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OhlédNutí za kOrzem pOdle JOsefa mühlbergera
Po sedmasedmdesáti letech se v sobotu 12. září 
2015 alespoň symbolicky na jedno dopoledne 
vrátilo na trutnovské náměstí tehdy tolik oblí-
bené korzo. Přes padesát dobově oblečených 
korzujících připomnělo tento každodenní 
městský rituál, kdy se již od dob Rakouska-
-Uherska scházeli trutnovští občané každý den 
kromě neděle úderem šesté večerní na náměs-
tí, aby za volné chůze porozprávěli o novinkách 
a zhodnotili uplynulý den. Jak píše trutnovský 
rodák, česko-německý spisovatel Josef Mühl-
berger, jehož povídka Korzo ze vzpomínkové 
knihy Kde jsem byl doma se stala inspirací pro 
tuto rekonstrukci společného setkávání: „Člo-

věk tu potkal, koho potkat chtěl; chyběl-li 
ten či onen, postrádali jsme ho. Procházejíce 
se jsme v hovorech nechali doznívat den, jedny 
záležitosti byly dořešeny nebo jiné nadhozeny, 
člověk se s tím či oním poradil, vážně a důklad-
ně se probíraly problémy, politické názory, vy-
měňovaly první pohledy, k tomu všemu dávalo 
to opakované setkávání příležitost. Nejeden 
milostný vztah, nejedno manželství tu bylo po-
čato.“
U příležitosti dobové rekonstrukce městské-
ho korza pozvali organizátoři celé akce – dvě 
neziskové organizace Paměť Krkonoš a Spo-
lečnost česko-německého porozumění – ná-

V sobotu 12. 9. byly na Krakonošově náměstí zahájeny Dny evropského dědictví, tentokrát s té-
matem Památky znovuzrozené. Součástí oslav bylo i slavnostní odhalení čtveřice permoníků 
na zrekonstruované Krakonošově kašně. Sochy permoníků podle historické fotodokumenta-
ce vytvořila sochařka Paulina Skavova. Postavy odlila slévárna HVH spol. s r. o. v Horní Kalné. 
Permoníci zdobili kašnu od roku 1892, kdy byla dokončena a předána městu, až do poloviny 
šedesátých let minulého století. Iniciátory návratu permoníků na kašnu jsou badatel a publicista 
Václav Jirásek, předseda Klubu seniorů Miroslav Šafařík, malíř Miloš Trýzna a Ivan Zimmel.

vštěvníky do prostor Staré radnice na výstavu 
o životě a díle Josefa Mühlbergera. Výstava 
představila unikátní dokumenty a fotografie 
ze spisovatelova života, osvětlila také mnohé 
neznámé skutečnosti o jeho životě v Trutnově, 
ve kterém prožil čtyřicet tři let. 

Další a poslední možnost zhlédnout tuto výsta-
vu budete mít 8. října 2015 ve foyeru Společen-
ského centra UFFO Trutnov, kde bude probíhat 
za účasti vzácných hostů celodenní česko-ně-
mecká konference věnovaná Josefu Mühlber-
gerovi. Na konferenci je zvána široká veřejnost, 
podobně jako na slavnostní odhalení pamětní 
desky Josefa Mühlbergera na budově ZUŠ 
ve Školní ulici, které proběhne 8. října od 14.30 
hodin. Pamětní desku odhalí starosta našeho 
města Mgr. Ivan Adamec spolu se starosty part-
nerských měst Trutnova – Lohfeldenu 
a Würzburgu.

Důstojným zakončením kulturních a vzděláva-
cích akcí věnovaných Josefu Mühlbergerovi 
bude 9. října 2015 od 9 hodin komentovaná 
prohlídka města nazvaná Kde jsem byl doma. 
Ti, kteří se nestihnout procházky s průvodcem 
zúčastnit, se mohou vydat po stopách spisova-
tele, překladatele a literárního vědce samostat-
ně. Ve spolupráci s TIC Trutnov je připravena 
procházka s tajenkou a pokladem. Mapku 
a popis cesty je možné vyzvednout v TIC Trut-
nov nebo v Galerii Draka.
Na všechny akce jste srdečně zváni!

Eva Hrubá
foto: Miloš Šálek

Foto: Miloš Šálek

permoníci se vrátili na kašnu
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Říjen 
Dvůr Králové nad Labem
3. 10. 2015 - NEŽ VYPUSTÍME VODU Z CHLADIČE 
Rallye historických aut a motocyklů – tradiční 
celorepubliková akce.
www.vcc.cz

Hradec Králové 
13. – 17. 10. 2015 - JAZZ JDE MĚSTEM / JAZZ 
GOES TO TOWN
www.kontrapunkt.cz

Jaroměř
31. 10. 2015 - UKONČENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 
V JOSEFOVĚ 
Slavnostní ukončení turistické sezony, svěšení 
praporu, manévry vojenských jednotek.
www.pevnostjosefov.cz

Chrudim 
31. 10. 2015 - UKONČENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 
V MUZEU BAROKNÍCH SOCH
Kulturně-historický program s podzimním 
koncertem staré hudby a volným vstupem 
ukončuje každodenní provoz Muzea 
barokních soch. Nadále je možno muzeum 
navštívit o víkendech a státních svátcích.
www.mubaso.cz

3. 10. 2015, 9.00 h - BRAMBOROVÝ JARMARK
Resselovo náměstí

Mělník
2. – 4. 10. 2015 - DNY ARCHITEKTURY 
Dům služeb Mělník

Polička
3. 10. 2015, 20.00 h - CHRÁMOVÉ TICHO
Večer křesťanské meditativní hudby (kostel 
sv. Michaela)
3. 10. 2015 - NOČNÍ PROHLÍDKY NA HRADĚ 
SVOJANOV 

Vysoké Mýto
24. 10. 2015 - 5. BUBENICKÝ FESTIVAL VYSOKÉ 
MÝTO 
Tradiční bubenický festival s mezinárodní 
účastí. M-klub.
www.bubenickyfestival.cz

Více naleznete v kalendáriu na  
www.vennamesta.cz

MICHAL HRŮZA A SPORTOVNÍ 
DOPOLEDNE PRO REBEKU

KRáLOVSKá VěNNá MěSTA ZVOU

Ahoj!
Jmenuji se Rebeka Čiháková a podle mamin-
ky jsem veliká bojovnice. Na tento svět jsem 
přišla před rokem a společně se mnou přile-
těli také motýli … Abyste tomu teda všichni 
rozuměli, trpím závažnou vrozenou a pro-
zatím nevyléčitelnou nemocí epidermolisis 
bullosa congenita. Jedná se o onemocnění 
kůže a sliznic. Mamka říká, že mám kůžičku 
jako máslo. Tak snadno se dá setřít. Nejvíc mě 
teda trápí nožičky od kolínek dolů, kde mám 
dokonce i chronicky otevřené rány. Špatné je, 
když mě někdo déle drží nebo trochu zatla-
čí. To se pak hned tvoří puchýře a kůžička se 
strhne. Ale určitě se to zlepší! Naši to říkají 
pořád! Dospělí říkají, že moje nemoc postihu-
je také sliznice. To je asi horší, ale zatím nikdo 
neví, jak to uvnitř mám, protože to neumím 
nikomu říct. Někdy mě to teda bolí jako čert, 
ale jak už jsem říkala, musím to zvládnout, 
když už jsem ta bojovnice! Co ale vím zcela 
jistě, je, že mi dělá dobře moře a sluníčko. 
Rány se tam mnohem lépe hojí a to je fajn! 
Já, maminka, tatínek i bráška Ríša společně 
doufáme, že někdo vymyslí, jak mně i mým 
motýlkům pomoct dřív, než uletí … a tak 
proto jsme tu my!

Srdečně vás všechny zveme na charitativní 
koncert Michala Hrůzy s Kapelou Hrůzy dne 
27. 10. 2015 od 19.00 hod. ve Společenském 
centru Uffo. Lístky stojí v předprodeji 250,- Kč 
(na recepci v Uffu,  on-line: http://uffo.cz/sluz-
by/predprodej-vstupenek), na místě 300,- Kč.
A pro vás, co máte stejně jako kulturu rádi 
sport, je na 28. 10. 2015 od 10.00 hod. ve Vo-
lanově na letišti připraveno Sportovní dopo-
ledne s Rebečkou a její rodinou. 
•  běh – vybíráme dobrovolné startovné (trasa 

pro běžce, neběžce i pro ty nejmenší)
• ruční dílničky pro děti
• vojenská i hasičská technika 
•  občerstvení zajištěno za drobný peníz 

po celou dobu akce

Veškerý výtěžek z obou akcí poputuje 
na transparentní účet nadace rebečina 
křídla.

Další informace: http://www.rebecina-
kridla.cz/, https://www.facebook.com/
events/948707568525802,  
Dendule Minaříková, tel. 774 849 112.

MOST K ŽIVOTU o.p.s. 
Vzdělávací centrum - Trutnov, 
Šikmá ul. 300

V říjnu 2015 Vás zveme na semináře pro 
pracovníky v sociálních službách i pro 
zájemce z řad veřejnosti:

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

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

Nabídku dalších krátkých seminářů na ob-
dobí listopad až prosinec 2015 najdete 
na www.mostkzivotu.cz. Rezervace a in-
formace: Mgr. Andrea Zvolánková, tel. 
775 303 116 nebo 499 841 998, most.zvo-
lankova@seznam.cz.

 PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ 2015

 

Partner akce

 

PREZENENTTATAT CE STTŘŘEDNÍCH 
pod záštitou hejtmana 
Královéhradeckého kraje 
Lubomíra France

• motivace žáků, informace pro rodiče
• přehlídka firem a škol z regionu
• zjednodušení výběru SŠ

 

 

09. - 10. 10. 2015 Jičín 

16. - 17. 10. 2015 Rychnov nad Kněžnou

23. - 24. 10. 2015 Náchod

04. - 05. 11. 2015 Trutnov

13. - 14. 11. 2015 Hradec Králové

TERMÍNY:

Podrobné informace naleznete 
na www.komora-khk.cz/pssz

16. - 17. 10. 2015 16. - 17. 10. 2015 

23. - 24. 10. 2015 

04. - 05. 11. 2015 

13. - 14. 11. 2015 

• motivace žáků, informace pro rodiče
• přehlídka firem a škol z regionu
• zjednodušení výběru SŠ

Po

 
 

Dovoluji si vás

při příležitosti 97. výročí 
vzniku samostatného 
Československa
srdečně pozvat na

slaVNOstNí setkÁNí,
které se uskuteční
v úterý 27. října 2015
od 16.00 hodin
v obřadní síni radnice
na Krakonošově náměstí v Trutnově.

Mgr. Ivan Adamec
starosta města 



3 | Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY | září 2015

SpOleČeNSKÁ RubRiKa

Mateřské centrum KAROlínka

Matriční události v srpnu 2015
Narozené děti
V srpnu se v trutnovské porodnici narodilo 
celkem 49 dětí, z toho 17 chlapců a 32 dívek. 
Z tohoto počtu je 13 občánků města Trutnova, 
4 chlapci a 9 děvčat.
uzavřené sňatky
V měsíci srpnu uzavřelo manželství před Měst-
ským úřadem Trutnov celkem 37 párů, z to-
hoto počtu byly dva sňatky církevní (1 sňatek 
před církví římskokatolickou a 1 sňatek před 
církví československou husitskou).
Úmrtí
Ve stejném měsíci došlo v matričním obvodu 
Trutnov celkem k 34 úmrtí (z toho 14 mužů 
a 20 žen), 1 úmrtí bylo ve Vlčicích a l úmrtí 
v Radvanicích. Z celkového počtu 34 úmrtí bylo 
13 občanů města Trutnova, 5 mužů a 8 žen.
Jubilea a vítání občánků
Členky komise pro občanské záležitosti na-

vštívily při životních jubileích v měsíci srpnu 
celkem 30 spoluobčanů s gratulací, kytičkou 
a malým dárkem. Kytička byla předána i třem 
jubilantům z Domova pro seniory v Trutno-
vě, středisko R. Frimla, a jednomu jubilantovi 
ve středisku Dělnická. Touto cestou ještě jed-
nou všem občanům blahopřejeme.

Jana Fizérová
matrikářka

Říjen 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 pedagogi-
ku a jejich děti. Koná se každé první pondělí 
v měsíci od 10 hod. Bližší informace u Petry 
Němečkové, tel. 775 023 621.
15:00 – 16:30 Rainbow studio - duhové od-
poledne plné her, tvoření a pohybu kořeněné 
angličtinou. Pro děti od 5 do 12 let.
15:00 – 17:00 Maternité - kurzy pro těhotné 
a ženy po porodu, laktační poradenství. 
ÚTERÝ 
8:30 – 12:00 Nastávající maminky a miminka 
- volný prostor pro vzájemné sdílení nastáva-
jících a novopečených maminek. Cvičení ma-
minek s dětmi do 1 roku. 
10:00 – 10:45 Broučci - cvičení pro maminky 
s ležícími a lezoucími dětmi (od 4 měsíců). 
Lektorka Nicole Lisá.
15:30 – 16:30 Bobři - kroužek pro děti. Všeo-
becná pohybová příprava pro děti od 3 do 6 
let. Lektorka Monika Bobrová.
STŘEDA 
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
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 - flétna
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 - 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
16:00 – 16:45 Jóga pro děti - lektorka Natálie 
Ondrášková 
PÁTEK 
8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky s dětmi
10:00 – 10:30 Zpívání s Drážou a Blankou - 
společné muzicírování, poznávání základních 
dětských a lidových písní, tanečky, první zku-
šenost s hudebním nástrojem

Hledáme nové zájemce na:
Školka nanečisto – každé pondělí, pro děti 
od 2 let
Dětská jóga – pro děti od 3 do 12 let, každý 
čtvrtek od 16 hod.
Předporodní kurzy, laktační poradenství, cvi-
čení pro těhotné. Více na www.maternite.
jecool.net.
RAINBOW STUDIO – duhové odpoledne plné 
her, tvoření a pohybu kořeněné angličtinou. 
Děti se seznámí s metodou Jolly Phonics, kte-
rou se děti v anglicky mluvících zemích učí číst 
a psát. Každé pondělí od 15.00 do 16.30 hod. 
Lektorka Petra Richtrová.
Výuka hry na klávesové nástroje od 9 do 99 let 
– zaměřená na trénování sluchu a rytmu. Pro-
cvičíme techniku rukou na klavírní (klávesové) 
klaviatuře a naučíme se skladby, které nás baví. 
Lektor Lukáš Chudoba. Více na www.lukaschu-
doba.cz, sphinks@tiscali.cz, tel.: 602 702 360.
Šití panenek z ovčí vlny – kurz probíhá v so-
botu, jednou za měsíc. Lektorka Lucie Pavlí-
ček Migdalová.
Vím, kdo jsem – kurz pro všechny, kteří si 
chtějí ujasnit, kdo jsou a co chtějí skutečně 
dělat, najít cestu a odvahu vykročit. Od října 
do prosince, 5 témat, 7 workshopů, dopole-
dne. Začínáme 5. 10. 2015. Kurz je součástí 
projektu Šťastná máma. Více informací a při-
hlášky na: kralovnasvehozivota@gmail.com
Přednáška BĚŽNÉ DĚTSKÉ NEMOCI a možnos-
ti domácí samoléčby – čtvrtek 8. 10. od 9.00 
do 11.30 hod. Lektorka Mgr. Jana Bartoňová.
Podzimní BAZAR dětského oblečení a potřeb 
bude v termínu od 19. 10. do 23. 10. 2015.
Pondělí  19. 10. prodej od 9 do 17 hod.
Úterý  20. 10. prodej od 9 do 17 hod.
Středa  21. 10. prodej od 9 do 17 hod.
Pátek  23. 10. výdej od 9 do 17 hod.
Pro zapsání věcí na prodej si můžete v mateř-
ském centru vyzvednout archy, a to nejpozději 
do pondělí 12. 10. 2015. Nevyzvednuté věci bu-
dou věnovány na charitu.
Poděkování:
Děkujeme firmě Compel s.r.o., zvláště panu 
Ing. Petru Luhanovi za odbornou a technic-
kou podporu v oblasti IT. 
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:

3. 10. a 4. 10. - MUDr. Rudolf Dušánek, 
Riegrova 359, Úpice, tel.: 499 329 559

10. 10. a 11. 10. - MUDr. Věra Holubcová, 
Polská 91/14, Trutnov, tel.: 499 879 116

17. 10. a 18. 10. - MUDr. Marie Horáková, 
Polská 91/14, Trutnov, tel.: 499 815 215

24. 10. a 25. 10. - MUDr. Libuše Hrochová, 
zubní ordinace čp. 78, Horní Maršov, tel.: 
499 874 166

28. 10. - MUDr. Rudolf Dušánek, Riegrova 
359, Úpice, tel.: 499 329 559

31. 10. a 1. 11. - MUDr. Milena Brátová, zubní 
ordinace čp. 100, Pilníkov, tel.: 499 898 125

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.

Pozvánka na Klub maminek
Zveme vás na Klub maminek, který se schází pravi-
delně každou středu. Maminky s dětmi zde tráví 
příjemný čas s říkankami, písničkami a hrami, při tvo-
řivých aktivitách a při povídání nad čajem a kávou. 
Kde: budova CASD, ulice M. Majerové 86/10, Trutnov 
Kdy: každou středu od 10.00 do 11.30 hod. 
Kontaktní osoba: Václava Kounová (e-mail: vendy.z@
centrum.cz, tel.: 739 345 688), klub-maminek-trut-
nov.webnode.cz 

Klub zdraví Trutnov 
zve všechny příznivce zdravého životního 
stylu na setkání u tématu: sŮl – JeN prO 
zdraVí. Dne 5. 10. 2015 v 17.30 hod., budo-
va CASD, ul. M. Majerové 86/10 (za nemocni-
cí), lektor Líba Jobová. Ochutnávka. Možnost 
masáže šíje už v 16.30 hod. 
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz
Přehled témat na r. 2015
2. 11. - Emoční inteligence
7. 12. - Výroba adventních svícnů

Tropik trhy Trutnov 
Prodej akvarijních a terarijních zvířat, exotic-
kého ptactva, květin, krmiva, pomůcek a po-
třeb a literatury. Dne 24. 10. 2015 od 9 do 12 
hodin v Národním domě v Trutnově. Více in-
formací na: www.tropik-trhy.cz.

Angličtina pro začátečníky 
Kdy: středa 17 – 18 hod.
Kde: ul. M. Majerové 86/10, Trutnov  
(budova CASD)
Jak: výuka v malé skupince s důrazem na ko-
munikaci
Vstupné dobrovolné. 
Informace a objednání na tel.: 739 345 689,  
e-mail: jirikoun@seznam.cz

kde jsem byl doma
Je název hry, kvestu, hledačky, cesty za pokla-
dem, kterou hráče provází česko-německý spi-
sovatel, trutnovský rodák Josef Mühlberger. 
Projdete místa turisty méně navštěvovaná, ne 
však méně zajímavá a dozvíte se něco z his-
torie našeho města. A všechny, kteří správně 
vyluští tajenku, čeká na konci poklad. Herní 
plán je k vyzvednutí v Turistickém informač-
ním centru na Krakonošově náměstí nebo 
v Galerii Draka, hra je volně přístupná kdy-
koliv. 

Za kolektiv autorů
Ing. Hana Nýdrlová

KRÁtce
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OdbORy měStSKéhO úŘadu iNfORmujÍ
V současné době město Trutnov  
nabízí pronájem těchto bytů
Na základě usnesení Rady města v Trutnově ze 
dne 14. 9. 2015 zveřejňujeme záměr města pro-
najmout byty:

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 23
(objekt na st. p. 27 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město)

Jedná se o pronájem bytu o vel. 1+1 (kuchyň 
8,11 m2, pokoj 32,89 m2, koupelna 1,20 m2 + WC, 
předsíň 6,08 m2 a sklep 4,00 m2), standardní byt, 
č. bytu 4, 3. podlaží. Topení dálkové. V bytě je 
kuchyňská linka, vodoměr a měřidlo tepla. 
Orientační výše zálohy na služby spojené s užívá-
ním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení 40 Kč/osoba, 
domovní odpad 40 Kč/osoba – dle trvalého po-
bytu, SV 100 Kč/osoba, ohřev TV 100 Kč/osoba, 
teplo 800 Kč/byt a domovní služby 20 Kč/osoba.

Minimální měsíční nájemné: 2 864 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 6. 10. 
2015 v 8.00 hod. přímo na místě.

Byt Krakonošovo nám. čp. 23 o vel. 1+1, stan-
dardní byt, se bude pronajímat na dobu neurči-
tou na základě výběrového řízení, kde se bude 
nabízet výše měsíčního nájemného a zároveň 
délka prvního platebního období nájemného 
minimálně 12 měsíců. Bude se posuzovat výše 
měsíčního nájemného. V případě rovnosti nabí-
dek se bude posuzovat i délka prvního plateb-
ního období nájemného.

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 23
(objekt na st. p. 27 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město)

Jedná se o pronájem bytu o vel. 1+3 (kuchyň 
11,81 m2, 1. pokoj 13,70 m2, 2. pokoj 18,95 m2, 
3. pokoj 16,01 m2, sprchový kout 0,98 m2, WC 
1,16 m2, předsíň 10,39 m2, schodiště 4,11 m2, 
6,28 m2 a 9,89 m2, půda 77,76 m2 (zkosená) 
a sklep 20,25 m2), standardní byt, č. bytu 7, 1. 
podlaží. Topení dálkové.
V bytě je vodoměr a měřidlo tepla. 
Orientační výše zálohy na služby spojené s uží-
váním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení 40 Kč/
osoba, úklid 80 Kč/byt, domovní odpad 40 Kč/
osoba – dle trvalého pobytu, SV 100 Kč/osoba, 
ohřev TV 100 Kč/osoba, teplo 800 Kč/byt a do-
movní služby 20 Kč/osoba.

Minimální měsíční nájemné: 7 863 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 6. 10. 
2015 v 8.15 hod. přímo na místě.

Byt Krakonošovo nám. čp. 23 o vel. 1+3, stan-
dardní byt, se bude pronajímat na dobu neurči-
tou na základě výběrového řízení, kde se bude 
nabízet výše měsíčního nájemného a zároveň 
délka prvního platebního období nájemného 
minimálně 6 měsíců. Bude se posuzovat výše 
měsíčního nájemného. V případě rovnosti nabí-
dek se bude posuzovat i délka prvního plateb-
ního období nájemného.

Žádosti je možné podat do 9. 10. 2015 do 12.00 
hod. Veřejné otvírání obálek 12. 10. 2015 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov.

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

Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města  

V současné době město Trutnov  
nabízí pronájem těchto prostor  
sloužících podnikání
Na základě usnesení Rady města v Trutnově ze 
dne 31. 8. 2015 zveřejňujeme záměr města pro-
najmout prostory sloužící podnikání:

Trutnov – Národní čp. 199 
objekt na st. p. č. 991 v k. ú. Trutnov, část města 
Střední Předměstí

Jedná se o nebytové prostory ve III. NP:  
kancelář č. 6 o výměře 15,60 m2.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu urči-
tou 5 let. Nájemce provede na vlastní náklady 
úpravy prostor sloužících podnikání k poža-
dovanému způsobu využití s tím, že v případě 
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení 
těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostoru 
sloužícím podnikání nebude povolen provoz 
ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Možnost uzavření nájemní smlouvy nejdříve 
od 1. 11. 2015.

Žádosti je možné podat do: 2. 10. 2015 do 12.00 
hod.
Veřejné otevírání obálek: 5. 10. 2015 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je slože-
ní kauce ve výši 2 000 Kč na účet města vedený 
u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, 
variabilní symbol 3620600, konstantní symbol 
0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, případně název právnické osoby.

K žádosti o pronájem prostoru sloužícího pod-
nikání žadatel musí doložit doklad o složené 
kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení 
kauce. Kauce úspěšného žadatele bude použita 
na úhradu nájemného. Neúspěšným žadatelům 
bude kauce vrácena. Kauce nebude úročena. 
V případě odstoupení od uzavření nájemní 
smlouvy ze strany žadatele propadá kauce 
ve prospěch města. 
Žádost je možné podat na předepsaném for-
muláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději 
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti 
uveďte identifikační číslo organizace, případně 
přiložte kopii živnostenského listu nebo výpi-
su z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní 
smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo 
výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační re-
cepci MěÚ, na www.trutnov.cz, příp. na odboru 
majetku města MěÚ Trutnov, č. dveří 409 (tel. 
499 803 270). Cenová nabídka musí být v žádos-
ti vyjádřena číselnou hodnotou. 
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpoz-
ději do doby možnosti podání žádosti v zalepené 
obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, 
pan Vladislav Šmída, Slovanské nám. čp. 165, 
541 16 Trutnov, a heslem: PRONáJEM PROSTOR 
SLOUŽÍCÍCH PODNIKáNÍ, Trutnov – Národní 199 
– kanc. č. 6, „NEOTVÍRAT“.
Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel možnost 
dávat písemné připomínky a námitky, nejpoz-
ději však do doby možnosti podání žádosti, ji-
nak k nim nemusí být brán zřetel. Žadatel, kte-
rý podá svoji nabídku včas, má možnost zúčast-
nit se otvírání obálek v termínu výše uvedeném. 
Na pronájem prostorů sloužících podnikání 
není právní nárok, město Trutnov si vyhrazuje 
právo odstoupit od tohoto záměru.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově ze 
dne 31. 8. 2015 zveřejňujeme záměr města pro-
najmout prostory sloužící podnikání:

Trutnov – Dlouhá čp. 573
objekt na st. p. č. 1382 v k. ú. Horní Staré Město

Jedná se o prostory sloužící podnikání v nové 
zástavbě obytného domu v I. NP o celkové vý-
měře  94,10 m2 (1 místnost 91,60 m2 a 2 soc. zař. 
o celkové výměře 2,50 m2). Tyto prostory jsou 
vhodné ke zřízení prodejny.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu urči-
tou 5 let. Nájemce provede na vlastní náklady 
úpravy prostor k požadovanému způsobu vyu-
žití s tím, že v případě ukončení nájemní smlou-
vy nebude zhodnocení těchto prostor slouží-
cích 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: 2. 10. 2015 
do 12.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 5. 10. 2015 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je slože-
ní kauce ve výši 8 000 Kč na účet města vedený 
u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, 
variabilní symbol 3620599, konstantní symbol 
0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, případně název právnické osoby.

K žádosti o pronájem prostoru sloužícího pod-
nikání žadatel musí doložit doklad o složené 
kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení 
kauce. Kauce úspěšného žadatele bude použita 
na úhradu nájemného. Neúspěšným žadatelům 
bude kauce vrácena. Kauce nebude úročena. 
V případě odstoupení od uzavření nájemní 
smlouvy ze strany žadatele propadá kauce 
ve prospěch města. 
Žádost je možné podat na předepsaném for-
muláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději 
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti 
uveďte identifikační číslo organizace, případně 
přiložte kopii živnostenského listu nebo výpi-
su z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní 
smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo 
výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační re-
cepci MěÚ, na www.trutnov.cz, příp. na odboru 
majetku města MěÚ Trutnov, č. dveří 409 (tel. 
499 803 270). Cenová nabídka musí být v žádos-
ti vyjádřena číselnou hodnotou. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské 
nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: 
PRONáJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKáNÍ, 
Trutnov – Dlouhá 573, „NEOTVÍRAT“.
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 svoji nabídku včas, má 
možnost zúčastnit se otvírání obálek v termí-
nu výše uvedeném. 
Na pronájem prostorů sloužících podnikání 
není právní nárok, město Trutnov si vyhrazuje 
právo odstoupit od tohoto záměru.

Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města 
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Město Trutnov obdrželo na základě žá-
dosti o finanční podporu z  Integrovaného 
operačního programu dotaci na realiza-
ci projektu „Konsolidace infrastruktury IT 
ORP Trutnov“. Registrační číslo projektu je:  
CZ.1.06/2.1.00 /22.09520. 

Zaměření a cíle projektu
Cílem projektu je modernizace infrastruktury 
informačních technologií města Trutnova. Pro-
jekt počítá s konsolidací infrastruktury hardwa-
ru a softwaru - pořízení dvou serverů (servery 
pro vytvoření virtualizovaného prostředí) a vý-
konného diskového úložiště pro data úřadu. 
Dále bude konsolidována stávající nevyhovu-
jící síťová infrastruktura, realizováno pokrytí 
důležitých a jednacích prostor města Trutno-
va WiFi signálem pro potřeby Městského úřa-
du Trutnov. Realizací konsolidace infrastruk-
tury IT dojde ke zlepšení podmínek pro pro-
voz stávajících agend, budou elektronizovány 
další agendy a v neposlední řadě dojde k vý-
raznému zvýšení dostupnosti a bezpečnosti IT 
infrastruktury.
Tím se zásadně zlepší dostupnost, zálohová-
ní dat a omezí se případné výpadky služeb 
informačních systémů. Díky projektu dojde 
ke konsolidaci síťové infrastruktury, její jádro 
bude virtualizováno. Cílem realizace projektu 
je také zvýšení zabezpečení dat v infrastruk-
tuře úřadu. Bude zaveden sofistikovaný sys-
tém replikace a zálohování dat.
Posledním cílem projektu je konsolidace 
programového vybavení úřadu tak, aby za-
městnanci úřadu mohli maximálně využívat 
moderní prostředky pro činnost úřadu. Celý 
tento proces pomůže městu Trutnovu k plno-
hodnotnějšímu zavádění elektronizace veřej-
né správy v příštích letech.

Díky těmto jmenovaným aktivitám bude vy-
tvořena skutečně kvalitní softwarová a hard-
warová základna pro správně fungující měs-
to s rozšířenou působností. Technologická 
architektura a infrastruktura IT bude tvořit 
robustní, škálovatelný, bezpečný, stabilní, 
vysoce dostupný a parametrizovatelný celek 
s odolností proti výpadkům, umožňující pro-
voz klíčových aplikací a informačních systémů 
v nepřetržitém režimu, tj. 7 dní v týdnu a 24 
hodin denně.
Realizací tohoto projektu dojde především 
k dosažení základních cílů programu v podo-
bě modernizace územní veřejné správy, zvý-
šení úrovně služeb elektronické veřejné sprá-
vy na místní úrovni a snížení administrativní 
zátěže veřejné správy.

Termínové a finanční náležitosti 
projektu
Realizace projektu je plánována na období 
duben 2014 až říjen 2015. Vlastní dodávky jed-
notlivých zařízení a jejich instalace proběhne 
v září 2015, následně bude spuštěn zkušební 
provoz. Do plného provozu bude modernizo-
vaná infrastruktura IT uvedena od listopadu 
2015. Celkové náklady projektu jsou ve výši 
4,28 mil. Kč, Evropská unie přispěje na projekt 
z prostředků Evropského fondu pro regionální 
rozvoj prostřednictvím Integrovaného operač-
ního programu částkou ve výši téměř 3,43 mil. 
Kč, spolufinancování z městského rozpočtu 
činí bezmála 853 tis. Kč.

Ing. Bohumír Hába
ved. odd. informatiky a projektového řízení

VÝSTAVY STŘEDNÍCH ŠKOL
INFORMACE PRO RODIČE
V průběhu měsíce října se uskuteční výstavy 
středních škol na podporu volby povolání 
žáků 9. tříd základních škol. Společnost bon 
miroir s.r.o. Hronov se pořádáním těchto akcí 
zabývá již mnoho let. Generální záštitu nad 
přehlídkami přijali poslanci Parlamentu ČR 
a starostové měst Trutnova a Náchoda pan 
Mgr. Ivan Adamec a pan Jan Birke.
Na výstavy je celkem přihlášeno téměř 40 vy-
stavovatelů, středních škol z východočeského 
regionu. Generálním sponzorem je Komerční 
banka, a.s., Hradec Králové. Hlavními part-
nery jsou ATAS elektromotory Náchod, a.s., 
CDS, s.r.o., Náchod, Texpro Náchod, s.r.o., 
Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové 
a Jiráskova chata KČT Dobrošov u Náchoda. 
Mediálním partnerem je Český rozhlas Hra-
dec Králové. 
Spolupracujícími středními školami jsou Střed-
ní škola obchodu, služeb a gastronomie Hra-
dec Králové a Střední škola informatiky a slu-
žeb Dvůr Králové nad Labem. Tisk katalogu 
vystavovatelů zajišťuje tradičně Tiskárna R. 
Polonček Náchod. Cílem akce je poskytnout 
žákům 9. tříd a jejich rodičům informace o na-
bídce oborové struktury všech typů středních 
škol pro školní rok 2016/2017.
V Trutnově se výstava PRO FUTURO – VÝSTA-
VA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU  KRKONOŠE – 
TRUTNOV bude konat ve  čtvrtek 15. 10. 2015 
ve Společenském centru UFFO.
Výstavy jsou otevřeny rodičům a veřejnosti 
v den konání od 9 do 17 hodin. Vstup na pře-
hlídky je bezplatný!

Marcela Štěpánková 

  ZpRÁVy Z měSta

Akce Klubu vozíčkářů
Ve čtvrtek 20. 8. proběhla další akce v Klubu 
vozíčkářů – ochutnávka sýrů, vína, foie gras 
se sommeliérkou Ing. A. Frčkovou z Prahy. 
Paní Frčková velmi poutavě povídala o své 
práci a přivezla s sebou nějaké speciální po-
můcky pro sommeliéry – pítka, teploměr, růz-
né druhy zátek, koštýř vína a další. Poté se za-
čala ochutnávat bílá vína Sauvignon a Char-
donnay spolu s různými druhy sýrů. Následo-
vala vína růžová a nakonec se ochutnávala 
červená vína i s klobáskami. Konec ochutnáv-
ky patřil sladšímu bílému vínu s foie gras (husí 
játra). Po společné fotce se začala domlouvat 
další návštěva na příští rok. Po ochutnávce 
kávy byla i ochutnávka vín se sýry příjemným 
zpestřením života na vozíku.
Poslední srpnovou sobotu Klub vozíčkářů 
z Trutnova uskutečnil výlet do Benediktinské-
ho opatství sv. Václava v Broumově, které je 
zčásti bezbariérové. Komentovaná prohlídka 
barokní stavby umožnila vozíčkářům nahléd-
nout do dřívějšího života benediktýnů v tom-
to klášteře. Průvodce p. Drahorád v kostýmu 
provedl návštěvníky nejen objektem, ale 
i historií místa. K vidění byly nástěnné malby, 
refektář s kopií Turínského plátna, unikátní 
knihovna a mnohé další. Závěr výletu patřil 

návštěvě pivovaru Olivětín. Zde byla na pro-
gramu prohlídka místního muzea a následná 
ochutnávka ze široké nabídky piv, které tento 
pivovar produkuje. Návštěvu pivovaru do-
mluvil poslanec p. Böhnisch. Poděkování pa-
tří všem zúčastněným za příjemnou atmosfé-
ru výletu a rovněž Královéhradeckému kraji 
za finanční příspěvek na realizaci této akce. 

 Jan Roček, Jarmila Ročková 

KONSOLIDACE INFRASTRUKTURY IT ORP TRUTNOV

Stacionář RIAPS
Stacionář RIAPS se v týdnu od 5. 10. do 8. 10. 
připojí k humanitární akci „Týdny duševního 
zdraví“. Program je realizován v různých měs-
tech ČR, přičemž 10. říjen je Světovým dnem 
duševního zdraví.
Smyslem celé akce je co nejvíce informovat 
veřejnost o problematice duševně nemoc-
ných a rovněž o sociálně-rehabilitačních akti-
vitách poskytovaných v našem zařízení, čímž 
bychom chtěli přispět ke zlepšení postoje 
k duševně nemocným a větší toleranci spo-
lečnosti. Do programu se organizačně a pre-
zentačně zapojí „naši“ klienti. Pro veřejnost 
připravujeme několik akcí, jako např. promí-
tání filmu Otázky pana Lásky - celovečerní 
dokumentární film o „našem“ klientovi Jirko-
vi Láskovi od režisérky Dagmar Smržové, Den 
otevřených dveří v prostorách našeho stacio-
náře, tvůrčí dílny pod vedením našich klientů.
Hlavní akcí týdne bude slavnostní večer 8. 10. 
v 17.00 hod. v Koncertní síni Bohuslava Marti-
nů v Trutnově, v jehož rámci dostanou klienti 
příležitost prezentovat vlastní tvorbu z ob-
lasti poezie, čímž se také pokusíme působit 
na veřejnost a na povědomí o problematice 
duševně nemocných. Veřejnost si bude moci 
vyslechnout i pozoruhodné osobní příběhy 
našich klientů. V závěru večera zahraje skupi-
na Black Jack z Hostinného. 
Bližší informace najdete na stránkách www.
riaps.cz/stationare.

Foto: Jan Roček
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V roce 2011 byla ve Střední průmyslové škole 
Trutnov na odloučeném pracovišti pro prak-
tické vyučování v Mladých Bukách zaháje-
na realizace projektu „Podpora praktické 
výuky technických oborů na střední škole 
– SPŠ Trutnov“. Projekt byl spolufinancován 
Evropskou unií z Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj a jeho hlavním cílem bylo zlep-
šení materiálně-technického vybavení pro 
praktickou výuku středního i celoživotního 
vzdělávání. V rámci projektu došlo ke sta-
vební rekonstrukci stávajících prostor a dále 
k pořízení nového vybavení učeben, dílen 
a laboratoří. Projekt byl ukončen v červnu 
tohoto roku.
Pořízeno bylo přístrojové vybavení měřicích 
stolů pro elektrotechnická měření, přístrojo-
vé vybavení pro výuku pneumatiky a elek-

tropneumatiky od firmy FESTO, vybavení pro 
výuku technologie povrchové montáže, po-
čítače pro výuku programovatelných logic-
kých automatů a další vybavení do učeben 
silnoproud a slaboproud a multimediální 
učebny. Pro výuku v oblasti strojírenství byla 
pořízena dělicí, tvářecí a svařovací techni-
ka, do strojních dílen univerzální soustruhy, 
frézky, nástrojařská frézka, CNC soustruh, 
CNC frézka a počítače s výukovým progra-
mem pro výuku programování CNC strojů. 
V závěru loňského roku byly doplněny brus-
ky na plocho a na jaře tohoto roku sloupové 
stolní vrtačky.
Výsledkem projektu je moderní prostředí pro 
výuku žáků, moderní pracoviště vybavená 
moderními pomůckami, stroji, přístroji a za-
řízeními.

•  ANIMAČNÍ DNY V MŠ O STÁTNÍCH  
SVÁTCÍCH, pro děti od 2 do 10 let

O státních svátcích je školka otevřená 
od 9.00 hod. do 18.00 hod., o děti i jejich 
stravu je profesionálně postaráno. 

Z kapacitních důvodů zápisné do 15. 10. 
2015, pořadí dle přihlášek.

Čtvrtek 29. - 30. 10. 2015 - Podzimní 
prázdniny a Den vzniku samostatného 
československého státu – HALLOWEENSKÉ 
RADOVáNKY

Úterý 17. 11. 2015 - Den boje za svobodu 
a demokracii – DěTSKÉ DRáČKOVáNÍ

Středa 23. 12. 2015 - Vánoční prázdniny – 
VÝROBA VáNOČNÍCH OZDOB

Čtvrtek 24. 12. 2015 do 15.00 hod. - Vánoč-
ní prázdniny – NEŽ PŘIJDE JEŽÍŠEK

Pátek 29. 1. 2016 - Pololetní prázdniny – 
ZáBAVA NA SNěHU S ANIMAČNÍM  
PROGRAMEM

Čtvrtek 24. - 25. 3. 2016 - Velikonoční 
prázdniny – VELIKONOČNÍ PŘÍPRAVY  
S MELUZÍNKEM

Pokud se Vám stává, že 24. 12. potřebujete 
děti svěřit do péče a věnovat se přípravám 
na večer, je ideální volbou využít krásný vá-
noční program v MŠ MELUZÍNEK – NEŽ PŘIJDE 
JEŽÍŠEK.  Školka je otevřená od 9.00 do 15.00 
hod., zpíváme koledy, tancujeme, povídáme 
si o Ježíškovi a přáních, malujeme si vánoční 
tematiku a hrajeme si. Atmosféra je nádher-
ná. Strava bezmasá. Doporučujeme vyzkou-
šet si KRáSNÉ a KLIDNÉ VáNOCE. Po obědě 
u nás se malincí vyspinkají, větší si pohrají a ... 

Ježíšek může přijít.
Cena 650,- Kč včetně stravy a pitného režimu 
za animační den (72,- Kč/hod.)
24. 12. 2015: Cena 650,- Kč včetně stravy a pit-
ného režimu (108,- Kč/hod.)

•  ANIMAČNÍ DNY V MŠ O VÍKENDECH,  
pro děti od 2 do 10 let

Od října do prosince nabízíme animační 
víkendy, kdy s dětmi být při hře můžete, 
ale i nemusíte. Děti mají bohatý program, 
proto je možné se během jejich pobytu 
v MŠ i vzdálit. Školka je otevřená od 14.00 
do 19.00 hod. Z kapacitních důvodů dopo-
ručujeme rezervovat co nejdříve, nejdéle 
do středy v daném týdnu. Cena: 500,- Kč/
odpoledne (100,- Kč/hod.)

Rozvrh animačních víkendů: 

03. 10. - 04. 10. Kaštánkování
10. 10. - 11. 10. Cesta kolem světa
17. 10. - 18. 10. Víkend pokusů
24. 10. - 25. 10. Víkend s pohádkami 
31. 10. - 01. 11. Halloweenský víkend
07. 11. - 08. 11. Víkendové dráčkování 
14. 11. - 15. 11. Lampionkový víkend 
21. 11. - 22. 11. Než přijde Mikuláš
28. 11. - 29. 11. Než přijde Mikuláš
12. 12. - 13. 12.  Výroba vánočních ozdob 

a perníčků 
19. 12. - 20. 12.  Výroba vánočních ozdob 

a perníčků 
26. 12. - 27. 12. Pohádkový víkend

Aktuální informace na www.meluzinek.cz 
nebo facebooku.

OKÉNKO KLUBU 
SENIORŮ 
V prvém našem zářijovém zasedání proběhly 
tři zajímavé besedy. Se Zdeňkem Macháčkem, 
přednostou provozního obvodu Českých 
drah v Trutnově, Vladislavem Sauerem, ře-
ditelem Střední průmyslové školy Trutnov, 
a Markem Hlízou z odboru rozvoje města 
MěÚ v Trutnově.
30. září 2015 nás čeká další, již 16. letošní za-
sedání. Opět se sejdeme v 15 hod. v malém 
sále městského úřadu. Kdo by se měl zúčast-
nit?  Pozváni například byli: Šárka Pižlová, 
mluvčí Policie České republiky v Trutnově, 
a Libor Kasík, ředitel Společenského centra 
Trutnovska pro kulturu a volný čas. V jedná-
ní je ještě účast jedné velice zajímavé osob-
nosti.
Jaká byla naše další činnost? 4. září se 13 
členů KS na pozvání zúčastnilo „sportovních 
her“ v Domově pro seniory Pilníkov. 12. – 13. 
září jsme při Dnech evropského dědictví drže-
li služby ve Staré radnici. Kromě toho v sobo-
tu 12. září jsme byli opravdu šťastni, že jsme 
mohli být při tom, když se na Krakonošovu 
kašnu na Krakonošově náměstí slavnostně 
vrátili na svá místa 4 permoníci. 
Termíny příštích zasedání Klubu seniorů: 
/438./ 14. října 2015, /439./ 4. listopadu 2015 
vždy ve středu od 15 hod. v malém sále měst-
ského úřadu. 
Vy, kteří jste ještě mezi námi nebyli, přijďte 
pobejt! Budete spokojeni. 

Miroslav Šafařík
předseda Klubu seniorů

VÍTĚZ VÝTVARNÉ 
SOUTĚŽE MATEŘSKÝCH 
ŠKOL 
Součástí 2. ročníku Výstavy železničních 
modelů a kolejišť v provozu, která se konala 
na konci června v malém sále Městského úřadu 
v Trutnově, byla i výtvarná soutěž mateřských 
škol „Moje Mašinka 2015“. Vítězným obráz-
kem se stalo číslo 14 kolektivu žáčků Modré 
třídy MŠ Gorkého. Dne 11. září 2015 zástupci 
Modelové železnice Trutnov předali přímo 
ve škole malým malířům diplom a věcné ceny. 
Tímto bychom ještě jednou rádi poděkovali 
všem účastníkům soutěže a popřáli nejen 
vítězi hodně zdaru do dalších tvůrčích činností. 

Redakce MŽT 

Průmyslová škola investovala milióny 
do podpory praktického vyučování

ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a. s.
SOUKROMÁ MŠ A JESLE MELUZÍNEK
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Poslední týden v srpnu proběhl v Trutnově 
pátý ročník Dance festivalu Trutnov 2015, 
který byl v Národním domě zakončen závě-
rečným představením s názvem PRŮVODCE 
ŽIVOTEM.  
Letos se v prostorách ZUŠ Trutnov sešli taneč-
níci ze základních uměleckých škol několika 
regionů i z řad veřejnosti, aby se osm dní 
věnovali tanci a týmové spolupráci pod vede-
ním již známých, ale i úplně nových lektorů. 
Stejně jako v minulém roce byl Dance festi-
val Trutnov obohacen o audiovizuální dílnu 
s názvem FILMOVá KUCHYNě. Film, který 
během festivalu vznikl, zahájil finálový večer 
v Národním domě. Zajímavým zpestřením le-
tošního festivalu byla hra na kytaru v podání 
Davida Smrže, který jako korepetitor vytvo-
řil zároveň autorský hudební doprovod pro 
choreografie vybraných workshopů. Večerní 
koncert jeho kapely Flamenco trio mohli 
zájemci absolvovat v rámci doprovodné-
ho programu v restauraci a music baru Pod 
Hradem. Součástí festivalu byly také večerní 
open workshopy pro veřejnost, kde si zájemci 
mohli vyzkoušet různé taneční techniky s le-
tošními lektory.

Letošními lektory byli: Gabriela Kroutilová – 
contemporary balet/špičky, Lucie Drábková/
Petra Hyvnarová – fusion/improvizace, Carli 
Rebecca Jefferson – step flow/divadlo, Tomáš 
Pražák – street  contemporary/street, David 
Smrž – hudební doprovod a Matěj Pospíšil – 
Filmová kuchyně.
Poděkování patří všem sponzorům festivalu, 
bez kterých by nebylo možné takový pro-
jekt uskutečnit, jmenovitě: městu Trutnov, 
Ministerstvu kultury ČR, Společenskému 
centru Trutnovska pro kulturu a volný čas, 
Královéhradeckému kraji, Nadaci Život 
umělce, Elektro Michalička, ZUŠ Trutnov 
a organizátorkám z trutnovské ZUŠ Trutnov 
Mgr. Blance Matyskové, Bc. Kateřině 
Talavaškové, DiS., Janě Michaličkové a pozva-
ným lektorům. 
Vzhledem k tomu, že kapacita letošního roč-
níku festivalu byla naplněna ve velmi krátké 
době a ohlasy z řad účastníků, lektorů, rodi-
čů a diváků jsou velmi kladné, je zřejmé, že 
festival má v Trutnově své pevné místo a jeho 
účastníci se sem za rok rádi vrátí.

-rl-

Školské zařízení 
pro DVPP 
Královéhradeckého kraje 
pracoviště Trutnov 
Nabídka akcí 

ŘÍJEN

Výtvarné techniky v pohádkách
13. říjen 2015, 8:00 - 12:00 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158
Poplatek: 500,- Kč. 
Přihlášky do 5. října 2015.

Psaní velkých písmen
16. říjen 2015, 10:00 - 14:00 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158
Poplatek: 500,- Kč. 
Přihlášky do 9. října 2015.

Speciální funkce v tabulkovém editoru
21. říjen 2015, 12:00 - 17:00 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158
Poplatek: 550,- Kč, vlastní notebook s sebou. 
Přihlášky do 13. října 2015.

Zdravotník zotavovacích akcí
21. a 22. říjen 2015, 14:30 - 19:00 hod. a další 
termíny, VOŠ a SŠ zdravotnická Trutnov, 
Procházkova 303 
Poplatek: 2 200,- Kč. S sebou noste přezůvky. 
Přihlášky do 14. října 2015.

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

Ing. Stanislava Stierandová  

Léto trutnovských 
diabetiků
V měsíci červnu jsme uskutečnili výlet 
do Krkonoš na Sněžku. Chtěli bychom 
poděkovat vedení lanovky, které umožnilo 
účastníkům této akce, které se zúčastnili 
senioři naší organizace, bezplatnou dopravu 
lanovkou na Sněžku a zpět, a místostarostovi 
města Trutnova Mgr. Hendrychovi, který to 
zprostředkoval. Do Pece jsme jeli linkovým 
autobusem. Z autobusového nádraží jsme se 
pěšky přesunuli k dolní stanici lanovky a vyjeli 
lanovkou na vrchol Sněžky. Počasí nám přálo 
a byl nádherný výhled do Čech i Polska. Pro 
návrat jsme se rozdělili do dvou skupin. Ti, kteří 
zvládli krátkou pěší túru, vytvořili skupinu, 
která šla pěšky na Růžovou horu, odkud jeli 
její členové lanovkou do Pece. Ti, kteří by 
tuto túru nezvládli, jeli do Pece lanovkou ze 
Sněžky. Výlet se vydařil a přispěl ke zlepšení 
fyzické kondice a psychické pohody účastníků.

Pravidelné pondělní cvičení probíhalo 
do konce června a znovu bylo zahájeno 
počátkem září. Dovolujeme si tímto pozvat 
zájemce v pondělí od 9.00 hod. do Sokolovny.

O prázdninách se výbor věnoval přípravě 
rekondičního pobytu ve Vrbně pod Pradědem, 
který se koná v závěru září. Pobyt je plně 
obsazen, účastní se 50 zá jemců. V pátek 
11. září jsme zorganizovali výlet vlakem 
do České Skalice, kde jsme navštívili Barunčinu 
školu a výstavu jiřinek v českoskalickém 
muzeu. Po prohlídce výstavy a po obědě jsme 
se vrátili vlakem zpět do Trutnova. 

Výbor územního spolku Trutnov Svazu 
diabetiků ČR

ZAJÍMAVÝ ZAČÁTEK 
ŠKOLNÍHO ROKU
V září otevřela již druhým rokem své brány 
ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ČCE 
Vrchlabí, odloučené pracoviště Trutnov, a při-
vítala po prázdninách nové žáčky i dobře 
známé tváře. A aby byl přechod do nového 
školního roku pozvolný, žáci navštívili edukač-
ní program KRNAPu „Louka plná dětí“, kde 
plnili úkoly a soutěžili. 

Protože výletů není nikdy dost, zajeli se 
také podívat do „Jičína – města pohádek“, 
kde vyšplhali na Valdickou bránu, navštívili 
Rumcajsovo muzeum a vyrobili si magnetek 
na památku. 

Od září také navštěvují plavecký kurz, aby 
se zdokonalili v plavání a upevnili si doved-
nosti, které měli možnost celé léto trénovat. 
Děkujeme pořadatelům za krásné programy 
a budeme se těšit zase příště.

Mgr. Lenka Šimůnková

ABLE mateřská škola 
a znalecká a realitní a. s.
SOUKROMÁ MŠ A JESLE 
MELUZÍNEK
Všem dětem i jejich rodičům přejeme v novém 
školním roce 2015/2016 úspěšné a pohodové 
dny podpořené přínosným školským zaříze-
ním. Přikládáme obrázek z prvního výletu 
v září na JIČÍN - MěSTO POHáDKY.

Za vedení MŠ a jeslí
Renáta Škaloudová a Klára Danielis

5. ROČNÍK DANCE FESTIVALU TRUTNOV 2015

Foto: Miloš Šálek
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Vyvrcholením celoroční činnosti Klubu 
instruktorů byl „Bokouš bez hranic“, 
zážitkový kurz, jehož účastníky byli mladí 
lidé ve věku 14 a více let. Celotýdenní 
činnosti probíhaly v duchu her, které sim-
ulují reálné, mnohdy náročné situace se 
spoustou různých nástrah, které rozvíjejí 
sebedůvěru, zlepšují komunikaci, spolu-
práci, tvořivost a zodpovědnost účastníků, 
zvyšují jejich citlivost pro přírodní a sociální 
prostředí. 
Novinkou mezi příměstskými tábory byl tá-
bor s názvem „Léto v pohybu“. Děti ve věku 
7 – 10 let si v průběhu červencového týdne 
vyzkoušely netradiční pohybové aktivity 
a hry, které pro ně byly, díky své rozmani-
tosti, často novinkou. Kromě nejrůznějších 
míčových, pálkovacích a běhacích her, které 
měly nejčastěji charakter týmových soutěží, 
si děti „osahaly“ nízké lanové aktivity 
a lezení na skalách v přírodním terénu.

„Taneční škola“, již tradiční příměstský 
tábor pro všechny milovníky tance, letos 
dostala nový kabát. Program se nesl v du-
chu nácviku tanečního muzikálu s názvem 
„Cesta kolem Světa“. Během 5 dnů se 
účastníci ve věku 12 – 15 let naučili různé 
taneční styly, které byly charakteristické 
pro danou zemi světa. Získané dovednosti 
následně zúročili při nácviku choreografie 
tanečního muzikálu. S ním se představili 
rodičům pozvaným na vystoupení, které 
bylo vyvrcholením letošní Taneční školy.  
Jeden ze srpnových týdnů patřil 
„Florbalovému táboru“. Účastníky byli jak 
kluci, tak i dívky ve věku 10 – 15 let. Pod 
vedením renomovaných trenérů děti ab-
solvovaly každý den 2 – 3 tréninky, které 
byly zaměřeny především na individuální 

dovednosti hráčů. Mimo to byly na každý 
den připraveny netradiční sportovní 
a pohybové hry nebo soutěže. Tábor byl 
ukončen turnajem, ve kterém se mezi se-
bou utkala družstva sestavená z účastníků.
Dva turnusy příměstského tábora „Barevný 
týden“ děti prožily s celotáborovou 
hrou na motivy obchodních a objevitel-
ských námořních cest z přelomu 16. a 17. 
století. Z dětí se rázem stali námořníci plu-
jící na lodích Jejího veličenstva anglické 
královny Alžběty. V průběhu plnění úkolů 
na jednotlivých etapách plavby prožívali 
velká dobrodružství. Zdolávali mořské živly 
a nástrahy nepřátel. Námořníci se setkávali 
s obyvateli krajin, které během plavby 
navštívili. Po návratu z cest se konala audi-
ence. Královně a rodičům děti v divadelním 
představení předvedly, co na svých cestách 
zažily.
Poslední dva srpnové týdny se na tá-
borové základně Bokouš uskutečnil další 
ročník pobytového tábora „Indiánské 
léto“. Letos nebylo téma tábora zaměřeno 
na indiány. Všichni táborníci se přesunuli 
do Středozemě (fiktivní svět, ve kterém 
se odehrává Pán prstenů a Hobit). Zde 
se v roli příslušníků družin Gondorského 
království měli společně postavit zlu. 
Celých čtrnáct dní všechny čekala setkání 
s hobity, elfy a trpaslíky, se skřety, přízraky 
a samozřejmě s Gandalfem. Děti se také 
seznámily s různými dovednostmi té doby, 
jako například vyšívání, etiketa, středověké 
tance, průzkumnictví, souboje s meči 
a lukostřelba. Kromě boje proti zlu mezi se-
bou jednotlivé družiny každý den soupeřily 
v tematických i netematických hrách.
V nedalekém Kostelci nad Orlicí ve spor-
tovním areálu Pod Strání proběhl „5th 
Baseball & Softball Camp 2015“. Již 
tradičně se konal na konci prázdnin, aby 
si (nejen) naši hráči po prázdninové pauze 
zopakovali všechny herní dovednosti před 
koncem sezóny a všemi finálovými turnaji. 
Budeme přeci bojovat o tituly Mistra ČR.  
Soustředění se mohli zúčastnit jak kluci, tak 
i dívky od 5 let. Účastníci se zdokonalovali 
v základních herních návycích pro T-ball, 
Baseball, Softball a Slowpitch, zahráli si 
přáteláky s kamarády „Klackaři“ (softball-
ový klub Kostelec n/O.), zdokonalovali si 
fyzickou kondici a vyšlápli si na výlet.

středisko volného času, trutnov
ul. R. Frimla 816, 541 01 TRUTNOV

tel./fax: 499 815 290
e-mail: svc@svctrutnov.cz

mobil: 603 319 466, 731 610 518
www.svctrutnov.cz

Výstava modelů
Termín: 27. 10. – 1. 11. 2015 
Místo: hala ZŠ R. Frimla, Trutnov
Trutnovští modeláři připravují velkou 
výstavu modelů a kolejišť. Pozornost 
návštěvníků si jistě zaslouží velké LEGO 
kolejiště s hustě propletenou sítí kolejí, 
kde jezdí celé vlakové soupravy. Z Police 
nad Metují přiveze Firma MERKUR „staré“ 
plechové kolejiště. Papírové vystřihovánky 
s různými motivy, od malých domečků 
až po velké hrady, představí Muzeum 
papírových modelů také z Police nad Metují. 
Součástí této expozice bude „dílnička“, 
ve které si budou moci děti i dospělí 
postavit svou papírovou stavbu. Německý 
Modelářský klub MEC Pirna přijede se svým 
klubovým kolejištěm. Poprvé v Čechách 
představí modelářský klub z německo-
polského příhraničního města Guben krás-
né modulové kolejiště v motivu polských 
drah PKP. Polské Muzeum železniční tech-
niky z Jaworzyny Slaszke by mělo dorazit se 
svými unikátními parními modely a pozvat 
všechny do svého depa, kousek za polským 
Walbrzychem. S krásnými a do detailu pro-
pracovanými modely letadel v měřítkách 
1:48 a 1:35 přijedou modeláři ze Swidnice. 
Tuzemsko zastoupí a svá klubová kolejiště 
představí vystavovatelé z Jičína, ze Dvora 
Králové nad Labem, z České Skalice a také 
místní Klub železničních modelářů Trutnov, 
který letos slaví 45 let od svého založení. 
Zakládající člen a bývalý dlouholetý 
předseda klubu Jiří „Dědek“ Beran bude 
přítomen na výstavě a přislíbil ukázku 
některých modelů z historie.
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pOhledy dO miNulOSti
CELOREPUBLIKOVÝ 
TKALCOVSKÝ SEMINÁŘ
V Domě pod jasanem proběhl 12. – 13. září první 
tkalcovský seminář, kam se sjeli tkalci z celé 
republiky. Seminář vedl Ing. Matyáš Orsák, 
Ph.D., a Martina Poliaková z Tkalcovského 
muzea.  Historickou přednášku na téma tkal-
covství vystřídaly praktické workshopy: tkaní 
na listovce, etnické tkaní, krosienky neboli 
pletení na rámu, které vedla Mgr. Ivana 
Dvořáková, absolventka studia Umělecké tex-
tilní techniky, a pokročilé vzory v karetkování 
vedl Mgr. Petr Kavan, autor knihy Tkaní 
na karetkách. Tkalci si vyměňovali zkušenosti, 
probíhaly ukázky výrobků a postupů, technik.  
Seminář se zabýval i novými světovými 
trendy v oblasti ručního tkaní, které spo-
juje staré techniky s moderním designem.  
Cílem semináře byla podpora ručních tkalců 
v Čechách, poskytnutí prostoru pro vzájem-
né sdílení zkušeností a výsledek ukázal, že 
ruční tkaní patří do současné doby a kromě 
estetických hodnot přináší i praktické 
uplatnění. Účastníci semináře byli spokojeni 
s prvním společným odborným seminářem, 
který proběhl ve městě s bohatou textilní his-
torií. 

Martina Poliaková
Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem

Podzimní prázdninová 
akce – Horní Malá Úpa 
2015
Místní skupina Českého červeného kříže 
Trutnov - město pořádá podzimní prázdnino-
vou akci pro děti.

Akce se koná v termínu od 28. 10. 2015 
do 31.  10. 2015 na horské chalupě v Horní 
Malé Úpě. Akce je připravována pro děti od 8 
do 16 let. Cena akce je 990,- Kč a zahrnuje uby-
tování na chalupě (3 noci), pravidelnou stravu 
5x denně, celodenní pitný režim a dopravu 
na akci a z akce.
Zájemci, kontaktujte nás na e-mailu mstrut-
nov-cck@seznam.cz, v kanceláři Oblastního 
spolku ČČK Trutnově na adrese Trutnov, 
Horská 5 (budova bývalého okresního úřadu) 
nebo u hlavního vedoucího akce Mgr. Lukáše 
Buroně na tel. 776 063 546.

SpORt

Webový projekt Trutnov město sportu, na-
leznete na hlavní stránce www.trutnov.cz. 
Prostor, který web www.trutnovmestospor-
tu.cz poskytuje pro propagaci sportovních 
klubů, jednotlivců či pořádaných akcí, není 
omezen. V případě zájmu posílejte své články, 
fotky či pozvánky na akce na e-mail adminis-
trátora stránek: franckova@know.cz, Romana 
Francková. Články, které budou poslány do re-
dakce Radničních listů, budou na webu zveřej-
něny automaticky.

Turistický pochod 
Memoriál 
Miroslava Petiry
Klub českých turistů, odbor Trutnov, 
pořádá v sobotu dne 10. 10. 2015 5. 
ročník pochodu. Pro příznivce turistiky 
jsou připraveny pěší trasy 14 a 19 km. 
Odjezd vlakem z Trutnova do Svobody 
nad Úpou je v 7.44 hod. Start všech 
tras je z Hoffmanovy boudy v 8.15 
hod. po příjezdu autobusu ze Svobody.  
Bližší informace a trasy jsou umístěny 
na webu: http://www.kcttrutnov.com/. 

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 brány 
svého oddílu všem dětem, které milují tanec,  
gymnastiku, zumbu, aerobic, street dance, hip 
hop, taneční páry, rokenrol - dívčí formace 
a všeobecnou pohybovou průpravu ve ve-
lice přátelském prostředí. Buďte součástí 
nejlepšího tanečního oddílu v Trutnově a jed-
noho z nejúspěšnějších oddílů v České repub-
lice. Nábor probíhá 5. - 6. 10., 12. 10., 16. 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.

Trutnov v 19. století

Strmě rychlý pád Napoleona vyvolal mezi 
vítěznými evropskými mocnostmi rozpory. 
Těch se snažil bývalý mocipán v roce 1815 
ještě využít při vojenském tažení do Belgie. 
Po stodenním císařství chtěl uprchnout 
do Ameriky. Po rozhodující bitvě u vsi Waterloo 
jižně od Bruselu 18. června 1815 v Paříži ab-
dikoval. 30. července je už jako válečný za-
jatec převezen na britské fregatě na 3000 mil 
od Evropy a 1000 mil od Afriky vzdálený ostrov 
Svatá Helena o rozloze 122 km2. Tady, hlídaný 
anglickými loděmi, žije, spíše živoří a píše 
své paměti až do svých 52 let. V roce 1825 
tady umírá v odloučení, bez manželky. Přišel 
i o svého jediného manželského syna stejného 
jména, který byl poslán na vychování k dědovi 
do Vídně. Ten v necelých 22 letech umírá 
na TBC. Napoleon byl po krušném zakončení 
svého života po 19 letech převezen ze Svaté 
Heleny domů už jako velikán francouzských 
dějin. 

Vídeňský kongres, který nastolil (mírem vyk-
oupeným dvěma až třemi miliony životů) 
nové uspořádání Evropy, probíhal od 1. 10. 
1814 do 9. 6. 1815. Sjelo se na něj kromě pěti 
monarchů na 50 nevýznamnějších osobností 
a přes 250 diplomatů. Jednání mezi účastníky 
se vlekla především proto, že vítězné moc-
nosti usilovaly o to získat pro sebe co nejvíce 
území. Vídeň se v této době ale rozhodně 
více veselila, než jednala. Většinu času se tady 
političtí představitelé jen málo dohadovali, 
především se bavili. Během čtvrt roku se sešli 

například jen jednou. Taneční zábavy, plesy, 
bankety, divadla, koňské dostihy, ohňostroje 
a různé atrakce je až příliš zaměstnávaly. 
Vídeň se v tento čas až přeplňovala nejen těmi 
vznešenými návštěvníky, tonula i přílivem 
různých podnikatelů, obchodníků, výrobců 
a také bezpočtem chudiny, žebráků a zlodějů.

Tehdejší vznešené návštěvníky Vídně měly 
oslnit i mimořádné, velmi nákladné akce. 
Například to byly pověstné vyjížďky těch 
nejpřednějších až na 30 zlatem vyložených 
saních zimní krajinou Vídně a jejího okolí. 
Měly zapůsobit různým způsobem prováděné 
koncerty – současně na dvaceti klavírech, 
premiérou Beethovenovy 7. symfonie. 
Velikášsky měly svět ohromit veliké hostiny 
s nezvyklými počty hostů. Například slavnost-
ní oběd pro dvacet tisíc pozvaných účastníků 
bojů s Napoleonem ve výroční den bitvy 
u Lipska v roce 1813 – patrně byl mezi nimi 
i trutnovský voják Ferdinand Horn, který byl 
tenkrát v boji raněný. Jídelní lístek pro ně 
údajně sestavil sám rakouský císař Ferdinand. 
K obědu měl každý dostat kromě polévky 
s masovými knedlíčky, jídlo s hovězím masem, 
tři housky, půl litru vína a jako zákusek tři ko-
blihy.  

I když se habsburské Rakousko ještě zmítalo 
v neřešitelných finančních potížích, na výda-
jích se při vídeňském kongresu vůbec 
nešetřilo. Každý den jeho trvání přišel obecně 
příliš šetrného rakouského hostitele na 100 
tisíc zlatých. O osobnostních vlastnostech 
tehdejšího císaře Františka I. si pak obecný 
lid mohl s trochou ironie připomínat, že prý 
býval nejspokojenější, když kolem něho zněla 
rakouská hymna na melodii skladatele Josefa 
Haydna „Zachovej nám, Hospodine, císaře 
a naši zem“. Mírová jednání v listopadu 1815 
ale ještě pokračovala dalšími opatřeními, např. 
Francii uložením válečné pokuty 700 milionů 
zlatých, povinností 5 let vydržovat v 50 fran-
couzských pohraničních pevnostech spojen-
ecké vojáky, vrácením uměleckých památek 
odvezených do ciziny … Těch několik dodatků 
k uzavření míru nasvědčuje, že nepřátelské 
vztahy evropských mocností k Francii se ještě 
nevytratily.

Antonín Just
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Krytý bazén v novém
Brány krytého bazénu se pro veřejnost otevřely 
1. 9. 2015. Pro návštěvníky jsme připravili nejen 
rozšíření provozní doby sauny a posilovny, ale 
i několik novinek v interiéru. Hned u vstupu 
vás přivítá nová inforecepce s uceleným 
informačním systémem, moderní tabule 
s ikonami sportovců. Vestibul pak jistě zaujme 
novými sedačkami a nejmenší návštěvníky 
pobaví interaktivní hračky. Celkovou 
rekonstrukcí prošly i šatny u malého bazénu, 
a to včetně výměny oken v těchto prostorách.

SAUNA
Rozšířili jsme provozní dobu 
ve všední dny:
Pondělí 10.00 - 21.00  18.00 - 20.30 

společná sauna
Úterý 10.00 - 21.00  
Středa 10.00 - 21.00  
Čtvrtek 10.00 - 21.00  19:00 - 21.00 

společná sauna
Pátek 10.00 - 21.00  
Sobota 10.00 - 20.00  10.00 - 13.00 

společná sauna 
v ženské části

   18.00 - 20.00 
společná sauna

Neděle 10.00 - 18.00  15.00 - 18.00 
společná sauna

FITNESS
Pro milovníky posilovny jsme rozšířili provozní 
dobu, a to každý všední den od 9.00 do 21.00 
hod. (s omezením na 90 minut na cvičení 
a 20 minutami plavání v ceně). V posilovně 
vás pak čeká nová kardio zóna s běhacím 
pásem a elipticalem. Multifunkční stojan 
od společnosti FIT-PRO nahradil staré stojany 
na dřep.

Pondělí - Pátek 9.00 - 21.00 
(odevzdání klíčů na recepci 21.00 hod.)
Sobota 10.00 - 20.00 
(odevzdání klíčů na recepci 20.00 hod.)
Neděle 10.00 - 18.00 
(odevzdání klíčů na recepci 18.00 hod.)

změny v provozu krytého bazénu: 

PONDěLÍ 28. 9. 2015
Velký bazén 09.00 - 16.00, 19.00 - 20.00 
Dětský bazén 09.00 - 16.00, 19.00 - 20.00 
Sauna BEZE ZMěN - 10.00 - 21.00 
Fitness / Solárium BEZE ZMěN - 09.00 - 21.00
SOBOTA 3. 10. 2015
Velký bazén ZAVŘENO - VC TRUTNOVA  
 (plavání) 
Dětský bazén   
Sauna BEZE ZMěN - 10.00 - 20.00 
Fitness / Solárium BEZE ZMěN - 10.00 - 20.00
NEDěLE 4. 10. 2015
Velký bazén 14.00 - 18.00 
Dětský bazén 14.00 - 18.00 
Sauna BEZE ZMěN - 10.00 - 18.00 
Fitness/Solárium BEZE ZMěN - 10.00 - 18.00

Sledujte aktuální změny na www.
sportoviste-trutnov.cz

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

Zimní stadion navazuje 
na své služby v minulé 
sezóně
Od října bude opět v nabídce zimního 
stadionu bruslení veřejnosti s hokejkami. 
Na ledě budou instalovány branky, takže si 
návštěvníci mohou zastřílet a zahrát s pukem. 
Chceme opět navázat na loňskou sezónu 
a minimálně 2x měsíčně si můžete zastřílet 
na branku. Toto bruslení bude vyznačeno 
v rozpise vždy zelenou barvou „Bruslení 

s hokejkami“. Po vypršení doby určené 
k bruslení s hokejkami bude následovat 
bruslení veřejnosti, a to již striktně bez 
hokejek!
Návštěvníci mohou využívat našich služeb, 
a to každý den dle aktualizovaného rozpisu, 
který naleznete na http://www.sportoviste-
trutnov.cz/ 
Provozní doba sportovního areálu pro veřejnost: 
Pondělí - Pátek:  8.00 - 14.15 hod. 
Čtvrtek:  20.00 - 21.00 hod.
Sobota - Neděle:  dle aktuálního rozpisu, 
který naleznete na www.sportoviste-trutnov.cz/

 

 

 

 

Přijďte se pobavit a zároveň se naučit bruslit 
 

 Karnevaly 
 Závody 
 Komponované programy 
 Zábavné soutěže pro děti 
 Individuální přístup v malých skupinách 
 Výuka formou hry 
 Zkušení instruktoři 
 Propojení se sportovními oddíly hokeje a krasobruslení 

( zapůjčení bruslí a přilby, broušení bruslí, samostatná šatna  ) 

 

Ceník dopolední školy bruslení 

5 lekcí 230 Kč 

7 lekcí 280 Kč 

10 lekcí 350 Kč 

1 vyučovací hodina = 45 minut 

 

Dopolední škola bruslení je již jedenáctou sezónu připravena plnit Vaše přání. Školičkou 
prošlo bezmála 9 000 dětí ze Základních a Mateřských škol. Připojte se i Vy se svoji třídou a 
nechte naučit děti bruslit a zvládnout tak další sportovní disciplínu, kterou jistě využijí i v 
létě na in-line bruslích. 

Těšíme se na Vás 

  Instruktoři  "DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKY BRUSLENÍ" 

 Více na: www.sportoviste-trutnov.cz   

      tel.: 739 008 099, 736 641 434 
e-mail:          skolabrusleni@seznam.cz       

 
 

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

Horolezecká stěna bude 
rozšířena o boulder
Ve sportovním areálu Na Nivách došlo 
v létě k zásadní rekonstrukci výměníkové 
stanice. Bohužel toto zařízení muselo být 
umístěno v prostorách horolezecké stěny. 
Provozovatel sportovního zařízení MEBYS 
Trutnov s.r.o. tuto stanici vtipně využije díky 
vstřícnosti města Trutnova k vybudování 
nové boulderovací stěny, která v Trutnově 
všem nadšencům volného lezení schází. Chyty 
na stěnu budou instalovány v průběhu října 
a celá stěna bude průběžně doplňována. 
Máte se na co těšit.

Pondělí - Pátek 9.00 - 12.00 hod. 
 30 Kč/osoba 1 1/2 hod. 
  15.00 - 20.30 hod. 
 30 Kč/osoba 1 1/2 hod.
STŘEDA 15.45 - 17.15 hod. - 
OBSAZENO od 30. 9. 2015  
Sobota - Neděle 9.00 - 18.30 hod. 
 30 Kč/osoba 1 1/2 hod.

Návštěvníci mohou využívat i našich dalších 
služeb, které naleznete na http://www.
sportoviste-trutnov.cz/ 

MEBYS Trutnov s. r. o.
informuje

 v novém

NOVÁ SEZÓNA 2015/2016
» zrekonstruovaný vestibul
» opravené společné šatny 
    v malém bazénu
» interaktivní hračky pro děti
» nové „kardio“ stroje 
    v posilovně

MEBYS Trutnov s.r.o. provozovatel sportovních zařízení
adresa provozovny: Na Lukách 432, 541 01 Trutnov

› plavecký a dětský bazén › sauny 
› vířivka › solárium › fitness
Aktuální provoz bazénu, sauny a solária 
sledujte na www.sportoviste-trutnov.cz

www.facebook.com/SportovisteTrutnov
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  ORIENTAČNÍ BĚH
Oddíl orientačního běhu zve 
na podzimní závod v Rudníku
Tak jako každý rok i letos si vás oddíl 
orientačního běhu Lokomotivy Trutnov 
dovoluje všechny pozvat na závody, 
tentokráte do Rudníku. V místní části 
Leopoldov se bude 24. října 2015 konat již 
14. závod letošního Východočeského poháru. 
Současně bude ve spolupráci s polskými 
partnery probíhat veřejný závod v rámci 
projektu „S mapou a buzolou přes hranice“, 
který je evidován pod registračním číslem 
CZ.3.22/3.3.02/12.03088. Závody se budou 
konat na mapě Dlouhý les, ve zvlněném 
terénu se středně hustou sítí cest a se 
značným množstvím jam, kupek a prohlubní, 
které jsou pozůstatkem po těžbě rud. Jak už 
bývá zvykem, tratě budou připraveny pro 
všechny věkové kategorie, takže si vybere 
opravdu každý. Přijďte se proběhnout 
a vyzkoušet si práci s mapou a buzolou. 
Přihlašování je možné až v místě závodů 
do 9.30 hod. Startovat se bude od 10 hodin. 
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF 
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

  ZUMBA
Milé cvičenky a milovnice pohybu, je tu nový 
školní rok 2015/2016 a oddíl ZUMBY vám 
i letos nabízí taneční lekce ZUMBY každé 
pondělí 18 – 19 hod. v tělocvičně Na Nivách, 
posilovací lekce BODYFORM  každý čtvrtek 18 
– 19 hod. v tělocvičně Sokolovna a dopolední 
lekce PILATES v malé tělocvičně Sokolovna 
(naproti budově BAKu) každé úterý 
a pátek  9 – 10 hod.
Těším se na vaši návštěvu a věřím, že si každý 
vybere to, co ho baví nejvíce. Iveta Horáková

  PLAVÁNÍ 

Plavci na bruslích jezdili po stopách 
Martiny Sáblíkové
Plavci oddílu a sportovního střediska TJ 
Loko FM Servis Trutnov pro letošní rok 
vyměnili soustředění u moře za lokalitu 
na Vysočině. Ve Žďáru nad Sázavou, kde se 
soustředili, si však díky vysokým teplotám 
museli připadat jako u moře. Jednadvacet 
plavců odjelo s trenéry Tomášem Břeněm 
a Pavlem Pokorným, které pro kondiční 
přípravu a strečink doplnila dlouholetá česká 
reprezentantka Aneta Pechancová. Vybraná 
skupina tímto výcvikovým táborem zakončila 
první část objemové přípravy. „První tři týdny 
jsme absolvovali na trutnovském koupališti 
a posledních devět dnů jsme jeli jako tradičně 

mimo Trutnov, tam se vždy udělá nejvíce 
práce a utuží se kolektiv. To se potvrdilo 
i letos.“ 

Sezona splněných předsevzetí, přes-
tože mistrovství světa mělo dopad-
nout lépe
Jako teprve druhá plavkyně v historii 
trutnovského oddílu se Martina Elhenická 
zúčastnila mistrovství světa. Tou první byla 
v roce 2009 v Římě Aneta Pechancová. 
Letošní šampionát hostila ruská Kazaň, kde 
si jedenadvacetiletá reprezentantka nejprve 
na 400 m kraul zaplavala osobák, ovšem 
v dalších dvou startech - na 1500 a 800 metrů 
- od sebe čekala daleko lepší časy.
Rozhovor s Martinou naleznete na: www.
lokotrutnov.cz/oddily/plavani 

V průběhu měsíců září – říjen 
probíhají nábory do všech 
oddílů Lokomotivy Trutnov. Více 
na našich webových stránkách 
www.lokotrutnov.cz nebo na tel. 
603 383 285.

Léto s Lokomotivou - jubilejní 
30. ročník 
V pátek 28. 8. 2015 byl slavnostním 
vyhlášením Na Nivách ukončen již 30. ročník 
příměstského sportovního tábora „Léto 
s Lokomotivou“. Tábor se koná tradičně 
posledních 14 dní v srpnu a tak jako v minulých 
ročnících soutěží děti po celý tábor  jak 
o individuální trofeje, tak o umístění v soutěži 
týmů. Letos se na táboře ve dvou turnusech 
vystřídalo 125 dětí z Trutnova a blízkého 
okolí.
V průběhu tábora se děti seznamují s různými 
druhy sportů, vždy pod vedením zkušených 
trenérů -  judo a sebeobrana, basketbal, 
atletika, americký fotbal, baseball, kuželky, 
orientační běh, střelba, míčové hry ... 
Nepřízeň počasí, která nás trápila v prvním 
týdnu, jsme využili k tomu, aby si děti 
vlastnoručně vyrobily táborová trička, která 
se jim moc povedla. Po oba týdny nás navštívili 
v areálu Na Nivách hasiči z Hasičského 
záchranného sboru v Trutnově a děti si 
vyzkoušely, jak probíhá evakuace pomocí 
lanové techniky (lanovka), a dozvěděly se 
spoustu dalších zajímavých informací z práce 
hasičů.
Věříme, že si děti z tábora odnesly spoustu 
zážitků, inspirací a nových kamarádství a že 
se s mnohými uvidíme i příští rok. Velký 
dík patří všem dobrovolným trenérům, 
kteří nám pomáhali při předvádění sportů, 
a samozřejmě instruktorům, kteří se po celý 
tábor o děti starali.
I. Kazdová

  MUAY-THAI
Matěj Trčka bronzový na MS 
v BANGKOKU
IFMA ROYAL WORLD CUP/THAJSKO - neboli 
neoficiální mistrovství světa, které se konalo 
v Bangkoku, a to od 15. 8. 2015. Vše proběhlo 
pod záštitou královské rodiny a organizace 
IFMA. Ondřej Marvan a Matěj Trčka vyrazili 
s reprezentací ČR nejprve na aklimatizační 

kemp na Koh Samui, kde nejen pod vedení 
reprezentačních trenérů v místním GYMU 
ladili formu.
V samotném Bangkoku již pak probíhal 
samotný ROYAL CUP. Ondřej Marvan si 
ve váhové kategorii -75 kg vylosoval na první 
zápas „Abdula z Indie“, se kterým si poradil 
v pouhých 45 s TKO. Druhým soupeřem byl 
o hlavu větší Fin Aittainounen, se kterým 
Ondra bohužel ve vyrovnaném zápase 
prohrál na body, a ukončil tak svoji pouť 
na děleném 5. – 8. místě.
Matěj Trčka si ve váhové kategorii - 57 kg 
vylosoval volný los a v pavouku další den 
narazil na Číňana Wang Hunga, kterého 
porazil ve třetím kole TKO. Druhým soupeřem 
byl pak Angličan Stuart Stables. Matěj první 
kolo jasně vyhrál, ale poranil si nohu, a tak 
další dvě kola byla přetahovaná kdo s koho. 
Matěj bohužel v tomto duelu těsně 3:2 na body 
prohrál, a odváží si tak bronzovou medaili.
Thajská mise byla splněna, a tak musíme 
pogratulovat našim reprezentantům z oddílu 
HIGHLANDERS za výbornou reprezentaci 
a Matějovi ke třetímu místu. Škraloupem 
na celém ROYAL CUPU byl pak bombový 
útok v Bangkoku. Naštěstí se nikomu z české 
reprezentace nic nestalo.

Karpatský pohár v silovém trojboji, 
bench pressu a mrtvém tahu 2015
Kdy: 23. – 25. 10. 2015
Kde: Sportovní hala Na Nivách
Začátky: 9.00 hod., konce: 18.00 hod.
Pořádá: TJ Powerlifting Trutnov pod hlavičkou 
FČST (Federace českého silového trojboje)
Charakter závodu: Mezinárodní závod 
za účasti powerlifterů ze 7 zemí (ČR, SR, 
Polsko, Ukrajina, Itálie, Rakousko, Slovinsko)
Přijďte podpořit domácí závodníky 
a zhlédnout elitu powerliftingu ze střední 
Evropy. Výkony budou na vysoké úrovni. 
Dřepy přes 300 kg, mrtvé tahy také přes 
300 kg, benče přes 250 kg. Za domácí TJ 
Powerlifting Trutnov nastoupí 30 závodníků.  
Trutnov získává ve světě powerliftingu zvučné 
jméno. Po vydařeném Mistrovství Evropy 2014 
je to další významná mezinárodní soutěž, 
která proběhne v našem městě. Trutnov je 
pak i ve hře o pořádání Mistrovství světa 
v roce 2017.  Takže, nenechte si ujít hodnotné 
sportovní výkony.
Zveme vás a těšíme se na setkání „u činky“.
Členové TJ Powerlifting Trutnov
Informace: www.powerliftingczech.cz

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

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

Návštěvní doba:
pondělí  13.00 – 16.00 hod.
středa  13.00 – 16.00 hod.
sobota  11.00 – 13.00 hod.

Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jinou dobu.

Pro případné dárce finanční hotovosti máme 
č.ú. 6015-124601/0100 VS 288 u Komerční 
banky v Trutnově.

Jiří Hejna 
odbor životního prostředí


