … 

4. - 9. tř.
600,- 

Kč

SEDMIKRÁSKY – DIVADELNÍ KROUŽEK
Činohra, jevištní projev, práce s textem. Pohádky a drobné 
divadelní hry. 1. schůzka v pátek 9. 10. 2015 (sraz u vchodu 
ke ŠK Chobotnice ZŠ Ml.) v 16:00 hod.
Pravidelné schůzky v PáTEK odpoledne 16:00 – 18:00 hod.

1. - 6. tř.
Stávající 
členové 
mohou 

pokračovat!

400,- 
Kč

DÍVČÍ KLUB
Základy vyšívání, háčkování, pletení, zdravé výživy, …

4. - 6. tř.
500,- 

Kč

KUCHTÍK
Základy vaření pro nejmenší. 1. INFORMATIVNÍ schůzka v úterý 
29. 9. 2015 (sraz u vchodu na 1. stupeň ZŠ Ml.) v 15:30 hod.

1. - 3. tř.
400,- 

Kč

DOBROU CHUŤ
Příprava rychlého, lehkého občerstvení, salátů, moučníků, …

4. - 6. tř.
400,- 

Kč

VýPOČETNÍ TECHNIKA - POČÍTAČE

ROBOHRÁTKY
Hraješ si rád s Legem? Chceš, aby Tvé modely ožily?
Přijď si naprogramovat svého robota!
Pracujeme se stavebnicemi Lego Mindstorms NXT.

3. - 5. tř.
500,- 

Kč

TANEČNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY

REBELS TEAM – AKROBATICKý ROKENROL
Výuka akrobatického rokenrolu ve formacích a párech.
Pravidelný termín tréninku záleží na skupině, 
do které je tanečník zařazen.
*Další fin. příspěvky: 100,- Kč/měsíčně „přípravka“,
ostatní 200,- Kč/měsíčně (cestovné, oblečení, hudba, …)
www. rebelsteam.cz 

6 let - 
mládež

600,- 
Kč

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

6 let - 
mládež

600,- 
Kč

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

od 4 let
500,- 

Kč

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

1. tř. - 
mládež

600,- 
Kč

PŘIHLÁŠKA do zájmového útvaru – školní rok 2015/2016
KZČDM „Eldorádo“ při Základní škole, Mládežnická 536, Trutnov

ZÁJMOVÝ ÚTVAR

/KROUŽEK, ODDÍL, KLUB/:

Jméno a příjmení

účastníka:

Rodné číslo: Státní příslušnost:

Zdravotní pojišťovna:

Škola: Třída:

Adresa trvalého bydliště:

Dítě má toto zdravotní

znevýhodnění:

Jméno a příjmení tel:

otce: 

Jméno a příjmení tel:

matky:

Kontaktní e-mail:

E-mailovou adresu pište čitelně. 
Zkoušení X možných variant u naškrábaného e-mailu značně zdržuje!

Prohlášení zákonného zástupce:
Potvrzuji správnost výše uvedených údajů a prohlašuji, že jsem se seznámil se všemi údaji 
v příloze přihlášky.
Souhlasím s přepravou svého dítěte školním autem v případě účasti na sportovních utká-
ních, soustředěních, kulturních akcích či z důvodu zajištění bezodkladné zdravotní péče.

Dne:

 Podpis účastníka ZÚ Podpis rodičů
   (zákonného zástupce)

KZČDM „Eldorádo“, ZŠ Mládežnická 536, Trutnov, tel.: 499 859 956,  
eldorado@zsmltu.cz, www.zsmltu.cz

Manželská a rodinná poradna  
RIAPS Trutnov a Nízkoprahové zařízení  
pro děti a mládež Shelter RIAPS informují

Tým Manželské a rodinné poradny RIAPS Trutnov se rozrostl o nového 
kolegu – je jím Mgr. Tomáš Eichler, sociální pracovník, s pracovní 
dobou každý všední den od 10 do 18 hodin. Objednat se k němu, ale 
i k ostatním odborníkům naší poradny můžete stále bezplatně a bez 
jakéhokoliv doporučení na tel. čísle 499 814 890, 731 441 264, případně 
e-mailem na poradna@riaps.cz. Dále bychom vás rádi informovali, že 
od září letošního roku budeme ve spolupráci s OSPODem Trutnov 
otevírat výchovně terapeutickou skupinu pro děti ve věku od šesti 
do dvanácti let, která se bude scházet pravidelně jednou týdně 
v odpoledních hodinách. Více informací na tel. číslech výše zmíněných.

DEN OTEVŘENýCH DVEŘÍ a BAZÁREK OBLEČENÍ v Nízkoprahovém 
zařízení pro děti a mládež Shelter RIAPS

V rámci Týdne nízkoprahových klubů, kterého se účastní kluby z celé 
republiky, Vás chceme pozvat 24. září 2015 také k nám. Ve čtvrtek nás 
můžete navštívit od 11 do 16 hodin v rámci Dne otevřených dveří. 
Součástí tohoto dne bude i bazárek oblečení, kde naleznete věci pro 
všechny věkové kategorie. Oblečení se bude prodávat za symbolickou 
částku 5 Kč za kus. Najdete nás na adrese: Procházkova 818, Trutnov, 
vchod C.   

Více informací na webových stránkách www.riaps.cz/shelter, na FB 
NZDM Shelter nebo na telefonním čísle 731 441 268.
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POhlEdy dO miNulOSti

Trutnov v 19. století
Poslední tři roky napoleonských válek, léta 
1813, 1814 a 1815, jsou ještě naplněny 
převážně jen zoufalými pokusy ambiciózního 
francouzského císaře obnovit v Evropě svou 
nadvládu. Od počátku roku 1813 se mu daří 
vytvořit ještě novou, skoro půlmilionovou 
armádu, kterou tvoří 100 tisíc nováčků, záloha 
235 tisíc mužů a 30 tisíc vojenských navrátilců 
z neúspěšného ruského tažení v roce 1812. 
Na jednání Napoleonových nepřátel v Praze, 
Jičíně, Opočně a Ratibořicích se proti němu tvoří 
silná koalice. Opouští ho jeho bývalý spojenec 
Rakousko. V této době se Francouzům ještě 

daří proniknout do Čech (Rumburk, Liberec, 
Česká Lípa), ale utrpěli také už porážky v bojích 
u Přestanova poblíž Teplic a u Chlumce v krajině 
Ústí nad Labem.

Rozhodující čtyřdenní bitva, v níž byl Napoleon 
už tradičně poražen, se strhla ve dnech 16. – 
19. října 1813 v Lipsku. Tady stála proti sobě tři 
velká vojska – slezské pod vedením Blüdera se 
60 tisíci muži, rakouské se 134 tisíci vojáky pod 
Schwarzenbergem (v nich bojoval i trutnovský 
měšťan Ferdinand Horn, otec pozdějšího 
známého literáta Uffo Horna) a severní s 50 tisíci 
vojáky pod vedením švédského následovníka 
trůnu generála Bernadota. Početní síla spojenců 
tady už převažovala Napoleonovy vojáky 

Léto jak má být 
na trutnovském koupališti
Opravdu povedené léto. Tak můžeme uzavřít 
letní sezónu trutnovského koupaliště. 
Dvě zbrusu nová pískoviště s plastovými 
skluzavkami, upravená skluzavka na dětském 
brouzdališti, skákací hrad a tobogán zdarma, 
k tomu „Rodinné pátky“ s 10% slevou 
na denní vstupné, konec školního roku 
s TRUTNOVáČKEM, nová lehátka a rozšířený 
ceník s odbavovacím systémem - to vše byl 
pouze začátek pro naše návštěvníky.

První akce byla „Hurá, už jsou tu“. Posled-
ních 14 dní školního roku, a to od 15. 6. 
do 30. 6. 2015 bylo ve znamení akcí pro 
děti. Koupaliště se na dopoledne změni-
lo ve sportovní „arénu“, a to pro děti z MŠ  
a 1. stupně ZŠ. Počasí nám bohužel moc ne-
přálo, a tak tobogán a klouzačky zůstaly osa-
moceny - snad příště. Ovšem i tak si na 100 
dětí užilo dopoledne na koupališti. Děti 
a MEBYS, to prostě jde dohromady - diplomy, 
sladkosti, skákací hrad, sportovní a doved-
nostní disciplíny, radost, smích a především 
pohyb, to byla pilotní akce MEBYSu.

Druhá akce byla „Král tobogánu“. Oproti 
minulým ročníkům, kdy se konal závod 
o Krále tobogánu v jednotlivcích, jsme letos 
jako organizátoři vsadili na týmovou soutěž. 
Myslíme si, že se účastníci více hecují, hlavně 
jde o to, že se mohou zúčastnit i rodiny 
s dětmi. Je to legrace, zábava, a nám jde 
o to, aby se návštěvníci koupaliště bavili.  
1. 8. 2015 byly skvělé podmínky pro 
premiérový dvoukolový závod tříčlenných 
družstev. Do klání se přihlásilo devět 
družstev, tedy 27 závodníků, a vítězem se 
stalo družstvo „KATODA“.

Třetí akcí byl 8. 8. 2015 „FAMILY DAY“. Divadlo 
z Dlouhé s představením Kvak a Žbluňk, 
SVČ a jejich nerf aréna, vodní děla a nebo 
chytání žabek či rybiček, ukázky work outu 
a crossfitu, tančení, selfie zóna či bumble bee 
s Radiem Černá Hora. Rozdali jsme spoustu 

dárečků od společnosti FIT PRO, UP GROUP 
a užili si pravý letní den na koupališti.
Těšíme se na Vaši další návštěvu v roce 2016. 
Aktuální akce a nabídky sledujte na našich 
webových stránkách či FB. 
www.sportoviste-trutnov.cz

 

Krytý bazén v novém
To pravé léto nám již končí a krytý bazén 
začíná svoji sezónu. Od září se můžete těšit 
na zrekonstruovaný vestibul, opravené 
společné šatny v malém bazénu, interaktivní 
hračky pro děti či nové „karsko“ stroje 
v posilovně. Aktuální provoz bazénu, sauny 
a solária sledujte na www.sportoviste-
trutnov.cz.

Od 1. 9. 2015 funguje zimní stadion již 
v běžném sezónním režimu. V měsíci říjnu se 
k tréninkům oddílu krasobruslení a HC Trutnov 
přidá i oddíl curlingu. Svoji sezónu začne 
i liga neregistrovaných PHL. Nadále nabízíme 
možnost individuálně si pronajmout ledovou 
plochu nebo navštívit veřejné bruslení, které 
probíhá každý všední den od 8.00 do 14.30 
hod. a dále dle aktuálního rozpisu, který 
naleznete na webových stránkách http://
www.sportoviste-trutnov.cz/.

Od 26. 6. do 28. 6. 2015 se městský stadion, 
který spravuje MEBYS Trutnov s.r.o., proměnil 
v arénu, která hostila Mistrovství České 
republiky v požárním sportu. Úvodní den 
šampionátu patřil disciplíně ve výstupu 
do čtvrtého podlaží cvičné věže. Bezmála 
tisícovka hasičů a diváků sledovala, jak 
Ostravák Kamil Bezruč při závěrečném finále 
o absolutního mistra republiky vylepšil 
o jednu setinu svůj český rekord na čas 13,25 
sekundy. Druhý den bojovali jednotlivci 
o tituly v běhu na 100 metrů s překážkami. 
Nejlepší výkon předvedl Pavel Krpec z HZS 
Moravskoslezského kraje, který přelezl 
překážku, přeběhl kladinu, zapojil hadice 
do rozdělovače a prosprintoval cílem za 15,15 
sekundy. Došlo i k vylepšení národního 
rekordu v mužské štafetě na 4 x 100 metrů 
s překážkami.

Od poloviny července je v provozu i „BIKE 
PARK“, který umožňuje malým i velkým 
bikerům či jezdcům na koloběžkách 
učit se novým trikům. Společnou rukou 
s provozovatelem si bikeři park navrhli 
a postavili. Bike park je důležitou součástí, 
která vyplňuje volnočasovou aktivitu naší 
mládeže.

MEBYS Trutnov s. r. o.
informuje

o 90 tisíc. V této bitvě, ve které převažovali jako 
vojáci Slované z území Ruska, byli přítomni tři 
panovníci – pruský král, ruský car a rakouský císař.

V lednu 1814 se Napoleonovi ještě podařilo na-
verbovat 100 tisíc nezkušených nováčků. Několik 
úspěchů nemohlo odvrátit jeho konec, který se 
neodvratně přibližoval. 30. března spojenci oblé-
hají Paříž, Napoleon i jeho rodina jsou 6. dubna 
zbaveni trůnu. Napoleon se v zoufalství 11. dub-
na neúspěšně pokouší o sebevraždu – opiový 
jed, který nosil u sebe v předtuše konce, vyčpěl 
a přivodil mu jen žaludeční potíže. 2. května se 
vyloďuje na ostrově Elba, vzdáleném od rodné 
Korsiky 50 km. Francie se vrací do rukou Ludvíka 
XVIII. z královského rodu Bourbonů. Definitivní 
konec však už je neodvratně na obzoru.

Antonín Just
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  ATLETIKA 

Medailová fantazie! Výškařka Pejchalová si 
skočila na mistrovství světa pro bronz 
O senzační výsledek se postarala výškařka 
Lada Pejchalová, která na mistrovství světa 
do 17 let v kolumbijském Cali získala bron-
zovou medaili. Ve velmi silném větru skočila 
reprezentantka z Trutnova 182 centimetrů. 
Česká radost na šampionátu byla veliká, pro-
tože mistryní světa se zároveň stala Michaela 
Hrubá.  
Zatímco brněnská výškařka patřila mezi favo-
ritky závodu, což potvrdila tím, že ve finále 
jako jediná překonala 190 cm, medaili trut-
novské atletky lze považovat za velké pře-
kvapení. Šestnáctiletá gymnazistka si totiž 
přála před odletem do Jižní Ameriky, hlavně 
aby postoupila z kvalifikace. To ale zvládla 
s přehledem.
Ve finále se představilo jedenáct výškařek. 
I když závod ovlivnil vítr, závodnice Lokomo-
tivy Trutnov měla až do 179 cm čistý zápis, což 
jak se ukázalo, bylo klíčové pro boj o medaile.
O cenných kovech se rozhodovalo na násled-
né výšce 182 cm. Hrubá ji překonala na první 
pokus, Lotyška Turke na druhý a Lada Pejcha-
lová s Polkou Nowakowskou se zachránily 
v soutěži třetím pokusem. Ruska Ermachen-
kova vypadla.
Přes 185 cm, což je hodnota osobního rekor-
du Lady Pejchalové, se pak dostala už pouze 
Hrubá. Stříbro tak brala lotyšská reprezen-
tantka a bronz dívka z Trutnova díky lepším 
pokusům na 179 centimetrech, které Polka 
zdolala až na druhý pokus.

  PLAVÁNÍ 

Elhenická na univerziádě zmákla osobák 
a poprvé plavala ve finále
Skvěle začala světová univerziáda v jihoko-
rejském Gwangju pro Martinu Elhenickou. 
V jedné ze svých dvou hlavních disciplín - zá-
vodu na 1500 metrů volným způsobem - si 
trutnovská reprezentantka v rozplavbách 
vytvořila nový osobní rekord - 16:42,71. Tím-
to časem navíc poprvé v kariéře postoupila 
do finále na velké světové akci.
Zlato a dva bronzy pro Šimánovou, stříbro 
Holubové
Vrcholem letní domácí sezony pro české plav-
ce v dorosteneckých kategoriích bylo mistrov-
ství České republiky v Pardubicích. Z trutnov-
ského oddílu se na šampionát nominovaly tři 
závodnice – Kateřina Holubová, Klára Šimá-
nová a Michaela Kosinková. „Nečekal jsem, 
že to dopadne tak výborně,“ překvapily pří-
jemně trenéra Pavla Pokorného čtyři získané 
medaile. Třikrát na stupních vítězů stála mezi 

mladšími dorostenkami Klára Šimánová, kte-
rá k tomu ještě splnila tři limity do juniorské 
reprezentace.
Medailovou sbírku Trutnova rozšířila v par-
dubickém bazénu Kateřina Holubová. Se-
dmnáctiletá dívka startovala o kategorii výš 
a na patnáctistovce se blýskla svým nejlepším 
letošním výkonem 17:51,05, který jí vynesl 
stříbro. „Káča měla minulý rok trošku útlum, 
ale postupně se vrací na tu úroveň, kde byla. 
Plavala výborně,“ chválil ji Pavel Pokorný.
Ve všech svých startech se umístila do osmé-
ho místa a všechny časy byly mírně za jejími 
osobními rekordy. „Opravdu jde nahoru, tak 
doufáme, že ten trend bude pokračovat,“ 
dodal trenér. Pátá byla na 400 kraul, šestá 
na 800 kraul a sedmá na 400 polohovku.
Třetí do trutnovské party na mistrovství byla 
Michaela Kosinková, která si na dorostu od-
byla také svou premiéru. „Míše se to vyloženě 
nepovedlo, po slibných výkonech v průběhu 
sezony to tam nedokázala zopakovat. Ale ta-
kový je sport.“ 
Více o oddílu plavání a výsledky naleznete na: 
www.lokotrutnov.cz/oddily/plavani

  VOLEJBAL

Nábor nových členů
Volejbalový oddíl TJ Lokomotiva Trutnov 
pořádá nábor děvčat narozených v r. 2005 – 
2006. Nábor bude probíhat ve čtvrtek 3. 9. 
a v úterý 8. 9. 2015 od 16.30 hod. na volejba-
lových kurtech v areálu Na Nivách. Případné 
dotazy zodpoví na tel. 776 336 105 pan Hauf.

  POWERLIFTING

TJ Powerlifting Trutnov na Bořislavském gi-

gantu

27. 6. 2015 se v Bořislavi nedaleko Teplic ko-
nala pohárová soutěž v mrtvém tahu. Soutěž 
probíhala pod patronací Federace českého si-
lového trojboje a za TJ Powerlifting Trutnov 
zde startovalo pět závodníků. Na pohárových 
soutěžích se nesoutěží ve váhových a věko-
vých kategoriích, ale závodníci jsou rozděle-
ni pouze na ženy, juniory, muže (24 – 39 let) 
a veterány (40 let a víc). Výkony se pak pře-
počítávají na body, podle kterých se stanoví 
pořadí.
V hodnocení zúčastněných 23 oddílů se pak 
TJ Powerlifting Trutnov umístil na krásném 2. 
místě. Více naleznete na www.lokotrutnov.
cz/oddily/powerlifting

  CYKLISTIKA

Mladá naděje Marek Míl 
Velmi dobrých výsledků dlouhodobě dosa-
huje Marek Míl (starší žák), cyklista Apache 
LOKO Trutnov. Marek patří mezi finalisty Po-
háru mládeže SCKHK a umísťuje se na před-
ních místech v cyklistických soutěžích. V po-
slední době přidal do své sbírky řadu dalších 
medailových umístění, například: 
-  druhé místo MXC MTB Hradec Králové, 
-  dvakrát první místo MTB XCO Hradecký po-

hár,  
-  dvakrát první místo XCO o Nejlepšího cyklis-

tu Královédvorska, 
-  první místo MTB Gočárovy schody Hradec 

Králové, 

- první místo MXC Stolové hory.   
Byl také pozván Českou televizí k natáčení 
pořadu o mladých talentech Lvíčata, kde měl 
vlastní sportovní medailon.

  MUAY THAI

Marvan a Trčka do Thajska na IFMA ROYAL 
WORLD CUP
2. 8. 2015 odletěla z Vídně česká reprezentace 
i s bojovníky z oddílu HIGHLANDERS do thaj-
ského Bangkoku na IFMA ROYAL WORLD 
CUP. Světový pohár se koná pod záštitou krá-
lovské rodiny. Ondřej Marvan (-75 kg)  a Ma-
těj Trčka (-57 kg) budou s českou reprezentací 
od 3. 8. 2015 do 9. 8. 2015 absolvovat aklima-
tizační kemp na Koh Samui a poté se přemístí 
do centra dění celé akce a tím je Bangkok, 
kde je čekají vyřazovací boje ROYAL CUPu. 
Oba bojovníci již mají zkušenosti z ME – Kra-
kow, ze kterého v minulém roce přivezli dvě 
medaile. Návrat je naplánován na 24. 8. 2015. 
Držme našim svěřencům a celé reprezentaci 
ČR palce.
NÁBOR NOVýCH ČLENů DO MUAY THAI 
a MMA oddílu HIGHLANDERS září – říjen 
malá SOKOLOVNA - tréninky oddílu. 

PLAVECKÁ ŠKOLA LOKO TRUTNOV 
- ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
Plavecká škola DRAK společně s BABY CLU-
BEM  DRáČEK  bezpečně doplula do cíle a tím 
ukončila školní rok s celkovým počtem 4057 
zúčastněných  dětí. 2130 dětí ze základních 
škol, 1398 ze škol mateřských a 259 kojenců 
a batolat.
Touto cestou se instruktoři plavecké školy 
loučí se školním rokem 2014/2015. Ředitelům 
základních a mateřských škol, všem doprová-
zejícím  pedagogům a v neposlední řadě ro-
dičům děkujeme za zprostředkování plavec-
ké výuky dětí v naší  plavecké  škole. Na nový 
školní rok se těší instruktorky Plavecké školy 
DRAK.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
www.lokotrutnov.cz informuje
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BK KARA TRUTNOV POŘÁDÁ BASKETBALOVý NÁBOR

ReBels team Trutnov 
pořádá nábor dětí a hledá právě tebe

ReBels team Trutnov pořádá opět po roce 
nábor dětí ve věku 4 - 25 let a otevírá brá-
ny svého oddílu všem dětem, které milují 
tanec,  gymnastiku, zumbu, aerobic, street 
dance, hip hop, taneční páry, rokenrol - dív-
čí formace a všeobecnou pohybovou prů-
pravu ve velice přátelském prostředí. Buďte 
součástí nejlepšího tanečního oddílu v Trut-
nově a jednoho z nejúspěšnějších oddílů 
v České republice. Nábor probíhá od září  
7. - 8. 9., 14. - 15. 9., 17. 9., 25. 9., 5. - 6. 10.,  
12. 10. od 16 hod. do konce roku 2015. POZOR 
AKCE! Tři tréninky v září mají nováčci zcela 
zdarma! Můžete si vyzkoušet všechny taneční 
styly a tím poznáte, co vám nejvíce vyhovuje. 
Více informací na www.rebelsteam.cz , mobil: 
725 960 971.

trutNOvská výprava 
Na MistrOvství České 
republiky karate skiF
Dne 21. 6. 2015 proběhlo Mistrovství České 
republiky karate SKIF v Hradci Králové, kam 
se vypravili tři členové klubu SKBU Trutnov: 
Anna-Marie Wagnerová, Dominik Majera 
a Ondřej Maňhal.
Soutěžilo se ve třech disciplínách. Nejprve 
kata (stínový boj s imaginárním soupeřem), 
ve kterém bohužel ani jeden z našich závodníků 
neuspěl. Následovalo džiuipponkumite (řízený 
zápas s protivníkem, ve kterém je přesně 
určený útok i obrana). V této disciplíně se 
v kategorii dorostenců probojovali do finále 
Ondra i Dominik, přičemž Dominik získal 
zlatou a Ondra stříbrnou medaili. První dvě 
místa potěší o to více, že to byla v tomto typu 
soutěže jejich premiéra.
Poslední částí závodů bylo kumiteippon-
han shobu (volný zápas na tři body). Jako 
první v dorostenkách nastoupila Anna-Marie 
Wagnerová. Hladce postoupila do finále, 
ve kterém porazila soupeřku 3:2. Takže 
získala 1. místo. Následovala kategorie 
dorostenců. Ondřejovi Maňhalovi se nevedlo 
tak dobře, nicméně díky prohranému zápasu 
s finalistou se dostal do repasáže a měl ještě 
možnost bojovat o třetí místo. Zde uspěl, 
a získal tak bronz. Nakonec přišel na řadu 
Dominik Majera, ten všechny zápasy vyhrál, 
a proto získal další 1. místo.
Halu v Třebši karatisté opustili kolem páté 
hodiny odpoledne. Následovala zasloužená 
večeře v KFC. Snad závodníci neztratí formu 
a v září budou opět úspěšní.

Výsledky: 
Anna-Marie Wagnerová:  
1. místo - kumiteippon-han shobu
Dominik Majera: 1. místo - kumiteippon-han 
shobu, 1. místo - džiuipponkumite
Ondřej Maňhal: 2. místo - džiuipponkumite, 
3. místo - kumiteippon-han shobu

Anna-Marie Wagnerová

BK KARA Trutnov, úspěšný basketbalový od-
díl, pořádá 3. září 2015 od 16.30 hod. v hale 
Na Nivách basketbalový nábor. Dorazit mohou 
všichni chlapci a děvčata ročníku 2003 a mlad-
ší. Pro nejmladší ročníky (2007 a ml.) otevíráme 
novou přípravku. Tréninky přípravky budou 
probíhat vždy v úterý od 16.00 hod. a ve čtvr-
tek od 16.30 hod. v hale Na Nivách. Starší hráči 
a hráčky, kteří se náboru zúčastní, budou zařa-
zeni do svých věkových skupin. 
V návaznosti na basketbalový nábor pořádá-
me pro nejmladší basketbalové naděje 2. roč-
ník turnaje ZŠ v MINIBASKETBALE, který 
proběhne 17. září v hale Gymnázia Trutnov. 

Turnaj je určen pro žáky I. stupně základních 
škol z Trutnova. Kategorie jsou vypsány pro 
chlapce a děvčata samostatně. Podle loňské-
ho modelu se osvědčilo výkonnostní rozděle-
ní na 1. - 3. třídy a 4. - 5. třídy. 
Tímto zveme základní školy k účasti a doufá-
me, že turnaj bude mít bohatou účast jako 
v loňském roce.  
Veškeré informace ohledně basketbalového 
náboru, turnaje a kontaktů budou zveřejněny 
od září na webových stránkách klubu www.
bktrutnov.cz.      

Za trenéry přípravky Z. Marksová
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