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označující místo, kde kdysi stála stará židov-
ská synagoga.

Ženy, které přežily pobyt v trutnovském 
koncentračním táboře.  
Zleva: Sara Tenenberg, Růžena Mojžíšová, 
Margot Slížová a Gerda Freiberg.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí, oddělení komunikace
Foto: Miloš Šálek

V TRUTNOVĚ BYL ODHALEN PANEL  
VĚNOVANÝ VĚZEŇKYNÍM  
Z MÍSTNÍHO KONCENTRAČNÍHO TÁBORA
V pondělí 9. května, den po státním svátku 
věnovaném konci druhé světové války, byl 
v Trutnově odhalen informační panel po-
jednávající o místním koncentračním táboře 
v Libči. „Mezigenerační paměť neexistuje, 
a proto si tak důležitou etapu našich dějin 
musíme připomínat alespoň takovýmto způ-
sobem,“ vysvětluje starosta Trutnova Ivan 
Adamec.
V okolí Trutnova bylo ve 40. letech 20. stole-
tí zřízeno hned několik nejprve pracovních, 
později koncentračních táborů. Všechny 
byly pobočkou koncentračního tábora Gross 
Rosen v Polsku a jedna z nich se nacházela 
v dnešní obci Libeč. Ve zdejší továrně pra-
covaly uvězněné židovské dívky. Právě jejich 
osudy připomíná nový panel, který se na-
chází hned u hlavní silnice v ulici Královecká. 

„Z bývalé továrny dnes můžeme vidět jen 
pozůstatky budov, i proto je potřeba budou-
cím generacím připomínat, k jakým hrůzám 
zde tehdy docházelo,” říká trutnovský sta-
rosta.
Slavnostní odhalení panelu se uskutečnilo 
za přítomnosti čtyř žen, které pobyt ve zdej-
ších koncentračních táborech přežily. Někte-
ré se dokonce o své příběhy při ceremoniá-
lu podělily. Slavnostního aktu se zúčastnila 
také iniciátorka výroby panelu, dcera jedné 
z přeživších, paní Marisa Fox-Bevilacqua.
Dalším místem, které připomíná utrpení ži-
dovských dívek v okolních koncentračních 
táborech, je městský hřbitov. Zde se nachází 
památník a 41 náhrobků. V Trutnově se dále 
nachází starý židovský hřbitov a památník „DRAK NIKDY NESPÍ“  

SLAVÍ ÚSPĚCH
Komiksová kniha Drak nikdy nespí zazna-
menala úspěch. Autory komiksu, který vyšel 
v loňském roce a vypráví středověkou legen-
du o založení města Trutnova, jsou Jiří Grus, 
Džian Baban a Vojtěch Mašek. 
Kniha získala 3. místo od odborné poroty 
na 1. ročníku soutěžní přehlídky turisticko-
propagačních materiálů TURIST PROPAG 
2016 pořádané v rámci veletrhu Regiony 
České republiky na Výstavišti v Lysé nad  
Labem, a to v kategorii Turistická informace 
roku 2016 – publikace. 

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí, oddělení komunikace
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Filatelisté v muzeu

Výročí bitvy roku 1866 se blíží a město Trutnov 
odhaluje oficiální program vzpomínkových 
akcí, které se uskuteční 25. a 26. června 2016. 
Letos výjimečně připravujeme dvoudenní pro-
gram, připomínáme si totiž 150. výročí této vý-
znamné historické události. Prusko-rakouská 
bitva, při které se utkalo téměř 65 tisíc vojáků, 
ovlivnila mnoho našich předků a jejich živo-
ty na dlouhou dobu. Akce je pořádána jako 
vzpomínka jak na hrdinství všech vojáků, kteří 
v této válce padli, tak na osudy trutnovských 
civilistů, kteří se do bojů dostali nechtěně.
V sobotu dopoledne po společném hudebně-
-tanečním vystoupení souborů Ritornello a Ba-
runka na Krakonošově náměstí zahájí program 
starosta města svým projevem a tradičním na-
třením pamětní desky. Poté bude následovat 
hraná scénka „Den v Trutnově za války 1866“ 

a také vernisáž výstavy v Muzeu Podkrkonoší 
s názvem 1866: Vítězství Rakušanů u Trutno-
va a tzv. Trutnovská zrada v prusko-rakouské 
válce. Odpoledne je pak nachystaná bitevní 
ukázka ve Starém Rokytníku. Dopravu do Sta-
rého Rokytníku zajistí autobusy, které budou 
vyjíždět ve stanovené časy z několika míst. 
Na další den je připraven koncert CK kadetní 
hudby v městském parku, následovat bude 
slavnostní pochod k Janské kapli, pietní polo-
žení věnců a mše za padlé a k poctě sv. Jana 
Křtitele v Janské kapli. Po celou dobu konání 
vzpomínkových akcí bude také přístupný Pa-
mátník gen. Gablenze a Janská kaple.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí, oddělení komunikace

Vzpomínkové akce k 150. výročí bitvy 
roku 1866 už mají svůj program

Setkání s Evou
Krátce po Pražském maratonu jsem požáda-
la Evu Vrabcovou Nývltovou a jejího manžela 
a zároveň trenéra Martina o schůzku, na níž 
jsem oběma chtěla vyslovit jménem vedení 
města poděkování za úspěšnou reprezenta-
ci nejen při tomto závodě. Asi většina z nás 
ví, že Evina velmi dobře reprezentovala naši 
republiku, potažmo naše město v minulých 
letech na lyžařských běžeckých závodech 
doma i v zahraničí a že se zúčastnila v tomto 
sportu již tří zimních olympiád. Za své úspě-
chy na lyžích se stala oprávněně 4x nejlepší 
sportovkyní města v letech 2005, 2006, 2013 
a 2014. Někteří zasvěcení také vědí, že velmi 
dobře doplňkově závodí na atletickém oválu 
a že se také velmi pěkně umístila na silnič-
ních bězích v Běchovicích, které v loňském 
roce dokonce vyhrála a mezi muži obsadila 
krásné 15. místo. V letošním roce, po překo-
nání zdravotních problémů, úspěšně starto-
vala na některých silničních bězích v rámci 
RunCzech, ale i na Pražském půlmaratonu, 
který byl zároveň kvalifikací na evropský 
šampionát v půlmaratonu. Svým časem  
1 h 11 min a 6 vteřin zaostala jen 4 vteřiny 
za nejrychlejším výkonem všech dob. V závo-
dě obsadila 10. místo jako nejlepší z českých 
žen a kvalifikovala se na evropský šampi-
onát. Na nedávném Pražském maratonu, 
který časem 2:30:10 h vyhrála jako nejlepší 
Češka a šestá celkově, splnila limit na letní 
olympijské hry do Ria. Stává se tak pátým 
sportovcem (4 ženy a 1 muž), který se zúčast-
ní jak letních, tak zimních OH.

Kdo by chtěl Evu vidět závodit v trutnov-
ských ulicích, má jedinečnou příležitost  
29. 5. 2016, kdy bude startovat na OlfinCar 
Trutnovském půlmaratonu 2016. 
To byl jen částečný výčet úspěchů, které má 
tato nenápadná skromná sportovkyně za se-
bou. Lze si jen přát, aby si začínající sportovci 
vzali příklad z její poctivé přípravy, skrom-
ného vystupování a odpovědnosti k trénin-
ku i k závodům. A Evině přejeme, aby jí to 
stále tak dobře běhalo jako doposud, aby se 
jí vydařily starty na olympiádě i evropském 
šampionátu v půlmaratonu, ale samozřej-
mě i na jiných, méně významných závodech. 
Jménem vedení města jí děkujeme za vzor-
nou reprezentaci Trutnova.

Ing. Hana Horynová
místostarostka

Také trutnovští filatelisté přispějí svou troš-
kou do mlýna k oslavám 150. výročí bitvy 
1866. V Muzeu Podkrkonoší otevřou v sobo-
tu 25. 6. 2016 před vernisáží výstavy příleži-
tostní poštovní přepážku (PPP), na níž bude 
možno získat krásné příležitostní razítko 
od známé výtvarnice paní Marie Svobodo-
vé, dále dopisnici s kresbou trutnovského 

výtvarníka Miloše Trýzny a R-nálepku s tex-
tem 150 let prusko-rakouské bitvy. Na poště 
bude CN APOST s textem Trutnov 1 150 r. 
bitvy. Kdo by nestihl otevření PPP v sobotu 
dopoledne, ještě bude možnost získat pří-
ležitostní razítko, CN APOST a R-nálepku 
v pondělí 27. 6. 2016 na trutnovské poště. 
Tímto malým přispěním chce trutnovský 
klub filatelistů prezentovat svoji činnost 
a filatelistickým sběratelům poskytnout další 
úlovek do jejich sbírek.

Pavel Janata
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Mateřské centrum KAROlínka
ČERVEN 2016
PONDĚLÍ
8:00  –  12:00  Školka  nanečisto  –  příprava dětí 
na „školkový režim“ pro přihlášené děti.  
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 nastávají-
cích a novopečených maminek. 
9:30 – 10:15 Žížalky – cvičení pro maminky s le-
žícími miminky (od 4 měsíců). Lektorka Nicole 
Lisá.
10:15  –  11:00  Broučci  –  cvičení pro maminky 
s lezoucími miminky. Lektorka Nicole Lisá.
STŘEDA 
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:00 – 9:45 Svišti – cvičení pro maminky s chodí-
cími 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
ČTVRTEK
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi, 
kreativní dopoledne
10:00  Výtvarná  dílnička  pro  rodiče  s  dětmi  – 
lektorka Šárka Linková.
PÁTEK
8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky s dětmi
10:00 – 10:30 Zpívání s Drážou a Blankou – spo-
lečné muzicírování, poznávání základních dět-
ských a lidových písní, tanečky, první zkušenost 
s hudebním nástrojem. 

Připravujeme: 
l Seminář ABY ZÁDA NEBOLELA – čtvrtek 2. 6. 
od 9 do 11 h – naučíte se zásady školy zad, vhod-
né polohy při pracovních činnostech, správné 
nošení a zvedání dětí, manipulace s miminkem 
včetně cvičení. Lektorka Mgr. Pavla Brandová, fy-
zioterapeut. Cena 149 Kč.
l Závěrečný  koncert  CVRČKŮ  MUZIKANTŮ  – 
sobota 4. 6. od 14 h v Koncertní síni Bohuslava 
Martinů. Zveme širokou veřejnost na neobyčej-
né vystoupení malých muzikantů.
l Seminář pro rodiče CO  DĚTI  POTŘEBUJÍ?  – 
čtvrtek 16. 6. od 17 do 20 h – každé dítě má tři 
přirozené potřeby. Rodiče mají mnoho možností 
a příležitostí, jak tyto potřeby naplňovat nebo ig-
norovat. Které to jsou a proč jsou tak důležité? 
Lektorka Mgr. Andrea Žilková, Ph.D., psychotera-
peutka a speciální pedagožka. Cena 149 Kč. Zá-
vazná registrace na e-mail: info@mckarolinka.cz
l DEN OTCŮ aneb Táta frčí – neděle 19. 6. spor-
tovní odpoledne v Dolcích pro celou rodinu. Více 
informací naleznete na webových stránkách.
l CESTOVÁNÍ S DĚTMI – čtvrtek 16. 6. od 10 h 
– povídání jak výhodně koupit letenku, zaba-
vit dítě v letadle, doporučení a praktické rady 
na cestu.

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:
4. 6. a 5. 6. – Dentinum, s. r. o., Polská 91/14, 
Trutnov, tel.: 499 815 120
11. 6. a 12. 6. – MUDr. Miroslav Voženílek, 
Polská 91/14, Trutnov, tel.: 499 814 867
18. 6. a 19. 6. – MUDr. Miroslava Vojáčková, 
Polská 91/14, Trutnov, tel.: 499 815 229
25. 6. a 26. 6. – MUDr. Simona Vykouřilová, 
zubní ordinace čp. 35, Hajnice, tel.: 499 393 810

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

Centrum služeb Svazu postižených  
civilizačními chorobami v České republice, z. s.
Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 – Karlín, 
tel.: 224 812 225, e-mail: centrum@spcch.cz, 
www.spcch.cz

ROZCHODÍME CIVILKY  
V TRUTNOVĚ
KDY: středa 21. 6. 2016
V KOLIK: sraz ve 13:00 h 
Start pochodu ve 13:30 h
MÍSTO: Trutnov, městský park u České lesnické 
akademie Trutnov
Délka trasy: od 0,5 km do 2 km, každý podle 
svého
Doprovodný program: ukázky a výuka chůze 
s holemi nordic walking, netradiční hry, tré-
nování paměti, měření BMI, měření tlaku. 
Vítáni jsou všichni – děti, dospělí, školáci, ma-
minky s kočárky, senioři, rodiny s dětmi, spor-
tovci… Pokud máte hole nordic walking, vez-
měte si je s sebou. Pro ty, kdo nemají, budou 
na místě k zapůjčení. Generálním partnerem 
projektu jsou Lesy ČR, s. p.

KRÁTCE

Matriční události v dubnu 2016
Narozené děti
V dubnu v trutnovské porodnici přišlo 
na svět celkem 48 dětí, 25 chlapců a 23 
děvčat. Novými občánky města Trutnova se 
stalo 11 děvčátek a 7 chlapců.

Uzavřené sňatky
V měsíci dubnu v Trutnově uzavřelo man-
želství 13 párů, z toho 3 sňatky byly uza-
vřeny před římskokatolickou církví.

Úmrtí
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově cel-
kem 39 občanů, 15 mužů a 24 žen. Z celko-
vého počtu bylo 15 úmrtí občanů Trutnova, 
8 mužů a 7 žen. K dalším dvěma úmrtím 
došlo v Pilníkově a Horní Olešnici.

Jubilea a vítání občánků
Členky komise pro občanské záležitosti 
navštívily v průběhu měsíce dubna při vý-
znamných životních jubileích celkem 35 
trutnovských spoluobčanů s gratulací, ky-
tičkou a malým dárkem. Všem jubilantům 
při této příležitosti ještě jednou blahopře-
jeme.

Tropik trhy Trutnov
Prodej akvarijních a terarijních zvířat, exo-
tického ptactva, květin, krmiv, pomůcek 
a potřeb, literatury.
Adresa: Národní dům, Trutnov
Datum: 25. 6. 2016 od 9 do 12 hodin
Informace: www.tropik-trhy.cz
Pořadatel: Institut zážitkové pedagogiky

Taxi Novodobá sanitka
Novodobá sanitka funguje již přes čtyři roky 
a má téměř 30 poboček po celé České repub-
lice. Posláním Novodobé sanitky je poskytnout 
komfortní přepravu do zdravotnických zaří-
zení lidem nemajícím nárok na sanitní vůz či 
bez možnosti dopravit se jiným způsobem. 
Samotnou přepravou však služby nekončí. Bě-
hem přepravy poskytujeme zdarma doprovod 
z bytu či ordinace, vyzvedneme léky, poskytu-

jeme asistenci při vyřizovaní formalit na úřa-
dech, při nákupech, zapůjčíme invalidní vozík, 
dětskou autosedačku včetně kočárkového 
podvozku atd. Přeprava je zajišťována osobní-
mi vozy, které mají interiér ošetřený nanotech-
nologií ničící bakterie a viry. Pracujeme pondělí 
– pátek od 6 do 16 h nebo dle domluvy. 
Více informací podá Kamil Kvášovský, tel.: 
605 035 446, e-mail: trutnov@novodobasanit-
ka.cz, www.novodobasanitka.cz

V dubnu bylo na Staré radnici přivítáno 
do života a zapsáno do pamětní knihy 
města Trutnova 34 nových trutnovských 
občánků.

Dne 6. května oslavila své 102. narozeni-
ny pátá nejstarší občanka města Trutnova, 
paní Jiřina Peřinová. Jubilantka se těší dob-
rému zdraví, ráda si přečte knihy o historii 
a zajímá se i o aktuální společenské dění. 
Žije společně se svou vnučkou, která kromě 
svých pracovních povinností o svou babič-
ku svědomitě a ráda pečuje. 

Paní Peřinové touto cestou ještě jednou  
srdečně blahopřejeme.  

Bc. Helena Potočková 
matrikářka

Sobota 28. května 2016
Radnice 10:00–16:00

ochutnávka českých, moravských a zahraničních vín
Krakonošovo náměstí 16:00–22:00

posezení u vína

Karel Kahovec j.h.
Cimbálová muzika T. Zouhara z Drásova

Jakž Takž Trutnov, Kasteláni

Karel IV. moudrý panovník a vinař 1316–2016

Soutěž Dračí víno 2016

www.vinaritrutnov.cz

12.

TRUTNOVSKÉ
VINAŘSKÉ SLAVNOSTI

AGNES
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ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMUJÍ

Městské zásahy Trutnov 2016 
– nápady pro lepší město
Urban Interventions – Ideas 
For Better City

Městské zásahy jsou otevřeným projektem, 
který vznikl v roce 2007 v bratislavském ate-
liéru Vallo Sadovský. Po velkém úspěchu v Bra-
tislavě byl projekt reprízován v Praze, Brně, 
Jablonci nad Nisou, Kladně a dalších městech. 
Letos se bude díky spolku TUarch a za podpo-
ry města konat i v Trutnově. Hlavním cílem 
akce je najít ve městě problematická místa 
a navrhnout řešení, která by je mohla zkulti-
vovat a zpříjemnit tak obyvatelům jejich kaž-
dodenní život.
Spolek TUarch, tvořený trutnovskými rodáky 
a architekty, přináší projekt Městské zásahy 
do Trutnova poprvé a rovnou s workshopem, 
promítáním, výstavou i veřejnou besedou. Ne-
jen ta by měla podnítit diskuzi a později i sna-
hu o řešení problémů, na které mohou díky 
interaktivnímu webu www.mestskezasahyt-
rutnov.cz upozornit laici i odborníci. 

odborníků na tuto problematiku s obyvateli 
Trutnova, kteří nejlépe zhodnotí, co je zde 
skutečně trápí, je velmi smysluplná. Líbí se mi 
také, že bude zapojena i mládež. Společně 
totiž vytipují „bolavá“ místa a navrhnou pro 
ně lepší architektonické řešení, které bude 
splňovat požadavky moderní doby,“ sděluje 
starosta města Mgr. Ivan Adamec. 
Názory a podněty k zásahům lze kromě webo-
vých stránek vyjádřit i připíchnutím špendlíku 
na mapu Trutnova ve vybraných městských 
budovách. Jejich přesné umístění najdete 
na webu a facebooku. 

PROGRAM:
ZAHÁJENÍ
Čtvrtek 19. května 2016 19:00 h, Klub Kabinet, 
Pavla Křížkovského 237/1, Trutnov
Projekt Městské zásahy Trutnov 2016 odstar-
tovala úvodní přednáška a beseda s organi-
zátory akce, trutnovskými rodáky a architekty 
Michalem Rouhou (Povětroň), Janem Veisse-
rem (ORA) a Benediktem Markelem v Klubu 
Kabinet. Hlavním tématem byl veřejný prostor 
v Trutnově a otázky: Jaká jsou bolavá místa 
našeho města? Jak je možné tvář veřejného 

pokračování >>

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města Trutnova na zasedání dne 
25. 4. 2016 přijalo usnesení č. 2016-53/2, kterým 
schválilo záměr prodeje nemovité věci – volné 
bytové jednotky o velikosti 1 + 2 v domě čp. 
264 na st. p. 276, Lípové náměstí, v části obce 
Poříčí, v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, 
včetně spoluvlastnických podílů na společných 
částech domu a pozemku st. p. 276 ve výši 
8814/68416, v rozsahu znaleckého posudku 
ze dne 7. 7. 2014 a Prohlášení vlastníka ze dne  
7. 1. 2008. Prodeji bude předcházet nové 
obecné zveřejnění s úvodní cenou pro jednání 
ve výši 495.000 Kč, neuplatní se Zásady pro pro-
dej, neuplatní se 20% sleva ze sjednané ceny.

Volná bytová jednotka č. 264/4 
v čp. 264 Lípové nám. Trutnov, 
Poříčí
na st. p. 276 (536 m2) včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku 

zdroj pro hlavní část Městských zásahů Trut-
nov 2016 – samotné autorské návrhy.

VÝZVA ARCHITEKTŮM
Během měsíce května bude zveřejněna výzva 
architektům, studentům, umělcům a dalším, 
aby na libovolné místo navrhli svůj architek-
tonický zásah. A rozhodně nemusí jít o velký 
projekt, i malý a levný zásah může často způ-
sobit velké pozitivní změny. Dokladem mohou 
být výsledky z Městských zásahů, které již pro-
běhly. Při nich se řadu projektů podařilo posu-
nout až do realizace. „Někdy stačí pár stromů, 
lavička na správném místě nebo úprava režimu 
dopravy a pěších propojení. Jde o to objevit 
a využít potenciál jednotlivých míst,“ dodávají 
organizátoři akce. Uzávěrka pro odevzdání ná-
vrhů je stanovena na 31.08.2016. Autoři vytvá-
řejí své návrhy bez nároku na honorář. „Není 
to architektura zadarmo, ale je to architektura 
jako dar městu,“ říká spoluautor ideje Měst-
ských zásahů architekt Matúš Vallo.

WORKSHOP
V polovině července proběhne v Trutnově 
workshop, jehož ambicí je oživit nábřeží řeky 
Úpy. Během týdenní akce vznikne nový dřevěný 
mobiliář či umělecká instalace. Přesná podoba 
vzejde z interakce místních obyvatel, studentů 
architektury a přizvaných odborníků. Podmínky 
účasti budou upřesněny do konce května.

VÝSTAVA
Výstava proběhne v říjnu 2016 ve veřejném 
prostoru v centru města. Představí množství 
nápadů věnovaných městu a může se stát od-
razovým můstkem pro zlepšení konkrétních 
míst. Při vernisáži budou návrhy prezentovat 
i samotní autoři a veřejnost bude mít možnost 
zapojit se do diskuze.  

Organizátoři projektu: 
TUarch, z. s., Ing. arch. Michal Rouha, Ing. arch. 
Jan Veisser (ORA), Ing. arch. Benedikt Markel
Autoři  ideje  Městských  zásahů:  Ing. arch. 
Matúš Vallo a Ing. arch. Oliver Sadovský (Vallo 
Sadovsky Architects) 
Kontakt: e-mail: zasahy@tuarch.cz
Projekt „Městské zásahy“ je realizován s pod-
porou města Trutnova.

Bc. Marek Hlíza
odbor rozvoje města

K zamyšlení nad stávajícím fungováním veřej-
ného prostoru jsou vyzváni architekti, umělci, 
studenti a zejména všichni obyvatelé Trut-
nova, kteří nejlépe vědí, na jakých místech 
potřebuje Trutnov „zásah“. Na webových 
stránkách projektu mohou sdílet zkušenosti 
s konkrétními místy po celém městě. Může se 
jednat o špatně udržovaný park, nevyužívané 
budovy či nebezpečnou ulici, každé město 
něco trápí. Úkolem projektu je vyzvat místní 
i ostatní architekty, aby bezplatně navrhli, jak 
tato místa vyléčit. Všechny návrhy pak budou 
k vidění na říjnové výstavě v centru města. 
„Nemůžeme zajistit, aby všechna přání byla 
splněna. Můžeme však zcela konkrétně zacílit 
na bolavá trutnovská místa, se kterými se den-
nodenně potýkáme. Cílem je najít problém 
a umět jej pojmenovat,“ vysvětluje Michal 
Rouha, jeden ze zakladatelů spolku TUarch. 
V červenci bude uspořádán i workshop, v rám-
ci kterého vznikne nový dřevěný mobiliář či 
umělecká instalace oživující nábřeží řeky Úpy. 
Městské zásahy budou zakončeny v říjnu vý-
stavou všech návrhů. 
„Přivést projekt Městské zásahy do Trutnova 
hodnotím jako výborný nápad. Spolupráce 

prostoru ovlivňovat a jak se může zapojit sku-
tečně každý? 
PROJEKCE FILMU Urbanised, USA/Velká Bri-
tánie, 2011, 85 min. (vstupné dobrovolné) 
po besedě, okolo 20:00 h. Součástí večera byla 
projekce inspirativního dokumentárního filmu 
Urbanised. Kdo má výsadu udávat tvar a tvář 
našich měst a jakým způsobem to dělá? Jaký 
vliv má vzhled a koncepce měst na naše životy? 
Dokument zkoumá širokou škálu urbanistic-
kých projektů ve dvanáctce měst napříč celou 
planetou, od iniciativ zasahujících do masivní 
infrastruktury až po dočasné zásahy. Urbanised 
tak otevírá globální diskuzi o budoucnosti na-
šich měst.

SBĚR PODNĚTŮ
Na webových stránkách www.mestskezasa-
hytrutnov.cz je možné až do 31.08.2016 při-
dávat podněty na místa v Trutnově, která 
potřebují z různých důvodů zásah. Zároveň 
ke sběru podnětů budou sloužit mapy umís-
těné na významných místech města. Na nich 
budou moci zájemci označit špendlíkem mís-
ta, která by si podle nich zasloužila pozornost. 
Tento sběr podnětů bude sloužit jako databá-
ze problematických míst, ale i jako inspirační 

Zdroj: http://www.mestskezasahytrutnov.cz
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v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části obce 
Poříčí
podlaží číslo jednotky velikost      
2. NP 264/4 2+1        

podl. plocha úvodní cena pro jednání 
88,14 m2 495.000 Kč

V domě je celkem 5 bytových jednotek a 1 neby-
tový prostor. Předmětem prodeje je bytová jed-
notka, která je volná. Výměra bytové jednotky je 
včetně příslušenství (sklepa).
Nabídky označené „NEOTVÍRAT“ s heslem „Lí-
pové náměstí 264/4“ se přijímají v zalepených 
obálkách na adrese MěÚ, INFORECEPCE, pan 
Šmída, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. 
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém ří-
zení je složení kauce (peněžité jistoty) ve výši 
10.000 Kč. Kauce musí být složena bezhoto-
vostním převodem na bankovní účet města 
Trutnova, vedený u Komerční banky, číslo účtu: 
6015-124601/0100, variabilní symbol: 3629452, 
konstantní symbol: 0558. Do zprávy pro příjemce 
je nutné uvést své jméno a příjmení, příp. název 
právnické osoby. Kopie dokladu o zaplacení kau-
ce musí být přiložena k nabídce.
Kupujícímu bude započtena kauce do smluvní 
ceny kupovaného bytu. V případě, že prodej ne-
bude uskutečněn ze strany prodávajícího, bude 
kauce vrácena zpět po rozhodnutí zastupitelstva 

města a bude vyplacena na účet složitele. V pří-
padě neuskutečnění prodeje ze strany kupujícího 
propadá kauce ve prospěch města. Podmínkou 
prodeje je také složení celé kupní ceny před pod-
pisem kupní smlouvy; v případě zájmu lze nejprve 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Na na-
bídky, u nichž nebude kauce v požadované výši 
a ve stanovené lhůtě složena, nebude brán zřetel.
Obálku s nabídkou a kopií dokladu o zaplacení 
kauce (s uvedením čísla účtu pro možnost vráce-
ní kauce) je třeba podat tak, aby byla k dispozici 
na určeném místě pro příjem nabídek nejpozději 
do 29. 8. 2016 do 12:00 h. K záměru je také mož-
no podat připomínky nebo námitky písemným 
podáním, nejpozději však do doby možnosti po-
dání nabídky (do 29. 8. 2016 do 12:00 h). Veřejná 
prohlídka bytu se uskuteční na požádání.
Otevírání obálek bude provedeno dne 30. 8. 
2016 v 8:00 h v malém sále Městského úřadu 
Trutnov. Žadatelé mohou být přítomni.
O způsobu prodeje a konečném schválení pro-
deje rozhoduje Zastupitelstvo města Trutnova. 
Město Trutnov si vyhrazuje právo od záměru 
prodeje odstoupit či změnit podmínky.
Bližší informace obdržíte v kanceláři č. 408 Městské-
ho úřadu v Trutnově nebo na telefonu 499 803 281.

Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města

  ZPRÁVY Z MĚSTA

ZŠ Komenského je oficiálním 
prodejním místem panenek 
UNICEF!
V rámci Kufrového jarmarku můžete 
zakoupit také panenku UNICEF. Panen-
ky jsou vyráběny dobrovolníky a každá 
z nich představuje skutečné dítě, které 
bude v rámci očkovací kampaně UNICEF 
v rozvojových zemích proočkováno pro-
ti šesti hlavním smrtelným dětským cho-
robám (spalničky, záškrt, černý kašel, 
tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). 
Rodina či jednotlivec, který panenku 
adoptuje (tj. koupí), obdrží spolu s panen-
kou blahopřání UNICEF, které zašle tvůr-
ci panenky se zprávou, že jeho panenka 
našla „svoji rodinu“. Cena jedné panenky 
je 600 Kč, a pokud některou adoptujete, 
na požádání Vám bude vystaveno potvr-
zení o přijetí bezúplatného plnění, neboť 
jde o formu daru a podle par. 15, resp. 
par. 20, mají plátci daně z příjmů nárok 
na odečet daru ze základu daně.

Mgr. Ivana Dvořáková

Vzácná listina z časů prvního 
lucemburského krále
Letošního 14. května jsme si připomněli  
700. výročí narození císaře a krále Karla IV., 
„největšího Čecha“ a nejvýznamnějšího pa-
novníka, za jehož vlády dosáhlo české krá-
lovství nevídaného rozkvětu. Do Čech se Ka-
rel, pobývající z vůle svého otce krále Jana 
Lucemburského od roku 1323 u královského 
dvora ve Francii, vrátil jako jeho zástupce 
v roce 1333. Kromě snahy postavit zpátky 
na nohy zuboženou zemi bylo od počátku 
jeho cílem opětné získání šlechtou neprávem 
drženého korunního majetku včetně patro-
nátů ke kostelům.

Zdejší křižovníci pražského kláštera sv. Petra 
na Zderaze mající obavu ze ztráty zprvu pro-
blematicky nabytého patronátu nad koste-
lem ve Starém Trutnově (nynějším Trutnově 
- Horním Starém Městě) proto hledali pomoc 
u samotného papeže. Získání patronátního 
práva k tomuto kostelu v roce 1313 od Jana 
z Vartemberka jim totiž nebylo Janem Lu-
cemburským uznáno, neboť náleželo králi 
a nikdo jiný o něm nemohl bez jeho vědomí 
a souhlasu rozhodnout. 
V roce 1325 jim však král Jan zmíněné pat-
ronátní právo daroval. O deset let později, 
v roce 1335, v době velkých změn uskuteč-
ňovaných postupně kralevicem Karlem, si 
Janovo darování nechávají potvrdit od teh-

dejšího papeže Benedikta XII. Benediktovu 
odpověď zachovala vzácná, latinsky psaná 
pergamenová listina opatřená dnes již ztrace-
nou papežskou pečetí, datovaná v Avignonu  
5. prosince prvého roku jeho pontifikátu. Ulo-
žena je ve Státním okresním archivu v Trutno-
vě (SOkA Trutnov, Sbírka dokumentace, sig. 
92/8), kde si ji lze prohlédnout. 
Benedikt XII. v ní, jak bylo zvykem v tehdej-
ších papežských listinách, posílá milovaným 
synům, proboštu a sboru kláštera zderazské-
ho pozdravení a apoštolské požehnání. Jejich 
žádost je dle něho spravedlivá a nic nebrání jí 
vyhověti. Následně sděluje: „Slavný český král 
Jan Lucemburský, kdysi patron kostela ve Sta-
rém Trutnově, chtěje pozemské v nebeské 
a pomíjející ve věčné šťastnou záměnou pro-
měniti, po zbožné a obezřetné úvaze daroval 
patronátní právo k tomuto kostelu nám a va-
šemu klášteru...,“ a odvolává se na k tomu 
vyhotovený královský reskript (písemné 
rozhodnutí panovníka) opatřený pečetí sa-
motného krále, kde je vše obsažněji řečeno. 
Královo rozhodnutí papež schvaluje, sděluje, 
že není možné se proti němu stavět nebo jej 
napadnout, a  ty, kteří by tak učinili, varuje 
před božími tresty.  
Fotografie vzácného dokumentu, jehož ma-
jetkem je Římskokatolická farnost Trutnov 
-Horní Staré Město, je publikována se sou-
hlasem jejího současného duchovního správ-
ce P. ThMgr. Teodora Mateuzse Pajaka, MSF. 
Poděkování dále náleží SOkA Trutnov za po-
skytnutí fotografie listiny a kopie vánočního 
PF prof. Josefa Beneše pro rok 1948 obsahu-
jícího překlad listiny a také Jiřímu Bockovi ze 
SOkA v Liberci, z jehož článku Trutnov v lis-
tinách zderazského kláštera (Archeologické 
rozhledy LXIV-2012. s. 788-792) jsem čerpala 
informace o lucemburské době v Trutnově, jíž 
se jako badatelka hodlám věnovat.  

Mgr. Alena Křivská
kronikářka města Trutnova 

ZŠ Mládežnická  
v evropském objetí
Den Evropy je na naší škole realizován kaž-
dým druhým rokem formou výchovně-vzdě-
lávacího projektu, jehož se účastní celý druhý 
stupeň. Letos se uskutečnil 11. května a byl 
příjemným výsledkem aktivity žáků, kteří de-
finovali a v přehledných konturách zarámo-
vali obsah a formu celé akce. 
Jako každý projektový den, který je svým 
obsahem a organizací náročný, i tento vy-
žadoval poměrně dlouhou a systematickou 
předchozí přípravu. Žáci zvolili jednotlivá 
témata, tj. dané evropské národní státy, kte-
rá zpracovávali napříč několika vyučovacími 
předměty z hlediska geografické, historické 
či společensko-kulturní problematiky. Každá 
třída se tak na jeden den stala informační 
vstupní branou zemí, které sahají od stude-
ných dálav skandinávské oblasti k prosluně-
ným břehům moře Středozemního. Vybrané 
skupinky mluvčích svým spolužákům prezen-
tovaly pohled na tyto země prostřednictvím 
rozumně zvolených výkladů doprovázených 
širokou škálou vlastnoručně zhotovených te-
maticky zaměřených expozic, z nichž mnohé 
snesly opravdu přísná výtvarná kritéria. 
Pro odlehčení a změnu rytmu byla pro žáky 
v tělocvičně školy připravena zeměpisná 
soutěž, při níž bylo zapotřebí zapojit kromě 
hlavy i pohybové ústrojí, a pozvednout tak 
nejen ducha, nýbrž i tělo. Dalším zajímavým 
zpestřením byla cestopisná přednáška pana 
učitele Heteše, který se s dětmi podělil o vel-
ké množství zážitků ze svých cest po evrop-
ském regionu.
Závěrem dne žáci prodiskutovali smysl akce 
a zhodnotili její přínos v dané vzdělávací 
oblasti, ocenili jednotlivé třídy z hlediska 
prezentace a připravenosti. Nezbývá než po-
děkovat jak žákům, tak i učitelům, kteří jim 
poskytli během přípravy i v průběhu realizace 
projektu svou podporu, prostor a podali po-
mocnou ruku, když bylo zapotřebí.

Mgr. Bc. Jiří Erben
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Příměstské tábory s MELUZÍNKEM

Oblastní charita Trutnov se v loňském roce 
úspěšně zapojila do projektu na základě výzvy 
Programu švýcarsko-české spolupráce, který 
zaštiťuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Zámě-
rem projektu je rozvoj paliativní péče v regio-
nu Trutnova a okolí. Získané finance přispívají 
ke zkvalitnění a zefektivnění služby domácí 
hospicové péče, kterou trutnovská charita po-
skytuje terminálně nemocným pacientům dle 
Koncepce domácí hospicové péče Charity ČR 
již několik let. 
Projekt mimo jiné umožnil zahájit odborné 
vzdělávání všeobecných sester v Inovačním 
kurzu výuky v předmětu paliativní medicína, 
jehož garantem je prof. MUDr. Stanislav Filip, 
DSc., z Kliniky onkologie a radioterapie Fa-
kultní nemocnice Hradec Králové. V jednotli-

vých přednáškách připravených pro všeobecné 
sestry se odborní lektoři věnují specifickým 
lékařským, etickým, psychosociálním i právním 
aspektům péče poskytované terminálně ne-
mocným pacientům. Zároveň je kurz zaměřen 
i na praktická témata a konkrétní situace vzni-
kající při  poskytování této mimořádně nároč-
né služby, jako např. řešení urgentních stavů 
v domácím prostředí nebo komunikace s nevy-
léčitelně nemocným a jeho pečující rodinou.

Bc. Dita Kujovská

l  Podpořeno z Programu švýcarsko-české spo-
lupráce

l  Supported by a grant from Switzerland 
through the Swiss Contribution to the en-
larged European Union

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, po-
hybem i hudbou. ČJ + AJ po celý den. Velký 
důraz 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 týdne-
ch, 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/1 h)
2 týdny – 5.900 Kč (110 h, 53,60 Kč/1 h)
3 týdny – 7.500 Kč (165 h, 45,50 Kč/1 h)
měsíc – 9.500 Kč (242 h, 39 Kč/1 h)
Program:
04.07. – 08.07. – Pohádkový týden
11.07. – 15.07. – Cesta kolem světa
18.07. – 22.07. – Indiánské léto
25.07. – 29.07. – Olympijský týden
01.08. – 05.08. – Pohádkový týden
08.08. – 12.08. – Cesta kolem světa
15.08. – 19.08. – Indiánské léto
22.08. – 26.08. – Olympijský týden

Oblastní charita Trutnov

RIAPS Trutnov,  
Kontaktní 
centrum
„Ženy v síti“, tak pracovníci Kontaktního centra 
RIAPS Trutnov nazvali akci, která by měla širo-
kou veřejnost seznámit s problematikou velmi 
specifické skupiny uživatelů návykových látek, 
konkrétně žen a matek. 
Olga Trunečková, hlavní organizátorka, před-
stavuje smysl a obsah akce: „S touto specifickou 
klientelou se potkáváme stále častěji. Nejenom 
kvůli tomu, že žen, které pečují o dítě a součas-
ně mají potíže s návykovými látkami, přibývá, 
ale i proto, že se o tento problém stále více za-
jímají pracovnice sociálně-právní ochrany dětí 
a další profesionálové. V této souvislosti nás 
napadla myšlenka věnovat se tomuto tématu 
detailněji. A jednou z aktivit je i koncert, který 
pořádáme. Podařilo se nám sehnat bluesmana 
z USA Chrise Bergsona, zpěváka a kytaristu, 
který byl uveden do Bluesové síně slávy v New 
Yorku. Toho doprovodí tuzemští hudebníci Lu-

káš Kytnar a Tomáš Hobzek. Komu se líbí blues 
ve špičkovém provedení, má tedy mimořádnou 
příležitost. Koho hudba oslovuje jen okrajově, 
ten může přijít na neméně významnou část pro-
gramu. Tou je promítání krátkých videovstupů 
na konkrétní témata týkající se právě proble-
matiky žen a matek – uživatelek návykových 
látek. Podařilo se nám oslovit přední odborní-
ky, kteří se tématem zabývají a mají k němu co 
říci, to vše ve spolupráci se studenty adiktologie 
na 1. LF UK v Praze. Konkrétně se bude hovo-
řit o ženských traumatech, právních otázkách, 
rozdílném pohledu společnosti na zneužívání 
drog ženami a muži a dalších tématech.“
Protože by nebylo v silách organizace, která se 
zabývá poskytováním zdravotních a sociálních 
služeb, zorganizovat takovou akci z vlastních 
prostředků, bylo potřeba sehnat další subjekty 
ochotné se na akci podílet. „Touto cestou bych 
chtěla poděkovat sponzorům, kteří na akci při-
spěli, a dále spolupracujícím organizacím – SCT 
UFFO Trutnov a České asociaci studentů adikto-
logie,“ doplňuje Olga Trunečková.
Kde  a  kdy?  „Ženy  v  síti“,  SCT  UFFO  Trutnov,  
19. 6. 2016, 19:00 h, vstup zdarma.

VOŠZ a SZŠ  
TRUTNOV – nabídka
Chcete studovat zajímavý obor a získat dob-
rou perspektivu na trhu práce v Čechách 
i v EU? Na naší škole Vám nabízíme studium 
oboru Diplomovaná všeobecná sestra – denní 
forma. 2. kolo přijímacího řízení  pro školní 
rok 2016/2017 se bude konat 24. 8. 2016. Při-
hlášku lze podat do 12. 8. 2016. Následně se 
uskuteční ještě 3. kolo v termínu 29. 9. 2016, 
podání přihlášky je do 16. 9. 2016. 
Rádi přivítáme ke studiu také zájemce o obor 
Zdravotnický asistent – dálková forma. Termín 
přijímacího řízení je stanoven na 24. 8. 2016. 
Více informací získáte na www.szstrutnov.cz. 
Těšíme se na Vás.

Letní slavnost 
na Ostrově přírody
Zveme širokou veřejnost na Letní slavnost, 
která se bude konat 11. 6. 2016 od 10:00 h na  
Ostrově přírody v Trutnově na Bojišti. Zveme 
Vás na pohodové odpoledne k ukončení škol-
ního roku a k přivítání léta.
Zápis do školky
V areálu Ostrova přírody se bude 22. 6. 2016 
konat od 8:00 h do 14:00 h „Den otevřených 
vrátek“ a od 15:00 h do 17:00 h bude probíhat 
zápis do Dětské lesní školky na Ostrově přírody 
pro rok 2016/2017.
průvodkyně DLŠ OP

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

V červnu 2016 Vás zveme na tyto semináře:

Týrané, zneužívané a zanedbávané 
dítě
Termín  1. 6. 2016, 9 – 15 h (6 h)
Most k životu, o. p. s., cena 850 Kč/osoba

Asertivita a empatie v pracovní praxi
akreditace MPSV
Termín 7. 6. – 8. 6. 2016, 9 – 15 h (6 h)
Most k životu, o. p. s., cena 1.700 Kč/osoba

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

TÁBOR KRAKONOŠ 
U MOŘE
Termín: od 10. 6. do 19. 6. 2016
Místo: Itálie, Caorle
Cena: 5.500 Kč
Odborný dohled zdravotníka. 

Dětský tábor Krakonoš 
Týdenní dětské tábory  2. 7. – 27. 8. 2016, 
chata Anička, Velká Úpa 270, Pec pod 
Sněžkou. Odjezd a příjezd vždy v sobotu. 
Cena 1.800 Kč dítě/týden. 5x denně strava, 
pitný režim, ubytování, ostatní akce (výle-
ty…). Po celou dobu pobytu je přítomen 
zdravotník. 
Pořádá Ing. Ivo Trpkovič, 15 let praxe jako 
hlavní vedoucí dětských táborů.
Přihlášky a info na e-mail: trpkovic@
seznam.cz nebo na tel. 775 142 739.
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Středa 1. 6. 2016 v 18 hodin 
Koncert dechového orchestru ZUŠ Trutnov
Národní dům v Trutnově 
Účinkují žáci HO ZUŠ pod vedením Jaroslava 
Rejdáka.
V programu zazní skladba Františka Kmocha, 
pochody Johna Williamse, West Side Story 
(směs písní), Grand Canyon Overture, Mamma 
Mia (směs písní – ABBA) a další.

Pátek 3. 6. 2016 v 18 hodin 
Absolventský  koncert  Denisy  Chaloupkové 
(zpěv, uč. Michal Horáček)
Koncertní síň B. Martinů
Zazní zde písně od Miley Cyrus, Jess Glynne, 
Adele a další. 
Dále účinkují Daniela Nováčková, Hana Josíf-
ková, Michaela Radová, Tomáš Korbel, Štěpán 
Mareš, Lukáš Červený a Vít Rafael Matyska.

Pondělí 6. 6. 2016 v 17 hodin
Proč je moře slané
Divadýlko Trdýlko – budova A ZUŠ, Školní ulice
Vystoupí mladší žáci LDO ze třídy uč. Kateřiny 
Faltové.

Pondělí 6. 6. 2016 v 18 hodin
Koncert saxofonové třídy Tomáše Valtery a im-
provizační jazzové kapely „nonAmEQ“ pod ve-
dením Tomáše Katschnera
Koncertní síň B. Martinů

Úterý 7. 6. 2016 v 17 hodin
Hudební žánry 20. a 21. století

Koncertní síň B. Martinů
Vystoupí orchestr Musica Candida pod vedením 
Michaely Fiedlerové, soubor PoLenka uč. Lenky 
Jiranové, komorní sbor Yanky Stránské a žáci 
klavírní třídy Lucie Viesnerové.

Středa 8. 6. 2016 v 18 hodin
Z pohádky do pohádky
Koncertní síň B. Martinů
Účinkují žáci pěvecké třídy Yanky Stránské.
Program: Písničky z českých a amerických po-
hádek – Tajemství staré bambitky, Zlatovláska, 
Rebelka, Popelka, Hotel Transylvánie, Ledové 
království, písně z filmu Pán prstenů a další.
Hosté: orchestr Musica Candida, Lukáš Červe-
ný, Daniela Nováčková, Jana Traspeová, Lucie 
Viesnerová, Martin Lička, Petra Sauerová, Zuza-
na Břeňová, Andrea Mišoňová a další.

Úterý 14. 6. 2016 v 19 hodin
Marianniny rozmary (podle Alfreda de Musseta)
Divadýlko Trdýlko – budova A ZUŠ, Školní ulice
Účinkuje divadelní soubor LDO „V posledním 
tažení“ pod vedením Šárky Zikové.

Středa 15. 6. 2016 v 17 hodin 
Tři setkání
Divadýlko Trdýlko – budova A ZUŠ, Školní ulice
Účinkují žáci LDO ze třídy uč. Kateřiny Faltové.

Mgr. Blanka Matysková
ZUŠ Trutnov

Dětský den
Srdečně Vás zveme na Dětský den, který pořá-
dá Klub maminek Trutnov na zahradě budovy 
CASD Trutnov, M. Majerové 86/10, v neděli  
29. 5. 2016, od 10 do 14 h, především (ale ne 
pouze) pro děti od 1 do 6 let. Vstupné je dob-
rovolné. Výtěžek bude použit pro Klub mami-
nek Trutnov a humanitární organizaci ADRA.

Těšit se můžete na:
-  balanční šlapadla, chůzi na minichů-

dách, střílení vodní pistolí, střelbu míčem 

na branku, opičí dráhu (slalom na odráže-

dlech, chůze po kamenech, tunely, házení 

kroužků), slalom s odrážedly, s pingpongo-

vými míčky a další zajímavé hry...

Doprovodné akce:

-  skákací hrad, trampolína, malé pískoviš-

tě, Göttingenská miniprasátka, malování 

na obličej a tělo

Více informací: http://klub-maminek-trutnov.

webnode.cz/news/detsky-den-pro-nejmen-

si-29-5-2016/

Okénko Klubu 
seniorů
Znovu je zde možnost podívat se podrobněji 
na naši činnost. Máme za sebou další tři zase-
dání. 27. dubna 2016 jsme pobesedovali s po-
slancem Sněmovny PČR Tomio Okamurou. 
O tuto besedu projevilo zájem mnoho našich 
spoluobčanů.
11. května 2016 – Fotograf Zbyněk Šanc dokon-
čil promítání snímků z Jižní Ameriky a seznámil 
nás též se svými zážitky z Afriky. Úvod nám 
svým vystoupením zpestřil pěvecký kroužek 
Stacionáře Trutnov pod vedením Evy Menclové. 
17. května 2016 – Uskutečnili jsme celkově již 
naše 452. zasedání. Nejdříve nám zazpívala 
dvanáctiletá Terezka Sauerová, vítězka okresní-
ho kola pěvecké soutěže základních škol. Hlav-
ním programem byla zajímavá beseda s poslan-
cem Evropského parlamentu Petrem Machem. 
Za zmínku též stojí, že jsme se sešli v kuželně 
TJ Loko Trutnov. Bylo to naše rozloučení s ku-
želkářskou dvoudráhou. Věříme, že ještě tento 
rok se budeme moci sejít a zakoulet si, ale ten-
tokrát již v nové kuželkářské čtyřdráze. A aby 
to skutečně dopadlo, to přejeme trutnovským 
kuželkářům již dlouhá léta. Snad se jim jejich 
sen letos opravdu splní!
Náš příští program – v červnu 2016 máme na-
plánována dvě zasedání – 8. června a 29. červ-
na, vždy ve středu od 15 hodin v malém sále 
trutnovského městského úřadu. Přijďte, nebu-
dete zklamáni!

Miroslav Šafařík
předseda Klubu seniorů

Ubytování pro žáky 
SŠ a učilišť, VOŠ i VŠ 
Nabízíme ubytování žákům středních od-
borných škol, učilišť, gymnázií, ale i stu-
dentům vyšších a vysokých škol. Domov 
mládeže při SOŠ a SOU Trutnov je součás-
tí významné střední školy v rámci našeho 
okresu i kraje s dlouholetou tradicí. 
Poskytujeme ubytování v příjemně zaříze-
ných pokojích s možností celodenního stra-
vování. K dispozici je moderně vybavená 
kuchyňka, dále společenská místnost s tele-
vizí a satelitem, miniposilovnou, stolním fot-
bálkem a stolním tenisem. V areálu domova 
mládeže se nachází nové víceúčelové hřiště 
s kvalitním umělým povrchem. Připojení 
k rychlému internetu. Cena za ubytování 
pouze 500 Kč měsíčně.
Domov mládeže při Střední odborné ško-
le a Středním odborném učilišti  ul. Úpic-
ká 160, 541 01 Trutnov, tel.: 736 619 536,  
e-mail: internat@sou-trutnov.cz

Základní umělecká škola Trutnov
Vás srdečně zve na červnové akce

TE Connectivity  
Vás srdečně zve na Den otevřených 
dveří, který se koná v sobotu 18. 6. 2016 
od 13:00 hodin v ul. Komenského 821.

Přijďte s námi oslavit 70 let výroby relé  
v Trutnově!

Připravujeme pro Vás:
- prohlídku výroby závodu v Trutnově a v Poříčí,
-  bohatý doprovodný program pro děti i dospělé,
-  přepravu vláčkem mezi závody  

Komenského 821 a Kolmá 467,
- občerstvení zdarma.
Celým dnem Vás bude provázet moderátor 
Vlasta Korec.
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Trutnov v 19. století
K převratným dopravním změnám v habsbur-
ské monarchii dochází v 19. století budováním 
dobrých a spolehlivých cest. Silniční doprava 
byla až do 60. let, kdy jí už začala konkuro-
vat železniční, jediným pozemním dopravním 
prostředkem pro rozvíjející se výrobu a ob-
chod, pro dovoz a vývoz zboží, pro možnost 
přepravy velkých nákladů, pro zlepšení mož-
ností cestování i pro výhodu při přesunech 
vojáků. Velkou péči jí už v 18. století věnovali 
v rakouské říši panovníci Marie Terezie a Josef 
II. stavbami silnic z Vídně do Terstu (tuto část 
Itálie vlastnilo tenkrát po napoleonských vál-
kách Rakousko), z Vídně do Prahy, mezi Vídní 
a Lincem.

O udržování a bezpečný provoz silnic se měli 
starat jejich zřizovatelé – stát, okresy a obce. 
Byly k tomu nadřízenými úřady vydávány pří-
slušné směrnice, často upravované. Například 
v roce 1831 dekret dvorské kanceláře naři-
zoval pro erární silnice šířku 9,48 m, v roce 
1843 8,85 m, výšku stoupání na 4,1 – 4,7 %. 
Nařízená šířka okresních silnic se pohybovala 
mezi 6 až 6,5 m, dna příkopů 48 cm. Stoupání 
cest nemělo překročit 6,25 %. Dopravní před-
pisy také určovaly, aby proti sobě jedoucí vozy 
měly možnost se vyhnout, aby cesty měly dob-
ré odvodnění při velkých deštích a povodních, 
aby nevedly místy, kde se často tvoří sněhové 
závěje, aby se vyhýbaly hlubokým úvozům, za-
táčky aby se volily takové, aby jimi mohly pro-
jet vozy s dlouhým nákladem, aby se na roz-
cestích stavěly sloupky s údaji, kam cesta vede. 
Stálou péčí o cesty mají mít cechmistři, cestáři 
a silničáři.  

Na počátku 19. století dochází i na Trutnov-
sku k budování životně důležitých dopravních 
cest. Plnou podporu při tom mají u tehdejšího 
rakouského císaře Františka I., který uděloval 
vysoká vyznamenání, zlaté a stříbrné medaile 
těm, kteří se svými znalostmi a zájmem o to 
přičinili. Dokládá to mimo jiné i rukopisný zá-
znam trutnovského kronikáře Johanna Jeřáb-
ka z 16. října 1820. Toho dne byli trutnovský 
magistrátní rada Johann Payer a bývalý rych-
tář ve Chvalči Ignác Seidel úředně uvědoměni, 
že jim bude 23. října v Hradci Králové uděleno 
císařské uznání – Payer bude vyznamenán vel-
kou zlatou medailí za své zásluhy při stavbě 
cesty z Trutnova do Voletin a Ignác Seidel stří-
brnou medailí za své zásluhy při stavbě erární 
silnice v úseku Zlatá Olešnice a Libeč.

V přípise krajského hejtmana v Hradci Králo-
vé Adlerfelda adresovaném Ignáci Seidelovi 
se oceňují jeho znalosti a dobrovolnost při 
stavbě silnice na úseku Libeč – Zlatá Olešnice. 
Po schválení císařem  dostane Seidel za své 
zásluhy vyznamenání stříbrnou medailí, a sice 
23. října v 9 hodin ráno v Hradci Králové. 

Císařské medaile za zásluhy při stavbě silnic 
byly udělovány ještě i dalším osobnostem 
v Královéhradeckém kraji, těm, kteří se o to 
zasloužili. V 20. letech 19. století byly v rám-
ci zřizování silniční sítě z Trutnova postaveny 
čtyři erární dopravní cesty směrem na Novou 
Paku a Jičín, na Žacléř a na Rtyni. Další z nich 
směřovala z Trutnova na Voletiny, Libeč, Zla-
tou Olešnici, Radvanice a Královec do Slez-
ska – proto také byla někdy označována jako 
Slezská.

Antonín Just

Soutěž mladých zdravotníků
Dne 4. 5. 2016 uspořádal Ú OS ČČK Trutnov 
v městském parku v Trutnově jako již každým 
rokem Soutěž mladých zdravotníků ČČK, které 
se zúčastnilo celkem 20 pětičlenných družstev 
ze základní škol a víceletých gymnázií okresu 
Trutnov. V první kategorii – mladší žáci (1. – 5. 
třída) soutěžilo 9 družstev a ve druhé kategorii 
– starší žáci (6. – 9. třída) soutěžilo 11 družstev. 
V této soutěži děti poskytovaly první pomoc 
na namaskovaných zraněních, transportova-
ly zraněné a předvedly obvazovou techniku. 
Dále pro ně byly připraveny doplňkové disciplí-
ny, jako je poznávání dopravních značek, léči-
vých bylin, anatomie člověka, paměťový úkol, 
historie ČK a ČP a test všeobecných a zdravot-
nických znalostí. Vzhledem k tomu, že nám 
počasí nepřálo, chceme poděkovat RNDr. Pe-
tru Kejklíčkovi z ČLA Trutnov, který nám pro 
soutěž operativně nabídl náhradní prostory 
v budovách ČLA Trutnov. Velké díky také patří 
všem rozhodčím a figurantům, kteří se na sou-
těži spolupodíleli. 
Výsledková listina: 
mladší žáci – 1. místo ZŠ Bratří Čapků, Úpice, 
2. místo ZŠ Úpice – Lány, 3. místo ZŠ a MŠ Bat-
ňovice
starší žáci – 1. místo TJ Sparta Úpice, 2. místo 
ZŠ Malé Svatoňovice, 3. místo ZŠ Úpice - Lány
Vítězové z obou kategorií postupují do Regio-
nální kola SMZ v Ústí nad Orlicí.

Iveta Špičková
ředitelka Ú OS ČČK Trutnov

STŘEDOVĚK NESKONČIL…

Škwor
13:OO COOL & JUICY 14:3O PEGAS 16:OO BENJAMING´S CLAN 
17:3O DOCTOR VICTOR 19:OO ŠKWOR 2O:3O LÁĎA KŘÍŽEK 
22:OO TŘI SESTRY BANDITOS 23:3O WANASTOWI VJECY REVIVAL
v s t u p n é :  1 3 O  K č  p ř e d p r o d e j  /  1 5 O  K č  n a  m í s t ě  /  d ě t i  o d  1 O O  d o  1 3 O  c m  v  d o p r o v o d u  r o d i č ů  4 O  K č 
e - m a i l :  i n f o @ p i v o f e s t . c z  /  t e l . :  7 7 7  6 4 2  O O 9  /  v s t u p e n k y  o n l i n e  w w w . k u p v s t u p e n k u . c z
a k c í  v á s  p r o v e d e  L u c i e  P e t e r k o v á  ( m o d e r á t o r k a  Č R o  H r a d e c  K r á l o v é )  /  z á k a z  v s t u p u  s e  z v í ř a t y

T Ř I N Á C T Ý

R O Č N Í K

Láďa Křížek | Doctor Victor

Pít se bude:

w w w . p i v o f e s t . c z

Žáci a studenti ZŠ speciální a praktické školy 
Diakonie ČCE Vrchlabí, odloučeného pracovi-
ště v Trutnově, začali jezdit pravidelně 1x týd-
ně na hipoterapii do Svobody nad Úpou. Jak 
hipoterapie probíhá? Léčbu provádí fyziotera-
peut, přičemž koně vede hipolog. Zvíře napo-
dobuje chůzový mechanismus člověka, jedná 
se o trojrozměrný pohyb, který má pozitivní 
účinky na uvolnění zad, stimuluje napřimová-
ní, podporuje správný model přenášení váhy, 
kromě rovnání páteře dochází i k prohlubová-
ní dechu atd. Mimo léčebných účinků, které 
jsou nezpochybnitelné, tak žáci získávají i pěk-
ný vztah k těmto krásným a ušlechtilým zví-
řatům. Hipoterapie je tudíž i další cestou, jak 
zpestřit žákům školní docházku. 

Mgr. Lenka Šimůnková

… aneb jak ožil v Základní škole pro žáky se SPU 
ve Voletinách.
Ve třetím květnovém týdnu byl pro žáky naší 
školy připraven dvoudenní velkolepý program 
u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. 
Již v průběhu řady předešlých dnů školní budova 
začala ožívat obdobím vrcholného středověku, 
dobou gotickou, aby vše v plánovaném čase moh-
lo naplno vypuknout.

Žáci středověk zažívali vskutku na vlastní kůži, 
procházeli různorodými činnostmi, plnili rozma-
nité úkoly, vstřebávali zajímavé informace – ku-
příkladu ve školní dílně soustružili Karlův most, 
Staroměstskou mosteckou věž, vyráběli si poháry, 
rytíře, hradní paní, na školní zahradě si pekli 
vlastnoručně vyrobené obilné placky, zastavili se 
tu u nožíře – zbrojíře, v řemeslné dílně předli, tka-
li, plstili, vstoupili do středověké místnosti, kde 

prověřovali své znalosti, z dobové hostiny ochut-
návali rozličných pokrmů… A na druhý den se 
všichni těšili především na historické šermíře, ry-
tířské souboje, střelbu z kuše a mnohé jiné.
Děkuji všem svým kolegyním, kolegům, rodinným 
příslušníkům, známým za jejich velikou podporu 
a pomoc. Pro žáky bylo i vydařeným překvape-
ním, že jsme je všichni do jednoho vítali v rozlič-
ných dobových kostýmech (a motivovali tak i další 
zúčastněné).
Na závěr bych chtěla zejména poděkovat paní 
Martině Poliakové z Domu pod jasanem ve Vole-
tinách, která mezi nás ochotně přišla a umožnila 
nám ještě více nahlédnout do tajů středověkých 
řemesel, panu Zdeňku Máslovi, který k nám zaví-
tal se skupinou historického šermu Legenda Au-
rea ze Dvora Králové nad Labem, pánům Milanu 
Spěvákovi a Pavlu Hurdálkovi, členům skupiny 
historického šermu Durabo. O gradaci a lítá ry-
tířská klání tedy nebyla nouze, krev naštěstí divo-
ce proudila pouze v žilách, žádná nebyla prolita, 
a všechno tak mohlo dospět k slavnostnímu za-
končení s bohatým programem.
Dobová atmosféra, jež se nám podařila skvěle na-
vodit, se však rozhodně pouze slovy nedá přenést 
– to se prostě musí zažít!
Pokud přece jen někdo bude mít chuť poodhalit 
více, ať nahlédne do naší školní fotogalerie, kam 
se alespoň malý střípek z veškerého dění odlomil.

Kateřina Javůrková

POHLEDY DO MINULOSTI
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Středisko volného času, Trutnov
ul. R. Frimla 816, 541 01 TRUTNOV

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

mobil: 731 610 518, 731 610 519
www.svctrutnov.cz

Klub železničních
modelářů Trutnov

Taneční soutěže 2016
Jarní měsíce jsou pro taneční soubory velmi 
náročné, začíná totiž sezóna soutěží. Sou-
bory působící při SVČ Trutnov se i v letoš-
ním roce zúčastnily hned několika soutěží, 
na kterých sbíraly cenné zkušenosti a úspě-
chy.
Dance box 5. 3. 2016
Na taneční soutěž do Jilemnice zamířil sou-
bor TS Angeles starší. Letošní soutěžní sezó-
nu odstartovali více než skvěle, když získali 
1. místo. 
Josefovský klíč 19. 3. 2016
Další soutěž probíhala v Jaroměři, kde naši 
tanečníci měli také velkou podporu rodičů. 
SVČ zde reprezentovali opět TS Angeles 
mladší i starší a obě taneční skupiny získaly 
1. místo. 

TPO Dance 2. 4. 2016
Do Třebechovic pod Orebem vyrazily oba 
soubory TS Angeles. Ani zde jim neunikly 
stupně vítězů, když mladší získali 2. místo 
a starší 1. místo.
O hvězdu mažoretek Stella 3. 4. 2016
V dubnu odstartovaly soutěžní sezónu také 
mažoretky Sarra I a II, které odcestovaly 
do Nového Bydžova. Premiéra se jim vydaři-
la a dovezly 4. místo pro starší a 6. místo pro 
mladší mažoretky. V sólech děvčata získala 
4., 7., 8. a 10. místo. Především však děvčata 
získala zkušenosti před blížící se kvalifikací 
na MČR.
Dvorská jednička 9. – 10. 4. 2016
Na již tradiční soutěži v nedalekém Dvoře 
Králové nad Labem nemohly chybět mažo-
retky Sarra I a II, kterým se dařilo jak ve sku-
pinových formacích, tak v sólech i duetech. 
Obě skupiny získaly 2. místo. V sólech získala 
2. místo Adéla Filippiová a 4. místo Tereza 
Sekyrová. Ve starší kategorii získala 4. místo 
Kristýna Šobrová a 10. místo Natálie Jílko-
vá. Bronzovou medaili získaly Kristýna Šob-
rová a Anna Sekyrová za své duo. Sobotní 
část soutěže patřila také orientálním tan-
cům a souboru Naila - mladší, získaly krásné  
2. místo. Nedělních kategorií se zúčastnil 
„rozjetý“ soubor TS Angeles a i zde se dařilo. 
Mladší i starší ve svých kategoriích suverénně 
zvítězili. 
Kvalifikace MČR mažoretek 16. 4. 2016
Doslova dnem „D“ pro mažoretky byla 
kvalifikace na finále MČR, která se konala 

v Hořicích. Mladší mažoretky se po umístění 
na 4. místě kvalifikovaly do finále, starším 
mažoretkám letošní postup těsně unikl. Ze 
sólových vystoupení do finále postoupila 
Kristýna Šobrová.
O rychnovský pohárek 2016 17. 4. 2016
Soutěž v Rychnově nad Kněžnou má dlou-
holetou tradici a úroveň, proto se jí letos 
zúčastnilo opět hned několik souborů ze 
SVČ Trutnov. Mažoretky Sarra I a II hned 
druhý den po náročné kvalifikaci vybojovaly 
v Rychnově 1. a 3. místo. TS Angeles si z pod-
hůří Orlických hor přivezl 3. místo pro mlad-
ší a 1. místo pro starší. Soutěže se úspěšně 
zúčastnil i soubor Rodeo I a II, když získali  
1. a 2. místo. 
Raz, Dva, Tři! 30. 4. 2016
Na den pálení čarodějnic se konala taneční 
soutěž v Novém Městě nad Metují. Zde sou-
těžil soubor Rodeo a Ice Dancers. Oba sou-
bory získaly krásné 3. místo.
Finále MČR mažoretek 30. 4. a 1. 5. 2016
Přelom dubna a května patřil opět mažo-
retkám Sarra II, které se probojovaly do fi-
nále MČR. Děvčata byla dobře připravená, 
nicméně nervozita udělala své a po několika 
drobných chybách v choreografii je porota 
hodnocením pasovala na 22. místo. I tak 
je ale postup do finále velkým úspěchem, 
na kterém se dá stavět. V neděli probíhalo 
finále sólových vystoupení, na kterém SVČ 
reprezentovala Kristýna Šobrová, která se 
umístila na konečném 19. místě.
Hronovské jablíčko 7. 5. 2016
Na soutěž do města Aloise Jiráska se vydaly 
soubory TS Angeles mladší, kteří se umís-
tili na 3. místě, a starší, kteří se umístili na  
2. místě. 
Tímto ale taneční sezóna ještě zdaleka není 
u konce. TS Angeles starší čekají ještě sou-
těže v Týništi nad Orlicí a ve Rtyni v Podkr-
konoší. Rodeo se chystá na vrchol sezony 
– na MČR v country tancích a cloggingu. 
Kromě soutěží se taneční soubory účastní 
celé řady vystoupení na akcích dalších pořa-
datelů, takže jsou vidět opravdu hodně. Je-
dinečná možnost zhlédnout všechny taneční 
soubory SVČ Trutnov na jednom místě byla 
17. 5. 2016 v SCT UFFO, kde proběhla Taneč-
ní přehlídka 2016. Na všechny soutěže a vy-
stoupení se tanečníci musí náležitě připravit, 
a to nejen na pravidelných trénincích, ale 
i na celé řadě výjimečných tréninků a sou-
středění. V jarních měsících byste jen marně 
hledali volný víkend, kdy se tanečníci buď 
nepřipravují, nevystupují, nebo nesoutěží. 
Taneční sezóna je tedy velmi náročná, a to 
nejen pro tanečníky samotné, ale i pro jejich 
rodiče a zejména pro vedoucí a trenéry, kteří 
dětem obětují opravdu mnoho volného času 
a spoustu energie. Všem za jejich přístup, 
podporu a reprezentaci naší organizace dě-
kujeme.

Železniční modeláři z Klubu železničních 
modelářů Trutnov pokračují i v letošním 
roce účastí na různých modelářských akcích. 
Jednou z prvních byla mezinárodní výstava 
„Železnice ve velkém a malém“ v rakouském 
Attnang-Puchheimu na počátku března, kde 
se klub představil s malým kolejištěm. To 
ovládali dva malí modeláři, kteří bravurně 
předváděli simulaci skutečného provozu. 
Současně zde klub představil i dětské mode-
ly právě od malých modelářů. A bylo se na co 
dívat – naši rakouští sousedé upřímně obdi-
vovali práci malých šikulů. Sám starosta měs-
ta Attnang-Puchheim se obdivně vyjádřil, že 
se v Trutnově daří přilákat děti do zájmových 
kroužků. A závěrem přislíbil svou návštěvu 
na trutnovské podzimní výstavě modelů, kde 
se po roční odmlce znovu představí rakouští 
modeláři.
O týden později se obdobná akce konala 
v polské Swidnici, kde místní Klub mladých 
modelářů pořádal výstavu a veřejnou soutěž 
mládeže. Trutnovský klub se do Polska vydal 
pod záštitou města Trutnova a v konkurenci 
modelářů nejen z Polska a Česka se umístil 
na slibném 4. místě. Všechny soutěžní mode-
ly (postavené z papíru a plastikových staveb-
nic) a jejich dětští autoři byli vyznamenáni 
čestným diplomem, malou medailí a cenou 
v podobě plastikové stavebnice. Skvělá orga-
nizace a zajištěná doprava od pana Fiedlera 
z MěÚ Trutnov celý výlet jen umocnila.

Počátkem května proběhla zatím poslední 
akce, a to Krajská soutěž železničních mode-
lářů pořádaná v Hradci Králové v organizaci 
místního Junior klubu. Trutnovští modeláři 
se zúčastnili v modelářské kategorii F (tzv. 
dioráma – model krajiny, který se snaží na-
vodit dojem skutečnosti v malém měřítku) 
s celkem 12 žákovskými modely. Nejlepších 5 
se může pochlubit postupem na Mistrovství 
České republiky železničních modelářů, kte-
ré se uskuteční v červnu v Bělči. Malí trutnov-
ští modeláři se tedy poměří s těmi nejlepšími 
z celé České republiky.
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SPORT

Krajský přebor v šachu 
Ve dnech 30. 4. a 1. 5. 2016 proběhl v ZŠ 
kpt. Jaroše krajský přebor v šachu pro hráče 
10 – 20 let. Této akce se zúčastnilo celkem 82 
mladých hráčů z našeho kraje. Na začátku 
přeboru promluvil starosta města Trutnova 
pan Ivan Adamec. Kategorie do 10 let byla 
pouze v sobotu, ostatní kategorie pokračo-
valy ještě v neděli. První 3 v každé kategorii 
postupovali na Mistrovství ČR, kromě 20, kde 
bylo málo hráčů. Tato skupina byla jediná 
spojena se skupinou do 18 let. Oddíl šachu 
Trutnov obsadil pouze kategorii do 14 let 
a 20 let. V kategorii do 14 let obsadil Tomáš 
Horný 10. místo se ziskem 3 bodů a s horším 
pomocným hodnocením, David Retek obsadil 
13. místo ze 16 hráčů se ziskem 2 bodů a také 
doplatil na pomocné hodnocení. V kategorii 
do 20 let obsadil Štěpán Mareš 3. místo. 
Vedení turnaje děkuje touto cestou vedení ZŠ 
kpt. Jaroše za poskytnutí hracích prostor, firmě 
Grund (hlavní sponzor), firmě Nevel za zhoto-
vení diplomů, firmě ČEZ za věcné dary, vedení 
města Trutnova za možnost zde přebor uspořá-
dat, panu Schrollovi za konečné úpravy na pu-
tovním poháru pro hráče do 14 let. 

Tomáš Bydelský
ředitel KP 10 – 20 v šachu

Bezpečně pod 
vodní hladinu  
na dovolené
Plavecký bazén Trutnov

Těsně před ukončením jarní sezóny v pla-
veckém bazénu zve Apneablue Trutnov, ná-
dechové potápění, všechny zájemce, kteří 
plánují prožít svou letní dovolenou u moře, 
na kurz: Aktivní šnorchlování na letní dovole-
né, který proběhne o víkendu 18. – 19. 6. 2016.
Cílem kurzu je zvládnutí problematiky aktiv-
ního šnorchlování do hloubky cca 10 metrů, 
včetně pochopení základů fyziky, fyziologie, 
vyrovnávání tlaku, bezpečnosti a odstranění 
strachu ze zadržení dechu. Všechny podrob-
nosti na www.apneablue.cz nebo na tel. 
603 214 023.

KRAKONOŠOVA 
KOPAČKA 2016
Již po páté se uskuteční turnaj v malé  
kopané, jehož vítěz si odveze Krakonošovu 
kopačku.
Základní informace:
l Turnaj se koná v sobotu 18. 6. 2016
l Na hřišti v Trutnově-Poříčí
l  Týmy hrají ve složení 5 + 1 s max. 6 ná-

hradníky
l Startovné – 100 Kč/hráč
Co nás čeká?
l Zuřivá amatérská kopaná
l Odměny k sežrání
l Šatny i se sprchou
l Občerstvení za lidové ceny
Přihlášky a více na www.facebook.com/kra-
konosovakopacka

Ambassadors, Sbor CB Trutnov

21. otevřené mistrovství 
Moravy a Slezska v karate 
Dne 7. 5. 2016 vyjeli závodníci ze SKBU Trut-
nov směr Jeseník na 21. otevřené mistrovství 
Moravy a Slezska. Závodu se zúčastnilo pět 
našich závodníků, jmenovitě Dominik Ma-
jera, Marek Šípek, Ondřej Maňhal, Jáchym 
Šanda a Anna Marie Wágnerová. Na turnaj 
přijelo celkem 270 závodníků z celé České re-
publiky a také týmy z Polska a Slovenska. Ani 
na těchto závodech nechyběla velká konku-
rence, nicméně i tady si naši závodníci vedli 
skvěle a dosáhli vynikajících výsledků v disci-
plíně kumite. 
Výsledkový servis: Dominik Majera: 1. mís-
to (junioři -68 kg), Anna Marie Wágnerová:  
2. místo (juniorky +59 kg), 2. místo (U21 +60 
kg), Marek Šípek: 2. místo (junioři -76 kg),  
3. místo (U21 -78 kg), Ondřej Maňhal: 2. místo 
(dorostenci -57 kg), 3. místo (junioři -61 kg). 

Zuzana Hepnarová
oddíl karate SKBU Trutnov

20letá tradice školních 
cyklistických závodů 
Již dvacátý ročník cyklistické časovky do vrchu 
připravili organizátoři ze Střední průmyslové 
školy Trutnov pro žáky základních a středních 
škol. Termín byl jako vždy stanoven na po-
slední pátek v měsíci dubnu. Opět se potvr-
dilo, že na den závodu vyjde slušné počasí, 
ačkoliv dny před akcí byly velmi studené. 
Tentokrát sebralo odvahu změřit své síly se 
soupeři a náročnou tratí 42 jezdců z 9 škol. 
Odměnou byly všem věcné ceny a pro vítěze 
medaile a diplomy. V níže uvedeném přehle-
du vidíme časy vítězů jednotlivých kategorií. 
Absolutním vítězem se stal Šimon Vaníček ze 
SPŠ Trutnov ve vynikajícím čase 6:40 minut 
na trati 2,4 km, který tak zaostal o pouhých 
10 sekund za traťovým rekordem.
Děkujeme Královéhradeckému kraji za vý-
znamnou podporu této sportovní akce a dále 
hlavním trutnovským sponzorům: ZK Cyklo-
servis – Zdeněk Křížek, Vella Trutnov – Stani-
slav Opočenský, Prolog Bike.

VÝSLEDKY:
Chlapci (kategorie II)
1. Petr Ticháček, 2005, ZŠ R. Frimla, čas 11:46
Dívky (kategorie II)
1. Andrea Langová, 2007, ZŠ R. Frimla, čas 
14:07
Chlapci (kategorie III)
1. Ondřej Krákora, 2003, ZŠ kpt. Jaroše, čas 
10:04
2. Dominik Kašpar, 2003, ZŠ Komenského, 
čas 10:17
3. Aleš Škoda, 2003, ZŠ Komenského, čas 
11:10
Dívky (kategorie III)
1. Jana Leblochová, 2004, ZŠ Komenského, 
čas 11:56
2. Johana Semerádová, 2002, ZŠ Bernartice, 
čas 13:08
3. Barbora Vránová, 2003, ZŠ Komenského, 
čas 13:13
Chlapci (kategorie IV)
1. Jan Hrnčíř, 2001, ZŠ Komenského, čas 09:54

2. Ondřej Škoda, 2002, ZŠ Komenského, čas 
10:48
3. Tomáš Hošek, 2001, ZŠ Bernartice, čas 
12:08
Dívky (kategorie IV)
1. Andrea Bartůňková, 2001, ZŠ Komenské-
ho, čas 10:58
2. Eliška Petrová, 2001, ZŠ kpt. Jaroše, čas 
14:50
3. Lenka Sedláčková, 2001, ZŠ kpt. Jaroše, čas 
17:17
Chlapci (kategorie V)
1. Šimon Vaníček, 1999, SPŠ Trutnov, čas 
06:40
2. Štefan Juhás, 1998, VoŠ a SZŠ Trutnov, čas 
06:56
3. Filip Kondáš, 2000, BPA Malé Svatoňovice, 
čas 07:25
Dívky (kategorie V)
1. Anežka Pěničková, 1999, VoŠ a SZŠ  
Trutnov, čas 12:28
Muži (kategorie F)
1. Petr Karajanis, ZŠ kpt. Jaroše, čas 07:23
Ženy (kategorie F)
1. Iva Scholzeová, VoŠ a SZŠ Trutnov, čas 
17:16

Karel Čichovský

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

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

 CYKLISTIKA

Stříbro z ČP pro Petra Adámka 
a další medaile pro LOKO 
Výborně zajel Petr Adámek na 2. závodě 
ČP XCO v Teplicích. Po 6. místě z 1. závodu 
v Praze obsadil v silné konkurenci 2. místo. 
Cyklistická sezona se rozjela již v dubnu a při-
nesla cyklistům Apache LOKO Trutnov první 
medaile. Na MK XCO v Teplicích nad Metují 
získal zlato Marek Míl, dále získal dvě první 
místa na Hradeckém poháru XCO, 1. místo 
ve Stalak Cupu a 3. místo na Ratibořickém 
maratonu mtb. Martin Lelek (kadet) získal 
také 1. místo v Teplicích n. M., stejně jako 
junior Josef Mojžíš. Josef přidal ještě bronz 
z MK v Hodkovicích v silniční časovce a dvě 
3. místa v Ratibořickém maratonu a Stalak 
Cupu. Junior Martin Tichý si v silničním závo-
dě jednotlivců na MK v Hodkovicích dojel pro  
2. místo. V kategorii masters získal stříbro 
Sláva Žalský na MXC v Branžeži a Jiří Voňka 
3. místo na XCM v Ratibořicích. Tady jel také 
kadet Tomáš Coufal, který obsadil 2. místo. 
Z nejmladších závodníků bodovala Anič-
ka Kráčmarová, která byla na Aprílové osmič-
ce 2. a na Mercedes-Benz Cupu Stolové hory 
obsadila 3. místo.

 AMERICKÝ FOTBAL
Třetí zápas sezony přivedl Rangers z Trutno-
va až do Karlových Varů. Vítězství Rangers 
domů opět nepřivezli. První půle se obešla 
bez bodů, obrana Rangers nedovolila sou-
peři skoro nic a útok se konečně posouval 

pokračování >>
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po hřišti celkem slušně. Co bohužel chybělo, 
bylo zakončení. Po druhé půli se neschopnost 
skórovat projevila jako zásadní a ztráty míče 
útoku Rangers smrtící. Dvě ztráty míče využi-
la obrana Varů a díky těmto big play získali 
výhodu 14:0. V průběhu druhé půle byl opět 
znát malý počet hráčů Rangers, který se pro-
jevoval značnou únavou hráčů. To bylo vidět 
i na útoku, ten se již nedokázal nadále po-
souvat a ani v tomto zápase body nezískal. 
Konečné skóre zápasu: 20:0.

 JUDO

Výprask na prvního máje.  
Na přelomu dubna a května vyrazili 
trutnovští judisté na dva turnaje - 
do České Skalice a maďarské  
Budapešti
Velká cena České Skalice. Trutnovskou Lo-
komotivu reprezentovalo pět borců a vybo-
jovali čtyři medaile. Nejlépe si vedl Richard 
Bureš, který bojoval pětkrát a všech pět sou-
peřů porazil. Vybojoval zlato a stal se zároveň 
nejúspěšnějším závodníkem tohoto víkendu. 
Stříbro vybojovali Richard Kulda, Marek No-
vák a Tobiáš Chmelík. Dílčí úspěch v podobě 
jednoho vítězného zápasu zaznamenal i On-
dřej Frejvald, na medaili to ovšem nestačilo. 
Zkušenější závodníci vyrazili na mezinárodní 
turnaj do maďarské Budapešti – Budapest cup. 
Tohoto turnaje, který patří mezi deset nejpres-
tižnějších turnajů  Evropy, se zúčastnilo dva-
cet čtyři zemí. Díky možnosti dvojitých startů 
ve starších kategoriích se v sobotu a v neděli 
na prvního máje v maďarské metropoli po-
tkalo přes 1 400 závodníků. Nejlépe bojoval 
Jan Lisý, který sice neuspěl ve své kategorii, 
ale v kategorii mladšího dorostu vyhrál dva 
zápasy. Respekt ze staršího soupeře vyhecoval 
i Radka Gottwalda, který v prvním zápase star-
ších žáků porazil Maďara. V dalších zápasech 
ovšem nestačil na Ázerbájdžánce a dalšího 
Maďara. Ve své věkové kategorii získal dílčí 
úspěch i David Šopinec, který v prvním kole 
porazil Rumuna. Druhým kolem již neprošel. 

 BOX

Forma jako hrom! Nevečeřal  
si podal mistry Maďarska a Litvy
Porazit během jediného týdne dva mistry 
Maďarska a jednoho šampióna z Litvy! Pa-
nečku, ten kluk vážně umí. A to je mu stále 
jen čtrnáct let. Boxer Pavel Nevečeřal ukázal, 
že v přípravě na červnové mistrovství Evro-
py kadetů je ve výborné kondici. O prvomá-
jovém víkendu vyhrál mezinárodní Turnaj 
olympijských nadějí ve slovenském Komárnu. 
Po přestupu do vyšší věkové kategorie došlo 
u trutnovského boxera k několika změnám 
včetně reprezentačních trenérů. Od těch pak 
dostal za úkol, aby nasbíral co nejvíce mezi-
národních soubojů, a tak mu jeho kouč Milan 
Ondráško začal hledat soupeře. Sehnat něko-
ho, kdo se postaví proti českému mistrovi, je 
ale trošku problém. 

 PLAVÁNÍ 

Husarský kousek. Závod Českého 
poháru ovládly tři Trutnovačky 
Nejdřív to byl hezký pohled na výsledky a pak 
i na stupně vítězů, kde stály tři trutnovské 
slečny. Víkendový třetí díl Českého pohá-
ru přinesl pro oddíl Lokomotivy jeden velký 
úspěch, když v závodě na 800 metrů kraul 

obsadily kompletní stupně vítězů v pořadí:  
1. Martina Elhenická, 2. Klára Šimánová  
a 3. Kateřina Holubová. Suverénní vítězka 
Martina si zaplavala čas 8:56,49, Klára 9:20, 
13 a Katka 9:24,47. Dobrá vizitka pro trutnov-
ský klub, který na severu Moravy ještě repre-
zentoval trenér Pavel Pokorný. 

  
SPORTOVCI S MENTÁLNÍM  
POSTIŽENÍM

Úspěšné zahájení jarní sezóny 
a cenné kovy
Ve dnech 21. – 22. 3. 2016 se konalo Mistrov-
ství ČR v klasickém lyžování v Horní Malé Úpě. 
Sněhové podmínky byly vynikající a počasí všem 
přálo. Pořadatelem byl Český svaz mentálně 
postižených sportovců a Sportovní klub Inte-
gra Hradec Králové. Naši školu reprezentovali 
v kategorii žáci A Petr Petira, Antonín Šprinc, 
v kategorii muži B Stanislav Mach (2x stříbro) 
a Jiří Ruffer (bronz). Následovalo Mistrovství ČR 
v plavání v Liberci ve dnech 22. – 23. 4. Za náš 
oddíl přes krajská kola postoupili dva reprezen-
tanti: Stanislav Mach a Jan Tásler. Ze všech sil 
bojovali o dobré umístění v různých kategoriích 
a jejich snaha byla odměněna cenou nejvyšší – 
zlatou medailí – Jan Tásler: 50 m znak – 1. místo, 
Stanislav Mach: 50 m prsa – 4. místo.

Vyhlášení nejlepších sportovců 
Loko Trutnov za rok 2015 
Vyhlášení nejlepších sportovců, sportovních 
kolektivů a trenérů TJ Loko Trutnov za rok 
2015 se uskuteční dne 15.  června  2016 
od 16:00 h ve společenském centru UFFO.
Vyhlášení je veřejně přístupné.

MEBYS Trutnov, s. r. o.
informuje

MEBYS Trutnov, s. r. o.
informuje

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

Tenisový areál otevřen pro všechny 
milovníku tenisu
V květnu se poprvé pod MEBYSem otevřely 
venkovní tenisové kurty. Každoroční „jarní 
údržba“ tenisových dvorců proběhla pod tak-
tovkou odborné firmy a pro návštěvníky, ale 
i sportovní nadšence je nyní k dispozici 7 upra-
vených tenisových kurtů. 
Pro pohodlné využívání tenisového are-
álu je zde možnost platby na účet  
115-1843400277/0100, on-line rezervace 
a také systém kreditů, který ceny ze základní-
ho ceníku ještě zlevní o 5 %.
Provozní doba sportovního areálu pro veřej-
nost:
Pondělí – Neděle: 08:00 – 20:00 h 
Obsazenost kurtů a REZERVACE naleznete 
na www.sportoviste-trutnov.cz

Koupaliště, to je „léto plné zábavy“
MEBYS Trutnov, s. r. o., vrací po roce na kou-
paliště opět dětský smích a zábavu. Na co 
se může návštěvník v letní sezóně těšit? 
Prověřený odbavovací systém, skákací hrad 
a trampolína, tobogán zdarma, nová lehátka 
či dětská pískoviště s hračkami, doplněné la-
vice pro návštěvníky a oddělení čisté a špinavé 
zóny. Provozovatel restaurace upravil menu 
a rozšířil provozovnu. MEBYS Trutnov, s. r. o., 
připravuje na léto i komponované akce, jako 
jsou „Hurá, už jsou tu“ pro předškoláčky z MŠ, 
„Král tobogánu“ či tradiční FAMILY DAY. 
O všech akcích, změnách, modernizaci a inova-
cích Vás budeme včas a průběžně informovat 
na našich stránkách a FB.
Předběžný termín otevření letního koupa-
liště je 3. 6. 2016, a to v závislosti na počasí. 
Předběžný termín ukončení LK je 4. 9. 2016. 
Na léto plné zábavy a úsměvu se těší kolektiv 
LK MEBYS Trutnov, s. r. o.

CENÍK LK 2016
  Celý den  od 16:00 hodin  od 18:00 hodin  10 vstupů  1 hodina

Dospělí   65 Kč   50 Kč   35 Kč 585 Kč 

Děti (3 – 15 let)   45 Kč   35 Kč   30 Kč 405 Kč 

Důchodci nad 65 let   45 Kč   35 Kč   30 Kč 405 Kč 

Rodina 2 + 1 165 Kč 125 Kč   90 Kč  

Rodina 2 + 2 205 Kč 155 Kč 115 Kč  

Rodina 1 + 2 145 Kč 110 Kč   85 Kč  

ŠKOLY, skupiny  

včetně doprovodu  30 Kč    

Lehátko  50 Kč    

Slunečník  30 Kč    

Stolní tenis       30 Kč

Plavecké pomůcky  20 Kč    

Síť + míč + hřiště     100 Kč

Míč na volejbal, fotbal...       20 Kč

Líný tenis       30 Kč

Badminton set  

pro 4 osoby       30 Kč

Skákací hrad/ 

trampolína 15 Kč/15 min.    

Petanque       30 Kč
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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  
(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-opu stene-a-zatoulane-psy
Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jinou dobu.

Jiří Hejna 
odbor životního prostředí

Radniční listy vydává město Trutnov jednou měsíčně v počtu 13 370  ks výtisků. Povoleno OkÚ Trutnov pod č. MK ČR E 12907. 
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NABÍDKA OPUŠTĚNÝCH PSŮ

VÍCE NA WWW.SPARTAKTRUTNOV.COM 
NEBO NA FB 

 MUAY-THAI/MMA
Matěj Trčka se probojoval na MS ve Švédsku   
Oddíl HIGHLANDERS si svědomitě plní repre-
zentační a svazové povinnosti vůči C.M.T.A. 
Výkonný výbor C.M.T.A. na svém zasedání 1. 3. 
2016 rozhodl o nominacích na světovou soutěž 
Muaythai World Championship 2016, která se 
koná v Jönköping - Sweden od 19. do 25. 5. 2016. 
Za oddíl byl nominován juniorský reprezentant 
ČR Matěj Trčka (-60 kg), který již reprezento-
val C.M.T.A., ČR, Královéhradecký kraj i město 
Trutnov v minulém roce na ME v Krakowě, kde se 
umístil na medailových pozicích, na IFMA ROYAL 
WORLD CUP v thajském Bangkoku se umístil také 
na 3. místě. Matěj Trčka byl za bronzovou medai-
li z ME oceněn jako sportovec roku 2014 města 
Trutnova. Posledním z kritérií pro účast na MS 
byla účast na mezinárodním turnaji MaXimus 
CUP a umístění do 3. místa. To se Matějovi poda-
řilo a tím splnil reprezentační kritérium. 
.  

 SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Liberecký pohár 2016 
V sobotu 23. 4. 2016 se naplnila gymnastic-
ká hala v Liberci mládím z devíti oddílů ČR. 
Gymnastika Spartak Trutnov startovala v kate-
gorii ADEPTI, a to ve složení Dominik Janko, 
Šimon Krátký a Matyáš Vogler. V kategorii 
ADEPTI soutěžili ve čtyřech disciplínách – akro-
bacie, kruhy, přeskok a hrazda. V celkové kon-
kurenci 25 závodníků v 7 kategoriích si chlapci 
vedli výborně, což dokazují i dvě zlaté medaile 
s poháry a jedno krásné čtvrté místo nováčka 
týmu Matyáše Voglera. 
Trutnovské gymnastky a gymnasté válí  
i v atletice
Již tradičně se první květnovou sobotu konalo 
na atletickém stadionu ZŠ Komenského regio-
nální kolo v atletickém čtyřboji pro rok 2016. 
Tzv. letní soutěž pořádá Regionální centrum 
sportu pro všechny. Závodí se v hodu krike-
tovým míčkem či granátem, skoku dalekém, 
sprintu a vytrvalostním běhu. Za krásného 
slunného počasí si přišla poměřit síly stovka zá-
vodníků. O zlato se postarali: Bára Hetešová, 
Miroslava Krtilová, Antonín Škoda, Sabina 
Chaloupková a Eliška Slavková. Stříbrnou me-
dailí se pyšní Nikola Sáblíková, Klára Pávová, 
Pavlína Hellingerová, Lenka Tylová, Kateřina 
Bydžovská a Sabina Tláskalová. Dominik Karel 
Janko a Adam Svatoš získali bronz.  

 MTB/KRAKONOŠOVI JEZDCI
Druhá brigáda v Bike parku VLČKA
7. – 8. 5.2016 se konala v pořadí již druhá bri-
gáda a zároveň první velká s těžkou technikou. 
Nezačalo to dobře už v pátek, kdy nám volali 
z firmy Alprim, která nám zapůjčuje techniku, že 
se porouchal dempr. Ale namísto malého bagříku 
jsme zvolili variantu o něco větší a to se určitě vy-
platilo. Zároveň nám hodně pomohl Honza Rejl 
z Trutnov Trails, který nám zapůjčil několik ko-
leček, nářadí a jejich mini dempřík, který udělal 
opravdu velkou službu. Nakonec se toho udělalo 
opravdu hodně, načrtla se a z části i pěkně šejp-
la nová lajna, progresivní juniorka se ve spodní 
části taky stihla z velké části předělat a spousta 
dalších překážek se taky stihlo opravit či upravit. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem zúčastněným 
za odvedenou práci, firmě Alprim za zapůjčení 
strojů a Honzovi Rejlovi z TT za zapůjčení celého 
vleku užitečného nářadí. 

 POWERLIFTING TRUTNOV
Trutnováci vybojovali na mezinárodním 
mistrovství v powerliftingu 1. místo 
8. – 10. 4. 2016 probíhalo na Slovensku v Púchově 
mezinárodní mistrovství České a Slovenské re-
publiky v silovém trojboji. Mistrovství se zú-
častnilo celkem 162 závodníků ze 40 oddílů 
České a Slovenské republiky. Oddíl SPARTAK 
- Powerlifting Trutnov si po třech dnech bojů 
odvezl 1. místo v pořadí oddílů a i v absolutních 
pořadích byli trutnovští siláci vidět. V kategorii 
žen RAW (bez vybavení) se na 2. místě umístila 
Valérie Mirič a na 3. Vendula Hallová. V kate-
gorii Muži EQIP (s vybavením) obsadil Martin 
Hurdálek 3. příčku a v kategorii Masters EQUIP 
vybojoval Libor Hurdálek příčku druhou. V hod-
nocení jednotlivých kategorií pak Trutnováci  při-
vezli  celkem 7 zlatých, 3 stříbrné a 2 bronzové 
medaile.
Mistrovství České a Slovenské republiky 
v benchpressu 2016
30. 4. 2016 se konalo v Semilech první společné 
mistrovství (FČST a SAST) České a Slovenské re-
publiky v benchpressu. Tato akce opět potvrdila 
vynikající přátelské vztahy se slovenskou federa-
cí. Celkově do Semil dorazilo 37 oddílů z obou 
zemí a i zde potvrdil oddíl svou výkonnost, když  
získal v hodnocení klubů 1. místo. Trutnováci 
přivezli celkem 12 zlatých medailí a 8 pohárů 
za absolutní umístění. Tento závod byl zároveň 
nominačním závodem pro mistrovství Evropy 
v silovém trojboji a benchpressu, které proběhne 
6. – 11. 6. 2016 ve finském Rovaniemi. A právě 
již 3. června odlétají Trutnováci Patrik Till, Libor 
a Martin Hurdálkovi do místa konání ME hájit 
české barvy.

STREETERZ TRUTNOV
Projekt STREETERZ započal
Dosud byli sprejeři, kteří něco skutečně umí, 
na stejné úrovni jako vandalové. Malováním 
po zdech porušovali zákon. Nyní mají v Trutnově 
jedinečnou šanci se umělecky vyřádit. SPARTAK 
TRUTNOV společně se Správou železniční do-
pravní cesty, státní organizace, otevřel legál-
ní stěnu na graffiti, a to přímo proti areálu 
Na Nivách. Projekt STREETERZ se specializuje 
především na sprejery, kteří potřebují čas pro 
své dílo, potřebují velký prostor a především 
potřebují zkoušet a trénovat. Chceme zohlednit 
uměleckou stránku graffiti a vyzdvihnout lidi, co 
něco umí a dokážou se tím i veřejně pochlubit.  
Jít cestou vzájemné spolupráce, tolerance a niko-
liv pouze represe. I přes volnou zónu u vlakové-
ho nádraží se nedá předpokládat, že se ve městě 
přestane objevovat nelegální graffiti. Je naivní se 
domnívat, že vyčleněním legálních ploch úplně 
dojde k vymizení ilegálních graffiti. Ortodoxní 
sprejery legál neláká a nikdy lákat nebude, ale je 
tady konečně možnost volby, legálně, či nelegál-
ně, a to celé dává smysl danému projektu, který 
se bude i nadále soustředit na podporu mladých 
umělců a street artu.  
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