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PO ZAJÍMAVÝCH MÍSTECH TRUTNOVA  
S GEOFUNEM
Nejen pro turisty, ale pro všechny přízniv-
ce dobrodružství a objevování připravilo 
město Trutnov novou geolokační hru s ná-
zvem ,,Je to na draka“. Po stažení aplika-
ce do mobilního telefonu nebo tabletu se 
kdokoliv může vydat na výpravu městem, 
při které plní různé úkoly. Aplikace je ur-
čena pro chytré telefony se systémem An-
droid a iOS a je zcela zdarma. „Chceme, 
aby byl Trutnov pro turisty lákavý. GEOFUN 
je jednou ze zábavných forem, která vyu-
žívá moderní technologie pro seznámení 
s historií města a jeho architekturou,“ říká 
Ivan Adamec, starosta města Trutnova.
Hra „Je to na draka“ seznámí zájemce 
s historií města i legendou o jeho založe-
ní. Stačí se vydat do Dračí uličky, stáhnout 
si mobilní aplikaci, zapnout zvuk a pak už 
se může vyrazit za dobrodružstvím. Na tra-
se centrem Trutnova dlouhé zhruba 2 km 

provází potomek slavného trutnovského 
draka, který radí, jak má člověk při hře 
postupovat. „Při putování je třeba odpo-
vídat na otázky, luštit hádanky a plnit úko-
ly. Zdolání trasy nezabere víc jak hodinku 
času,“ dodává trutnovský starosta.
Odměnou za splněné úkoly a nalezení cíle 
jsou nejen nové znalosti o městě, ale také 
nasbírané geonky. „Hru GEOFUN mají totiž 
i jiná města a čím více tras návštěvník zdo-
lá, tím více nasbírá tzv. geonků,“ vysvětluje 
Ivan Adamec a dodává, že hra je přístupná 
celoročně. Hra je k dispozici také v anglic-
kém jazyce, a je tak dostupná i turistům 
ze zahraničí. Více o hře i sběru geonků 
na www.geofun.cz .

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

SUNDÁVÁNÍ DRAKA 
PROBĚHNE V SOBOTU 
24. 9. OD 14:00 H

V sobotu 24. září opustí kovový drak věž 
trutnovské Staré radnice a do jara příštího 
roku bude bedlivě střežit naše město z pod-
zemí. Při této příležitosti spolek Trutnov – 
město draka ve spolupráci s městem Trutnov 
opět uspořádá zábavné odpoledne plné her 
a soutěží, převážně pro děti.  K dobré nála-
dě zahraje živá kapela a těšit se můžete i na 
divadelní představení. Zajištěno bude i 
drobné občerstvení. Samotné sundání draka 
proběhne tradičně v 16:00 h a budete mít 
možnost pořídit si památeční foto s ukrut-
ným a hanebným netvorem.
Přijďte pobejt!
 
Trutnov – město draka, z. s.

MĚSTSKÝ ÚŘAD 
TRUTNOV SE ZAPOJIL 
DO PROJEKTU DOBRÝ 
ÚŘAD
Městský úřad Trutnov nadále pokraču-
je ve snaze zlepšit své služby poskytované 
veřejnosti. Nově se tak zapojil do projektu 
Dobrý úřad, díky kterému mohou lidé kva-
litu i odbornost služeb ohodnotit. „Stačí 
vyplnit krátký dotazník a ohodnotit přístup 
úředníků, se kterými klient při své návštěvě 
úřadu jednal,“ upřesňuje Ivan Adamec, sta-
rosta města Trutnova.
Projekt Dobrý úřad funguje po celé repub-
lice a od pondělí 8. srpna je do něj zapojen 
také Městský úřad Trutnov. Hlavní myšlenka 
spočívá v hodnocení služeb, které poskytuje 
veřejnosti. „Díky tomuto projektu získáme 
od klientů úřadu zpětnou vazbu. Můžeme 
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Pomáháme rodinám s dětmi

září  
Dvůr Králové nad Labem 
24. 9. 2016 – SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ  
www.hankuv-dum.cz

Hradec Králové 
2. – 3. 9. 2016 – SLAVNOSTI KRÁLOVNY 
ELIŠKY 
www.slavnostikralovnyelisky.cz 
3. – 4. 9. 2016 – XXIII. CZECH INTERNATIONAL 
AIR FEST 2016 – CIAF 2016 
www.airshow.cz 
16. – 17. 9. 2016 – KRÁLOVÉHRADECKÉ 
KRAJSKÉ DOŽÍNKY 
www.kr-kralovehradecky.cz

Chrudim  
9. – 11. 9. 2016 – CHRUDIMSKÉ OBŽÍNKY 
www.chrudimsobe.cz 

Mělník 
16. – 18. 9. 2016 – MĚLNICKÉ VINOBRANÍ 
www.vinobranimelnik.cz 

Nový Bydžov 
4. 9. 2016 – NOVOBYDŽOVSKÝ TRPASLÍK 
www.novobydzovskytrpaslik.cz 

Polička 
12. – 17. 9. 2016 – MIME FEST 
5. ročník mezinárodního festivalu 
pantomimy. Úspěšný a jedinečný festival 
se již po páté vrací do Poličky. Divadelní 
představení, mimové v ulicích města, 
workshopy.  
www.mimefest.cz 
24. – 25. 9. 2016 – SVATOVÁCLAVSKÉ 
SLAVNOSTI NA SVOJANOVĚ  
Netradiční hradní slavnost připomínající 
oblíbené zábavy panstva v 19. století. 
Zvěřinová kuchyně v hradní restauraci. 
www.svojanov.cz 

Vysoké Mýto 
9. – 10. 9. 2016 – MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 
www.vysoke-myto.cz 
20. – 22. 9. 2016 – 6. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ 
SOUTĚŽE UČŇŮ ŘEMESLO/SKILL 2016 
www.erudiocz.cz

Více naleznete v kalendáriu na  
www.vennamesta.cz

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

V červenci 2015 vznikla nová služba při 
Oblastní charitě Trutnov – ZVONEK pro ro-
dinu na pomoc rodinám v obtížné životní 
situaci. Rodině nabízíme podporu a pomoc 
orientovat se v její situaci a možnostech 
řešení, pomoc při zvládání problémů při 
fungování ve společnosti. Mezi aktivity 
této služby patří především poradenství, 
doprovody a pomoc při jednání s institu-
cemi (např. na úřadech nebo ve škole), při 
hledání bydlení a zaměstnání, podpora 
rozvoje rodičovských dovedností pro zdra-
vý vývoj dětí a rodinných vztahů, nebo hos-
podaření s rodinným rozpočtem.
Služby poskytujeme ohroženým rodinám 
s dětmi do 18 let věku na Trutnovsku. Nyní 
navyšujeme kapacitu a plánujeme aktivity 
rozšířit z území města Trutnova i do okol-
ních obcí, např. Úpice. Spolupracujeme 
zejména s oddělením sociálně-právní 
ochrany dětí, školami, pedagogicko-psy-
chologickými poradnami.

Pro komplexní pomoc rodinám bychom 
rádi zapojili činnost dobrovolníků, kteří 
by navazovali na naše služby. Hledáme zá-
jemce o dobrovolnickou pomoc dětem při 
doučování školních předmětů 1. stupně ZŠ 
(čtení, česká gramatika, matematika) nebo 
jako společnost dětem ve volném čase. 
Služby poskytujeme rodinám zdarma dle 
zákona o sociálních službách.

Kam se obrátit: e-mail: zvonekprorodinu@
gmail.com, telefon: 736 511 527, Oblastní 
charita Trutnov, ZVONEK pro rodinu, Škol-
ní 13, 541 01 Trutnov

Hodiny pro veřejnost
Čtvrtek 16:00 – 18:00, v ostatní dny po do-
mluvě
Více informací naleznete na: www.trutnov.
charita.cz     

Podpořeno dotacemi Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR a města Trutnov.

TÝDEN 
NÍZKOPRAHOVÝCH 
KLUBŮ

V rámci Týdne nízkoprahových klubů  

(19. – 25. 9.), kterého se účastní kluby z celé 

republiky, Vás chceme pozvat také k nám do 

Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

SHELTER RIAPS. Na tento týden jsme si pro 

Vás připravili dvě akce.

V pondělí 19. 9. bude Den otevřených dve-

ří od 11:00 do 16:00. Otevřené dveře máme 

pro všechny, které zajímá, jak to u nás vypa-

dá a co děláme.

Ve čtvrtek 22. 9. proběhne Bazárek oblečení 

od 10:00 do 16:00, kus za symbolickou cenu 

5 Kč. Bazárek je určen pro širokou veřejnost.

Najdete nás na adrese: Procházkova 818, 

Trutnov, vchod C (zezadu budovy).

Více informací na webových stránkách 

www.riaps.cz/shelter, na Facebooku: NZDM  

Shelter nebo na telefonním čísle 731 441 268.

TRADIČNÍ VÝSTAVA  
SPOLKU 
PODKRKONOŠSKÝCH 
VÝTVARNÍKŮ TRUTNOV
V pondělí 19. 9. 2016 od 17:15 hodin proběhne 
v prostorách Staré radnice na Krakonošovo ná-
městí v Trutnově vernisáž tradiční výstavy prací 
Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov. 
Na výstavě budou zastoupeny obrazy tvoře-
né různými technikami, fotografie, skulptury 
kamenné i ze dřeva, keramika, dílka tvořená 
paličkováním apod. Zkrátka všehochuť. Chybět 
nebudou ani nezbytná překvapení a úlety.
Výstava potrvá od 20. 9. do 2. 10. 2016 a bude 
otevřena denně 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 
hodin.
Zastavte se!

Za SPV Trutnov zve Ctibor Košťál

DEN CHARITY V TRUTNOVĚ 
23. 9. 2016
Srdečně Vás zveme na kávu, čaj a charitní per-
níček u příležitosti oslav Dne Charity, které se 
budou konat v pátek 23. 9. 2016 na Krakonošo-
vě náměstí v Trutnově od 9:00 do 17:00 hodin. 
Den Charity je celostátní propagační akce 
u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly  
(27. září), který je patronem charitních zaříze-
ní. Cílem této akce je především informovat 
širokou veřejnost o nabídce poskytovaných 
služeb Oblastní charitou Trutnov. Den Charity 
není spojen s finanční sbírkou. Zaměstnanci 
charity Vám rádi odpoví na Vaše dotazy týkají-
cí se poskytování služeb. Budete mít možnost 
vyzkoušet si zdravotní pomůcky z naší půjčov-
ny a pro děti je připraven program – malování 
na kamínky. Kamínky pak věnujeme seniorům 
a lidem s hendikepem.

Martina Vágner Dostálová

tak vyhodnotit jeho fungování a navrhnout 
změny ke zvýšení kvality poskytovaných 
služeb,“ dodává Jan Seidel, tajemník MěÚ 
Trutnov.
Vybraná pracoviště městského úřadu jsou 
vybavena stojánky s „vizitkami“, na které 
v případě zájmu klient vyplní svůj e-mail 
a datum návštěvy úřadu. Vizitku násled-
ně vhodí do schránky při východu z úřadu 
a v následujících pracovních dnech obdrží 
do své e-mailové schránky krátký dotazník 
týkající se práce úředníka, kterého navštívil. 
„Dotazník je možné vyplnit a odeslat nej-
později 5. den od obdržení e-mailu,“ vysvět-
luje Jan Seidel a dodává, že „hodnocení je 
zcela anonymní. Systém neumožňuje úřadu/
městu sledovat, ze které e-mailové adresy 
hodnocení přišlo, popř. z jakých adres bylo 
či nebylo hodnoceno.“

Pokud klient v krátké době navštíví tentýž 
odbor vícekrát, systém ho o hodnocení po-
žádá pouze jednou. Průběžné výsledky 
hodnocení je možné sledovat na www.dob-
ry-urad.cz.
 

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Mateřské centrum KAROlínka
ZÁŘÍ 2016
PONDĚLÍ
8:30 – 14:00 Volná herna pro rodiče s dětmi
10:00 – 11:30 Walinka – koloběh roku v písních, 
říkadlech a divadýlkách. 
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 nastávajících 
a novopečených maminek. 
9:30 – 10:15 Žížalky – cvičení pro maminky s leží-
cími miminky (od 5 měsíců)
10:15 – 11:00 Broučci – cvičení pro maminky s le-
zoucími miminky
15:30 – 16:30 Bobři – kroužek pro děti. Vše-
obecná pohybová příprava pro děti od 3 do  
6 let. Lektorka Monika Bobrová.
STŘEDA
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:00 – 9:45 Svišti – cvičení pro maminky s chodí-
cími dětmi.
10:00 – 10:45 Opičky – cvičení pro maminky s dět-
mi od 2 let.
16:30 – 17:30 Výtvarný kroužek pro děti od  
4 do 7 let, lektorky Jana Švecová a Petra Valnohová
13:00 – 17:00 Hudební stavebnice, Cvrček muzi-
kant – lektorka Lenka Jiranová
ČTVRTEK
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
10:00 – 10:30 Zpívánky s Drážou a Blankou
16:00 – 16:45 Jóga pro děti – pro děti od 4 do  
8 let, lektorka Natálie Ondrášková
PÁTEK
8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky s dětmi, 
kreativní dopoledne
10:00 – 10:30 Výtvarná dílnička
SOBOTA  
Setkávání patchworkového klubu, informace 
Olga Lešáková, tel. 605 545 160
Šití panenek z ovčí vlny, informace Lucie Pavlíček 
Migdalová, tel. 605 720 011

Připravujeme: 
PODZIMNÍ BAZAR v termínu  
od 11. 10. do 14. 10. 2016
Úterý 11. 10. prodej 9 – 17 hod.
Středa 12. 10. prodej 9 – 17 hod.
Pátek 14. 10. výdej neprodaných věcí 9 – 17 hod.
Přijímáme dětské (vel. 56 – 176) a těhotenské 
oblečení. Nepřijímáme kočárky a hračky. 
Výdej archů na domácí zapisování od 1. 9. 2016 
v pondělí, středu a pátek od 8 do 16 h nebo 
po telefonické domluvě. 
OČKOVÁNÍ V SOUVISLOSTECH – přednáška 
Ing. et Ing. Hany Špačkové 22. 9. 2016 od 9:00 
do 12:00 h, cena 150 Kč (rezervace nutná).

Odpolední kroužky pro děti:
Bobři – Ukázková hodina 20. 9. 2016 (cena 
za pololetí 700 Kč).
Výtvarný kroužek – Ukázková hodina 21. 9. 
2016 (cena za pololetí 700 Kč).
Jóga pro děti  – Ukázková hodina 22. 9. 2016 
(cena za pololetí 700 Kč).
CVRČEK MUZIKANT A HUDEBNÍ STAVEBNICE – 
otvíráme nové skupiny pro Cvrčky muzikanty 
– první kontakt s houslemi, flétnou, bubínkem 
a klávesovým nástrojem, zpěv lidových písní. 
Více informací na: hudebnistavebnice.cz  
Výuka hry na klávesové nástroje od 9 do 99 let  
Více na www.lukaschudoba.cz
Bližší informace na tel. 721 474 188 nebo na 
www.mckarolinka.cz, e-mail: info@mckarolinka.cz

V dubnu tohoto roku jsme v KAROlínce zača-
li realizovat pro nás úplně nový projekt. Naše 
rozhodnutí vybudovat a provozovat dětskou 
skupinu pro 12 dětí na začátku vypadalo jako 
samozřejmá a bezproblémová realizace jedno-
ho z projektů podpořených z EU. Jenže jsme 
velmi brzy zjistili, že až tak úplně jednoduché 
to nebude. Touto cestou bych chtěla poděko-
vat těm, kteří to s námi nevzdali, významně nás 
podpořili a pomohli nám při stavebních úpra-
vách prostor v budově ZUŠ ve Školní ulici.
Zpracování stavební dokumentace: Ing. Voj-
těch Novotný, Ing. Milan Jansa, odvoz staveb-
ní suti: TRANSPORT Trutnov, sponzorský dar: 
BAK stavební společnost, a.s., sponzorský dar 
v podobě slevy na materiál: SIKO koupelny, 
a.s., Stavebně dopravní Trutnov, s.r.o., stavební 
práce: Pavel Stanko, Karel Lisý, Tomáš Bartov-
ský, Jan Linke, David Šrůtek, Jiří Švertšal, Tomáš 
Šilhavý, Jan Michalička, dobrovolníci: Kateřina 
Linková, Lucie Kuhnová, Martin Kuhn, Jana 
Švecová, Pavel Cink, Kateřina Cinková, Klára 
Cinková, Petra Richtrová, Jana Semerádová, 
firmy, které můžeme doporučit: Podlahářství 
Martin Marhold, Pavel Bischof, Luděk Špicar, 
truhlářské práce. Pomoc při realizaci projektu: 
Mgr. Blanka Matysková, Vlasta Kořínková (obě 
ZUŠ). Děkujeme i vedoucímu odboru výstavby 
panu Petru Kotlovskému a paní Doris Frintové, 
nprap. Pavlu Bornovi (HZS) a paní Haně Rösslo-
vé (KHS), že se nám i v době dovolených poda-
řilo stihnout všechny důležité termíny ohledně 
kolaudace a registrace Dětské skupiny KARO-
línka na MPSV.
PODAŘILO SE! 1. 9. 2016 OTEVÍRÁME 
DĚTSKOU SKUPINU KAROLÍNKA.

Za MC KAROlínka
Nicole Lisá
Hana Cinková

POHOTOVOST – STOMATOLOGIE
Sobota, neděle, svátky od 8.00 do 12.00 hodin 
3. 9. a 4. 9. – MUDr. Magda Grätzová, zubní 
ordinace č. p. 25, Radvanice, tel.: 499 897 411
10. 9. a 11. 9. – MUDr. František Havelka,  
Veleslavínova 66, Trutnov, tel.: 499 818 509
17. 9. a 18. 9. – MUDr. Rudolf Dušánek,  
Kladská 466, Trutnov 3 – Poříčí, tel.: 499 826 558
24. 9. a 25. 9. – MUDr. Marie Horáková,  
Polská 91/14, Trutnov, tel.: 499 815 215
28. 9. – S-DENTIS, s.r.o., Pražského povstání 543, 
Trutnov, tel.: 499 732 032
Změna sloužícího lékaře vyhrazena!  
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých 
případech akutní a neodkladné péče posky-
tuje Stomatologická klinika Fakultní nemoc-
nice v Hradci Králové – areál nemocnice,  
tel.: 495 833 487;
Lékařská služba první pomoci – zubní – Hradec 
Králové, tel.: 495 755 223.

Klub zdraví Trutnov 
zve všechny příznivce zdravého životního stylu 
na setkání u tématu: CVIČENÍ NA ŽIDLI 2 – 
opakování pro zapamatování. 5. 9. 2016 v 17:30 
h, budova CASD, ul. M. Majerové 86/10 (za 
nemocnicí), lektorka Líba Jobová. Ochutnávka: 
obilniny pro vydatné snídaně, možnost masáže 
šíje už v 16:30 h. 
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz
Přehled dalších témat na r. 2016:
3. 10. Bezlepkové potraviny a ukázky vaření. 
Ochutnávka: Co jsme si uvařili.
7. 11. Aerobik na židli – cvičení pro každého. 
Ochutnávka: Šetrné úpravy zeleniny. 
5. 12. Příprava zdravého vánočního menu – 
vaření. Ochutnávka: Co jsme si uvařili, to si sníme.

NEDĚLNÍ TANEČNÍ KURZY 
pro manželské páry nebo přátelské dvojice 

pro Vás připravili manželé Elschekovi, odbor-
níci na slovo vzatí s dlouholetou zkušenos-
tí. Pátky a neděle od 4. září 2016 – 17:30 h  
začínající, 19:30 h pokročilí. Hezké prostředí  
s příjemnou obsluhou v tanečním sále  
Restaurace Lhota u Trutnova. Veškeré infor-
mace na telefonu  608 224 900.  

KRÁTCE

Matriční události  
v červnu a červeneci 2016
Narozené děti
V červnu měla trutnovská porodnice napilno. 
Na svět zde přišlo celkem 72 dětí, 30 chlapců 
a 42 děvčat. V červenci se narodilo 54 dětí, 
24 chlapců a 30 děvčátek. 23 děvčátek a 18 
chlapců se stalo v těchto dvou měsících nový-
mi občánky města Trutnova.

Uzavřené sňatky
V měsíci červnu před Městským úřadem Trut-
nov uzavřelo manželství 24 párů, z toho 1 
sňatek byl uzavřen ve Starých Bukách. Před 
orgánem církve v červnu uzavřely manželství 
2 páry, 1 z nich v Hajnici. V červenci si řeklo 
„ANO“ v Trutnově 31 párů, 2 sňatky byly uza-
vřeny v Hajnici. I v červenci byly uzavřeny 2 
církevní sňatky. 

Úmrtí
V červnu zemřelo v Trutnově celkem 30 ob-
čanů, 13 mužů a 17 žen. Z celkového počtu 

Policie v Mateřské škole 
Komenského – Sluníčko
Ve středu 15. 6. 2016 navštívila naši MŠ jako 
každý rok Policie ČR. Děti se už od rána těšily, 
co jim policisté předvedou. Nejprve si zopako-
valy některá důležitá telefonní čísla, kdy a jak 
volat policii a k čemu nám policie slouží.
Potom přijeli policisté s cvičenými psy a bylo 
se opravdu na co dívat. Děti viděly, jak psi po-
slouchají svého „pána“ a jak dovedou „zadr-
žet pachatele“. Dokonce se dětem předvedl 
pes Polux, který byl oceněn za záchranu lid-
ského života. Potom přijela policejní auta, 
čtyřkolka a i posádka městské policie. Děti 
si mohly vyzkoušet, jaké to je mít na rukou 
pouta nebo si obléci neprůstřelnou vestu. 
Dále si všichni prohlédli auta a prověřili „siré-
ny“. Bylo to moc hezké dopoledne a děti byly 
nadšené.
Děkujeme tímto panu prap. M. Bouškovi, 
prap. M Zárubovi a jeho psu Poluxovi a všem 
dalším policistům, kteří dětem připravili tak 
hezký zážitek.

Kolektiv MŠ Komenského Trutnov
bylo 13 úmrtí občanů Trutnova, 6 mužů  
a 7 žen. 1 úmrtí bylo zapsáno do matriční 
knihy vedené pro město Pilníkov. V červenci 
došlo v Trutnově ke 41 úmrtím. Zemřelo 20 
mužů a 21 žen. 11 mužů a 13 žen z toho byli 
trutnovští občané.

Jubilea a vítání občánků
Členky komise pro občanské záležitosti na-
vštívily v průběhu měsíce června a července 
při významných životních jubileích celkem 
73 trutnovských jubilantů s gratulací, kytič-
kou a malým dárkem. Všem spoluobčanům 
oslavencům při této příležitosti ještě jednou 
blahopřejeme. 

Opětovné blahopřání patří také 3 manžel-
ským párům, které ve Staré radnici a koncert-
ní síni v červnu oslavily krásných a úctyhod-
ných 50 let společného života.

Bc. Helena Potočková 
matrikářka



4 | Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY | srpen 2016

stavby, údržby a provozování zemního kabe-
lového vedení elektřiny NN a právo uložení 
a provozování stavby kanalizačního sběrače.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 50.000 Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny 
a bude zájemci vrácena v případě, že pro-
dej nebude uskutečněn ze strany prodá-
vajícího. V případě odstoupení od nabíd-
ky ze strany kupujícího propadá kauce 
ve prospěch města. Kauce musí být složena 
na účet města vedený u Komerční banky,  
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 
3629495, konst. symbol 0558. Do zprávy pro 
příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp. 
název právnické osoby. Podmínkou prodeje 
je také složení celé kupní ceny před podpisem 
kupní smlouvy; v případě zájmu lze nejprve 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní.
Nabídky označené „NEOTVÍRAT!“ s heslem 
„Voletiny čp. 18“ zasílejte v uzavřených obál-
kách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, 
pan Šmída, Slovanské nám. 165, 541 16 Trut-
nov, nejpozději do 31. 10. 2016 – 12:00 h. Na-
bídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte 
nabízenou kupní cenu, způsob její úhrady, 
předpokládaný účel využití objektu, číslo účtu 
pro možnost vrácení kauce a kontaktní údaje. 
K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu o za-
placení kauce v požadované výši. 
Otevírání nabídek bude provedeno dne 1. 11. 
2016 v 8:05 h v malém sále v suterénu Měst-
ského úřadu Trutnov. Žadatelé mohou být pří-
tomni.

Na nabídky, u nichž nebude kauce v poža-
dované výši a ve stanovené lhůtě složena, 
nebude brán zřetel. O způsobu prodeje a ko-
nečném schválení prodeje rozhoduje zastu-
pitelstvo města. Město Trutnov si vyhrazuje 
právo od záměru prodeje odstoupit či změnit 
podmínky. 
Bližší informace obdržíte v kanceláři č. 408 
Městského úřadu Trutnov nebo na telefonu 
499 803 281.

Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města  
v Trutnově na zasedání dne 20. 6. 
2016 přijalo usnesení:
* č. 2016-93/3, kterým schválilo záměr prode-
je nemovité věci – pozemku označeného jako 
st. p. č. 192/4 o výměře 418 m2, jehož součástí 
je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 510 Bene-
šova ulice, v rozsahu znaleckého posudku ze 
dne 10. 9. 2015. Prodeji bude předcházet nové 
obecné zveřejnění, mimo Zásady pro prodej ..., 
bez uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny, bez 
upřednostnění nájemců.

Věc nemovitá: Benešova čp. 510 
v Trutnově – Poříčí
(bývalý Klub ODEON)
pozemek označený jako st. p. 192/4 – zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 418 m2, včet-
ně všech součástí, které tvoří: budova čp. 510 
– jiná stavba v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části 
obce Poříčí, v obci Trutnov
Úvodní cena pro jednání je 2.100.000 Kč.
Součástí pozemku st. p. 192/4 je budova čp. 
510. Jedná se o zděný nárožní dům v uliční 
zástavbě, částečně podsklepený, se sedlovou 
a pultovou střechou a s půdou. Dům je nety-
pový, původně sloužil jako kino „OKO“, v roce 
1994 byl přestavěn na „Klub ODEON“, poz-
ději „DOK“. Od 1. 8. 2006 není objekt užíván. 
Objekt je napojen na přípojku el. energie, ve-
řejného vodovodu, parovodu a na veřejnou 
kanalizační síť. Nemovitost není napojena 
na plyn.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém ří-
zení je složení kauce ve výši 50.000 Kč. Kauce 
je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci 
vrácena v případě, že prodej nebude uskuteč-
něn ze strany prodávajícího. V případě odstou-
pení od nabídky ze strany kupujícího propadá 
kauce ve prospěch města. Kauce musí být slo-
žena na účet města vedený u Komerční banky,  
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 
3612455, konst. symbol 0558. Do zprávy pro 
příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp. 
název právnické osoby.
Podmínkou prodeje je také složení celé kupní 
ceny před podpisem kupní smlouvy; v případě 
zájmu lze nejprve uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní.
Nabídky označené „NEOTVÍRAT“ s heslem „Be-
nešova 510“ zasílejte v uzavřených obálkách 
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan 
Šmída, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov, 
nejpozději do 17. 10. 2016 – 12:00 h. Nabídky 
lze podat i osobně. V nabídce uveďte nabíze-
nou kupní cenu, způsob její úhrady a předpo-
kládaný způsob využití objektu. K nabídce je 
nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce 
v požadované výši. Otevírání obálek s nabíd-
kami se bude konat dne 18. 10. 2016 v 8:00 
h v malém sále v suterénu Městského úřadu 
Trutnov. Zájemci mohou být přítomni. Prohlíd-
ka objektu se uskuteční na požádání, po před-
chozí telefonické domluvě.

* č. 2016 91/3, kterým schválilo záměr prodeje 
nemovité věci – pozemku označeného jako st. 
p. 11 o výměře 594 m2, jehož součástí je ve smy-
slu ust. § 506 OZ stavba čp. 6, a pozemku ozna-
čeného jako p. p. č. 29 o výměře 314 m2, v roz-
sahu znaleckého posudku ze dne 18. 8. 2014. 
Prodeji bude předcházet nové obecné zveřej-
nění, mimo Zásady pro prodej ..., bez uplatnění 
20% slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění 
nájemců.

Věc nemovitá: budova čp. 6  
Trutnov – Lhota, ul. Lhotecká
Pozemek označený jako st. p. č. 11 – zastavě-
ná plocha a nádvoří o výměře 594 m2, včetně 
všech součástí, které tvoří: budova čp. 6 – ro-
dinný dům, pozemek p. p. č. 29 – zahrada 
(zem. půdní fond) o výměře 314 m2 v k.ú. Lho-
ta u Trutnova, v části obce Lhota, v obci Trut-
nov
Úvodní cena pro jednání je 1.290.000 Kč.
Jedná se o víceúčelovou zděnou stavbu ne-
pravidelného tvaru se sedlovou a pultovou 
střechou. Budova je nepodsklepená a má 
dvě nadzemní podlaží. V 1. NP se nachá-
zí restaurace se sálem a příslušenstvím, ve  
2. NP je bytová jednotka 2+1 a prostor pro per-
sonál 1+kk. Objekt je napojen na el. energii, 
veřejný vodovod a teplovod. Kanalizace je za-
ústěna do septiku.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení 
je složení kauce ve výši 50.000 Kč. Kauce je za-
počitatelná do kupní ceny a bude zájemci vrá-
cena v případě, že prodej nebude uskutečněn 
ze strany prodávajícího. V případě odstoupení 
od nabídky ze strany kupujícího propadá kau-
ce ve prospěch města. Kauce musí být slože-
na na účet města vedený u Komerční banky,  
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 
3629496, konst. symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, příp. název 
právnické osoby. Podmínkou prodeje je také 
složení celé kupní ceny před podpisem kupní 
smlouvy; v případě zájmu lze nejprve uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí kupní.
Nabídky označené „NEOTVÍRAT!“ s heslem 
„Lhota čp. 6“ zasílejte v uzavřených obálkách 
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan 
Šmída, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov, 
nejpozději do 31. 10. 2016 – 12:00 h. Nabídky 
lze podat i osobně. V nabídce uveďte nabíze-
nou kupní cenu, způsob její úhrady, předpo-
kládaný účel využití objektu, číslo účtu pro 
možnost vrácení kauce a kontaktní údaje. 
K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu o za-
placení kauce v požadované výši. Otevírání na-
bídek bude provedeno dne 1. 11. 2016 v 8:00 
h v malém sále v suterénu Městského úřadu 
Trutnov. Žadatelé mohou být přítomni.

* č. 2016 92/3, kterým schválilo záměr prode-
je nemovité věci – pozemku označeného jako 
st. p. 47 o výměře 1034 m2, jehož součástí je 
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 18 – objekt 
občanské vybavenosti, a pozemku označené-
ho jako p. p. 93/1 o výměře 1206 m2, v rozsahu 
znaleckého posudku ze dne 8. 8. 2014. Pro-
deji bude předcházet nové obecné zveřejně-
ní, mimo Zásady pro prodej ..., bez uplatnění 
20% slevy ze sjednané ceny, bez upřednostně-
ní nájemců
Věc nemovitá: stavba čp. 18  
Trutnov – Voletiny
Pozemek označený jako st. p. č. 47 – zastavě-
ná plocha a nádvoří o výměře 1034 m2, včetně 
všech součástí, které tvoří: budova č. p. 18 – 
stavba občanského vybavení, pozemek p. p. č. 
93/1 – zahrada (zem. půdní fond) o výměře 
1206 m2 v k. ú. a části obce Voletiny, v obci 
Trutnov
Úvodní cena pro jednání je 2.050.000 Kč.
Jedná se o víceúčelovou zděnou stavbu. Má 
dvě nadzemní podlaží s částečně využitým 
podkrovím a je částečně podsklepená. V domě 
jsou dvě bytové jednotky a nebytový prostor – 
restaurace se sálem. K pozemku p. p. 93/1 jsou 
zřízena věcná břemena na zřízení, provozová-
ní a údržbu tepelných rozvodů, právo zřízení 

Volanov chodník 
pro pěší – II. část
Město do letošního rozpočtu města začle-
nilo výstavbu nového chodníku podél silni-
ce I/16 ve Volanově, který bude navazovat 
na již vybudovaný chodník. Nový chodník 
šířky 2 m s povrchem ze zámkové dlažby 
povede k točně MHD, na které bude upra-
vena poloha zastávky.
Součástí stavby je nová dešťová kanaliza-
ce, která bude odvodňovat chodník a sil-
nici, žlab za chodníkem bude zachytávat 
dešťovou vodu z okolního terénu. Dešťová 
kanalizace bude vyústěna do spadištní jím-
ky na stávajícím propustku.
Součástí stavby je i úprava veřejného 
osvětlení a dále bude provedena přeložka 
sdělovacího kabelu.
Zahájení stavebních prací se předpoklá-
dá počátkem října letošního roku. Přesný 
termín realizace stavby bude zveřejněn 
na webových stránkách města po podpisu 
smlouvy se zhotovitelem stavby.

Petr Andr
odbor rozvoje města

ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMUJÍ
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Voletiny – nový 
chodník podél  
silnice I/16
Do letošního rozpočtu města je začleněna 
také výstavba nového chodníku podél silnice 
I/16 ve Voletinách, která řeší zejména bezpeč-
ný pohyb chodců od ul. Voletinská k objektu 
mateřské školy.

Nový chodník šířky 1,5 m bude s povrchem ze 
zámkové dlažby a naváže na stávající chodník 
na pravé straně u křižovatky s ul. Voletinská. 
Násep pod chodníkem za přemostěním Vole-
tinského potoka bude zajištěn gabionovou 
zdí. Odvodnění chodníku a vozovky je zajiš-
těno do nové dešťové kanalizace, která bude 
vyústěna povrchovým žlabem do Voletinské-
ho potoka.

Součástí stavby je dále veřejné osvětlení 
o délce 280 m, sestávající ze 13 stožárů po-
dél navrženého chodníku a nasvícení nového 
přechodu pro chodce.

Zahájení stavebních prací se předpokládá 
v druhé polovině září, po uzavření smlou-
vy s dodavatelem stavby, který bude vybrán 
koncem srpna. Přesný termín realizace stavby 
bude zveřejněn na webových stránkách města.

Petr Andr
odbor rozvoje města

Rekonstrukce ulice 
Skřivánčí
Do rozpočtu města je zařazena realizace stav-
by „Rekonstrukce ulice Skřivánčí“, a to v úseku 
od křižovatky s ul. Horská za železniční přejezd. 
Od železničního přejezdu po připojení k okružní 
křižovatce na Krkonošské bude provedena jen vý-
měna krytu vozovky.

Stavba bude realizována v průběhu roku 2016-
2017 za úplné uzavírky. Od Krkonošské po že-
lezniční přejezd bude nastaven režim slepé ulice. 
Zahájení prací se předpokládá na přelomu září 
a října 2016, dokončení v polovině roku 2017. 
V letošním roce proběhnou práce na úpravě že-
lezničního přejezdu a na vybudování nové dešťo-
vé kanalizace od přejezdu k ulici Horská. Pokud 
budou koncem roku a v zimním období vhodné 
klimatické podmínky, bude stavba pokračovat re-
konstrukcí komunikace, při které dojde ke kom-
pletní výměně konstrukčních vrstev, včetně čás-
tečné sanace podloží. Dále bude vybudován nový 
chodník a provedena výměna veřejného osvětle-
ní. V případě nevhodných klimatických podmínek 
bude stavba na zimní období přerušena a bude 
pokračovat od začátku dubna 2017.

Žádáme tímto všechny motoristy i chodce o re-
spektování uzavírky a dopravního značení v prů-
běhu stavebních prací.

Petr Andr
odbor rozvoje města

Léto v Dětské  
lesní školce
Během prázdnin se v prostorách Dětské les-
ní školky na Bojišti konaly příměstské tábo-
ry, které byly tematicky zaměřené. Při téma-
tu „Mrňouskové“ děti bádaly a objevovaly 
hmyz v přírodě a kolem nás. Během „Řeme-
sel“ si samy vyzkoušely různé rukodělné čin-
nosti a starodávné pracovní postupy. Součás-
tí táborů byl samozřejmě i celodenní pobyt 
venku, hry, zábava, péče o zvířata z farmy, 
získání nových kamarádů a utužení přátelství 
z minulého roku, neboť mnohé děti se k nám 
opět s radostí po roce vrátily.
Od září se již těšíme na klasický lesní školkový 
provoz a v tomto školním roce se více zaměří-
me na svátky a tradice.

průvodkyně DLŠ

Rozchodíme CIVILKY v Trutnově
Svaz postižených civilizačními chorobami 
v ČR, z. s., uspořádal v Trutnově akci s názvem 
Rozchodíme CIVILKY 2016. V městském par-
ku u Střední lesnické školy proběhla prezen-
tace a výuka správné techniky chůze s holemi 
Nordic walking. Účastníci si mohli zapůjčit 
hole a zapojit se do společného pochodu 
parkem, nejdelší trasa vedla k Janské kapli. 
Do pochodu se zapojilo 40 lidí s civilizačním 
onemocněním, seniorů i lidí z řad široké ve-
řejnosti a společně nachodili 80 kilometrů 
pro zdraví. Děkujeme za podporu akce Minis-
terstvu zdravotnictví ČR. 

Marie Říhová 
Centrum služeb SPCCHNOVĚ 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. Zielin‘  ski 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: Zkratka: Vyučující:   Termín konání:
Angličtina pro začátečníky 1 AZ1 J. Krouželová Út 16:30 – 18:00
Angličtina pro začátečníky 2 AZ2 P. Pitašová Čt 16:15 – 17:45
Angličtina pro mírně pokročilé 1 AMP1 K. Pitašová St 16:30 – 18:00
Angličtina pro středně pokročilé 1 ASP1 A. Vítová   Po 16:30 – 18:00
Angličtina pro středně pokročilé 2 ASP2 P. Pitašová Út 16:30 – 18:00
Angličtina pro středně pokročilé 3 ASP3 L. Hašek Po 16:30 – 18:00
Angličtina pro pokročilé 1 AP1 P. Pitašová Po 17:00 – 18:30
Angličtina pro pokročilé 2 AP2 B. Kranátová Po 16:30 – 18:00
Němčina pro začátečníky NZ A. Báchorová Út 16:30 – 18:00
Němčina pro mírně pokročilé NMP E. Hejnová Čt 16:00 – 17:30
Francouzština pro začátečníky 1 FZ1 K. Václavíková Út 16:30 – 18:00
Francouzština pro začátečníky 2 FZ2 T. Zielin‘ ski St 17:30 – 19:00
Polština pro mírně pokročilé PMP T. Zielin‘ ski St 16:00 – 17:30

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. 

Na spolupráci s Vámi se těší
Mgr. Petra Pitašová

JAZYKOVÉ KURZY NA GYMNÁZIU TRUTNOV
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Okénko Klubu seniorů 
První pololetí r. 2016 je za námi, ale malé ohléd-
nutí jistě potěší. Uskutečnili jsme v něm 12 za-
sedání a proběhlo v nich 21 zajímavých besed. 
Další zasedání, a to již celkově 455., jsme měli 
27. července 2016 s těmito besedujícími: Věrou 
Novotnou a Aloisem Mimrou z vedení místní 
organizace Svazu tělesně postižených; podrob-
nosti o turistice a Klubu českých turistů jsme 
se dozvěděli od Jaroslava Teichmana z místní 
organizace Bohuslavice a Jiřího Tichého z míst-
ní organizace Trutnov; o svém životním krédu 
s námi pohovořil Jan Tuna, který získal Spor-
tovní cenu města Trutnova za svoji dlouholetou 
trenérskou práci pro lehkoatletický oddíl Loko-
motivy Trutnov.
12. srpna 2016 se na základě pozvání naše de-
setičlenná delegace zúčastnila sportovních her 
v Domově seniorů v Pilníkově. 
Velice nás však těší, že besedy u nás si chtějí zo-
pakovat dvě významné osobnosti našeho veřej-
ného života. Můžeme Vás tak pozvat na bese-
du s poslancem Evropského parlamentu Petrem 
Machem ve středu 7. září 2016.
Dále na besedu s emeritním policejním prezi-
dentem Martinem Červíčkem, a to ve středu  
21. září 2016. Obě tyto besedy začínají vždy v 15 
hodin v malém sále Městského úřadu Trutnov. 
Věříme, že obou možností k zajímavému setká-
ní využijí ti občané, kteří již mezi námi byli, ale 
že přijdou i další, které srdečně zveme.

Miroslav Šafařík
předseda Klubu seniorů

  ZPRÁVY Z MĚSTA
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Tajemství bílého trutnovského draka 

Oblastní charita Trutnov provozuje kromě so-
ciálních a zdravotních služeb i půjčovnu zdra-
votních a kompenzačních pomůcek. Půjčovna 
je v provozu již více než deset let a za tuto 
dobu značně rozšířila sortiment nabízených 
pomůcek.  K původně nabízeným několika 
kusům mechanických lůžek, vozíků, chodítek 
a toaletních křesel tak přibyla elektrická polo-
hovací lůžka, kyslíkové koncentrátory, infuzní 
pumpy, lineární dávkovače, odsávačky a další 
pomůcky a přístroje, které pomáhají jak ne-
mocným, tak pečujícím rodinám a v neposled-
ní řadě i personálu Oblastní charity Trutnov v 
jejich náročné práci. Potřebnost půjčovny je 
patrná i z faktu, že v prvním pololetí tohoto 
roku ji využilo 129 klientů, kterým bylo zapůj-
čeno celkem 194 pomůcek. 

V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce 
se podařilo charitě získat prostředky na další 
nezbytnou modernizaci půjčovny pomůcek. 
Finanční prostředky jsou určeny zejména na 

pomůcky pro potřeby terminálně nemocných 
pacientů v domácí péči. Jmenovitě jde o elek-
trická polohovací lůžka, antidekubitní matra-
ce, mechanické vozíky, odsávačky a kyslíkové 
koncentrátory. Bez těchto pomůcek by v mno-
ha případech pobyt pacienta mimo zdravot-
nické zařízení nebyl možný. 

Díky projektu zaměřenému na rozvoj palia-
tivní péče se tak Oblastní charitě Trutnov daří 
naplňovat své poslání, kterým je pomoc ne-
mocným, zdravotně postiženým a hendikepo-
vaným lidem a umožnit jim i přes nepříznivý 
zdravotní stav nebo jiný hendikep setrvat ve 
svém přirozeném domácím prostředí.

Bc. Dita Kujovská

l  Podpořeno z Programu švýcarsko-české 
spolupráce

l  Supported by a grant from Switzerland 
through the Swiss Contribution to the  
enlarged European Union

Město Trutnov a drak patří již neodmyslitelně 
k sobě. S jeho vyobrazením se tu potkáte 
téměř na každém kroku a regionální historici, 
badatelé i příznivci dračích slavností si dodnes 
lámou hlavu nad tím, jak se vlastně ve znaku 
města vzal.  
Malou raritou je dokonce i bílý drak ve zdejším 
arciděkanském chrámu Narození Panny Marie. 
Objevíte jej na bočním oltáři zasvěceném sv. 
Antonínu z Padovy. Tento oltář zdobí dvě sochy 
představující české zemské patrony, sv. Vojtěcha 
(† 23. 4. 997) a sv. Prokopa († 25. 3. 1053). Drak 
je jedním z atributů druhého z nich. 
Sv. Prokop, první benediktinský opat v sázavs-
kém klášteře, kanonizovaný v roce 1204, bývá ve 
výtvarném umění zobrazován různě. Většinou 
jako mnich nebo opat s mitrou a berlou, někdy 
i s otevřenou knihou. Od 15. stol. také jako 
poustevník u jeskyně, s řetězem, na němž drží 
spoutaného ďábla, orá s ním aj. Ďábel mívá 
nejčastěji podobu černého muže či čerta s rohy, 
jak jej známe z pohádek. Spoutaný ďábel mající 
podobu draka je spíše výjimkou. Objevíme jej 
např. u sochy pocházející ze zrušeného kostela 
zasvěceného tomuto světci na Malé Straně v 
Praze (Svatý Prokop – Wikipedie) a překvapivě 
také v trutnovském kostele. 
Spoutaného ďábla prozrazuje zlatý obojek 
kolem dračího krku, drakova rozevřená tla-
ma s vyceněnými zuby obrácená ke světci i 
světcova berla, kterou se dotýká drakova těla. 
Co chybí, je řetěz, na kterém světec draka drží. 
Rozevření prstů na levé ruce sochy však jasně 
ukazuje, že ruka kdysi řetěz držela. Vzhledem 
k pozlacenému dračímu obojku se lze domní-
vat, že i řetěz patrně býval také pozlacený. 
Malým tajemstvím, které si doteď drak podržel, 
je jeho barva. Jak je všeobecně známo, barevné 
byly původně všechny sochy na oltářích v tomto 
kostele. Bíle natřeny byly podle Karla Vojáčka 
(Z historie trutnovských kostelů 1997, vyda-
vatel neuveden, s. 18) až při renovaci vnitřku 
kostela v roce 1937. Dokážete si představit, 
jak by se změnil interiér kostela, kdyby došlo 

k odstranění bílého nátěru a k obnovení jejich 
původní barevnosti? Jakou barvu má Prokopův 
drak, se můžeme jen dohadovat. Mohl být ze-
lený, ale vyloučit nelze ani barvu jinou. 
Lze si také položit otázku, proč právě v trut-
novském kostele má spoutaný ďábel sv. 
Prokopa podobu draka. Ani na ni nelze dát 
jasnou odpověď. Podle studie Iva Kořána 
nazvané Braunovci na Trutnovsku (Krkonoše 
– Podkrkonoší, 21, 2013, s. 163) socha vznikla 
kolem roku 1730 a jejím autorem je stejně 
jako v případě druhé sochy sv. Vojtěcha Jo-
sef Jiří Jelínek. Obě sochy byly patrně objed-
nány právě pro tento oltář, takže bylo možno 
předem domluvit jejich podobu, výšku apod., 
aby se na určené místo hodily. Vzhledem 
ke zdejší prastaré tradici mohl být tvůrcem  
Prokopovi přidán ďábel v podobě draka.

Mgr. Alena Křivská
kronikářka města

Oblastní charita Trutnov TRUTÍNEK  
RODINNÉ CENTRUM, Z.S.

ZŠ Mládežnická 536, 
541 02 Trutnov,  
za Kauflandem
Naše pravidelné akce:

PONDĚLÍ
08:00 – 12:00 – NUTRIČNÍ PORADNA KULIHRÁŠEK – 
Mgr. Hana Lorencová (po tel. domluvě)
09:00 – 14:00 – PORADNA PMV A LAKTAČNÍ 
PORADENSTVÍ (po tel. domluvě)
16:30 – 18:00 – JÓGA PRO DOSPĚLÉ
LESOHRÁTKY – setkání rodičů s dětmi od 1,5 roku 
do 3 let (vítány jsou i děti starší) propojené pohybo-
vými, výtvarnými a hudebními aktivitami – s měsíční 
pravidelností – přesné termíny budou zveřejněny 
na stránkách a facebooku
ÚTERÝ
10:00 – 11:30 – NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
09:00 – 15:00 – PORADNA PMV A LAKTAČNÍ 
PORADENSTVÍ (po tel. domluvě)
STŘEDA
09:00 – 09:45 – CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI:  
10 MĚSÍCŮ - 1,5 ROKU – RARÁŠCI
10:00 – 10:55 – CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI:  
1,5 - 3 ROKY – SKŘÍTCI
11:00 – 11:30 – CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI:  
4 - 10 MĚSÍCŮ – KLUBÍČKA 
12:00 – 16:00 – NUTRIČNÍ PORADNA KULIHRÁŠEK – 
Mgr. Hana Lorencová (po tel. domluvě)
ČTVRTEK
09:00 – 11:00 – KURZY PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY 
PRO TĚHOTNÉ (po tel. domluvě)
10:00 – 11:30 – PODPŮRNÁ LAKT. SKUPINKA  
– pravidelně 1x měsíčně dle vypsaných termínů
13:00 – 16:00 – PORADNA PMV A LAKTAČNÍ 
PORADENSTVÍ (po tel. domluvě)
PÁTEK
09:00 – 13:00 – PORADNA PMV A LAKTAČNÍ 
PORADENSTVÍ (po tel. domluvě)
VOLNÁ HERNA: PO – ČT - 8:00 – 17:00,  
PÁ - 8:00 – 14:00

PROGRAM NA ZÁŘÍ:
Výukový kurz NNR – praktická výuka správných ma-
nipulačních a stimulačních technik pro těhotné – PO 
26. 9., 3. 10. a 10. 10. od 10:00 do 11:30. Kurz hradí 
většina ZP.

20. 9. - 15:30 – DALŠÍ Z CYKLU PŘEDNÁŠEK TRADIČNÍ 
ČÍNSKÁ MEDICÍNA, TENTOKRÁT NA TÉMA: Jak řešit 
nejen dětské choroby bez antibiotik aneb nechte si 
antibiotika na život ohrožující stavy. Čínská medicí-
na si většinou poradí s angínou, zánětem středního 
ucha, zánětem dýchacích cest, ... Léčba bylinami mís-
to adenotopie. Přednášející Petra Nyklíčková

27. 9. - 16:30 – VÍTR V HRAČKÁCH aneb proberte 
své hračky a ukliďte si pokojíčky, bleší trh hraček, 
dětských knih a pomůcek. Prodávat nemusí pouze 
dospělí, ale i děti si mohou vyzkoušet roli prodejce. 

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
17. – 21. 10. – BAZAR DĚTSKÉHO  
A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ, OBUVI,  
HRAČEK A SPORTOVNÍCH POTŘEB

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR – BŘEZEN:  
kurz RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
Rezervace na všechny přednášky i většinu akcí je nut-
ná. Podrobné informace o našich akcích se dozvíte na: 
www.trutinek.cz nebo na telefonním čísle: 777 035 856.

Tropik trhy Trutnov  
Prodej akvarijních a terarijních zvířat,  
exotického ptactva, květin, krmiv, pomůcek 
a potřeb, literatury.
Adresa: Národní dům, Trutnov
Datum: 3. 9. 2016 od 9 do 12 hodin
Informace: www.tropik-trhy.cz
Pořadatel: Institut zážitkové pedagogiky 

Autor perokresby: Miloš Trýzna
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JAZYKOVÉ KROUŽKY

ANGLIČTINA HROU 
Základy cizího jazyka zábavnou a  hravou formou.

1. tř.
700 
Kč

ANGLIČTINA PO ŠKOLE 
Cílem je zdokonalení v látce, které neporozumíte při 
vyučovací hodině AJ – sami si řeknete, co vám nejde. 
Budeme společně procvičovat přesně to, co se učí v hodinách 
anglického jazyka, jen s trochou více času pro tebe.

4. - 5. tř.
800 
Kč

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ – začátečníci (40 h. kurz) 18 - … let
1.250 

Kč

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ – mírně pokročilí  
Bude zadán vstupní test pro zařazení do skupin.
Pokračování s Katkou! (40 h. kurz)

18 - … let
1.250 

Kč

VÝPOČETNÍ TECHNIKA – POČÍTAČE

ROBOHRÁTKY 
Roboti, 3D-tiskárna, lego stavebnice, základy programování, 
hrátky s moderními aplikacemi, … To jsou ROBOHRÁTKY: 
robo.zsmltu.cz

4. - 5. tř.
800 
Kč

TURISTIKA, PŘÍRODOVĚDA A OSTATNÍ

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

1. tř. - 
mládež

500 
Kč

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

3. tř. - 
mládež

500 
Kč

STŘELCI
Střelba ze vzduchové pušky a pistole, rozvoj střeleckých 
dovedností, účast v soutěžích.
Pravidelné schůzky v PONDĚLÍ 17:00 - 18:00 hod.
1. schůzka v pondělí 3. 10. 2016 (sraz u vchodu na 1. stupeň 
ZŠ Ml.) v 17:00 hod.

5. tř. - 
mládež

500 
Kč

ZDRAVOTNÍČEK
Základy 1. pomoci, příprava a účast na zdravotnických 
soutěžích.

3. - 5. tř.
700 
Kč

SPORT A TĚLOVÝCHOVA

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

chlapci 
1. - 5. tř.

500 
Kč

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

dívky  
1. - 9. tř.

500 
Kč

HÁZENÁ  
Získání a rozvoj základních dovedností z házené.

chlapci 
i dívky 
6. - 9. tř.

500 
Kč

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

1. - 3. tř.
500 
Kč

VYBÍJENÁ  
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.
Pravidelné schůzky v PONDĚLÍ odpoledne. Dle počtu a věku 
přihlášených bude rozděleno do dvou skupin.

4. - 7. tř.
600 
Kč

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

1 - 3 
roky

600 
Kč

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

2. tř. - 
mládež

600 
Kč

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

dívky  
1. - 9. tř.

600 
Kč

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

4. - 9. tř.
600 
Kč 

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

dívky 
a chlapci 
1. - 3. tř.

700 
Kč

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

dívky 
nar.

2002/2005

700 
Kč

FLORBAL – ELÉVOVÉ  
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.  
*Další fin. příspěvky jsou vybírány pouze od registrovaných 
hráčů účastnících se oficiálních soutěží (členové docházející 
pouze na zájmový kroužek platí jen školné) – v částkách je 
započítáno školné: registrovaní členové narození 2005/2006  
~ 2.000,- Kč/rok DTJ Trutnov (IČ 43463045)

dívky 
nar. 
2005 

a mladší 
chlapci 

nar. 
2006 

a mladší

700 
Kč

FLORBAL – MLADŠÍ ŽÁCI
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.
Účastníci budou rozděleni do několika skupin dle věku a 
pokročilosti. Pravidelné termíny tréninků záleží na skupině, 
do které je hráč zařazen. *Další fin. příspěvky jsou vybírány 
pouze od registrovaných hráčů účastnících se oficiálních 
soutěží (členové docházející pouze na zájmový kroužek 
platí jen školné) – v částkách je započítáno školné:
- registrovaní členové narození 2004/2005 ~ 2.200 Kč/rok
DTJ Trutnov (IČ 43463045)

dívky 
a chlapci 

nar. 
2004/2005

700 
Kč

FLORBAL – STARŠÍ ŽÁCI  
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry. Účastníci 
budou rozděleni do několika skupin dle věku a pokročilosti. 
Pravidelné termíny tréninků záleží na skupině, do které 
je hráč zařazen. *Další fin. příspěvky jsou vybírány pouze 
od registrovaných hráčů účastnících se oficiálních soutěží 
(členové docházející pouze na zájmový kroužek platí jen 
školné) – v částkách je započítáno školné:
- registrovaní členové narození 2002/2003 ~ 3.500,-Kč/rok
DTJ Trutnov (IČ 43463045)

dívky 
a chlapci 

nar. 
2002/2003

700 
Kč

FLORBAL – DOROST a JUNIOŘI  
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry. Účastníci 
budou rozděleni do několika skupin dle věku a pokročilosti. 
Pravidelné termíny tréninků záleží na skupině, do které je 
hráč zařazen. U „nováčků“ z řad mládeže od 15 let bude 
proveden výběr! *Další fin. příspěvky jsou vybírány pouze 
od registrovaných hráčů účastnících se oficiálních soutěží 
(členové docházející pouze na zájmový kroužek platí jen 
školné) – v částkách je  započítáno školné:
- registrovaní členové narození 1998/2001 ~ 4.000 Kč/rok
DTJ Trutnov (IČ 43463045)

chlapci 
nar. 

1998/2001

800 
Kč

l  Kroužky zahajují svou činnost v týdnu od 26. 9. 
2016 a končí poslední týden v květnu 2017.

l  Podepsanou přihlášku doneste nebo pošlete (na 
výše uvedenou adresu) do KZČDM nejpozději do 
pondělí 19. 9. 2016.

l  O termínu první schůzky budou děti ZŠ Mlá-
dežnická informovány školním rozhlasem a na 
nástěnkách. Děti z 1. – 3. tříd, děti a mládež z 
ostatních škol budou na první schůzku pozvány 
písemně. Při odevzdání přihlášky po termínu si 
každý účastník musí zjistit termín první a dalších 
schůzek sám. Na tuto schůzku si děti přinesou 
přezůvky.

l  Rodiče svým podpisem souhlasí s účastí svého dí-
těte v kroužku a zavazují se uhradit školné.

l  Školné v plné výši je nutné uhradit do 15. 11. 
2016. Pokud nebude školné do tohoto termínu 
uhrazeno, bude přihláška k zájmové činnosti 

automaticky považována za zrušenou a nebude 
umožněna účast na dalších schůzkách zájmo-
vého útvaru. Školné uvedené u jednotlivých 
zájmových útvarů je částka za celý školní rok 
2016/2017.

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

l  Jestliže se dítě přihlásí do kroužku, který navště-
vovalo v minulém roce, musí mít opět řádně vy-
plněnou přihlášku!

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

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

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

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

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

l  Přesné termíny schůzek jednotlivých kroužků bu-
dou upřesněny později dle počtu přihlášených.

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

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

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ A KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
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VÝTVARNÉ, RUKODĚLNÉ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

VÝTVARNÍČEK
Různé výtvarné činnosti rozvíjející dovednosti a fantazii.

1. - 3. tř.
600 
Kč

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

1. - 2. tř.
600 
Kč

PALIČKOVÁNÍ
Zhotovení tradiční i netradiční paličkované krajky, ozdob, 
obrázků a oděvních doplňků.  
1. schůzka ve středu 12. 10. 2016 (sraz u vchodu na 2. stupeň 
ZŠ Ml. v 16:00).
Pravidelné schůzky 2x za měsíc ve STŘEDU 16:00 - 18:00 h

dívky
od 4. tř.

500 
Kč

PALIČKOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
Zhotovení tradiční i netradiční paličkované krajky, ozdob, 
obrázků a oděvních doplňků.  
1. schůzka ve středu 12. 10. 2016 (sraz u vchodu na 2. stupeň 
ZŠ Ml. v 16:00).
Pravidelné schůzky 2x za měsíc ve STŘEDU 16:00 - 20:00 h

ženy
18 - … 

let

500 
Kč

FRIVOLITKOVÁ KRAJKA
Seznamte se s neobvyklou technikou „paličkování 
do kapsy“. Výroba ozdob na stromeček, originálních šperků, 
doplňků a dárků. (40 h. kurz)

dívky
od 6. tř.
a ženy

1.000 
Kč

KERAMIKA
Práce s hlínou, výroba drobné keramiky, glazování. Zájemci 
budou dle věku a dovednosti rozděleni do skupin.  
1. schůzka ve středu 5. 10. 2016 (sraz u vchodu na 2. stupeň ZŠ 
Ml. v 15:30). Nevhodné pro alergiky na prach a roztoče!

3. tř. - 
mládež

700 
Kč

KURZ KERAMIKY PRO DOSPĚLÉ – začátečníci
Práce s hlínou, výroba drobné keramiky, glazování.
Nevhodné pro alergiky na prach a roztoče! (35 h. kurz)

18 - … 
let

1.500 
Kč

KURZ KERAMIKY PRO DOSPĚLÉ – pokročilí
Práce s hlínou, výroba drobné keramiky, glazování. 
Nevhodné pro alergiky na prach a roztoče! (35 h. kurz)

18 - … 
let

1.500 
Kč

KORÁLKOVÁNÍ
Výroba šperků, ozdůbek, minidekorací, dárků, … 

4. - 9. tř.
800 
Kč

SEDMIKRÁSKY – DIVADELNÍ KROUŽEK
Činohra, jevištní projev, práce s textem. Pohádky a drobné 
divadelní hry.
Pravidelné schůzky v PÁTEK odpoledne cca od 15:30 - 17:30.
Stávající členové mohou pokračovat!

1. - 6. tř.
500 
Kč

KUCHTÍK
Základy vaření pro nejmenší. 1. INFORMATIVNÍ schůzka v úterý 
27. 9. 2016 (sraz u vchodu na 1. stupeň ZŠ Ml.) v 15:30 hod.

1. - 3. tř.
600 
Kč

TANEČNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY

REBELS TEAM – AKROBATICKÝ ROKENROL

Výuka akrobatického rokenrolu ve formacích a párech. 

Pravidelný termín tréninku záleží na skupině, do které je 

tanečník zařazen. *Další fin. příspěvky: 100 Kč/měsíčně 

„přípravka“, ostatní 200 Kč/měsíčně (cestovné, oblečení, 

hudba,…) www. rebelsteam.cz  

6 let - 

mládež

800 

Kč

REBELS TEAM – CHEERLEADERS

Taneční a pohybová příprava nejen ke sportovnímu fandění, 

ale i k náročným choreografiím pro taneční soutěže 

a vystoupení. Pravidelný termín tréninku záleží na skupině, 

do které je tanečník zařazen. *Další fin. příspěvky: 200 Kč/

měsíčně (cestovné, oblečení, hudba,…)

www. rebelsteam.cz

6 let - 

mládež

800 

Kč

REBELS TEAM – HIP-HOP, R’n’B, Street Dance

Tanec v rytmu Hip-Hop, R’n’B a Street Dance.

Pravidelný termín tréninku záleží na skupině, do které je 

tanečník zařazen. *Další fin. příspěvky: 200 Kč/měsíčně 

(cestovné, oblečení, hudba,…) www. rebelsteam.cz

6 let - 

mládež

800 

Kč

REBELS TEAM – ZUMBA/AEROBIK

Výuka zumby s prvky aerobiku a tanec v jejích rytmech.

Pravidelný termín tréninku záleží na skupině, 

do které je tanečník zařazen.

*Další fin. příspěvky: 200,- Kč/měsíčně (cestovné, oblečení, 

hudba, …) www. rebelsteam.cz

od 4 let
800 

Kč

DRAK AND ROLL – akrobatický rokenrol

Výuka akrobatického rokenrolu ve formacích a párech.

Pravidelné tréninky 2 – 3x v týdnu.

www. drakandroll.cz

10 - 25 

let

800 

Kč

PŘIHLÁŠKA do zájmového útvaru – školní rok 2016/2017
KZČDM „Eldorádo“ při Základní škole, Mládežnická 536, Trutnov

ZÁJMOVÝ ÚTVAR

/KROUŽEK, ODDÍL, KLUB/:

Jméno a příjmení

účastníka:

Rodné číslo: Státní příslušnost:

Zdravotní pojišťovna:

Škola: Třída:

Adresa trvalého bydliště:

Dítě má toto zdravotní

znevýhodnění:

Jméno a příjmení tel:

otce: 

Jméno a příjmení tel:

matky:

Kontaktní e-mail:

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

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

Dne:

 Podpis účastníka ZÚ Podpis rodičů
   (zákonného zástupce)

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

LETNÍ AKTIVITY KLUBU VOZÍČKÁŘŮ
Letní dny vozíčkářům vyplnil 
bohatý program. Ve středu 13. 7. 
se vozíčkáři setkali na tradičním 
a oblíbeném grilování na faře 
CČSH. Při konzumaci opékaných 
buřtů se plánovaly akce 
na příští dny. V sobotu 16. 7. se 
vypravili na výlet do polského 
lázeňského města Kudowa 
Zdroj. Zde měli vozíčkáři 
a jejich doprovod možnost 
navštívit místní tržnici, kde se 
výletníci rozutekli a v poledne 
se pak vydali do rybárny, kde 
chytali pstruhy. Tato aktivita je 
pobavila a pro velký úspěch by 
si chtěli akci zopakovat v září. 
Další sobotu 23. 7. následoval 
výlet do Krkonoš, konkrétně 
na enklávu Lučiny. Zúčastnění 
byli potěšeni jak výhledy 

na Krkonoše, tak kontaktem se zvířaty na Kolínské boudě, kde si mohli 
nakrmit kozy a ovce. A jako vždy – na horách jim velmi chutnaly místní 
speciality na Kolínské i Lidické boudě. Kromě výletů se setkali při příležitosti 
návštěvy gruzínského velvyslance J. E. Zaal Gogsadzeho, jeho zástupce 
Alexandra Chelidzeho a referentky Iriny Chinchaladze, jejichž návštěvu 
ve středu 20. 7. zprostředkoval poslanec Robin Böhnisch se svými kolegy. 
Oba výlety se uskutečnily i za laskavého přispění Královéhradeckého kraje.

Jan Roček
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Trutnov v 19. století
Mimořádná zima v roce 1822 ztěžovala ži-
vot obyvatelům Trutnova nedostatkem vody, 
která tehdy zamrzla dokonce i ve studnách. 
Připomněla pohádkový příběh o cenné soli, 
která tehdy byla „nad zlato“. Konev vody 
se tenkrát o Vánocích ve městě prodávala za  
3 až 6 krejcarů.

 V roce 1823 pozbyli Trutnované dosavadní už 
poslední výhody, možnost odkoupit od trut-
novské vrchnosti podle starých zvyklostí ka-
ždoročně dva sáhy dřeva (sáh 3,16 m3), plně 
využívaného na topení v domácnostech 
a ve výrobě. V budoucnu budou nuceni opat-
řovat si ho odkoupením jinde a třeba i výhod-
něji. Městská kasa ale tímto opatřením přišla 
o pravidelný zdroj příjmů.

K podstatnému zlepšení cestovních podmí-
nek v tento čas až trojnásobným zrychlením 
dopravy došlo zavedením poštovních dostav-
níků. Z Trutnova vyjížděly od hostince Modrá 
hvězda na náměstí. Přepravovaly i lidi – ces-
tující mohl mít s sebou příruční zavazadlo 
do váhy 9 kg. Cesta z Prahy do Vídně přišla 
na 17 zlatých při 37hodinové jízdě, do Brna 
se jelo 14 hodin. Kočárové poštovní expresy 
dojely do Vídně za 23 hodin. Postilióni, kočí 
poštovních vozů, vybavení trubkami uvolňo-
vali troubením cestu pod hrozbou pokuty 
a nutili zastavit při jejím okraji všechny ostat-
ní pomalejší povozy.

O výdělcích a platech máme v roce 1824 jen 
velmi skrovné údaje. Např. tesařský mistr vy-
dělával denně 45 krejcarů, tovaryš 30 až 36, 
zednický mistr 33 až 36 krejcarů, nádeník 15 
až 20 krejcarů. Tehdejší poměrně malé výděl-
ky dávaly ale možnost zapomenout v hospo-
dě při popíjení piva (máz o míře 1,5 litru stál 
3 až 4 krejcary) na obecnou drahotu v této 
době alespoň načas. 

Péči o osiřelé děti, především válečnými udá-
lostmi na počátku 19. století, řešil v roce 1825 
cirkulář moravsko-slezského guvernia finanč-
ní úhradou pro jejich pěstouny tak, že v prv-
ním roce dítěte dostávali 48 zlatých, ve dru-
hém roce 38 zlatých a potom 28 zlatých až 
do jejich věku 12 let. Po školní docházce tyto 
děti ale jistě nečekal žádný lehký život. 

V roce 1827 se mezi Trutnovany projevily 
snahy o vytvoření ještě druhého domobra-
neckého střeleckého útvaru rozdělením do-
savadního, jehož počátky sahají až do doby 
Karla IV. ve 14. století, kterému udělila stře-
lecká privilegia v roce 1738 císařovna Alžběta. 
Přípisem Krajskému úřadu v Hradci Králové  
z 23. 4. 1827 se proti tomu postavil svým sdě-
lením trutnovský střelecký hejtman Johann 
Payer svým rozhodnutím, že po schválení cí-
sařem Františkem I. trvání trutnovského stře-
leckého sboru trvá a že není třeba vytvářet 
další.

Antonín Just

POHLEDY DO MINULOSTI

SPORT

Léto s Kasper – Swix teamem
Přestože se většina členů připravuje na zimní 
dálkové běhy, paradoxně většinu tréninko-
vého objemu se snažíme získat během léta. 
Abychom si sportování zpestřili, na léto jsme 
si stanovili 3 hlavní cíle, které se nám podařilo 
úspěšně splnit. Letní sezónu jsme odstartovali 
závodem dračích lodí v Dolcích, který se nám 
podařilo v dramatickém finále vyhrát. Jednak 
jsme si užili moc pěkné odpoledne a zároveň 
pro půlku posádky tato akce posloužila jako 
trenérský „team building“ před sportovními 
kempy pro děti. 

V druhé půlce července jsme organizovali 
sportovní kempy pro děti, kde se během dvou 
běhů vystřídalo lehce přes 100 účastníků od 
předškoláků až po patnáctileté sportovní 

„mazáky“. Těší nás, že k nám kromě místních 
dětí stále proudí děti z celé republiky, které 
hledají všestranný program, který jim jak díky 
přírodním podmínkám Trutnova, tak díky 
spolupráci se ZŠ Komenského můžeme po-
skytnout. Vyvrcholením letošních kempů byl 
v obou bězích „Spartan race“, který jsme po-
prvé organizovali v prostorách „Paradráhy“. 
Děti se tak musely vypořádat s různými ná-
strahami tratě, které řádně prověřily fyzické 
schopnosti i sportovní dovednosti. 
Po sportovních kempech se část týmu vydala 
na soustředění do rakouského Tauplitz, kde 
jsme nabírali síly na podzimní přespolní běhy 
a závody na kolečkových lyžích. Postupem 
času jsme spřádali plány, jak také ovládnout 
triatlon v Dolcích. Jediný, kdo tedy reprezen-
toval naše barvy v seriálu Silvini Skiroll Clas-
sics na kolečkových lyžích, byl Pavel Šimek, 
který při své premiéře v Jeseníkách obsadil 
17. a 20. místo. Poslední kapkou do letního 
poháru sportovních úspěchů byl srpnový tri-
atlon v Dolcích, kde Honza Hruška ovládl celý 
závod. Jako bonus se nám podařilo získat tri-
umf ve štafetách.
Všem, kteří nám v dosavadní činnosti pomá-
hají, velice děkujeme a těšíme se na další re-
prezentaci trutnovského regionu. 

-jo-

MEBYS Trutnov, s. r. o.
informuje

MEBYS Trutnov, s. r. o.
informuje

Léto na trutnovském koupališti
„Tento způsob léta zdá se mi poněkud ne-
šťastným,“ řekl Rudolf Hrušínský ve filmu 
Rozmarné léto a opravdu bylo léto jako na 
houpačce. Návštěvníci si sice užívali vyhřívané-
ho koupaliště, tobogán zdarma a další služby 
(lehátka, pískoviště s plastovými skluzavkami, 
skákací hrad i trampolínu), z hlediska tržeb se 
ale jedná o nejhorší sezonu za poslední roky. 
V porovnání s loňským rokem jde o pokles mi-
nimálně o 50 %.
První akcí bylo soutěžní dopoledne „Hurá, už 
jsou tu“. Koupaliště se změnilo ve sportovní 
„arénu“ a děti z MŠ si užívaly s instruktory 
„Dopolední školičky bruslení“. Děti a MEBYS, 
to prostě jde dohromady … diplomy, sladkos-
ti, skákací hrad, trampolína, sportovní a do-
vednostní disciplíny, radost, smích a především 
pohyb, to byla akce MEBYSu.
Druhou akcí byl 23. 7. 2016 „FAMILY DAY“. 
Každoroční akce společnosti MEBYS Trutnov, 
s. r. o., se opět vydařila. Tančilo se a hrálo 
v rytmech bubnů v alternaci „rytmy sběrného 
dvora“, kreslilo se na kameny, kdy si každý 
mohl svůj výtvor odnést. Díky spolupráci se 
SVČ Trutnov se střílelo v nefalšované „NERF“ 
aréně a ti nejmenší si pěkně užívali lov rybek 
v rybníčku. Stříkalo se z vodních děl a pomy-
slnou tečku za komponovaným dnem udělalo 
Rádio Černá Hora se svými soutěžemi. FAMILY 
DAY v duchu alternace, pohody a letní siesty 
se opět vydařil. 
Těšíme se na Vaši další návštěvu v roce 2017. 

To pravé léto nám již končí a krytý bazén začí-
ná svoji další sezonu. Od 1. 9. 2016 se můžete 
opět těšit na služby, které krytý bazén nabí-
zí. Sauny, posilovna, vířivka, solárium, velký 
a malý bazén.

Od 1. 9. 2016 funguje zimní stadion již v běž-
ném sezonním režimu. V měsíci říjnu se k tré-
ninkům oddílu krasobruslení a HC Trutnov při-
dá i oddíl curlingu. Nadále nabízíme možnost 
individuálně si pronajmout ledovou plochu 
nebo navštívit veřejné bruslení, které probíhá 
každý všední den od 08:00 do 14:30 h a dále 
dle aktuálního rozpisu. Více na: www.sporto-
viste-trutnov.cz či FB. 

Foto: Miloš Šálek
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pokračování >>

Nabídka sportovní a zájmové činnosti

SPARTAK TRUTNOV
www.spartaktrutnov.com

 THAJSKÝ BOX/MMA
7 – 14 let (dívky i chlapci)
Sokolovna, Revoluční 164

Pohybová všestrannost, to je úpolová minipří-
pravka, která je otevřená všem dětem. Oddíl 
HIGHLANDERS vychoval během 10 let svého 
působení mnoho sportovců a „bojovníků“. 
Zaměřujeme se především na výuku Muay 
Thai, K1 a MMA. Kontakt: Radek Horák, tel. 
736 641 434, Tomáš Matoušek, tel. 603 482 862

 PLAVECKÝ ODDÍL
6 – 11 let (dívky i chlapci)
Krytý bazén, Na Lukách 460

Oddíl REJNOCI se specializuje na zdokonalo-
vání plaveckých dovedností a individuální pří-
stup. Oddíl navíc provádí i zdokonalovací kurzy 
plavání pro dospělé neplavce a i mentálně po-
stižené občany. Kontakt: Eva Mináriková, tel. 
736 183 123, Petr Barvínek, tel. 604 501 639

 CYKLISTIKA MTB/DH
8 – 15 let (dívky i chlapci)
VLČKA TRAILS 

Sportovní oddíl KRAKONOŠOVI JEZDCI, to 
je skupina sportovců se společným zájmem 
o down hill a 4cross. Společné tréninky, ježdění 
a zábava v přírodě nejen na „VLČKA TRAILS“. 
Kontakt: Daniel Tamchyna, tel. 775 978 596

 GYMNASTIKA
6 – 11 let (dívky i chlapci)
ZŠ Komenského Trutnov

Oddíl Sportovní gymnastiky a TeamGym tré-
nuje v moderní gymnastické tělocvičně na ZŠ 
Komenského. Oddíl s dlouholetou tradicí 
a úspěchy nabízí gymnastickou všestrannost 
pro všechny dívky i chlapce. Kontakt: Ludmila 
Oravcová, tel. 777 030 378

 KRASOBRUSLENÍ
5 – 12 let (dívky i chlapci)
Zimní stadion Trutnov 

Oddíl krasobruslení působí v Trutnově 6 let 
a již se účastní i svazových soutěží. Elegance 
a umělecké ztvárnění piruet, skoků a kroků, 
to vše čeká na zájemce o tento olympijský 
sport, který je otevřen nejen holčičkám. Kon-
takt: Erika Štěpničková, tel. 777 622 978, Jana 
Paslerová, tel. 606 616 864

 SILOVÝ TROJBOJ
Od 15 let (dívky i chlapci)
Posilovna „Pasáž“, ul. Poštovní

Chceš se naučit jak správně zvedat těžké váhy 
a nezranit se? Dřep, mrtvý tah i benchpress, 
to je jen základ silového trojboje, který se 
naučíš u POWERLIFTING TRUTNOV (jednoho 
z nejúspěšnějších oddílů v ČR). Kontakt: Mar-
tin Hurdálek, tel. 725 298 154, Libor Hurdá-
lek, tel. 606 439 150

CROSSFIT
Od 15 let (dívky i chlapci)
Posilovna „Pasáž“, ul. Poštovní

CrossFit je způsob života s respektem k tělu 
a k jeho možnostem s cílem dosažení jeho 
plného a všestranného rozvoje komplexním 
vícekloubovým cvičením o vysoké intenzitě. 
Kontakt: Tomáš Hovard, tel. 605 459 775

 TRUTBOARDERS
6 – 15 let (dívky i chlapci) 

Trutboarders spojuje všechny nadšence skate-
boardingu a longboardingu. Jsme tu pro 
všechny, kteří nechtějí prkno jenom nosit 
pod ramenem, ale hlavně jezdit a bavit se!  
Kontakt: Jan Kopřiva, tel. 604 709 683

 PILATES/BODY WORK
15 let (dívky)
Sokolovna, Revoluční 164 

Formování postavy bez rozdílu věku a výkon-
nosti. Vybere si opravdu každý. Celoroční pra-
videlné činnosti – semináře, sportovní víken-
dy a dokonce i dovolené se cvičením. PILATES, 
BODY FORM, DEEP WORK aj. formy cvičení. 
Kontakt: Iveta Horáková, tel. 739 356 602

SPORT PRO VŠECHNY
Rodiče s dětmi

6 – 15 let (dívky i chlapci)
Sokolovna, Revoluční 164 

SPV provozuje sportovní aktivity neregistro-
vaných sportovců se zájmem o všeobecnou 
pohybovou aktivitu. Zaměřena je na široké 
spektrum cvičenců, a to od dětí až po seniory. 
Kontakt: Sofie Pryclová, tel. 728 003 382

TJ LOKOMOTIVA 
TRUTNOV 
www.lokotrutnov.cz

 AIKIDO
(pro zájemce starší 15 let)
Sportovní areál Na Nivách

Aikido je japonské bojové umění, je rela-
tivně nenáročné na svalovou sílu, proto je 
vhodné nejen pro muže, ale i pro ženy, děti 
a starší adepty. Na své nejvyšší úrovni je to 
účinná disciplína pro rozvoj, integraci a vy-
užití všech vlastních kapacit mentálních i fy-
zických. Pravidelné tréninky: úterý a čtvr-
tek 18:30 – 20:00 h, zahájení v úterý 6. září 
2016 v 18:30 h v malé tělocvičně Na Nivách.  
Kontakt: Roman Stoklasa, tel. 732 143 234

 AMERICKÝ FOTBAL
(junioři 15 – 18 a dospělí od 19 let)
Umělá tráva FS Trutnov 

Americký fotbal je míčová branková hra, hra-
ná 11 hráči s oválným míčem. Cílem hry je mít 
na konci hrací doby více bodů než soupeř. 

Hráči jsou vybaveni ochrannými prvky, typic-
ká je helma s mřížkou a široká ramena. Hra 
je takticky velice propracovaná, rozvíjí jak 
fyzické, tak i mentální schopnosti hráčů a dis-
ciplínu. Pravidelné tréninky úterý a čtvrtek od  
19 h na umělé trávě fotbalového stadionu. 
Kontakt: Jaroslav Bojarský, tel. 605 177 132, 
www.trutnovrangers.cz 

 BASKETBAL – PŘÍPRAVKA
(6 – 13 let, chlapci i dívky)
Hala Gymnázia Trutnov, hala Na Nivách

Dlouhodobě úspěšný basketbalový klub po-
řádá nábor, který se uskuteční 6. září od 16:00 
v hale Na Nivách. Během roku si užiješ mnoho 
zábavy v našem kolektivu a hravou formou 
se naučíš základy nejen basketbalu. Tréninky: 
úterý 16:30 – 18:00 hala Gymnázium Trut-
nov, čtvrtek 16:30 – 18:00 hala Na Nivách.  
Kontakt: Zuzana Marková, tel. 732 280 912, 
www.bktrutnov.cz

 PLAVÁNÍ – PŘÍPRAVKY
(3 – 14 let, dívky i chlapci)
Krytý bazén Na Lukách

Plavecký oddíl, jeden z nejúspěšnějších trut-
novských sportů, nabízí místa v celoročních 
přípravkách, které vedou zkušení trenéři 
a instruktoři. Termíny a podmínky jednotli-
vých přípravek, které začínají od 6. 9. 2016, 
naleznete na www.lokotrutnov.cz/oodily/pla-
vani. Kontakt: Tomáš Břeň, tel. 603 828 272, 
bren@lokotrutnov.cz 

 STOLNÍ TENIS
(8 – 14 let, dívky i chlapci)
ZŠ R. Frimla

Trénink správného postoje, držení pálky 
a nácvik nejrůznějších úderů je doplněn zá-
bavnými hrami. Po zvládnutí techniky se děti 
účastní různých turnajů a soutěží. Pravidelné 
tréninky: úterý a čtvrtek 16 – 17 h, zahájení 
6. 9. 2016. Kontakt: Lenka Kalášková, tel. 
732 423 637

 TENIS
(pro děti od 5 let)
Tenisové dvorce Na Lukách

Tenis je míčová hra, kterou mohou provozo-
vat všechny generace. Tenis zvyšuje tělesnou 
kondici a zpevňuje celou tělesnou konstruk-
ci. Je to individuální sport, vede k sebekázni 
a rozvíjí morálně volní vlastnosti jednotliv-
ce. Informační schůzka: středa 7. 9. a 14. 9. 
2016, 17:00 h, pátek 9. 9. a 16. 9. 2016, 17:00 
h, tenisové dvorce Na Lukách. Pro děti bude 
probíhat ukázkový trénink, sportovní ob-
lečení s sebou. Kontakt: Libor Davídek, tel. 
777 271 168, www.tenistrutnov.cz

 VOLEJBAL – PŘÍPRAVKA
(pro děti od 8 let)
Volejbalové kurty Na Nivách 

Nábor dětí do volejbalové přípravky bude 
probíhat každé úterý v měsíci září od 16:30 
do 18:00 h na venkovních kurtech v areálu 
Na Nivách. Zájemci si mohou prohlédnout vo-
lejbalové stránky pod hlavičkou TJ Loko Trut-
nov: http://www.volejbaltrutnov.estranky.cz
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SPORTOVNÍ KLUB 
BOJOVÝCH UMĚNÍ 
TRUTNOV
www.skbutrutnov.cz

KARATE
(od 5 let)
Tělocvična ZŠ kpt. Jaroše

Výuka tradičního japonského bojového umě-
ní karate. Všestranně rozvíjející cvičení vhod-
né nejen pro děti. Nácvik techniky karate 
se zaměřuje na základní techniku (kihon), 
sestavy (kata) a zápas (kumite). Soutěžní 
činnost. První trénink zdarma. Pravidelné 
tréninky: pondělí 16:00 – 17:00 h a středa 
16:00 – 17:00 h, zahájení 12. 9. 2016 v 16:00 h 
v tělocvičně ZŠ kpt. Jaroše Trutnov. Kontakt: 
Ladislav Hurdálek, tel. 721 512 742

WING TZUN
(od 15 let)
Dojo ZŠ kpt. Jaroše

Výuka tradičního čínského bojového umění 
wing tzun. Nekompromisní, rychlé a na fyzi-
kálních principech postavené bojové umění 
umožňující efektivně se bránit v podstatě 
komukoliv. První trénink zdarma. Pravidelné 
tréninky: středa 17:30 – 19:00 h a pátek 18:30 
– 20:00 h, zahájení 7. 9. 2016 v 17:30 h v dojo 
ZŠ kpt. Jaroše Trutnov. Kontakt: Ing. Jiří Voto-
ček, David Šašek, tel. 725 306 135, 604 232 962

PRAKTICKÁ SEBEOBRANA
(od 15 let)
Dojo ZŠ kpt. Jaroše

Výuka praktické sebeobrany. Nácvik je zamě-
řen na techniky použitelné v reálném poulič-
ním boji. Vhodné pro muže i ženy. Podzimní 
kurzy – sebeobrana pro začátečníky, sebe-
obrana pro pokročilé, teleskopický obušek 
a tonfa. Zahájení: říjen 2016 v dojo ZŠ kpt. Ja-
roše Trutnov. Více informací o jednotlivých 
kurzech na www.skbutrutnov.cz. Kontakt: 
Tomáš Souček, tel. 608 958 019

FBC TRUTNOV (DTJ) 
www.fbc-trutnov.cz

FBC Trutnov je jediný trutnovský florbalový 
klub hrající registrované soutěže pod ČFBU. 
Florbal je v současné době nejrychleji se roz-
víjející kolektivní sport v České republice. 
Zájemci o vstup do elévů (roč. 2006 – 2008) 
mohou přijít na trénink nebo kontaktovat 
trenéry.

Pravidelné schůzky: středa 16:30 – 18:00 h, 
zahájení ve středu 30. 9. v 16:30 h, ZŠ Mlá-
dežnická

Kontakt: Marek Těšina, tel. 731 851 772 

RYTÍŘI TRUTNOV
www.rytiry-trutnov.cz

Rytíři Trutnov, klub pálkovacích sportů, svou 
činnost zaměřuje především na soutěžní 
sportovní činnost. Své soutěže hraje pod hla-
vičkami České baseballové asociace a České 
softballové asociace. K jeho úspěchům patří 
tituly Mistrů ČR a zařazení hráčů klubu do re-
prezentačních výběrů. Kategorie, ve kterých 
se Rytíři účastní soutěžních klání, jsou: U7 
(do 7 let), U8, U9, U10, U11, U13, U15 a v příš-
tích letech  připravujeme hráče pro kategorii 
U18. Dospělí Rytíři jsou pravidelnými účastní-
ky Českého baseballového poháru.

Pod hlavičkou Rytířů Trutnov hraje i jeden 
z nejúspěšnějších slowpitchových smíše-
ných týmů v ČR z posledních let. Tento tým 
je složen půl na půl z žen i mužů. V tomto 
sportu má šanci se uplatnit každý (starší 15 
let). Kontakt baseball: Roman Klempíř, tel. 
731 552 537, Branko Baláž, tel. 734 567 650, 
Vladimír Minařík, tel. 603 312 591, kontakt 
slowpitch: Jiří Preclík, tel. 731 463 508

OLFIN CAR SKI TEAM 
www.olfincarskiteam.cz/o-nas/

(dívky i chlapci 5 – 10 let)

Sportovní klub Olfin Car Ski team je zaměřen 
na lyžařské běžecké disciplíny, při trénincích je 
však využíváno různých doplňkových sportů 
pro rozvoj fyzické a silové připravenosti závod-
níků. Pravidelné schůzky: pondělí, středa 15:30 
– 16:30 h, ZŠ Komenského nebo Paradráha. Za-
hájení 29. 9. 2016 v 16:30 h, ZŠ Komenského.

Kontakt: Ondřej Bíman, tel. 603 570 469

 SOFTBALLOVÝ 
ODDÍL SK HORNÍ 
STARÉ MĚSTO
www.softball.skhsm.cz

Softballový oddíl SK Horní Staré Město sdružuje 
dívky cca od 6 let. Jsme pravidelnými účastníky 
extraligy žákyň (do 13 let) a extraligy kadetek 
(do 16 let). V současné době hrajeme i 2. čes-
kou softballovu ligu žen. Dívky se učí atletické 
základy, základy softballu. Cvičíme obratnost, 
rychlost. Úzce spolupracujeme s KZČ Eldorá-
do Trutnov při ZŠ Mládežnická, kde funguje 
i kroužek softballu. Již několik let vychovává-
me reprezentantky jak v mládežnických, tak 
v dospělých kategoriích. Dívky jsou zařazovány 
do reprezentačních výběrů i tréninkových stře-
disek. V několika posledních letech se účastníme 
i projektu Little League, kdy se s výběry oblastí 
účastníme evropských kvalifikací v kategori-

ích Major (do 12 let), Junior (do 15 let), Senior 
(do 17 let), Big (do 19 let). Největším úspěchem 
byl letošní postup kategorie Senior na World Se-
ries do USA. Práci s dětmi se věnují kvalifikovaní 
trenéři s III. a II. trenérskou třídou i pedagogic-
kým vzděláním. Tréninky každé úterý a čtvrtek 
od 16:00 do 18:00 h na ZŠ Mládežnická (v zim-
ním období), od dubna do října na hřišti SK Hor-
ní Staré Město. Tréninky o prázdninách: každou 
středu od 16:00 h na hřišti v Horním Starém Měs-
tě. Kontakty: Mgr. Jana Klempířová, janaklempi-
rova@gmail.com, tel. 777 138 229

KLUB ČESKÝCH 
TURISTŮ ODBOR 
TRUTNOV
www.kcttrutnov.com

Klub českých turistů, odbor Trutnov, má v Trut-
nově dlouholetou tradici a vždy se zabýval 
výkonnostní turistikou a turistikou rekreační. 
V současné době sdružujeme zájemce a aktiv-
ní členy především pěší, cyklo, lyžařské a vo-
dácké turistiky. Každý rok pořádáme 4 veřejné 
akce nejen pro trutnovské turisty, ale i pro 
účastníky z celé ČR. Ročně organizujeme 25 
výletů pro seniory s délkou pěších tras kolem 
15 km. Aktivní cyklisté a lyžaři vyrážejí na ce-
lodenní a vícedenní akce po celý rok na kole 
a běžkách. V menších skupinkách navštěvuje-
me dálkové a turistické pochody  z nabídky ce-
loročního kalendáře. Pro členy i širší veřejnost 
pořádáme dva autobusové zájezdy do atrak-
tivních míst v podzimním a vánočním termí-
nu. Stále přijímáme nové členy, kteří aktivně 
a v partě chtějí poznávat naše blízké i vzdále-
né okolí. O naší činnosti se dozvíte na interne-
tové adrese a ve vývěsce před Komerční ban-
kou. Kontakt: Jiří Tichý, tel. 731 552 566

CURLING
www.curling1kck.cz

(od 12 let)
Zimní stadion Trutnov

Krkonošský curlingový klub organizuje tré-
ninky a turnaje. Seznámit se s dovednostmi 
a principem hry může každý, děti, dospělí, 
senioři i vozíčkáři, kdykoliv v rámci pravidel-
ných tréninků. Pravidelné tréninky: pondělí 
17:30 – 19:00 h v období říjen až březen. Kon-
takt: Vít Zinga, Jiří Lubina, tel. 604 637 142

TAI-ČI cvičení 
Oznamujeme zájemcům o toto krásné cviče-
ní, že od začátku října opět můžou docházet 
v pondělí od 19:00 h do sálu ZUŠ ve Školní ulici 
v Trutnově a v úterý od 17:30 h do tělocvičny ZŠ 
v Horním Starém Městě (proti kostelu). Kromě 
tai-či sestavy budou zařazeny či-kung cviky a též 
cvičení s hůlkou. Cvičení je vhodné pro všechny, 
kteří potřebují uvolnit fyzické i psychické bloky, 
zlepšit vitalitu a zdraví, bez omezení věkem. 

Na setkávání s Vámi se těší Naďa a Karel. 
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Klub JÓGA TRUTNOV, z. s.

Klub Jóga Trutnov organizuje pravidelně již 32 
let lekce pro začátečníky a pokročilé. Cvičení 
probíhá v dopoledních i odpoledních hodi-
nách v budově stomatologie v Trutnově pod 
vedením kvalifikovaných a zkušených lektorů 
jógy. V týdnu od 13. 9. 2016 nabízíme tři malé 
kroužky novým zájemcům o cvičení klasické 
jógy. Jedna skupina bude přizpůsobena senio-
rům nebo cvičencům s omezenou pohyblivostí.
Další informace o Klubu Jóga Trutnov najdete 
na www.joga.xf.cz nebo na telefonním čísle 
776 123 306.
Cvičení pro dospělé pod vedením kvalifikova-
ných cvičitelů jógy se v roce 2016/17 absolvuje 
v jednom celku, který je 32 týdnů/lekcí po 1,5 h. 
Členský příspěvek je stanoven ve výši 1.000 Kč. 
Úhrada příspěvku a vyplnění přihlášky bude 
provedeno na prvním cvičení. Zájemci o cvičení 
pro začátečníky, neváhejte, počet míst je limi-
tován. 
Těšíme se na Vás.

Největší sportovní úspěch 
Gymnázia Trutnov    
 
Ve dnech 16. – 21. 6. 2016 se reprezentační 
výběr basketbalistek trutnovského gymnázia 
zúčastnil světového finále ISF 3x3 Basketball 
World Schools Championship 2016 Tallinn, 
kam se kvalifikoval po vítězství v republikovém 
finále. Světového finále se v kategorii dívek 
zúčastnilo 20 týmů z celého světa, naše hráčky 
sehrály v průběhu tří dní 9 náročných utkání 
a obsadily konečné skvělé 4. místo. Čtveřici 
vyslankyň trutnovského gymnázia tvořily 
Zuzana Šimková, Dominika Vašáková, Adéla 
Vymazalová a Kristýna Lačná. Los nám přidělil 
soupeřky z Brazílie, Indie, Srbska, Slovenska, 
Chile a Turecka. 
První výhra s exotickou Indií byla příjemným 
vstupem do turnaje. Druhý zápas proti ne-
méně exotické Brazílii byl mnohem těžší, ale 
po výborném výkonu jsme slavili druhé vítěz-
ství. Jako další nás čekal nevyzpytatelný a ve-
lice tvrdý soupeř z Turecka. I tento zápas jsme 
dokázali dovést do úspěšného konce a připsali 
si do tabulky třetí výhru. S výběrem Chile jsme 
ještě dokázali zvítězit, ale s jistotou hrající sou-
peřky ze Slovenska již byly nad naše síly, a tak 
přišla první porážka. Jistotu postupu do čtvrt-
finále mohl přinést pouze úspěch v zápase se 
Srbskem. Zápas jsme zvládli výborně a po vý-
hře jsme z druhého místa postoupili do vysně-
ného čtvrtfinále.

Ve čtvrtfinále nás čekal Kazachstán, který nás 
zaskočil velmi přesnou střelbou ze všech pozic. 
Hráčky si však dokázaly s nepříjemným vývo-
jem skóre poradit a výhra znamenala postup 
do semifinále a šanci hrát o medaile.
Semifinálové utkání s domácím výběrem pro 
nás nezačalo dobře. Zranění kotníku Dominiky 
Vašákové nakonec nebylo tak vážné, ale než 
byla ošetřena, zápas byl v podstatě u konce. 
Po porážce 9:14 jsme do finále nepostoupi-
li a v utkání o třetí místo jsme hráli s Anglií. 
Do zápasu jsme vstoupili lépe a více než po-
lovinu utkání jsme udržovali vedení. V posled-
ních třech minutách se však ze strany soupeřek 
spustil doslova uragán střel zpoza trojkového 
oblouku. Po těsné prohře 16:18 jsme v turna-
ji v obrovské konkurenci dvaceti zemí z celé-
ho světa obsadili konečné 4. místo. Je to nej-
lepší umístění dívčího týmu reprezentujícího 
ČR na světových soutěžích ISF v historii (více 
na www.3x3planet.com). Všechny čtyři hráčky 
zaslouží velké poděkování i respekt za skvělou 
reprezentaci nejen školy nebo basketbalového 
klubu, ale celé České republiky. Poděkování 
však rovněž patří všem subjektům, které pod-
pořily výjezd do Tallinnu finančně nebo mate-
riálně. Bez jejich podpory i bez dlouhodobé 
pozitivní spolupráce s trutnovským basketba-
lem by družstvo Gymnázia Trutnov v Estonsku 
startovat nemohlo a nedosáhlo by na tak skvě-
lý výsledek. Info a videa: www.facebook.com/
ISFWSCbasket/

Petr Skokan, Karel Urban, foto: Karel Urban

ReBels team Trutnov pořádá 
nábor dětí ve věku 3 – 25 let
Od začátku září se budou konat nábory (chlapci 
a děvčata od 3 do 25 let) – 12. 9., 19. 9., 26. 9.,  
3. 10., 10. 10., 17. 10., ... do konce roku 2016 vždy 
od 16 h v tělocvičně ZŠ Mládežnická. Více infor-
mací na  www.rebelsteam.cz nebo u vedoucího 
oddílu Davida Laušmana, tel. 725 960 971. 

Cyklistické závody „East Bohemia Tour 2016“
V pátek 9. 9. 2016 se budou konat meziná-
rodní cyklistické etapové závody „East Bohe-
mia Tour 2016“.
Start závodu je naplánován ve 13:45 v LÁZ-
NÍCH BĚLOHRAD, cíl bude mezi 17:10 až 17:45 
v TRUTNOVĚ, Horské ulici naproti OD MÁJ. 
V Trutnově se pojedou tři závěrečné okruhy 
(viz mapka). Délka okruhu je 3 km.
Příjezd na okruh povede ulicí: Volanovská, 
Husitská, Komenského. Okruh povede ulice-
mi: Horská, Krakonošovo náměstí, Havlíčko-
va, Pražská, Žižkova, Komenského, Křižíkova, 

ČSA, Železničářská, Strojnická, Tkalcovská, 
Zásobní, nám. Republiky a Horská. 
Upozorňujeme, že v době trvání závodu (asi 
20 min) bude částečně nebo zcela uzavřen 
provoz ve výše jmenovaných a některých 
okolních ulicích! Je třeba dbát pokynů policie 
a pořadatelů.
Děkujeme za pochopení. 
Více informací na www.ebtour.cz.

Pořadatelé závodu

Zleva: Zuzana Šimková, Kristýna Lačná, 
Dominika Vašáková, Adéla Vymazalová,  

Petr Skokan (kouč)


