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MĚSTO TRUTNOV LETOS UDĚLILO
HNED DVĚ KULTURNÍ CENY
V pondělí 30. května se v obřadní síni
Staré radnice konalo slavnostní udělení
kulturních cen. Trutnovští zastupitelé se
letos rozhodli udělit výjimečně hned dvě
Kulturní ceny města Trutnova za rok 2015.
Zastupitelstvo takto rozhodlo na základě
doporučení Kulturní komise Rady města
Trutnova.
Kulturní cenu města Trutnova získal fotograf Ctibor Košťál, a to za významný
a dlouhodobý přínos trutnovské kulturní
scéně. Původním povoláním stavební inženýr působí jako fotograf na volné noze
od roku 1991. Letos oslaví své 60. narozeniny a zároveň je tomu 50 let, kdy poprvé
zmáčkl spoušť fotoaparátu. Desítky let je
členem nejstaršího trutnovského fotoklubu KDÚ a již šestým rokem se stará o chod
fotografické galerie Mates. Kromě focení
také pravidelně pořádá velmi oblíbené
besedy, na kterých promítá diapozitivy ze
svých cest po celém světě. Také je jedním
ze zakládajících členů Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov.

objekty československého opevnění připomínaly velmi významnou část dějin našeho
regionu.

Není to však poprvé, kdy v jednom roce
byly uděleny ceny dvě. Stejně tomu bylo
s Kulturní cenou města Trutnova za rok
2011, která byla udělena prof. Vladimíru
Wolfovi a výtvarnici Tereze Komárkové.
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
Foto: Miloš Šálek

MĚSTO TRUTNOV
I LETOS OCENILO
NEJLEPŠÍ SPORTOVCE

Dalším držitelem Kulturní ceny města Trutnova se stal spolek Stachelberg, z. s., a to
za výjimečnou dlouhodobou práci v oblasti kulturního dědictví a uchování historických hodnot. Členové spolku od roku 1991
udržují, obnovují a veřejnosti postupně
zpřístupňují tvrz Stachelberg. Díky jejich
dobrovolné práci se ze zanedbaného areálu stalo muzeum, které je oblíbeným turistickým cílem. Je důležité, aby nám unikátní

Sportovní ceny města byly slavnostně předány v pondělí 23. května v obřadní síni Staré
radnice v Trutnově.
V oblasti sportu bylo uděleno celkem sedm
cen. Jako nejlepší sportovec města Trutnova
byla vybrána plavkyně Martina Elhenická.
V roce 2015 byla Martina zařazena do seniorské reprezentace. Na domácím poli vybojovala 4x titul mistryně ČR v plavání, 2x obsadila
2. a 1x 3. místo. K tomu přidala bronz se štafetou na 4 x 50 m volným způsobem a byla
členkou „bramborového“ ligového týmu.
Na mezinárodní scéně obsadila 2x 8. místo
na 800 m a 1500 m volným způsobem ve finá-
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le na světové univerziádě v korejském Gwangju. Na MS v ruské Kazani obsadila 22. místo.
Nejlepším mládežnickým sportovcem města
Trutnova do 18 let za rok 2015 byla vyhlášena Lada Pejchalová, která se věnuje atletice –
skoku vysokému. Je dokonce zařazena v širší
olympijské reprezentaci pro OH v Brazílii.

V kategorii Nejlepší sportovní kolektiv města
Trutnova bylo oceněno smíšené družstvo OlfinCar Ski Team, které závodí v běhu na lyžích. Na MČR družstev obsadilo 3. místo.
Cenu Nejlepší mládežnický sportovní kolektiv města Trutnova do 18 let pak získal dorostenecký fotbalový tým U 17 – MFK Trutnov.
Cena Nejlepší trenér (cvičitel) města Trutnova za rok 2015 byla udělena Miloši Dvořákovi, trenérovi Městského fotbalového klubu
Trutnov. Hráče vede od sezóny 2012/2013
a od té doby dokázal s mužstvem postoupit
z krajského přeboru, až do současně hrané
divize C.

Za významný přínos trutnovskému sportu
získali sportovní cenu hned dva lidé, a to fotbalový trenér Jan Jebavý a trenér atletického
oddílu TJ Lokomotiva Trutnov Jan Tuna.
Jan Jebavý začínal svou trenérskou kariéru
v Náchodě jako hrající asistent. Od roku 1978
se stal trenérem Dvora Králové nad Labem,
se kterým postoupil z 1. B třídy do krajského přeboru. Od roku 1981 trenér Trutnova,
který hrál divizi. Největšího úspěchu dosáhl
v čs. poháru, kdy tehdy prvoligová Olomouc
odešla poražena. V současné době trénuje
brankáře Trutnova a ligové žáky U 15.
pokračování >>
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Jan Tuna již 35 let vykonává funkci trenéra
a funkcionáře atletického oddílu. Po celou
dobu dopisuje do městského tisku a stará
se o kroniku s nástěnkou v rámci propagace a rozvoje sportu ve městě. Pravidelně je
nominován na kraj do funkce trenéra pro
Olympiádu dětí a mládeže a na mezinárodní utkání. Nyní je vedoucím trenérem oddílu a sportovního střediska mládeže atletiky
v Trutnově. Ve své tréninkové skupině má
6 finalistů MČR starších žáků a Matěj Čivrný
získal bronzovou medaili na MČR juniorů.
Jako vedoucí trenér má velký podíl na bronzové medaili z MS U 17 Lady Pejchalové
v Kolumbii.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
Foto: Miloš Šálek

Oddílu kanoistiky TJ Lokomotiva Trutnov
už dlouho chybělo potřebné zázemí. V roce
2015 město Trutnov přistoupilo k výstavbě
zcela nové loděnice v Poříčí, která byla v úterý 14. června slavnostně otevřena.
Vedle staré požární zbrojnice vyrostla nová
budova, která se skládá ze dvou částí (zděné
konstrukce a dřevostavby) a vodákům nabízí
veškeré nutné zázemí. V části dřevostavby je
klubovna, kancelář, šatna se sociálním zařízením a sprchami. V patře je půda, která bude
využívána k sušení vybavení. Ve zděné části napojené na dřevostavbu je pak vlastní sklad lodí.
Celkové náklady proinvestované městem
za rok 2015 a 2016 činí 3,9 mil. Kč. Stavba,
kterou realizovala firma Stavebně dopravní Trutnov, s. r. o., zůstane v majetku města
a vodáci, respektive oddíl Lokomotivy Trutnov, zde budou v nájmu.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
Foto: Renáta Tommová
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V pilotním projektu Ministerstva vnitra ČR
s názvem Hodnocení přívětivosti úřadů obcí
s rozšířenou působností obsadil Městský úřad
Trutnov 3. místo v rámci hodnocení úřadů
v Královéhradeckém kraji. „Takové ocenění je
pro nás důkazem, že trutnovský úřad funguje
dobře a klientům poskytuje profesionální služby. Ovšem neustále je co zlepšovat,“ dodává
Ivan Adamec, starosta města Trutnova.
Ministerstvo vnitra v tomto projektu hodnotilo přístup městských úřadů k obyvatelům. Celkem se do projektu zapojilo 190 úřadů z celé
České republiky. Ministerstvo při hodnocení
sledovalo čtyři desítky kritérií značících právě
přívětivost úřadu. Důraz byl kladen zejména
na využívání on-line služeb a webových stránek, transparentnost, komunikativnost a zvyšování komfortu pro občany přímo na úřadu.
Městský úřad Trutnov byl vyhodnocen jako
3. nejpřívětivější úřad v Královéhradeckém
kraji. „Toto ocenění patří především zaměstnancům našeho úřadu, kteří se snaží poskytovat co nejkvalitnější služby,“ vysvětluje tajemník Městského úřadu Trutnov Jan Seidel.

Starosta města Mgr. Ivan Adamec a tajemník
MěÚ Ing. Jan Seidel
Slavnostní předávání cen „Přívětivý úřad“ se
uskutečnilo v úterý 7. června ve Vzdělávacím
středisku Institutu pro veřejnou správu Praha
v Benešově, kde si ocenění převzal tajemník
Městského úřadu Trutnov. „Rozhodně plánujeme naše služby i nadále zlepšovat. Nedávno
jsme například zavedli možnost bezhotovostní platby kartou na pokladně. Nechceme, aby
návštěva úřadu byla pro klienty nepříjemnou
povinností. Snažíme se jim co nejvíce vycházet
vstříc a svou agendu plnit rychle a spolehlivě,“
říká Jan Seidel.
Text a foto:
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

17. výtvarný salon královských věnných měst

NOVÁ LODĚNICE
PŘIVÍTALA
TRUTNOVSKÉ
VODÁKY
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Městský úřad Trutnov
získal ocenění
od Ministerstva
vnitra ČR

červen 2016

Od 28. června budou v galerii Infocentra
Hradec Králové k vidění díla žáků ze Základní umělecké školy v Trutnově. Žáci mohli
tvořit jak malované obrazy, tak plastická
díla. Hlavním tématem prací byly bitvy, války, zápasy a souboje. Výtvarný salon královských věnných měst je totiž součástí programu vzpomínkových akcí k 150. výročí bitvy
u Hradce Králové a války 1866.
V galerii budou vystaveny výtvarné práce
žáků: ZUŠ R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad
Labem, ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové,
ZUŠ Střezina, Hradec Králové, ZUŠ Chrudim,

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

červenec – srpen
Dvůr Králové nad Labem
23. 7. 2016 – 15. SVATOANENSKÉ ZAHRADNÍ
SLAVNOSTI
www.domovsvatehojosefa.cz
24. – 28. 8. 2016 – XV. ROČNÍK DIVADELNÍHO
FESTIVALU THEATRUM KUKS
www.theatrum-kuks.webnode.cz
Hradec Králové
28. 6. – 31. 7. 2016 – VÝTVARNÝ SALON ZUŠ
KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST
www.vennamesta.cz
1. 7. – 3. 7. 2016 – 150. VÝROČÍ BITVY
U HRADCE KRÁLOVÉ – KÖNIGGRÄTZ 1866
www.koniggratz150.eu
18. – 28. 8. 2016 – HIP HOP KEMP
www.hiphopkemp.cz
Chrudim
30. 6. – 6. 7. 2016 – 65. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM
www.chrudimsobe.cz
18. – 20. 8. 2016 – LETNÍ BAROKNÍ SCÉNA 2016
www.mubaso.cz

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř, ZUŠ Mělník, ZUŠ
Jana Maláta, Nový Bydžov, ZUŠ Bohuslava
Martinů Polička, ZUŠ Trutnov, ZUŠ Vysoké
Mýto. V den zahájení výstavy bude zároveň
spuštěno internetové hlasování na www.
vennamesta.cz, kde po celou dobu konání výstavy může každý podpořit dílo, které
ho nejvíce osloví. Výsledky hlasování budou
později zveřejněny na webu věnných měst.
Výstava potrvá do 31. července.
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
Jaroměř
23. – 24. 7. 2016 – FESTNEFEST
www.jaromer-josefov.cz
15. – 17. 7. 2016 – OŽIVLÝ JOSEFOV
www.jaromer-josefov.cz
Mělník
13. 8. 2016 – MĚLNICKÝ KOŠT
www.melnickykost.cz
Nový Bydžov
13. – 15. 8. 2016 – SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ
A POSVÍCENÍ
www.novybydzov.cz
Polička
2. – 3. 7. 2016 – KRÁLOVSKÉ SLAVNOSTI
NA HRADĚ SVOJANOVĚ
www.svojanov.cz
19. – 21. 8. 2016 – FESTIVAL POLIČKA 555
www.tyluvdum.cz
Vysoké Mýto
17. – 20. 8. 2016 – KINEMATOGRAF BRATŘÍ
ČADÍKŮ
www.vysoke-myto.cz
22. – 26. 8. 2016 – TÝDEN HUDBY
http://tydenhudby.vysoke-myto.cz
Více naleznete v kalendáriu na
www.vennamesta.cz

Mateřské centrum KAROlínka
PRÁZDNINY 2016
Přejeme Vám všem odpočinkové léto a spoustu
nezapomenutelných zážitků!
Zvláště rodičům navštěvujícím KAROlínku děkujeme za vše, co vykonali pro své děti i pro mateřské centrum. Těšíme se na další spolupráci s Vámi
všemi!
V průběhu prázdnin se v mateřském centru uskuteční příměstské tábory:
• 11. – 15. 7. 2016 KUDY Z NUDY od 8 do 16 h
• 25. – 29. 7. 2016 CESTOU NECESTOU
• 22. – 26. 8. 2016 EXPEDICE…
V těchto dnech bude MC pro veřejnost
UZAVŘENO.
Od září připravujeme:
• Otevření DĚTSKÉ SKUPINY pro 12 dětí
• Pravidelný dopolední program s cvičením,
tvořením a zpívánkami
• PŘEDPORODNÍ KURZY
• PLAVÁNÍ KOJENCŮ
• DĚTSKÁ JÓGA – pro děti 5 až 12 let

Oznámení o odstávce
dodávek tepla a teplé vody
Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že
celková plánovaná odstávka primárních
napáječů centrálního zásobování tepelnou energií - parovodů a horkovodů
z Elektrárny Poříčí pro lokality: Trutnov,
Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Janské
Lázně, Horní Maršov, Úpice, Bohuslavice nad Úpou a Radvanice v Čechách se
uskuteční v termínech:
Odstavení
pátek 8. 7. 2016 od 22:00 h
Najetí – plné parametry
pátek 15. 7. 2016 do 22:00 h
ČEZ Teplárenská, a. s.

• VÝTVARNÝ KROUŽEK – pro děti od 5 let
• BOBŘI – pohybová přípravka pro děti od
3 do 6 let, úterý od 15:30 do 16:30
• V říjnu BAZAR dětského oblečení
• CVRČEK MUZIKANT A HUDEBNÍ STAVEBNICE.
Otvíráme nové skupiny pro Cvrčky muzikanty
– první kontakt s houslemi, flétnou, bubínkem
a klávesovým nástrojem, zpěv lidových písní.
Určeno pro děti předškolního věku.
Program Hudební stavebnice je zaměřen
na hudební vzdělávání pro každého, kdo má
zájem si doma zahrát písničku na klávesový
nástroj, naučit se číst a psát noty a tvořit jednoduché doprovody k melodiím a jednoduché
melodie. Vhodné pro děti od 6 let věku. Více
informací na: hudebnistavebnice.cz
Další aktuální informace naleznete na webových stránkách: www.mckarolinka.cz.
Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková

Změna pracovní doby
v inforecepci
Upozorňujeme občany města, že
v měsíci červenci a srpnu dojde
ke změně pracovní doby v inforecepci Městského úřadu Trutnov.
Důvodem změny je čerpání řádných dovolených. Pracovní doba
v ostatních dnech zůstává zachována.

Červenec – srpen:
PÁTEK do 15:00 h

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Matriční události v květnu 2016
Narozené děti
V květnu v trutnovské porodnici přišlo
na svět celkem 50 dětí, 27 chlapců a 23 děvčat. 7 děvčátek a 9 chlapců se stalo novými
občánky města Trutnova.
Uzavřené sňatky
V měsíci květnu před Městským úřadem
Trutnov uzavřelo manželství 7 párů, z toho
1 sňatek byl uzavřen ve Starých Bukách.
Úmrtí
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově celkem 40 občanů, 20 mužů a 20 žen. Z celkového počtu bylo 14 úmrtí občanů Trutnova,
8 mužů a 6 žen.
Jubilea a vítání občánků
Členky komise pro občanské záležitosti
navštívily v průběhu měsíce května při významných životních jubileích celkem 44
trutnovských spoluobčanů s gratulací, kytičkou a malým dárkem. Všem jubilantům
při této příležitosti ještě jednou blahopřejeme.
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Na Staré radnici bylo přivítáno do života
a zapsáno do pamětní knihy města Trutnova 9 nových trutnovských občánků.
Bc. Helena Potočková
matrikářka

Významné jubileum
V květnu se dožila 101 let občanka našeho
města paní Vlasta Švandová. Bydlí v Domově pro seniory Trutnov, je stále dobré
mysli a ve veselé náladě. Oslavenkyni ještě
jednou blahopřejeme.
Za Komisi pro občanské záležitosti
Hana Jůzlová, předsedkyně komise

KRÁTCE

Pozvánka na Dolce
www.camp-dolce.cz

Dolce fest
Kemp Dolce zve všechny příznivce dobré muziky na 6. ročník Dolce festu, který se bude
konat 2. 7. 2016 od 15 h. Letošní ročník oblíbeného festivalu na Dolcích bude opravdu
velkolepý. Přijedou a zahrají nám věhlasní
READY KIRKEN. Jako další kapely se představí
Jakž Takž, Cirkus Blues, Pěna a Eff. Pro malé
návštěvníky bude připraven skákací hrad, jízdy na koních či malování na obličej. Vstupné
zdarma!

VI. ročník závodu
Draci na Dolcích
16. 7. 2016 od 9 h
I letos nesmí chybět oblíbená akce Draci
na Dolcích. Vytvořte tým o minimálně 16 lidech a přijďte změřit síly s ostatními posádkami. Registrace týmu na www.rkdragons.cz
(položka pořádáme). Fanoušci jsou také vítáni! Těšit se můžete i na doprovodný program
s hudebním doprovodem!

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V AREÁLU MLADÉ BUKY
Barevný týden s Baldou
8. – 12. 8. 2016 pro děti 6 – 12 let
2.500 Kč/osoba
(doprava, pitný režim, strava, hry, soutěže, výlet, vstupné, odměny, kvalitní zázemí)
Přihlášky na: rezervace@areal-mladebuky.cz
do 30. 6. 2016! Info: 775 599 226

POHOTOVOST – STOMATOLOGIE
Sobota, neděle, svátky od 8.00 do 12.00 hodin
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:
2. 7. a 3. 7. – MUDr. Rudolf Dušánek, Kladská
466, Trutnov 3 – Poříčí, tel.: 499 826 558
5. 7. – MUDr. Helena Petrová, Polská 91/14,
Trutnov, tel.: 732 672 637
6. 7. – MUDr. Ladislava Rudolfová, Havlíčkova
8/113, Trutnov, tel.: 499 811 550
9. 7. a 10. 7. – IH DENT – MUDr. Zapadlo s.r.o.,
Polská 91/14, Trutnov, tel.: 499 818 003
16. 7. a 17. 7. – denTu s.r.o., Horská 634, Trutnov, tel.: 608 191 099
23. 7. a 24. 7. – Centrum zdravých zubů s.r.o.,
Dr. Hejny 133, Úpice, tel.: 602 623 210
30. 7. a 31. 7. – MUDr. Milena Brátová, zubní
ordinace čp. 100, Pilníkov, tel.: 499 898 125
6. 8. a 7. 8. – MUDr. Jiří Čermák, Úpské nábřeží
379, Trutnov, tel.: 499 826 531
13. 8. a 14. 8. – MUDr. Eva Davidová, Sokolská
238, Trutnov, tel.: 499 735 314
20. 8. a 21. 8. – MUDr. Karolína Feduňová,
zubní ordinace čp. 185, Pec pod Sněžkou,
tel.: 603 413 113
27. 8. a 28. 8. – MUDr. Rudolf Dušánek,
Kladská 466, Trutnov 3 – Poříčí, tel.: 499 826 558
Změna sloužícího lékaře vyhrazena!
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých
případech akutní a neodkladné péče poskytuje Stomatologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové – areál nemocnice,
tel.: 495 833 487;
Lékařská služba první pomoci – zubní – Hradec Králové, tel.: 495 755 223.

ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMUJÍ
Rekonstrukce ulice
Horská – Horní Staré
Město
Přinášíme další informace ohledně postupu prací na rekonstrukci ulice Horská v Trutnově –
Horním Starém Městě.
Koncem června budou v úseku od železničního přejezdu po ulici Vlčická provedeny živičné vrstvy na vozovce. Od 11. července budou
pokračovat stavební práce na rekonstrukci
komunikace a chodníků v úseku od ul. Vlčická po ul. Slovenská. Práce v tomto úseku budou probíhat za plného provozu s částečným
omezením průjezdu zúžením jízdních pruhů.
V průběhu realizace křižovatky s ulicí Vlčická
bude ulice Vlčická plně uzavřena do režimu
slepé ulice od komunikace Krkonošská a doprava bude vedena po ulici Horská. Při provádění živičných vrstev vozovky bude provoz
sveden do jednoho jízdního pruhu a doprava
bude řízena semafory.

S ohledem na náročnost prací za plného provozu žádáme obyvatele a návštěvníky města
o trpělivost a respektování dopravního značení a pokynů zhotovitele při provádění stavebních prací.
Petr Andr
odbor rozvoje města

Možnost platby
kartou na pokladně
V rámci zkvalitňování služeb pro veřejnost
nabízí Městský úřad Trutnov nově možnost
bezhotovostní platby kartou díky umístění
platebního terminálu na pokladně. Terminál
umožňuje provádět bezhotovostní úhrady pomocí platebních karet typu MasterCard, VISA
a Maestro. Upozorňujeme, že se zatím jedná
o testovací provoz a platbu kartou lze provést
pouze na pokladně v jejích úředních hodinách.
Úřední hodiny pokladny:
Pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30 h
Středa

Císař Karel IV. a Trutnov
V letošním roce si připomínáme 700. výročí
narození římského císaře a českého krále Karla IV. Dovolím si v této souvislosti poukázat
na dvě všeobecně méně známé skutečnosti
vztahující se k našemu městu.
Zajímavostí bezpochyby je, že tento význačný
panovník připomíná Trutnov ve svém autobiografickém díle Vita Caroli. Zmínku nalezneme v pasáži popisující neutěšený stav Českého království za panování jeho otce Jana
Lucemburského po Karlově návratu do Čech
roku 1333: „V těch pak dobách dal nám náš
otec markrabství moravské a toho titulu jsme
užívali. Když pak obec šlechetných mužů Čech
přihlédla k tomu, že pocházíme ze starobylého rodu českých králů, poskytla nám z lásky
k nám pomoc, abychom mohli získat zpět
hrady a královské statky. Tehdy jsme znovu
nabyli s velikými náklady a úsilím hradů Křivoklátu, Týřova, Světlíku, Litic, Hradce Králové, Písku, Nečtin, Zbiroha, Tachova, Trutnova
v Čechách, na Moravě pak Lukova, Telče, Veveří, hradů olomouckého, brněnského a znojemského a mnoho jiných statků zastavených
a zcizených od koruny.“

8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30 h

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

ZPRÁVY Z MĚSTA
JAZYKOVÉ KURZY NA GYMNÁZIU TRUTNOV
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
NOVĚ OTEVÍRÁME TYTO KURZY:
Název kurzu:
Zkratka:
Vyučující:
Termín konání:
Angličtina pro úplné začátečníky
AÚZ
K. Pitašová
Po 16:30 – 18:00
Francouzština pro úplné začátečníky
FÚZ
T. Zielinski
Čt 16:00 – 17:30
Ruština pro úplné začátečníky
RÚZ
Z. Fátorová
Čt 15:30 – 17:00
Termín a dobu těchto kurzů lze případně upravit dle dohody s přihlášenými zájemci.
Kurzy budou zahájeny, pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců (tj. min. 4 do každého kurzu).

DÁLE BUDOU POKRAČOVAT TYTO KURZY:
Název kurzu:
Angličtina pro začátečníky 1
Angličtina pro začátečníky 2
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 1
Angličtina pro středně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé 3
Angličtina pro pokročilé 1
Angličtina pro pokročilé 2
Němčina pro začátečníky
Němčina pro mírně pokročilé
Francouzština pro začátečníky 1
Francouzština pro začátečníky 2
Polština pro mírně pokročilé

Zkratka:
AZ1
AZ2
AMP1
ASP1
ASP2
ASP3
AP1
AP2
NZ
NMP
FZ1
FZ2
PMP

Vyučující:
J. Krouželová
P. Pitašová
K. Pitašová
A. Vítová
P. Pitašová
L. Hašek
P. Pitašová
B. Kranátová
A. Báchorová
E. Hejnová
K. Václavíková
T. Zieliňski
T. Zieliňski

Termín konání:
Út 16:30 – 18:00
Čt 16:15 – 17:45
St 16:30 – 18:00
Po 16:30 – 18:00
Út 16:30 – 18:00
Po 16:30 – 18:00
Po 17:00 – 18:30
Po 16:30 – 18:00
Út 16:30 – 18:00
Čt 16:00 – 17:30
Út 16:30 – 18:00
St 17:30 – 19:00
St 16:00 – 17:30

Trutnovské muzeum uchovávalo ve své sbírce
do 70. let 20. století též unikátní předměty
upomínající na císaře Karla IV. Jednalo se
o dva fragmenty gotických brokátů pocházejících z hrobu Karla IV. v královské hrobce
chrámu sv. Víta v Praze. Fragmenty tkaniny
zelené barvy z konce 14. století byly zdobeny
stylizovanými, žlutě vyšívanými motivy ptáků
v páskovém trojlistu a mořských živočichů.
Muzeum Podkrkonoší tyto vzácné exponáty
v roce 1972 dlouhodobě zapůjčilo a v roce
1979 bohužel natrvalo převedlo do sbírky
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.
PhDr. Vlastimil Málek
ředitel Muzea Podkrkonoší

Rozloučení se
školkovým
rokem a příměstské
tábory na Ostrově přírody

Pokud chcete mít jistotu, že budete zařazeni do Vámi vybraného kurzu, přihlaste se co nejdříve,
nejpozději však do konce srpna 2016 na adrese: pitasova@gymnaziumtu.cz.
Podrobnosti o kurzovném najdete na www.gymnaziumtu.cz, případné dotazy zodpovíme
na čísle 603 487 170.

Všem dětem i rodičům přejeme pohodově strávené prázdniny a zároveň se těšíme
na malé návštěvníky, kteří s námi stráví prázdniny v duchu lesní školky na příměstských
táborech. Od září 2016 rozšiřujeme otevírací
dobu školky a těšíme se na nové kamarády. Letos se loučíme se třemi předškoláčky, kterým
přejeme mnoho úspěchů a radosti při objevování a získávání nových znalostí a dovedností.

Na spolupráci s Vámi se těší
Mgr. Petra Pitašová

průvodkyně a děti z lesní školky
Ostrov přírody
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Svaz tělesně
postižených
Dne 26. 4. 2016 se uskutečnila výroční členská schůze, na kterou jsme pozvali sociální
pracovnici z Úřadu práce Trutnov paní Šafaříkovou, aby nám podala informace o změnách a případně novinkách v oblasti sociální
a důchodové péče, jako jsou např. dávky pro
osoby se zdravotním postižením, příspěvky na péči apod. Děkujeme paní Šafaříkové
za podané informace, které jsou pro naše členy velmi užitečné.
Již poněkolikáté naši schůzi obohatily kulturním vystoupením děti ze ZŠ Voletiny. Roky
ubíhají a tato skupina dětí ze školy vychází,
a tak se s námi rozloučily. Předsedkyně naší
organizace za nás za všechny dětem poděkovala, předala sladkou odměnu a popřála jim
hodně štěstí a úspěchů do další etapy života.
Předmětem činnosti naší organizace je podpora a hájení zájmů osob s tělesným postižením. Toto krédo se snažíme naplňovat, a proto v tomto smyslu pořádáme různé akce.
Dne 10. 5. 2016 se uskutečnilo pravidelné „setkání se členy“ v restauraci Junior. Pro toto
posezení jsme zajistili přednášku Městské policie Trutnov. Příslušníci MP se zaměřili především na chování osob v silničním provozu, kdy
a jak používat reflexní prvky. Další důležité
rady podali o tom, jak reagovat při oslovení
podomními prodavači, při uzavírání obchodů
po telefonu, při vyplňování různých anket,
lákání na různé výhry apod. Neméně důležité rady se týkaly dostatečného zabezpečení
bytů, zvláště u starších osob. I jim patří naše
poděkování za čas, který nám věnovali.
Protože jsme nezisková organizace a své
akce financujeme jen z členských příspěvků,
požádali jsme Nadaci ČEZ - Rozvoj regionů
o příspěvek. Pro získání příspěvku byla nutná podpora občanů pomocí mobilní aplikace
„Pomáhej pohybem“. Aplikace je určena pro
mobilní telefony s OS Android a iOS a pomáhá se chůzí, během, jízdou na kole, bruslením… Nadace ČEZ převede získané body
z mobilů na peníze a ty organizaci věnuje.
A podařilo se, potřebný počet bodů jsme pro
náš projekt získali. Děkujeme všem, kteří se
na aplikaci podíleli.
Výbor STP v ČR, z. s. MO Trutnov

Kniha dopisů vězňů
z koncentračního
tábora
Oblastní výbor Českého svazu bojovníků
za svobodu v Trutnově zaznamenal v těchto
dnech významný úspěch. Podařilo se dovést
k vydání dokumentární knihu dopisů vězňů
koncentračního tábora „Dopisy z koncentračního tábora Sachsenhausen“.
Dokument obsahuje dopisy Oswalda Jillicha do Žacléře a Josefa Čapka do Prahy.
Uspořádali doc. Dr. Werner Baier a Danuta
Šulcová, vytiskla Střední škola propagační
tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí. Kniha
vychází v reprezentativním provedení a lze
ji zakoupit v kanceláři OV ČSBS v Trutnově
(Horská 5, 3. poschodí, č. dv. 403, 13 – 14 h)
nebo v muzeích v Trutnově, Žacléři a Malých
Svatoňovicích.
OV ČSBS Trutnov děkuje všem sponzorům
a zainteresovaným činitelům, kterými jsou
plk Ing. Jaroslav Vodička, Kateřina Dostálová, ČSBS Náchod, Jičín a Hradec Králové,
Muzeum Podkrkonoší Trutnov, Muzeum
bratří Čapků Malé Svatoňovice, Městské
muzeum Žacléř, MěÚ Trutnov, MěÚ Žacléř,
OÚ Malé Svatoňovice, KÚ Hradec Králové.
Pamětníkům a zájemcům doporučujeme její
zakoupení.
Prezentace knihy proběhla v rámci 71. výročí
osvobození na literárním festivalu „Čapkiana“ v Malých Svatoňovicích za spolupráce
a osobní iniciativy ředitelky muzea paní Hylmarové a starosty obecního úřadu pana Provazníka, za přítomnosti autora doc. Dr. Wernera Baiera, předsedy Ústředního výboru
ČSBS plk. Ing. Jaroslava Vodičky a předsedkyně OV ČSBS Danuty Šulcové. Na tuto akci
navazovala prezentace a první čtení knihy
26. 5. 2016 v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově,
kdy přednášku uvedla paní Danuta Šulcová
a podrobný rozbor obsahu knihy přednesl
pracovník muzea PhDr. Ondřej Vašata. I tato
akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti.
Autorům a mnohým dalším, kteří se podíleli
na realizaci projektu „Historie, která se nás
týká“, patří velký dík. Děkujeme všem.
OV ČSBS Trutnov

Okénko Klubu seniorů
Informativně se podívejme na další měsíc naší
klubové činnosti:
1. června 2016 – Zúčastnili jsme se koncertu dechové kapely Základní umělecké školy
Trutnov v Národním domě v Trutnově. Věříme
nebo alespoň doufáme, že tito mladí hudebníci budou ve své činnosti pokračovat. Krakonoška potřebuje následovníky.
8. června 2016 – Na 453. zasedání proběhla
beseda s fotografem Milošem Šálkem o jeho
cestě do Brazílie. Velice zajímavým způsobem
nám nechal nahlédnout do života lidí v Rio
de Janeiru. Úvod této besedy nám zpestřila
kytarou a pěknými písničkami Eva Menclová.
Oběma patří náš velký dík.
15. června 2016 – Byli jsme účastníky vystoupení pěveckého sboru GYMPL v koncertní síni
Bohuslava Martinů. Díky práci a houževnatosti dirigenta Vojtěcha Kábrta je jeho pěvecký sbor na vysoké umělecké úrovni.
29. června 2016 – Čeká nás další beseda v rám-
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ci akce „Jak to vidí…“ Tentokrát s brigádním
generálem Martinem Červíčkem, emeritním
policejním prezidentem. V krajských volbách
bude kandidovat na funkci hejtmana Královéhradeckého kraje. Současně se této besedy zúčastní i dva krajští zastupitelé: Miloslav
Plass a Miroslav Vlasák. Není tedy ani třeba
zdůrazňovat, že se bude jednat o zajímavou
besedu, která začne v 15:00 h v malém sále
Městského úřadu Trutnov.
Další náš program:
455. zasedání – středa 27. července, 456. zasedání – středa 17. srpna. Vždy od 15:00 h v malém sále městského úřadu.
Protože se nyní Radniční listy na dva měsíce
odmlčí, přejeme všem trutnovským spoluobčanům příjemné prožití prázdninového období a ve zdraví absolvování pěkné dovolené.
Miroslav Šafařík
předseda Klubu seniorů

Ozdravný pobyt
Velký Meder

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí absolvovala spolu s odloučenými pracovišti v Trutnově a Dvoře Králové
nad Labem již tradiční ozdravný pobyt ve Velkém Mederu na Slovensku. Tento rekreační
a ozdravný pobyt pořádala naše škola už pošesté, i když pro některé žáky to byla premiéra. A proč právě termální lázně? Důvodů je
několik. Vodní prameny v termálních lázních
Velký Meder velmi příznivě působí na pohybové ústrojí, klouby, páteř, svaly a celkově
příznivě působí na regeneraci celého organismu. Zdejší termální pramen má specifické
geotermální složení, díky němuž má blahodárné a léčebné účinky. Těchto výhod jsme
měli možnost užívat si celý týden, proto se
těšíme na příští, již sedmý pobyt.
Mgr. Lenka Šimůnková

Skupina dobrovolníků pomohla
zvelebit přírodní zahradu
vzdělávacího střediska DOTEK
Patnáct dobrovolníků se o víkendu 6. – 8.
května sešlo v Horním Maršově v Krkonoších, aby pracovalo na vytváření oázy klidu,
která vzniká v rámci přírodní zahrady v centru DOTEK. Společně dokončili přírodní jezírko, osadili záhony, vypleli chodníky a udělali
mnoho další drobné práce, která dotváří celkový libý dojem při pobytu v zahradě.
Dobrovolnickou víkendovku poprvé ve spolupráci s občanským sdružením ekologického zaměření SEVER uspořádala nezisková
organizace Tamjdem, o. p. s.
Každoročně se díky Tamjdemu více než 150
dobrovolníků (z České republiky i jiných zemí)
zapojí do projektů na pomoc českým nevládním organizacím. V ČR organizujeme víkendové expedice do neziskových organizací různého druhu (víkendovky) a až dvoutýdenní
projekty pro mezinárodní skupinu dobrovolníků (workcampy). Do zahraničí na workcampy vysíláme ty, kterým je doma těsno.
Přinášíme možnost bezprostředně poznat
funkci a smysl neziskového sektoru v ČR
a ve světě a vlastní fyzickou prací přispět
k jeho rozvoji. Věříme, že dobrovolnictví
je příležitost dělat něco smysluplného pro
ostatní a zároveň sám pro sebe.
Pro bližší informace prosím kontaktujte
organizátorku víkendovky slečnu Danielu
Barákovou.
Daniela Baráková
daniela.barakova@seznam.cz
+420 776 363 266

Oblastní charita Trutnov

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA
(TKALCOVSKÁ) MÁ NOVÉ HERNÍ
PRVKY NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Oblastní charita Trutnov poskytuje v regionu
Trutnova a okolí zdravotní i sociální služby pacientům a klientům v jejich přirozeném domácím prostředí. Terénní služby znamenají přínos
jak pro pacienty, tak pro celý systém zdravotní
péče. Poskytování zdravotní péče v domácím
prostředí je výrazně levnější než poskytování péče v lůžkovém zařízení, přičemž kvalita
zdravotní péče je přinejmenším srovnatelná.
Navíc tato péče znamená pro pacienta menší
psychickou zátěž, kterou s sebou pobyt v nemocničním zařízení často přináší. Dostupnost
domácí zdravotní péče 24 h denně 7 dnů
v týdnu je samozřejmostí, stejně jako plná
úhrada ordinované péče z veřejného zdravotního pojištění. Pacientům je trutnovskou charitou bezplatně poskytována rovněž domácí
hospicová péče, za kterou některé agentury
pacientům účtují doplatek za každou provedenou návštěvu.
Charitní domácí zdravotní a hospicová péče
disponuje moderním vybavením i pomůckami
a zdravotní sestry jsou průběžně vzdělávány
v trendech zdravotní péče, protože vzhledem
k restrukturalizaci lůžek ve zdravotnických
zařízeních je péče v domácím prostředí poskytována stále náročnějším skupinám pacientů.

Patří sem například pacienti na umělé plicní
ventilaci nebo pacienti, jimž je medikace podávána do centrálních katetrů a portů.
Jak modernizace vybavení, tak odborné vzdělávání personálu je nezbytné a samozřejmě
i finančně velmi náročné. V současné době
médii často zmiňované navyšování finančních
prostředků na provoz zdravotnických zařízení a mzdy sester se bohužel domácí zdravotní péče vůbec netýká a směřuje výhradně
do státních nemocnic. Proto Oblastní charita
Trutnov hledala možnosti, jak získat finanční
prostředky na modernizaci střediska zdravotní péče a vzdělávání personálu. Přínosem se
stala možnost zapojit se do Programu švýcarsko-české spolupráce, který v České republice
zaštiťuje Ministerstvo zdravotnictví ČR, a získat tak potřebné finanční prostředky na rozvoj a modernizaci střediska domácí zdravotní
a hospicové péče.

Naše mateřská škola se pokoušela získat finanční prostředky z grantového řízení Podpora regionů od Nadace ČEZ. Jako alternativní
možnost nám byl nabídnut projekt „Oranžové
kolo“, kterého jsme se rádi zúčastnili. Akce
proběhla 6. 6. 2015 a výtěžek z projektu pro
naši mateřskou školu činil 49.411,- Kč. S finanční spoluúčastí města Trutnova činila celková částka 65.080,- Kč. Po obdržení finančních prostředků na účet jsme v měsíci únoru
ve spolupráci s ředitelstvím Mateřské školy,
Trutnov začali s realizací projektu „Investice
výtěžku z projektu Oranžové kolo“ v grantovém řízení Podpora regionů – Oranžové kolo
(číslo smlouvy Ok 16_15).

Bc. Dita Kujovská
 odpořeno z Programu švýcarsko-české
P
spolupráce
l 
Supported by a grant from Switzerland
through the Swiss Contribution to the enlarged European Union
l

Měníme tvář
podchodu

Klub vozíčkářů
ve Vrchlabí

Dost bylo temna a vlhka! Podchod vedoucí
k Základní škole Komenského byl dlouhou
dobu nepříjemným, nevzhledným, pro někoho
až odpuzujícím místem, kudy chtě nechtě musel
ráno projít cestou do práce či do školy. Zejména
desítky dětí, pravidelně putující za vzděláním,
toto místo odrazovalo a hned na začátku dne
deprimovalo.
Vše se naštěstí podařilo změnit a pedagogové
a žáci ZŠ Komenského ve spolupráci s vedením
města a Technickými službami Trutnov dávají
podchodu novou, jasnější a veselejší tvář. Díky
rychlosti pracovníků TS Trutnov, kteří zajistili
opravy zdí, stropu a základní nátěr, se mohly
děti pustit do výzdoby již teď v červnu. Do konce školního roku by měli žáci pod vedením učitelek dekorování dokončit a v září se nám už
půjde podchodem do školy zvesela.

V sobotu 21. 5. se členové Klubu vozíčkářů se
svými přáteli vydali na letošní první výlet. Cílem
byl Krtek – Krkonošské centrum enviromentálního vzdělávání KRNAPu ve Vrchlabí. Slečna
J. Vavrušková se věnovala celé naší skupině.
Umožnila nám prohlídku s výkladem tohoto
nového centra, které slouží k ekologické výchově návštěvníků. Bezbariérový Krtek je určen
pro širokou veřejnost a rovněž je netypickou
architektonickou stavbou. Po krátké přednášce spojené s poznáváním kůží různých zvířat
i zhlédnutí dokumentu o Krkonoších jsme zavítali i do záchranné stanice v městském parku
a nahlédli do klášterní zahrady. Všem zúčastněným se přístup slečny Vavruškové velmi líbil.
A jako vždy byl výlet ukončen obědem.

Tereza Bradnová

Foto a text: Jan Roček

V dané hodnotě jsme si vybrali 4 herní prvky.
Po dodání všech herních prvků Mateřská škola,
Trutnov provedla úpravy dopadových ploch,
aby byla zajištěna bezpečnost dětí. Rodičům
bylo zdárné dokončení projektu „Investice výtěžku z projektu Oranžové kolo“ prezentováno na akci „Loučení s předškoláky“, které proběhlo 7. 6. 2016.

V měsíci červnu jsme také pozvali na prohlídku školní zahrady zástupce organizací, kteří
se na projektu podíleli: zástupce města Trutnova, ředitelku Mateřské školy, Trutnov a zástupce Nadace ČEZ.
Děkujeme všem, kteří se na tomto projektu
podíleli: Nadaci ČEZ, městu Trutnov, ředitelství
Mateřské školy, Trutnov.
Zaměstnanci a děti Mateřské školy DUHA

Příměstský tábor „Před
displejem, za displejem“
Pro děti 9 až 12 let
Od 8. 8. do 14. 8. 2016
Cena 1.300 Kč
Také rádi hrajete hry na PC či mobilu? Ale
nejen na počítači můžete hrát super hry.
Co takhle naživo zkusit strategické, sportovní,
logické či jiné hry?
A spoustu dalších aktivit nabízí příměstský tábor, který pořádá 11. PH Royal rangers Trutnov.
Přihlášky na webu: 11ph.royalrangers.cz
tel.: 734 167 469, mihatsch@seznam.cz
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MANŽELSKÁ
A RODINNÁ
PORADNA
RIAPS TRUTNOV
Posláním naší Manželské a rodinné poradny
je prostřednictvím odborného psychologického poradenství, základního a odborného sociálního poradenství a psychoterapie pomoci
partnerům, manželům, rodinám a jednotlivcům při řešení jejich problémů. Cílem je odkrytí a následné řešení problémů v mezilidských
vztazích, pomoc a podpora jednotlivcům, párům, manželům a rodinám v tíživých životních
situacích (např. zdraví, úmrtí blízkého člověka,
nezaměstnanost, finanční situace, mezigenerační problémy, potíže s výchovou dětí, vedení
ke zdravému životnímu stylu ...), psychologická
pomoc osobám osamělým, manželům či partnerům v krizi. V případě rozvodu je naším cílem
provázet oba manžele (rozvodové poradenství)
a v neposlední řadě porozvodové vedení, a to

především v zájmu nezletilých dětí. Naše služby
jsou bezplatné, nemusíte mít žádné doporučení od lékaře, provozní doba poradny je v čase
prázdnin nezměněná Po – Pá 7:00 – 15:00.
Pro objednání či získání více informací volejte
v čase mezi 7:30 – 12:00 každý všední den číslo
499 814 890, 731 441 264.

Prázdniny 2016
v NZDM Shelter
RIAPS
V klubech pro děti a mládež (6 – 14, 15 – 26
let) měníme otevírací dobu: pondělí až čtvrtek
11:00 – 16:00, v pátek 9:00 – 12:00. Přijít a odejít můžeš kdykoliv, jsme zdarma. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba
poskytující sociální poradenství, pomoc v krizi i prostor pro vlastní zájmy. Chystáme akce
v klubu i venku (přespávání, bazárek oblečení,
výtvarné a pracovní dílny, stolní hry, fotbálek,
kulečník, pinčes, opékání a posilování na Paradráze, minigolf, kola a koloběžky ...).
Web: www.riaps.cz/shelter, facebook: NZDM
Shelter, e-mail: shelter@riaps.cz

Společně jsme v Trutnově
oslavili Den rodiny
Oslava dne rodiny se v Trutnově 15. 5. 2016
moc povedla. I přes zimu a déšť se našel čas,
kdy si mohly děti vyzkoušet vytváření velkých bublin. Součástí oslavy byla i výstavka
o náhradní rodinné péči. Děti kreslily nádherné obrázky o rodině a atmosféra v UFFU
byla velmi příjemná až rodinná. Děti pak
se zatajeným dechem sledovaly pohádku
o Kozlíkovi, který musel splnit tři úkoly, aby
vysvobodil zakletou princeznu. Pohádku
nám zahrálo kočovné loutkové divadlo Kozlík z Holic, kterému tímto moc děkujeme.
Děkujeme našim sponzorům panu Chlápkovi z Cuba Dive s.r.o. a paní Lukášové z Českého svazu žen. Děkujeme společenskému
centru UFFO za poskytnutí vnitřních prostor
kolem recepce. Děkujeme panu Šlégrovi
z Domu tisku za letáčky a propagační materiály. Děkujeme nadaci J&T za balónky pro
děti a informace o náhradní rodinné péči.
Děkujeme všem za účast a těšíme se v příštím roce při oslavě Dne rodiny v Trutnově
na viděnou.
tým Centra náhradní rodinné péče Domov
a rodina, www.centrumdar.cz

Příměstské tábory s MELUZÍNKEM Poděkování
Pro děti od 2 do 8 let
Po celé léto od 6:30 h do 18:00 h,
až 11,5 h denně
Tematické akční týdny pro jednotlivé věkové
skupiny s výlety, zábavou, vyráběním, pohybem i hudbou. ČJ + AJ po celý den. Velký
důraz kladen na pobyt venku a prožitkovost.
Strava 5x denně. Areál MŠ Meluzínek. Info
na www.meluzinek.cz, tel.: +420 777 260 315.
Vážení rodiče, jako každoročně i letos dáváme možnost dětem z ostatních školek a jeslí trávit léto v naší MŠ Meluzínek. Je pouze
na Vás, zda budete mít zájem pouze o týden,
dva, měsíc nebo celé prázdniny. Děti mají
o zábavu postaráno v jednotlivých tematických týdnech, ve kterých ochutnají ze společné zábavy, her, soutěží, sportu i vyrábění,
včetně her s hudebním doprovodem. Každý
týden také absolvujeme výlet za poznáním.
Děti mohou přicházet od 6:30 h, loučíme se
kolem 18:00 h. Strava po celý den: snídaně,

přesnídávka, oběd, 2 odpolední svačinky.
Na pitný režim jsme v létě obzvlášť důslední.
Samozřejmostí je důraz na celodenní jazykové vzdělání.

Zvýhodněný ceník:
1 týden – 2.990 Kč (55 h, 54 Kč/h)
2 týdny – 5.900 Kč (110 h, 53,60 Kč/h)
3 týdny – 7.500 Kč (165 h, 45,50 Kč/h)
Měsíc – 9.500 Kč (242 h, 39 Kč/h)

Program:
4. 7. – 8. 7. – Pohádkový týden
11. 7. – 15. 7. – Cesta kolem světa
18. 7. – 22. 7. – Indiánské léto
25. 7. – 29. 7. – Olympijský týden
1. 8. – 5. 8. – Pohádkový týden
8. 8. – 12. 8. – Cesta kolem světa
15. 8. – 19. 8. – Indiánské léto
22. 8. – 26. 8. – Olympijský týden

Dětský den na Kryblici se vydařil
Na přelomu května a června se na mnoha
místech v Trutnově konaly oslavy Mezinárodního dne dětí. Dětský den pro ty nejmenší do šesti let pořádal Klub maminek
Trutnov na zahradě CASD Trutnov v neděli
29. května.
Pro děti byl připraven opravdu bohatý
program – slalom na koloběžkách a odrážedlech, překážková dráha, chůze na minichůdách, střelba vodní pistolí, ruské kuželky, hod míčkem na cíl, střelba na branku, chytání rybiček, poznávání barev, „lov
krtka“ a další zajímavé hry. Děti si mohly
také zaskákat na trampolíně, v malém skákacím hradě, který na akci zapůjčila firma
Melichar CZ, s. r. o., Úpice, pohoupat se
na houpačkách nebo si zalenošit v houpací
síti. Dále měly možnost pohladit si a nakrmit Göttingenská miniprasátka, která ze své
farmy přivezl pan Pavel Mertlík. Materiál
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na některé disciplíny věnovala Juta Dvůr
Králové nad Labem.
Za splnění úkolu dostávaly děti drobné
dárky a odměny, například vitamíny, které
věnovaly lékárny U Řeky a U Anděla strážce, balónky, pexesa, záložky, bloky, sešitky,
svíčky, ale i obaly na mobilní telefony, které
poskytly trutnovské pobočky firem Vodafone a Česká spořitelna nebo školicí středisko
PCstorm, s. r. o., Trutnov.
Výtěžek z dobrovolného vstupného, který
činil 1.074 Kč, byl rozdělen, část bude předána humanitární organizaci ADRA Česká
republika a druhá část bude použita pro
potřeby Klubu maminek Trutnov. Všem organizátorům, dobrovolníkům ochotným
pomoci, sponzorům a partnerům děkují
spokojené děti a rodiče.
- ib -

za Květinový den 2016
Jako každoročně i letos se ve středu 11. května
na mnoha místech náchodského regionu mohli
obyvatelé setkat se žáky základních a středních
škol, kteří společně se skauty a dalšími dobrovolníky nabízeli symboly boje proti rakovině –
kvítky měsíčku lékařského s růžovou stužkou.
Hlavním tématem sbírky a letáků byla tentokrát prevence nádorů prsu.
Členové náchodské pobočky Ligy proti rakovině, která již více než 20 let působí na poli
protinádorové prevence, připravili celou sbírku ve spolupráci se čtrnácti středními školami
a třemi skupinami skautů v mnoha městech
a obcích Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska. Celkem
bylo prodáno 12 310 kytiček (o 1500 více než
loni) a na celorepublikový účet sbírky bylo posláno 269 097 Kč. V porovnání s loňským rokem
je to opět více, a to dokonce o 37 678 Kč! V každém případě je to úctyhodný výkon, za kterým
stojí obrovský kus práce členů Ligy proti rakovině Náchod i spolupracujících subjektů. Největší
pochvalu si právem opět zaslouží Vyšší odborná
škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
Trutnov, která díky svým žákům a pedagogům
přispěla do sbírky částkou 43 695 Kč, druhá
byla Obchodní akademie Náchod s 32 082 Kč
a na třetím místě se umístila Střední škola
propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
s 26 471 Kč. Výborného výsledku dosáhli také
žáci náchodské Academie Mercurii s nejvyšším
vybraným průměrem na jednu kytičku 26,75 Kč.
Poděkování patří dárcům i všem dobrovolným
prodejcům – žákům, studentům i jejich pedagogům, skautům a členům LPR Náchod za jejich obětavý přístup ke sbírce. Zásadní podíl
na úspěšnosti celé náchodské sbírky mají každoročně dvě pilné organizátorky, paní Helena
Vomáčková a paní Eva Hrnčířová, samy onkologické pacientky. Upřímný dík také patří pracovníkům a pracovnicím České pošty Náchod.
Mgr. Renata Lelková
Liga proti rakovině Náchod

Fotbalisté z Dráčku
Setkání majitelů veteránů před Májem
Každoroční sraz majitelů veteránů z Trutnovmít obavy, zda budou prostory před Májem
vybojovali
ska se konal při sobotním Pivofestu dne 11. 6.
v následujících letech stačit kapacitou. Příští
2016 před obchodním domem Máj. Od 9 h dosetkání je sice ještě daleko, ale i tak přípravy
po osmnácti letech
poledne měli návštěvníci možnost zhlédnout
pomalu začínají. Už teď je jasné, že akce promotocykly a automobily československé
běhne opět před Májem.
opět putovní pohár! nejen
výroby, ale program zpestřila také prohlídka
V pátek 27. 5. 2016 se již po devatenácté sešli malí fotbalisté z trutnovských mateřských
škol, aby si užili tradiční fotbalový turnaj, který pořádá SK HSM a mateřská škola Srdíčko –
Horská. Díky dobrému počasí se hrálo na trávě
fotbalového hřiště SK HSM, což dodalo turnaji
tu správnou atmosféru. Podpora publika, složeného z rodičů, prarodičů i kamarádů z mateřských škol, byla spontánní a pro malé hráče velmi motivující. Výkony malých fotbalistů
byly úžasné, na některých bylo vidět, že si s balonem rozumí, ostatní techniku nahrazovali
bojovností a bezmezným nadšením pro hru.
O zajímavé herní situace nebyla nouze, což
ocenili zcela jistě i rozhodčí! Díky nim se především hodně hrálo a všichni si fotbal užívali.
Zápasy byly většinou vyrovnané, proto o výsledku často rozhodovaly divácky atraktivní
penalty. Na závěr byly oceněny všechny týmy
a také někteří hráči v individuálních kategoriích. Všem zúčastněným dětem patří velký obdiv, že do konce turnaje vydržely v ohromném
tempu a správném sportovním nasazení. Dík
patří i dospělákům za povzbuzování, učitelkám pak za vzornou přípravu svých svěřenců,
rozhodčím za trpělivost a všem organizátorům
za dlouholeté nadšení pro tuto akci.
19. ročník fotbalového turnaje skončil a všichni se již těšíme na jubilejní 20. ročník a na další
šanci vyhrát putovní pohár pro tu svou mateřskou školu.

vozidel zahraniční výroby. Se svolením majitele vozidla či motocyklu bylo nejen pamětníkům, ale především dětem umožněno vyzkoušet si prožít nostalgické pocity za volantem
a řídítky veteránů. Součástí programu srazu
byla také soutěž pro vystavující s názvem 24
minut Le Máj. Hlavními organizátory letošního
srazu majitelů veteránů byli Roman Dula a Daniel Bouma.
Rozhovor s Romanem Dulou:
Kolik veteránistů dorazilo na letošní setkání?
Tohle nikdy nesleduji. Cílem akce je, aby se pobavili účastníci i návštěvníci. Nicméně, abych
odpověděl na otázku, účast odhaduji tak kolem padesátky osob.
Jaký exponát byste letos rád zmínil nebo Vám
přišel nějak zajímavý?
Nerad někoho upřednostňuji před ostatními
účastníky. Vážíme si každého účastníka setkání, ať přijel na Stadionu nebo historickým automobilem. Přesto moje srdíčko potěšila účast
pana Háka se stařičkým Renaultem. Naše setkání je především o pohodovém popovídání
si, sdělování zkušeností, ale i kontaktech s veřejností. Rádi v příštích ročnících uvidíme i začínající veteránisty.
Plánujete setkání majitelů veteránů i příští
rok?
Rozhodně ano, avšak akce nabírá na obrátkách co do množství účastníků, až začínám

Trutnov v 19. století

Od 4. srpna 1819 čekali Trutnované více než
měsíc na příchod nově zvoleného děkana
P. Josefa Uhnera, který byl pro vleklost úředního vyřizování teprve až 8. září 1819 v Trutnově
slavnostně uveden. Před svým nastoupením
v Trutnově působil Uhner v Dolním Starém
Městě, kde spravoval jako lokalista – farář nevelkou chudou farnost s malým výnosem.

Individuální ocenění:
Nejlepší hráč – Kárník Ondřej (MŠ Čtyřlístek)
Nejlepší hráčka – Pávová Klára (MŠ Srdíčko)
Nejlepší brankář – Taláb Josef (MŠ Kytičky)
Nejlepší střelec – Horský Michal (MŠ Pohoda)
Nejmladší hráč – Dvořák Marek (MŠ Čtyřlístek)
Největší bojovník – Fátor Vít (MŠ Žižkova)
Miss turnaje – Košátková Ludmila (MŠ Srdíčko)
Za organizátory
Radomíra Viková
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Foto a text: Milan Šlechta

POHLEDY DO MINULOSTI
V roce 1818 se česká menšina v převážně německém Trutnově mohla potěšit zprávou
z Prahy, že tady skupina šlechtických zemských
patriotů v čele s nejvyšším purkrabím hrabětem Kolovratem a bratry Šternberkovými založila České národní muzeum. Snahy trutnovských Čechů o zřízení vlastního menšinového
muzea vyvrcholila až 28. října 1900, kdy toto
nalezlo své umístění v nově postaveném Národním domě. Bylo to právě v den, který se
o 18 let později osudově stal dnem zrodu Československé republiky.

Pořadí:
MŠ Dráček – Žižkova
MŠ Pohoda – V Domcích
MŠ Srdíčko A – Horská
MŠ Čtyřlístek – Úpská
MŠ Kytičky – Novodvorská
MŠ Srdíčko B – Horská

Je něco, co byste rád vzkázal?
Rád bych poděkoval organizátorovi Pivofestu
Danielu Šafrovi za pomoc s cenami pro vítěze
soutěže 24 minut Le Máj, dále Danielu Boumovi a hlavně všem účastníkům a návštěvníkům.
Setkání pořádáme především pro lidi a akce je
samozřejmě zdarma. Takže zase za rok v sobotu dopoledne (od 9 h do cca 12:30 h), setkání
majitelů veteránů bude opět souběžně s Pivofestem. Srdečně zveme nejen příznivce veteránů, ale i rodiče s dětmi.

V roce 1821 postihla Trutnov 16. srpna rozsáhlá ohňová pohroma v nedalekém, jen
7 kilometrů vzdáleném Pilníkově. Požár zavinila neopatrná hospodyně vznícením rozpuštěného másla. V pravé poledne uvedeného dne
se tu výstražně rozezněly zvony starobylého
barokního kostela Svaté Trojice, původně dřevěného z roku 1605. Během šesti hodin poničil
požár valnou část obce – 127 domů až do samých kamenných základů a 7 selských dvorů,
rozkládajících se při nově zbudované silnici
do Trutnova. O rozsáhlosti ohně svědčí na 254

zjištěných větších a menších ohnisek. Na 300
pilníkovských rodin s asi 1000 obyvateli přišlo
požárem doslova o střechu nad hlavou. V této
těžké době přispěl Trutnov nešťastnému sousednímu Pilníkovu rychle několika vozy naloženými chlebem a darovanými 400 zlatými.
V této době nebyly ještě přátelské sousedské
vztahy těchto dvou měst narušeny národnostními rozpory mezi Čechy a Němci na konci
19. století.
V listopadu 1821 poznamenala i Trutnov přírodní pohroma. Zle poškodila střechy celé řady
domů a stodol na Horním Předměstí. Na jejich
opravy dostali tenkrát jejich majitelé plechové žlaby a roury pro svod dešťové vody, která jinak způsobovala na domech velké škody.
Majitelé těchto domů dostali na toto opatření
tenkrát z městské kasy příspěvek 20 zlatých.
Bouřlivý vichr nadělal tehdy i veliké škody
v trutnovských zahradách a lesích.
Vzhled města, jeho náměstí a ulic, se po uvedených potížích dále navenek zlepšil zavedením nového veřejného osvětlení petrolejovými lampami (plynová svítidla až v roce 1849
a elektrická světla až v roce 1889).
Významným přínosem pro hospodářský rozvoj tehdejšího Trutnova byla konečně od roku
1813 po léta stavěná komercionální silnice Praha – Mladá Boleslav – Jičín – Nová Paka – Hostinné a Trutnov.
Antonín Just

SPORT
III. ročník ABB Trutnovského půlmaratonu
přinesl rekordní časy i účast
11. června 2016 proběhl v nádherném prostředí trutnovského lesoparku III. ročník terénního
závodu ABB Trutnovský půlmaraton 2016, který pořádá ABB jako generální partner ve spolupráci se sportovním klubem KASPER SWIX
TRUTNOV. Hlavními partnery letošní akce byly
trutnovské firmy KASPER, s. r. o., AUTOSTYL,
s. r. o., a VELLA. Závod tradičně nabídl pohodovou rodinnou atmosféru a díky přívětivému
profilu tratě přilákal rekordních 219 dospělých
a 100 dětských závodníků.
Hlavní závod na 20 km odstartoval ve 12 h starosta města Trutnov Mgr. Ivan Adamec, ve 12.05
dal pokyn dalším výstřelem závodníkům na poloviční trati ředitel trutnovského závodu ABB
Ing. Pavel Mík a o dalších pět minut později poslal posledním startovním výstřelem dne závodníky na pětikilometrovou trať Ing. Jan Kranát,
jednatel firmy Autostyl, s. r. o., Trutnov, prodejce vozů Škoda, Peugeot a Toyota.
V hlavním závodě mužů na 20 km dominoval
Jan Kohut ve vynikajícím čase 1:15,52, závod
žen vyhrála Jana Baštářová. Za zmínku stojí výborné čtvrté místo Jana Hrušky z pořádajícího
KASPER SWIX TRUTNOV a solidní je i 22. místo
(12. v kat.) Pavla Šimka z téhož klubu. Pro zajímavost – oba jsou členové vítězného družstva
na letošní K70. V cíli každý účastník obdržel
pamětní medaili, náramek s logy sponzorů
a výživu Enervit. V dětských kategoriích si v cíli
všechny děti vyzvedly nanuk, sladkosti a drobné dárky. V dětské tombole se ty šťastnější radovaly z hodnotných cen od SWIXU.
ABB Trutnovský půlmaraton měl v letošním
roce také charitativní rozměr, část prostředků ze startovného byla věnována Dětskému
krizovému centru NOMIA z Hradce Králové,
jehož odborníci se zároveň podíleli na organizaci doprovodného programu pro nejmenší
účastníky a kromě dalších aktivit měli pro děti
připravenou možnost povozit se na závodním

enduro motocyklu, což většina dětí s velkým
nadšením využívala. Soutěže, tanec a hry přichystala pro děti agentura VOSA, jejíž animátoři zajišťovali zázemí závodících rodičů.
Vyvrcholením vydařeného sportovního dne
bylo vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií.
V absolutním pořadí na 20 km brali první tři
muži i ženy šeky v hodnotě – vítěz 3.000 Kč,
druhý 2.000 Kč a třetí 1.000 Kč. Hlavní a jedinou cenu v tombole pro dospělé závodníky si
odvezl ten největší „klikař“ v podobě horského kola Kellys v hodnotě 13 tis. Kč věnovaného
firmou VELLA TRUTNOV.

Děkujeme městu Trutnov a všem sponzorům
za podporu této dnes již významné a oblíbené
akce, velké uznání a poděkování zaslouží početný realizační tým dobrovolníků za bezchybný průběh závodu. V neposlední řadě děkujeme Lesům a parkům Trutnov za připravený
areál „Para“ a Olfin Car ski teamu za poskytnutí zázemí včetně el. přípojky. Na shledanou
v červnu na IV. ročníku ABB Trutnovského půlmaratonu 2017.
Kompletní výsledky na www.pulmaratontu.cz
Kasper Swix Trutnov

Úspěchy ReBels teamu Trutnov
ReBels team navázal na úspěšnou sezónu z roku
2015. Dalším obrovským úspěchem byly závody
ve Rtyni 4. 6. 2016, na kterých se ReBels team stal
nejúspěšnějším účastníkem a zvítězil ve třech kategoriích zumby a rokenrolu. Výsledky závodů:
Formace The ReBels 1. místo, A team Zumba
1. místo, Formace ReBelky 1. místo.
Formace ReBels teamu dobyly Evropu v pražské Lucerně
Oddíl ReBels team Trutnov zaznamenal obrovský úspěch, když na mezinárodních závodech
MIA festival Děti Fitness s mezinárodní účastí
(D, CH, RUS, A, PL, SK, CZ) v Praze v Lucerně 5. 6.
2016 získal hned tři evropské tituly v kategorii
rokenrol a original slow. Oddíl ReBels se musel
do evropského finále v pražské Lucerně kvalifikovat v Brandýse nad Labem 15. 5. 2016, zde
jsme neponechali nic náhodě a obě formace rokenrolu The ReBels, ReBelky, včetně sóla Adély Šulcové, postupovaly přímo z prvních míst.
V Brandýse se rovněž kvalifikovala v doplňkové soutěži „Zazpívej před plnou Lucernou“
Nell Grundmannová, která postoupila z prvního místa. Po celé evropské kvalifikaci, která
probíhala od ledna do května 2016 v několika
městech Evropy, se vždy kvalifikují první 3 týmy
v každé kategorii v daném městě. Velké finále
probíhá v pražské Lucerně celých 6 dnů. Oddíl
ReBels team se utkal se svými soupeři v neděli
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5. 6. 2016. Dopoledne si Adéla Šulcová uhájila
vítězství v kategorii original slow s náskokem
několika bodů před svými soupeři. V odpolední části přišla chvíle pro doplňkovou pěveckou
soutěž „Zazpívej před plnou Lucernou“, které
se zúčastnila Nell Grundmannová, avšak nepotvrdila umístění z kvalifikace a skončila na nepopulárním 4. místě. Ve večerní části nastoupily
formace ReBelky a The ReBels a shodně získaly
evropský titul v kategorii rokenrol. Třešničkou
na dortu bylo umístění oddílu ReBels za nejlepší skupinu celého festivalu s největším počtem
bodů ze všech soutěžních kol. Tato cena se uděluje hned 4 oddílům a náš oddíl získal za choreografii The ReBels největší počet bodů.
Od začátku září bude probíhat nábor dětí
a mládeže ve věku 3 – 25 let do všech sekcí oddílu – zumby, aerobicu, cheers, rokenrolu, tanečních párů a formací, hip hopu. Více informací najdete na stránkách ZŠ Mládežnická, www.
rebelsteam.cz nebo volejte na 725 960 971 vedoucímu oddílu Davidu Laušmanovi.
V neposlední řadě chceme poděkovat naší škole ZŠ Mládežnická, KZČ ELDORÁDO, Mgr. Zdeňku Gécovi, sponzorům a rodičům za spolupráci,
jelikož tento úspěch je náš společný.
David Laušman

Titul nejlepší české
akrobatické formace
pro Drak and Roll
Dívčí formace a akrobatický pár z trutnovského oddílu akrobatického rock and rollu Drak
and Roll mají za sebou vítěznou sezónu.

Rok 2016 byl pro Drak and Roll úspěšným zopakováním předešlých skvělých výsledků.
Po náročné zimní přípravě, zpestřené několika
vystoupeními na trutnovských plesech, zahájili
tanečníci sezónu ziskem hned dvou zlatých
medailí na prvních letošních závodech - Zimní
ceně Sokola Jinonice, a to pro dívčí akrobatickou formaci Goldies a pro akrobatický pár kategorie C – Vojtěch Švejdar a Nikola Kuldová.
V Náchodě dívky z formace Goldies vybojovaly
krásné druhé místo, zatímco pár, který bojoval
o titul mistrů ČR, se v těžké konkurenci probojoval až do finále, kde nakonec skončil na
6. místě. Hned týden na to čekal Drak and Roll
další prestižní závod – Black Cup na pražském
Chodově, tentokrát přenášený on-line televizí
Playo.tv. Akrobatický pár si odtud odvezl
8. místo a formace Goldies 1. místo a tedy druhou zlatou medaili letošní sezóny. Jako sladká
tečka za úspěšným tanečním rokem pak byla
účast na Mistrovství ČR formací v Praze, kde se
dívkám z Goldies opět podařilo získat titul vicemistryň Prahy a stát se nejlepší českou seniorskou akrobatickou formací.
Drak and Roll, který trénuje na trutnovské ZŠ
Mládežnická pod Klubem ZČ „Eldorádo“, se
v současné době připravuje na novou sezónu
a nové choreografie s cílem obhájit letošní
vítězství. Oddíl Drak and Roll, který má dlouholetou tradici na trutnovské i republikové
taneční scéně, funguje pod vedením trenérů
Karla Podlipného a Kateřiny Švejdarové a stále
nabírá nové členy.
Kateřina Švejdarová

Klub českých turistů Bohuslavice
nad Úpou pořádá v sobotu dne
20. srpna 2016 40. ročník dálkového
pochodu Šmajd naším okolím
Trasy: pěší – 9, 18, 27, 38 a 48 km, cyklo –
10 až 100 km
Prezence: dne 19. srpna 2016 v Bohuslavicích nad Úpou od 18:00 h ve Sportklubu
(naproti pohostinství), dne 20. srpna 2016
od 6:00 h na hřišti TJ
Start a cíl: 1) Bohuslavice nad Úpou, hřiště
TJ, 20. srpna 2016 od 6:00 do 11:00 h; cíl
na hřišti TJ do 20:00 h
2) z libovolně zvoleného místa do libovolného cíle s průchozím místem přes Bohuslavice nad Úpou v době konání pochodu
Během dne proběhne pro děti v areálu
hřiště „Den plný her“ s cenami.
Propozice a informace: Jaroslav Teichman,
Tichá 527, 541 02 Trutnov 4, tel. domů
723 740 985, do zaměstnání 499 852 141,
http://www.bohuslavaci.eu, e-mail: bohuslavaci@volny.cz nebo lada.skop@quick.cz

Mažoretky NEMESIS Trutnov obhájily loňský
titul Mistryně České republiky
Je to doma! Mažoretky NEMESIS Trutnov (při
Základní škole V Domcích) si z republikového finále přivezly šest cenných kovů a těší se
na mistrovství světa v chorvatské Poreči.
Děvčata dosáhla obrovského úspěchu na finále Mistrovství České republiky v Hradci Králové. Formace seniorek obhájila v kategorii
pom-pom klasik loňský titul mistryň České republiky (I. vicemistryně Evropy 2015), a v této
disciplíně tak zůstává opět nepřekonaná.
Děvčata navíc ve velké konkurenci vybojovala bronz v kategorii baton klasik, ve které
soutěžila teprve prvním rokem. V obou kategoriích si tak seniorky zasloužily postup
na mistrovství světa a potvrdily, že patří mezi
republikovou elitu v klasiku (asociace MAC).

Tím však úspěch mažoretek pod vedením
Mgr. Jany Šichové rozhodně nekončí. Formace kadetek obsadila ve stejných kategoriích
jako seniorky, tedy pom-pom klasik a baton
klasik, senzační titul druhých vicemistryň
a o co nejlepší umístění budou bojovat

i na zářijovém mistrovství světa.
Vynikajících výsledků dosáhla děvčata z Nemesis
Trutnov i v sólových disciplínách. V kategorii baton děti obsadila Terezka Hospodková překrásné druhé místo a v kategorii 2 baton, tedy práce
se dvěma hůlkami současně, se Kateřina Jaklová
rovněž umístila na fantastickém druhém místě.
Obě první vicemistryně budou rovněž reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa.
Umístění a tituly:
Mistryně České republiky mažoretek 2016 –
seniorky pom cl (postup na MS)
I. vicemistryně ČR mažoretek 2016 – Kateřina
Jaklová – 2 baton seniorky (postup na MS)
I. vicemistryně České republiky 2016 – Tereza
Hospodková (5 let) – sólo děti baton
II. vicemistryně České republiky 2016 – seniorky
baton cl (postup na MS)
II. vicemistryně České republiky 2016 – kadetky
baton cl (postup na MS)
II. vicemistryně České republiky 2016 – kadetky
pom cl (postup na MS)
4. místo – Adéla Rosenbergová – seniorky sólo
pom cl
5. místo – A. Rosenbergová + A. Mikschová - seniorky duo pom cl
5. místo – velká formace děti – Jeníček a Mařenka (nejmenší děvčátka)
7. místo – velká formace seniorky baton
9. místo – Kateřina Jaklová – seniorky sólo baton
11. místo – Martina Jiráňová – seniorky sólo
pom cl
12. místo – Nikola Jaklová – kadetky sólo baton
Mažoretky Nemesis Trutnov

V Trutnově se bojovalo o tituly krajských
přeborníků v aquatlonu
Dne 2. 6. 2016 hostilo město draka krajské
kolo v aquatlonu základních a středních škol
Královéhradeckého kraje. Tento významný
sportovní podnik se konal z pověření OR AŠSK
ČR a ve spolupráci s ČTA. Velkou cenu Trutnova
v aquatlonu pořádali pedagogové ze Základní
školy kapitána Jaroše, Trutnov, Gorkého 38.
Aquatlon je sport, který kombinuje plavání
a běh. Obě dvě disciplíny patří mezi základní pohybové dovednosti, které je vhodné u dětí rozvíjet a upevňovat. Díky skutečnosti, že je aquatlon
finančně nenáročný, mohou se tomuto sportu
věnovat opravdu všichni. Do závodu se prezentovalo na osm desítek sportovců. Soutěž byla
vypsána pro jednotlivce v pěti věkových kategoriích: a) I. D, CH 1. až 3. ročník ZŠ (2006 až 2009),
b) II. D, CH 4. až 5. ročník ZŠ (2004 až 2006), c) III.
D, CH 6. až 7. ročník ZŠ (2002 až 2004) a ročníky
víceletých gymnázií, d) IV. D, CH 8. až 9. ročník
ZŠ (1999 až 2002) a ročníky víceletých gymnázií,
e) V. D, CH 1. až 4. ročník SŠ, žáci řádného denního studia (1996 až 2000). Plavecká část se konala
v krytém plaveckém bazénu a běh na atletickém
stadionu. Distance jednotlivých disciplín se lišily
dle věkových kategorií.
Disciplíny: kategorie I. D, CH – 25 m plavání VZ
a 400 m běh, II. D, CH – 50 m plavání VZ a 800 m
běh, III. D, CH – 100 m plavání VZ a 1500 m běh,
IV. D, CH – 100 m plavání VZ a 1500 m běh, V. D,
CH – 200 m plavání VZ a 2000 m běh. Do soutěže se sčítaly výkony z plavecké a běžecké části.
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Tento fakt zajistil napínavý boj po celou dobu
závodu. Tituly krajských přeborníků pro školní rok 2015/2016 vybojovali – kategorie: I. D:
Kristýna Drygalská, ZŠ kpt. Jaroše, I. CH: Patrik
Rohlík, ZŠ kpt. Jaroše, II. D: Eliška Jirmanová, ZŠ
kpt. Jaroše, II. CH: Oliver Davídek, ZŠ kpt. Jaroše,
III. D: Barbora Ondráčková, ZŠ kpt. Jaroše, III. CH:
Kryštof Pásler, MG Úpice, IV. D: Eliška Petrová, ZŠ
kpt. Jaroše, IV. CH: Dominik Mach, ZŠ kpt. Jaroše,
V. D: Anežka Pěničková, VOŠZ a SZŠ Trutnov, V.
CH: David Šrůtek, VOŠZ a SZŠ Trutnov.
Třicet nejlepších závodníků v jednotlivých kategoriích, kteří se umístili na stupních vítězů, obdrželi diplomy, medaile a věcné ceny. Navíc si vítězové odnesli tituly krajských přeborníků, které
budou mít ve svém držení celý následující rok.
Ostatní závodníci mimo stupně vítězů si za své
sportovní nasazení odnesli diplomy a sladké odměny.
Akce by se neobešla bez podpory partnerů
soutěže: České triatlonové asociace, Asociace
školních sportovních klubů ČR, města Trutnov,
firmy CASIA spol. s r. o., firmy Tyco Electronics
EC Trutnov s. r. o., firmy PARTIS, a. s., firmy LÁF
NEREZ, s. r. o., a firmy VSPORT.
Mgr. Petr Karajanis, DiS.
ředitel soutěže

VÍCE NA WWW.SPARTAKTRUTNOV.COM
NEBO NA FB

MUAY-THAI/MMA
Matěj Trčka je juniorský vicemistr světa a mistr ČR
Matěj Trčka ve váhové kategorii 57 – 60 kg
vybojoval stříbrnou medaili na Muaythai
World Championship 2016, který se konal
v Jönköping - Sweden od 19. do 25. 5. 2016.
Juniorský reprezentant si nejprve hladce poradil s Francouzem Gaspardem Mericem, kterého
porazil 3:0 na body, a postoupil tak do finále,
kde narazil na běloruského reprezentanta Pavla
Hryshanovice. O hlavu větší Bělorus byl pro našeho reprezentanta vyrovnaným soupeřem.
Bohužel si Matěj ve 3. kole vážně poranil ruku
a souboj o titul pro něho 30 s před koncem ukončil lékař. Stříbrná medaile ze světové soutěže je
jasným důkazem jeho talentu a příslibem do budoucna. Děkujeme mateřskému svazu C.M.T.A.,
městu Trutnov a partnerům SPARTAK TRUTNOV,
z. s., za možnost účasti na této vrcholné soutěži.
11. 6. 2016 se konalo velké finále MČR v MuayThai C.M.T.A. v Praze v hotelu Olšanka a Matěj
Trčka opět zářil a přivezl titul juniorského mistra republiky ČR ve váhové kategorii -63,5 kg.
Soupeřem v superfightu mu byl Daňo Douglas
z Tik Tak Rokycany, kterého porazil 3:0 na body.
Děkujeme Matějovi za celoroční příkladnou práci a reprezentaci našeho oddílu HIGHLANDERS
a organizace SPARTAK TRUTNOV. Pás mistra republiky mu byl předán z rukou prezidenta asociace C.M.T.A. Petra Otticha a thajským velvyslancem. ONE WORLD ONE MUAY THAI.
.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
19. ročník Brněnského poháru v soutěži
TeamGym a TeamGym Junior a 6. závod Českého
poháru Prospect Cup 2015/16 – gymnastky
SPARTAK Trutnov opět zacvičily na výbornou
a odvezly si zlato. Velká gratulace. Děvčata dosáhla historického úspěchu v TeamGymu, když
obě trutnovská družstva v hale Moravské Slávie
Brno zvítězila. Družstva dokázala s přehledem
porazit mistry České republiky z Ostravy a zaslouženě domů odvezla zlaté poháry. V nových
dresech v barvách trutnovské vlajky se děvčatům
kategorie Junior I. dařilo skvěle. Dívky opět zářily
se svou pódiovou skladbou, kterou i vrchní rozhodčí označila jako nejlepší toho dne. Tentokrát
se jim vyvedla i trampolína, kde získaly vysokou
známku, zejména za salta s obraty. Na akrobacii zvýšily obtížnost řad, přidaly salta a obraty
a jiný výsledek než vítězství se již nemohl očekávat. Starší družstvo kategorie Junior III. prošlo
závodem zkušeně bez jediného pádu či většího zaváhání. Pódiová skladba byla stejně jako
u mladších označena jako nejlepší a dokonalá
salta s obraty na akrobacii a trampolíně jim vynesla nejen zlatý pohár, ale také obdiv a potlesk
diváků. Děvčata potvrdila, že nám mají stále co
ukazovat svými bezchybnými výkony. Právem si
zasloužily vítězství s velikým náskokem v prestižním závodě.
pokračování >>

Úterý

POWERLIFTING TRUTNOV
Trutnováci se na ME GPC 2016 v Rovaniemi –
Finsko rozhodně neztratili
Patrik Till soutěžil v disciplíně bench press a získal titul mistra Evropy v kategorii dorostenců
do 100 kg! A jako třešničku na dortu vybojoval
2. místo v absolutním pořadí! Libor Hurdálek se
na ME GPC 2016 v Rovaniemi účastnil komplexní
disciplíny – silový trojboj. Zapsal si 260 kg dřep,
160 kg bench press a 225 kg mrtvý tah = total
645 kg. V konečném hodnocení přivezl 1. místo
v kategorii 110 kg M5, 2. místo v absolutním pořadí Masters, evropský a světový rekord ve dřepu
260 kg. Z čeho máme obzvláště velkou radost, že
se synem Martinem Hurdálkem vybojovali pro
ČR 3. místo v pořadí národů v trojboji EQUIP.
Martin nepředvedl výkony úplně dle svých představ a silné disciplíny mu prostě nesedly. Výkony
320, 240, 250 = total 810 kg stačily na 2. místo.

STREETERZ TRUTNOV
Projekt STREETERZ a legální stěna v Trutnově
žije
SPARTAK TRUTNOV společně se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, otevřely
před měsícem legální stěnu na grafitti, a to přímo proti areálu Na Nivách. Tato stěna se týden
co týden mění a nové výtvory od začínajících či
již vykreslených sprejerů plní tuto stěnu. Stěna
začala žít a sloužit správnému účelu a my jsme
jenom rádi, že se tomu tak děje.

Středa

Sobota
Neděle

Adresa: Na Lukách 463, 541 01 Trutnov,
tel.: 731 516 744

Letní koupaliště a „léto plné zábavy“

Tenisový areál a změna ceníku
Od 1. 6. 2016 přišel provozovatel sportovních
zařízení se změnou ceníku pronájmu tenisových kurtů.
Pro návštěvníky, ale i sportovní nadšence je
k dispozici 7 upravených tenisových kurtů
za velmi příznivé ceny. Pro pohodlné využívání „Tenisového areálu“ je zde možnost
platby na účet 115-1843400277/0100 a on-line rezervace.
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* hodiny od 13:00 do 17:00 jsou prioritně vyhrazeny pro tenisové oddíly (nebudou-li obsazeny, jsou k dispozici veřejnosti)
informuje
Obsazenost kurtů a REZERVACE naleznete na
www.sportoviste-trutnov.cz

MEBYS Trutnov, s. r. o.
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MEBYS Trutnov, s. r. o., vrací na koupaliště
po roce opět dětský smích a zábavu. V sobotu 23. 7. 2016 čeká na návštěvníky tradiční
„FAMILY DAY“, který přináší opět spoustu zábavy a akce, a to nejen ve spolupráci se SVČ.
V srpnu pak otestujeme rychlost tobogánu
a vyhlásíme „KRÁLE TOBOGÁNU“ – díky časomíře si můžete již dnes trochu zatrénovat
a otestovat svou rychlost. O všech akcích a aktuálních změnách, a to v závislosti na počasí, Vás budeme včas a průběžně informovat
na našich stránkách a FB. Předběžný termín
uzavření krytého bazénu je 30. 6. 2016.
Na léto plné zábavy a úsměvů se těší kolektiv
LK MEBYS Trutnov, s. r. o.

TRUTBOARDERS TRUTNOV
Trutboarders je nově vzniklý oddíl pod SPRTAK
TRUTNOV, z. s., spojující všechny nadšence skateboardingu a longboardingu. Jsme tu pro všechny, kteří nechtějí prkno jenom nosit pod ramenem, ale hlavně jezdit! V poslední době právě
longboarding prožívá boom i mezi lidmi, kteří
by se na klasickém skateboardu báli svézt. Je
stabilnější, lépe jede i po nekvalitních površích,
a přináší tak radost z jízdy každému, kdo to nevzdá po prvním pádu. Cílem TRUTBOARDERS je
spojit co nejvíce lidí se stejnou vášní nebo chutí
naučit se lépe jezdit. Vždy je lepší, když máš tu
možnost něco odkoukat, nechat si poradit s nákupem prkna, pobavit se o místech, kde se dá
jezdit. Společně pak můžeme vyrazit na závody
nebo campy, kterých je po ČR nespočet. Čím více
nás bude, tím lépe!
Pokud jsi někde viděl longboard, nevíš jak na to,
chceš se to naučit – přihlas se!
Pokud už jezdíš a nebaví tě to hrotit o samotě –
přihlas se!
Pokud diktuješ první ligu a chceš se podělit se
svými zkušenostmi – přihlas se!

www.sportoviste-trutnov.cz

TĚLOVÝCHOVNÁ

www.lokotrutnov.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV, o. s.
www.lokotrutnov.cz

ATLETIKA
Atleti Lokomotivy Trutnov navazují
na úspěchy z roku 2015
Vedení atletického oddílu si vzalo za své, že
pokud má být oddíl úspěšný, musí mít kvalitní
trenérské zajištění. To se podařilo a v současné době chod oddílu zajišťuje celkem 10 kvalitních trenérů od přípravky až po dospělé.
Při počtu 200 registrovaných atletů má oddíl
obsazena v soutěžích všechna družstva. Nejlépe si vedou: přípravka dívky – 3. místo, st.
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žáci – 1. místo, st. žákyně – 3. místo, juniorky –
2. místo, junioři – 1. místo, muži – 2. místo,
ženy – 3. místo. V jednotlivcích má oddíl cca
10 borců ve špičce ČR, zúčastňují se prestižních mítinků, např. Memoriál L. Daňka v Turnově, kde Lada Pejchalová zvítězila výkonem
183 m ve skoku vysokém a splnila limit na MS
juniorů v Bydhošti a Matěj Červený zvítězil
v rozběhu na 200 m. Naposled se zúčastnili 2
čtvrtkaři druhého nejprestižnějšího mítinku
v ČR, Memoriálu J. Odložila v Praze, kde se
informuje
Matěj Červený časem 48,71 s zařadil mezi 3
nejlepší juniorské čtvrtkaře v ČR. Spolu s Ladou jsou adepty na medaile na MČR juniorů a reprezentační dres. Za Loko Trutnov je
na toto MČR nominováno 8 atletů a atletek.

PLAVÁNÍ
Šimánová „řádila“, dařilo se
i dalším, oddíl vyhrál v Hradci
Ústí nad Labem, Hradec Králové a znovu Ústí.
Tři kvalitně obsazené soutěže absolvovali
plavci Lokomotivy v květnu. Skvělou formou
se v poslední době prezentuje Klára Šimápokračování >>

nová, která při krajském poháru v Trutnově
atakovala časem 2:15,6 český dorostenecký
rekord na 200 m motýlek. Zaostala za ním jen
o tři desetiny. Trutnovská reprezentantka se
také představila v obou soutěžích na severu
Čech, kde v závodě na 400 m volný způsob
zvítězila a zaplavala nejlepší výkon mítinku
4:29,51. Dále přidala vítězství na 200 m motýlek a potvrdila splněný limit do reprezentace na příští sezonu a byla úspěšná i v dalších
závodech, kde vybojovala pět zlatých a tři
stříbrné medaile. Sbírku doplnila bronzem
v hlavním závodě na 200 m volný způsob.
V ústecké padesátce na Klíši byli dále úspěšní Helena Blahová (2-3-1), Eliška Šutriepková (1-1-0), Veronika Hůlková (1-0-1), Kateřina Holubová (0-2-1) a Aleš Umlauf (0-0-1).
V Hradci Králové plavalo 22 trutnovských
závodníků a hned 10 jich stálo na stupních
vítězů. Oddíl s velkou převahou vyhrál sou-

těž klubů. V individuálních závodech nejvíce zářila Klára Šimánová a Helena Blahová,
vezly medaile a ceny za čtyři vítězství. Zlato
na 100 m motýlek vybojoval Jakub Pásler. Se
stříbrem a bronzem se vracely Karolína Malíková a Eliška Šutriepková. Stříbro vybojoval
Tomáš Havelka a bronz Veronika Hůlková,
Filip Vlček, Karolína Šolínová a Radka Stoklasová.

TENIS
Trutnovské kurty vydaly postupující
na republiku, domácí jednička
Simona Křepinská slavila double
O možnost zajistit si postup na mistrovství
České republiky mladších žákyň v tenise se
od 14. 5. do 16. 5. 2016 bojovalo na antukových dvorcích v areálu u řeky Úpy. Trutnovský

oddíl pořádal Východočeský oblastní přebor.
Turnaje se zúčastnilo 32 hráček, domácí klub
měl ve hře 7 dívek, Simonu Křepinskou, Ester
Köhlerovou, Elišku Hrabalovou, Anetu Martincovou, Natálii Nývltovou, Kláru Melicharovou a Danielu Hrudíkovou. Už v prvním kole
se střetly Nývltová a Martincová. Po třísetové
bitvě se z postupu radovala Nývltová. Ve druhém kole proti sobě stály turnajová jednička
Křepinská a Nývltová. Favoritka Simona svou
oddílovou kamarádku vyprovodila z kurtu
dvěma kanáry. A trutnovské obsazení mělo
následně i jedno semifinále, kdy se Köhlerová
pokusila vzdorovat Křepinské. Ta ale potvrdila,
že je v klubu momentálně nejvýraznější Trutnovačkou, a postoupila do finále. Soupeřkou
Křepinské byla Nela Odehnalová. Do finále
lépe vstoupila domácí tenistka. Vyhrála úvodní set, ve druhé sadě se dostala do vedení, ale
pak zápas nabral jiný směr. Převahu na kurtu
i díky svému bekhendu získala o rok mladší
tenistka z Hradce Králové a druhý set otočila. V rozhodujícím třetím setu to nevypadalo
s domácí hráčkou dobře a nad Křepinskou se
vznášela hrozba odvracení mečbolů. K té však
nedošlo a třemi vyhranými gamy trutnovská
gymnazistka dotáhla set k vítězství. Mistrovství republiky mladších žákyň se uskuteční
5. až 10. července v Mostě.

TRIATLON DOLCE
Tradiční Triatlon Dolce se v oblíbeném rekreačním areálu uskuteční ve středu 10. srpna.
Závod je určený pro sportovce všech výkonnostních úrovní a skládá se z 400 m plavání,
12 km jízdy na horském kole a 3,5 km běhu.
Start dětského závodu na kratších tratích
je v 16:20, účastníci hlavního závodu skočí
do vody v 17 hodin. Kromě kategorií jednotlivců mužů a žen se můžete zúčastnit i populárních štafet. Nově budou vyhlášeny výsledky ve speciální kategorii poprvé pro úplné
nováčky a také v kategorii „Nad 100 kg“.
Vyhlášení výsledků tradičně doplní bigbítový
koncert. Více informací naleznete na www.
triatlondolce.cz.

NABÍDKA OPUŠTĚNÝCH PSŮ
Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,
Vrbová 459, Trutnov (v Poříčí naproti Kaře
přes most a doprava), tel.: 603 872 653
(v pracovní dny), 731 143 002 (víkend),
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-instituce/
utulek-pro-opustene-a-zatoulane-psy
Jiří Hejna
odbor životního prostředí
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