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ROČNÍK 24 ZÁŘÍ 27. 9. 2016

NOVÁ KUŽELNA BYLA  
OTEVŘENA V TRUTNOVĚ - POŘÍČÍ
Trutnovští kuželkáři zahájí sezónu v novém 
zázemí. V pondělí 12. září byla nová ku-
želna slavnostně otevřena za přítomnosti 
vedení města, členů kuželkářského oddí-
lu a dalších hostů. Město Trutnov zajistilo 
hráčům kuželek nové prostory na zákla-
dě dlouhodobých požadavků na zlepšení 
podmínek pro kuželkářský sport. „Kuželna 
bude sloužit jak široké veřejnosti, tak pro-
fesionálním sportovním týmům pro hru 
v ligových soutěžích,“ říká Ivan Adamec, 
starosta města Trutnova.
Kuželkářský oddíl TJ Lokomotiva Trutnov 
trénoval ve starých prostorách, které byly 
v havarijním stavu, a čekal na moderní a vy-
hovující zázemí. Na výstavbu zcela nové 
kuželny se však nepodařilo získat dotaci, 
a město tak hledalo jiné řešení. „Nejekono-
mičtější a nejrychleji realizovatelnou varian-

tou byl pronájem prostor kuželny od třetí 
osoby,“ vysvětluje trutnovský starosta. 
Po uskutečnění veřejné soutěže se nová 
kuželna začala budovat v Náchodské ulici 
v Poříčí v budově společnosti PRATR, a. s.
Nabízené prostory umožnily vybudovat 
čtyři profesionální kuželkářské dráhy, hle-
diště pro 60 diváků a potřebné sociální zá-
zemí, jako jsou šatny, ošetřovna a klubov-
na. „V původní staré kuželně se nacházely 
pouze dvě dráhy. Navýšením počtu drah 
splňuje trutnovská kuželna parametry, 
aby se v ní mohly pořádat ligové soutěže,“ 
upřesňuje Ivan Adamec. Registrovaní hráči 
budou moci hrát vyšší ligovou soutěž a ne-
registrovaní hráči budou moci hrát více 
soutěží, tím se zvýší i počet hráčů, kteří při-
jedou na tyto soutěže z jiných měst. 

pokračování >>

Uzávěrka říjnového čísla RL: 14. 10. 2016
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Výzva města Trutnova na podání návrhů

„Jak dál naložit s Přírodním kulturním střediskem Bojiště“  |  4

Dovoluji si Vás
při příležitosti 98. výročí
vzniku samostatného Československa
srdečně pozvat na

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ,
které se uskuteční
ve čtvrtek 27. října 2016
od 16:00 hodin
v obřadní síni radnice
na Krakonošově náměstí v Trutnově.

Mgr. Ivan Adamec
starosta města

Náklady za stavební úpravy prostor uhradil 
pronajímatel, město Trutnov pak kuželnu 
vybavilo vlastními technologiemi a nábyt-
kem za částku přibližně 2 mil. Kč. Smlou-
va o pronájmu je uzavřena na dobu 10 let 
s opčním právem na prodloužení nájmu 
na další dvě období po 10 letech, tj. cel-
kem na 30 let.
 

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí 
Foto: Miloš Šálek

V ZŠ R. Frimla se od září 
vaří v nové kuchyni
Během letních prázdnin probíhala v Zá-
kladní škole R. Frimla v Trutnově rozsáh-
lá rekonstrukce školní kuchyně. Od září 
žáci dostávají jídlo připravované ve zcela 
novém zázemí. „Z pohledu žáků se změ-
nila pouze příčka mezi jídelnou a kuchyní, 
tedy výdej jídla a příjem špinavého nádobí. 
Největší změny jsou oku strávníka skryté,“ 
upřesňuje Ivan Adamec, starosta města 
Trutnova.
Kromě nové příčky mezi jídelnou a kuchy-
ní byly nainstalovány také nové výdejové 
pulty z nerezu a výdejní okénka s elektric-
ky ovládanými roletami. Špinavé nádobí 
žáci odkládají na nový pojízdný pás. Stráv-
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KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

říjen
Dvůr Králové nad Labem 
22. - 30. 10. 2016 – TÝDEN DUCHŮ V ZOO 
DVŮR KRÁLOVÉ 
www.zoodvurkralove.cz

Hradec Králové 
9. 10. 2016 – OLFINCAR HRADECKÝ  
PŮLMARATON 
Malé náměstí 
www.sportvisio.cz

18. - 22. 10. 2016 – JAZZ JDE MĚSTEM/JAZZ 
GOES TO TOWN  
Hudební sály, kluby, centrum města 
www.jgtt.cz

Chrudim  
22. 10. 2016 – RYBÍ JARMARK 
Resselovo náměstí, 9:00 h

29. 10. 2016 – UKONČENÍ TURISTICKÉ  
SEZÓNY V MUZEU BAROKNÍCH SOCH
www.mubaso.cz

Jaroměř 
říjen - listopad 2016 
UKONČENÍ SEZÓNY – ODEVZDÁNÍ KLÍČŮ  
OD PEVNOSTI 
www.jaromer-josefov.cz

Mělník 
31. 10. 2016 – DUŠIČKOVÝ JARMARK 
náměstí Míru, 8:00 - 17:00 h 
Pořádá Studio Eko-logika.

Polička 
28. - 29. 10. 2016 – SVOJANOVSKÉ STÍNY 
Hrad Svojanov u Poličky 
Záviš z Falkenštejna bude návštěvníkům 
vyprávět příběh tajemných duší hradu. Pod-
večerní a večerní prohlídky hradu Svojanova 
o tajemných úkazech a událostech.

Vysoké Mýto 
24. 10. 2016 – VEČER SVĚTEL 
náměstí Přemysla Otakara II.  
Tradiční lampionový průvod s kulturním 
programem a ohňostrojem.  
www.ddm-mikado.cz, www.vysoke-myto.cz

28. 10. 2016 – 6. BUBENICKÝ FESTIVAL  
VYSOKÉ MÝTO
Tradiční bubenický festival s mezinárodní 
účastí. 
www.bubenickyfestival.cz

Více naleznete v kalendáriu na  
www.vennamesta.cz

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2016

V novém pracovišti Mateřské školy Trutnov se  
nachází také třída pro děti se zdravotním postižením

níci se také těší ze zcela nového samoob-
služného výdeje salátů a nápojů. Nový je 
také elektronický stravovací systém na kar-
ty nebo čipy.
Prostory samotné kuchyně prošly zcela 
kompletní rekonstrukcí. Zázemí, kde se 
denně připravuje přibližně 420 obědů, 
bylo vybaveno novou moderní technologií. 
Jsou tu doplněny nové nízké příčky, obkla-
dy stěn, rozvody zdravotechniky i elektriky 
vč. nového osvětlení. Z části byla upravena 
i vzduchotechnika. Dále je v kuchyni vymě-
něno topení a položena nová polyuretano-
vá stěrková podlaha. „V prvním patře bu-
dovy jsme zároveň nechali upravit sklady 
potravin,“ dodává trutnovský starosta.

Foto: Michaela Dědková

Stavbu realizovala Stavebně dopravní Trut-
nov, s. r. o., a nové vybavení a technologie 
do kuchyně dodala společnost GAST-PRO, 
s. r. o. Celá rekonstrukce vyšla na necelých 
9 milionů korun. 

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

ORGANIZUJÍ PARTNER AKCEvystavovatelů
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PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL 
A ZAMĚSTNAVATELŮ 2016

POD ZÁŠTITOU HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE LUBOMÍRA FRANCE
A STAROSTY MĚSTA TRUTNOVA MGR. IVANA ADAMCE

Co bylo ve škole?

www.vybiramstredni.cz

www.vybirampraci.cz

• 21.10. 09:00 - slavnostní zahájení
• 21.10. 09:00 - 18:00 
• 22.10. 08:00 - 12:00

UFFO - společenské centrum
náměstí Republiky 999
541 01 Trutnov

21. - 22. 10. 2016

trutnov

Čím byste chtěli být? Ještě nevíte? Přijďte 
se podívat 21. a 22. října 2016 na 2. ročník 
Prezentace středních škol a zaměstnava-
telů 2016 do Společenského centra Trut-
novska pro kulturu a volný čas. Právě pro 
Vás se tu představí 76 vystavujících; tedy 
středních škol i zaměstnavatelů působících 
v celém Královéhradeckém kraji. 
Novinkou je „Veletrh pracovních příleži-
tostí“, kde mají firmy možnost představit 
volná pracovní místa. Nabízí se zde zají-
mavá setkání a příležitosti nejen pro žáky  

9. tříd, kteří hledají inspiraci pro volbu 
střední školy, ale i pro studenty SŠ, VOŠ, 
VŠ, absolventy a všechny zájemce o práci. 
V rámci prezentace se bude konat 
i workshop na podporu technických profe-
sí ve spolupráci s trutnovským kontaktním 
pracovištěm Úřadu práce ČR. Zajímavou 
doprovodnou akcí jsou exkurze, které po-
řádají vystavující firmy pro žáky 8. a 9. tříd 
základních škol. 
Všechny Vás srdečně zve tým Krajské hospo-
dářské komory Královéhradeckého kraje.

Nový školní rok znamená změny ve struk-
tuře Mateřské školy Trutnov. Nově bylo 
otevřeno pracoviště Sedmikráska v Kryblic-
ké ulici, kde původně sídlil „dětský“ staci-
onář. Vznikly zde dvě klasické třídy a jedna 
třída určená pro děti se zdravotním posti-
žením. „Velkým přínosem také je, že nové 
pracoviště v Kryblické ulici jako jediné za-
jišťuje dietní stravování a služby nutriční-
ho terapeuta,“ říká Ivan Adamec, starosta 
města Trutnova.
Nové pracoviště pojme až 80 dětí. „K 1. září 
bylo do školky zapsáno 69 dětí, z toho  
17 žáků přišlo ze zaniklého pracoviště 
v Náchodské ulici, 35 ze stacionáře a ostat-
ní jsou nově zapsaní žáci,“ dodává Vladimí-
ra Priputenová, ředitelka MŠ Trutnov.

Foto: Vladimíra Priputenová

Prostory bývalého stacionáře byly přes 
letní prázdniny rekonstruovány tak, aby 
nové pracoviště školky splňovalo hygienic-
ké normy. „Zbourali jsme několik příček, 
abychom zvětšili prostor, a upravili sociální 
zařízení. Dále má budova nová okna, nové 
podlahové krytiny a také jsme nainstalova-
li nové osvětlení,“ říká Vladimíra Pripute-

nová. Rekonstrukce vyšla přibližně na 3,5 
mil. Kč.
Cílem bylo zachovat služby bývalého „dět-
ského“ stacionáře. Pracoviště Sedmikráska 
tak jako jediné zajišťuje pro žáky dietní 
stravování, a to ve spolupráci s nutričním 
terapeutem. „Ve třídě pro děti se zdravot-
ním postižením navíc působí dva speciální 
pedagogové a asistentka,“ dodává Ivan 
Adamec.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
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KRÁTCE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Matriční události v srpnu 2016
Narozené děti
V srpnu v trutnovské porodnici přišlo na svět 
celkem 49 dětí, 28 chlapců a 21 děvčat. 11 děv-
čátek a 12 chlapců se stalo novými občánky 
města Trutnova.
Uzavřené sňatky
V měsíci srpnu před Městským úřadem Trutnov 
uzavřelo manželství 26 párů, z toho 1 sňatek 
byl uzavřen v Pilníkově.
Úmrtí
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově celkem 
39 občanů, 22 mužů a 17 žen. K 1 úmrtí došlo 
v Pilníkově a 1 úmrtí bylo zapsáno do matriční 
knihy pro obec Jívka. Z celkového počtu bylo 17 
úmrtí občanů Trutnova, 10 mužů a 7 žen. 
Jubilea a vítání občánků
Členky Komise pro občanské záležitosti navští-
vily v průběhu měsíce srpna při významných 
životních jubileích celkem 32 trutnovských 
spoluobčanů s gratulací, kytičkou a malým 
dárkem. Všem jubilantům při této příležitosti 
ještě jednou blahopřejeme.

Bc. Helena Potočková
matrikářka

ŘÍJEN 2016 
PONDĚLÍ
8:30 – 14:00 Volná herna pro rodiče s dětmi
10:00 – 10:45 Svišti – cvičení pro maminky 
s chodícími dětmi
13:30 – 14:30 Podpůrná skupina kojení – setká-
vání kojících a těhotných maminek s laktační 
poradkyní
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 5 měsíců)
10:15 – 11:00 Broučci – cvičení pro maminky 
s lezoucími miminky
15:30 – 16:30 Bobři – kroužek pro děti, lektor-
ka Monika Bobrová
16:30 – 17:30 Angličtina s Bobem – lektor  
Robert Kopka 
STŘEDA
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:00 – 9:45 Svišti – cvičení pro maminky s cho-
dícími dětmi
10:00 – 10:45 Opičky – cvičení pro maminky 
s dětmi od 2 let
16:30 – 17:30 Výtvarný kroužek – lektorky Jana 
Švecová a Pavla Valnohová
13:00 – 17:00 Hudební stavebnice, Cvrček  
muzikant – lektorka Lenka Jiranová
ČTVRTEK
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
10:00 – 10:30 Zpívánky s Drážou a Blankou – 
společné muzicírování, poznávání základních 
dětských a lidových písní, tanečky, první zkuše-
nost s hudebním nástrojem
16:00 – 16:45 Jóga pro děti – lektorka Natálie 
Ondrášková
PÁTEK
8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky s dět-
mi, kreativní dopoledne
10:00 – 10:30 Výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi
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 h
Středa  12. 10. prodej 9 – 17 h
Pátek  13. 10. výdej neprodaných věcí 
  9 – 17 h

Přijímáme dětské (vel. 56 – 176) a těhotenské 
oblečení. Nepřijímáme kočárky a hračky. Výdej 
archů na zapisování v pondělí, středu a pátek 
od 8 do 16 h nebo po telefonické domluvě. 

PŘEDNÁŠKA O HOMEOPATII 20. 10. 2016 
od 17:00 h – přednáška MUDr. Nadi Řehůřkové, 
kde se dozvíte základní informace a principy 
homeopatie a jak můžete homeopatii využít 
při léčbě běžných dětských nemocí. Vstupné je 
50 Kč. Prosíme zájemce o nahlášení účasti v MC.
PODPŮRNÁ SKUPINA KOJENÍ  
Často se maminky potýkají s menšími či většími 
problémy už od porodnice, slyší mnoho pro-
tichůdných rad nebo jen nemají s kým svou 
starost sdílet. O kojení existuje mnoho mýtů 
a představ, maminky se bojí dlouhodobého ko-
jení, uchylují se k dokrmům nebo kojí s bolestí.  
Kojení by ale měla být radost. Tohle všechno 
je cílem podpůrné skupinky. Setkání vede di-
plomovaná porodní asistentka Olga Fojtíková 
a dětská sestra a certifikovaná laktační porad-
kyně Eva Havelková. 
Vždy první pondělí v měsíci (nejbližší termíny 
3. 10., 7. 11., 5. 12.) od 13:30 do 14:30 h. Hradí 
se pouze pobytné v MC. Prosíme zájemce o na-
hlášení účasti v MC.
Odpolední kroužky pro děti:
Bobři – všeobecná pohybová příprava pro děti 
od 3 do 6 let (cena za pololetí 700 Kč)
Výtvarný kroužek – pro děti od 4 do 7 let (cena 
za pololetí 700 Kč)
Jóga pro děti – pro děti od 4 do 8 let (cena 
za pololetí 700 Kč)
Angličtina s Bobem – pro děti od 6 do 10 let 
(cena za pololetí 800 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 zaměřená na trénování sluchu a rytmu. Pro-
cvičíme techniku rukou na klavírní (klávesové) 
klaviatuře a naučíme se skladby, které nás 
baví. Lektor: Lukáš Chudoba. Více na www.
lukaschudoba.cz, sphinks@tiscali.cz, tel.: 
602 702 360.

Bližší informace o provozu na tel. 721 474 188 
nebo na www.mckarolinka.cz, 
e-mail: info@mckarolinka.cz 

Za mateřské centrum KAROlínka
Nicole Lisá

POHOTOVOST – STOMATOLOGIE
Sobota, neděle, svátky od 8:00 do 12:00 hodin
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů: 
1. 10. a 2. 10. – MUDr. Vladimír Hrudík,  
Žižkova 239/16, Trutnov, tel.: 499 817 592
8. 10. a 9. 10. – MUDr. Eva Jirásková, Hornická 
417, Rtyně v Podkrkonoší, tel.: 776 589 020
15. 10. a 16. 10. – MUDr. Miroslava Kodrová, 
Polská 91/14, Trutnov, tel.: 499 815 585
22. 10. a 23. 10. – denTu, s. r. o., Horská 634, 
Trutnov, tel.: 608 191 099
28. 10. – Dentinum, s. r. o., Polská 91/14, Trut-
nov, tel.: 499 815 120
29. 10. a 30. 10. – Centrum zdravých zubů,  
s. r. o., Dr. Hejny 133, Úpice, tel.: 602 623 210

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

Mateřské centrum KAROlínka

Významné životní jubileum
Dne 28. 8. 2016 se dlouholetý kronikář měs-
ta Trutnova pan Antonín Just dožil krásných 
pětadevadesáti let. Na svůj věk je aktivní a stá-
le se zajímá o dění v Trutnově. K jeho naroze-
ninám mu popřálo vedení města spolu se člen-
kami Komise pro občanské záležitosti. 

Za Komisi pro občanské záležitosti 
Hana Jůzlová 
předsedkyně komise

Klub zdraví Trutnov 
zve všechny příznivce zdravého životního stylu 
na setkání u tématu: BEZLEPKOVÉ POTRAVINY 
– ukázka vaření. 3. 10. 2016 v 17:30 h, budova 
CASD, ul. M. Majerové 86/10 (za nemocnicí), 
lektor: Líba Jobová. Ochutnávka: co jsme si 
uvařili. Možnost masáže šíje už v 16:30 h. 
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz
Přehled dalších témat na r. 2016
7. 11. Aerobik na židli – cvičení pro každého, 
ochutnávka: šetrné úpravy zeleniny
5. 12. Příprava zdravého vánočního menu – va-
ření, ochutnávka: co jsme si uvařili, to si sníme

Tropik trhy Trutnov  
Prodej akvarijních a terarijních zvířat, exotic-
kého ptactva, květin, krmiv, pomůcek a po-
třeb, literatury.
Adresa: Národní dům, Trutnov
Datum: 1. 10. 2016 od 9 do 12 hodin
Informace: www.tropik-trhy.cz
Pořadatel: Institut zážitkové pedagogiky 

Vážení občané,
Centrum pro integraci osob se zdravot-
ním postižením Královéhradeckého kraje,  
o. p. s., Trutnov – regionální pracoviště v Trut-
nově, Horská 5/1, vydává držitelům průkazu 
TP, ZTP, ZTP/P, diabetikům, stomikům, onko-
logickým pacientům zdarma EUROKLÍČ.
Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou do-
stupnost veřejných sociálních a technických 
kompenzačních zařízení (např. výtahů, svis-
lých a schodišťových plošin apod.) osaze-
ných jednotným Eurozámkem. Zámek lze 
použít v řadě míst nejen v ČR, ale i v zemích 
Evropské unie (např. na úřadech, nádražích, 
čerpacích stanicích, v obchodních centrech 
apod.). Euroklíč je možno vyzvednout na CI-
OZP v Trutnově, Horská 5/1, 3. poschodí,  
č. dv. 402 (v budově bývalého OÚ – naproti 
autobusovému nádraží), tel.: 499 813 032, 
e-mail: trutnov@czphk.cz
Výdejní hodiny Euroklíčů:
Po a St     8:00 – 12:00     13:00 – 17:00
Út a Čt     8:00 – 12:00     13:00 – 16:00
Pá             8:00 – 12:00     13:00 – 14:00

Věra Stasiňková 
vedoucí CIOZP Trutnov

Foto: Hana Jůzlová
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ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMUJÍ

Město Trutnov v současné době Přírodní 
kulturní středisko Bojiště pronajímá. Ná-
jemní smlouva je uzavřena do konce roku 
2016. Rada města Trutnova na základě do-
poručení pracovní skupiny pro využití Pří-
rodního kulturního střediska Bojiště (dále 
jen „pracovní skupina“) vyzývá širokou ve-
řejnost k podání návrhů – jak dál naložit 
s Přírodním kulturním střediskem Bojiště.
Návrh musí obsahovat:
1. Kontaktní údaje navrhovatele
2.  Výčet aktivit, které by se zde mohly pro-

vozovat
3.  Seznam vybavení, které je třeba vybudo-

vat či pořídit
4. Jednoduchý nákres využití areálu
5.  Odhad nákladů na pořízení (nepovinný 

údaj)
6.  Ekonomickou rozvahu na provoz areálu 

(nepovinný údaj)

Termín a místo doručení 
návrhů:
Možnost podání návrhů do: 31. 10. 2016 
do 12:00 h
Návrh je nutné podat v zalepené obálce 
s adresou a heslem:
ADRESA:
Městský úřad Trutnov
INFORECEPCE
pan Vladislav Šmída
Slovanské nám. 165
541 16 Trutnov
HESLO:
Návrh - PKS Bojiště, „NEOTVÍRAT“

Podáním návrhu navrhovatel souhlasí 
s tím, že město Trutnov může bezúplatně 
využít návrh nebo jeho část ke své další čin-
nosti. Otevírání obálek s návrhy a přípravu 
pro další jednání pracovní skupiny prove-
de tříčlenná komise ve složení: Mgr. Tomáš 
Hendrych, Ing. Radek Hojný, MgA. Libor 
Kasík.
Pracovní skupina následně jednotlivé návr-
hy posoudí a vybere z nich tři nejlepší. Pra-
covní skupina navrhne radě města finanč-
ně odměnit navrhovatele tří nejlepších ná-
vrhů, aby rada města mohla rozhodnout 
nejpozději do 31. 1. 2017:
1. místo 5.000 Kč
2. místo 3.000 Kč
3. místo 2.000 Kč
Odměna bude předána do dvou měsíců 
po rozhodnutí rady.
Pokud nebude vybrán žádný návrh nebo 
vybraný návrh nebude obsahovat kon-

taktní údaje, stanovená odměna nebude 
vyplacena.
Město Trutnov nikomu nebude hradit ná-
klady spojené s podáním návrhu dle této 
výzvy.
Město Trutnov má právo podmínky uve-
dené v této výzvě změnit nebo tuto výzvu 
zrušit.

Přírodní kulturní  
středisko Bojiště  
(PKS BOJIŠTĚ)
Jedná se o pozemkové a stavební parcely 
včetně budov v katastrálním území Trutnov:
st. p. 805/2 (293 m2) - správní budova čp. 
536, pokladna, kanceláře, obytný dům 
(část je pronajata k bydlení)
st. p. 2509 (90 m2) - budova bez čp/če  
(stavba obč. vyb.), šatny

st. p. 2510 (93 m2) - budova bez čp/če  
(stavba obč. vyb.), WC
st. p. 3653 (59 m2) - budova bez čp/če  
(stavba obč. vyb.), promítací kabina
st. p. 4814 (17 m2) - budova bez čp/če  
(stavba obč. vyb.)
p. p. 1793/1 (27 519 m2) - areál, hlediště 
a  jeviště
p. p. 1801/2 (740 m2) - louka u areálu PKS
p. p. 1801/5 (99 m2) - louka u areálu PKS
p. p. 1801/4 (1 881 m2) - louka u areálu PKS
p. p. 2497 (926 m2) - cesta u areálu PKS
p. p. 2498 (168 m2) - zahrada
p. p. 2512 - část (cca 100 m2) - plocha před 
vstupní branou a budovou pokladny PKS 
Bojiště
St. p. 805/1, st. p. 4810 a st. p. 4811 včetně 
budov nejsou v majetku města Trutnova 
(na obrázku v areálu označeny bíle).

Kompletní znění výzvy najdete na webu 
města: 
http://www.trutnov.cz/mestsky-urad/ 
uredni-deska/vyzva-mesta-trutnova-na-poda-
ni-navrhu-jak-dal-nalozit-s 

Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města

Výzva města Trutnova na podání návrhů

„Jak dál naložit s Přírodním kulturním střediskem Bojiště“
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  ZPRÁVY Z MĚSTA

Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov se spektrem svých 
služeb zaměřuje na širokou klientelu po-
třebných. Věnuje se nemocným, zdravotně 
postiženým, lidem s hendikepem, senio-
rům, ale i dětem v pěstounské péči a rodi-
nám v těžké sociální situaci. 
Projekt v rámci programu švýcarsko-české 
spolupráce je ale zaměřen cíleně na zdra-
votní péči poskytovanou pacientům v ter-
minálním stadiu života. Tito pacienti vy-
žadují vysoce kvalifikovanou a odbornou 
zdravotní péči, poskytovanou s vysokým 
nasazením a mimořádně lidským přístu-
pem, a to jak k pacientovi samotnému, tak 
k celé jeho pečující rodině. Domácí hospi-
cová péče je Oblastní charitou Trutnov po-
skytována nejen v Trutnově, ale i v okolních 
obcích a na základě smluvního vztahu se 
zdravotními pojišťovnami je plně hrazena 
z veřejného zdravotního pojištění. Protože 
je služba poskytována 24 hodin denně 7 
dnů v týdnu, vyžaduje pohotovostní služby 
sester a jejich vysokou flexibilitu a připrave-
nost poskytnout odbornou péči v kterouko-
liv denní i noční dobu. 

K usnadnění této náročné práce by měla 
přispět modernizace vybavení střediska do-
mácí hospicové péče Oblastní charity Trut-
nov. Sestry tak již v tomto roce disponují 
moderním vybavením získaným z projektu 
švýcarsko-české spolupráce. Každá sestra 
má k dispozici nový mobilní telefon, au-
tomobil s navigací a handsfree, notebook 
s přístupem na terminálový server a progra-
mem umožňujícím bezpečně vést komplet-
ní zdravotnickou dokumentaci k jednotli-
vým pacientům. 
Dalším krokem ke zkvalitnění služby domá-
cí hospicové péče by měla být v návaznosti 
na nákup elektroniky i modernizace půjčov-
ny zdravotních a kompenzačních pomůcek, 
která proběhla v létě tohoto roku. 

Bc. Dita Kujovská

Podpořeno z Programu švýcarsko-české 
spolupráce
Supported by a grant from Switzerland 
through the Swiss Contribution to the en-
larged European Union

Nabídka akcí  
ŘÍJEN

Pracovní setkání učitelů výtvarné výchovy
5. říjen 2016, 9:00 - 14:00 h, ŠZ pro DVPP 
KHK, Trutnov, Malé náměstí 158
Poplatek: 650 Kč vč. materiálu
Přihlášky: stierandova@cvkhk.cz, mob. 
720 516 096

Smaltování bez pícky
18. říjen 2016, 8:30 - 12:30 h, ŠZ pro DVPP 
KHK, Trutnov, Malé náměstí 158
Poplatek: 600 Kč 
Přihlášky do 11. října 2016.

Pohled na subkultury a životní styl mládeže
20. říjen 2016, 8:30 - 12:30 h, ŠZ pro DVPP 
KHK, Trutnov, Malé náměstí 158
Poplatek: 600 Kč 
Přihlášky do 13. října 2016.

Studium pedagogiky k získání kvalifikace 
pedagoga volného času, který vykonává 
komplexní přímou pedagogickou činnost 
v zájmovém vzdělávání ve školách a škol-
ských zařízeních pro zájmové vzdělávání/ 
120 hodin

17. říjen 2016 (a další termíny), 9:00 - 17:30 
h, ŠZ pro DVPP KHK, Hradec Králové, Štefá-
nikova 566 
Poplatek: 10.500 Kč 
Přihlášky do 11. října 2016.

Studium pedagogiky k získání kvalifikace 
pedagoga volného času, který vykonává 
dílčí přímou pedagogickou činnost v zá-
jmovém vzdělávání ve školách a škol-
ských zařízeních pro zájmové vzdělávání/ 
40 hodin
8:30 - 16:30 h, ŠZ pro DVPP KHK, Trutnov, 
Malé náměstí 158 
V případě dostatečného počtu přihlášených 
budou stanoveny přesné termíny cca 5 vý-
ukových dnů. Na žádost je možné studium 
realizovat i na zakázku pro uzavřenou sku-
pinu a v místě určeném objednatelem. 
Poplatek: 4.000 Kč 

Přihlášky a další informace - stierandova@
cvkhk.cz, mob. 720 516 096.

Ing. Stanislava Stierandová  

Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Trutnov 

Znak města s hradební 
korunou
Nachází se tam, kde byste jej určitě neče-
kali a asi ani nehledali, v dlažbě presbytáře 
arciděkanského chrámu Narození Panny  
Marie. Barevný 187 x 102 cm velký znak 
města s hradební korunou zakrývá koberec 
pod novým obětním stolem. Dlažba byla 
instalována na památku starosty MUDr.  
Josefa Flögela zemřelého 8. září 1894. Jak 
dokládá německy psaný nápis, provedla  ji 
známá společnost Franze Simona z Kunratic  
u Frýdlantu. 

Mgr. Alena Křivská
kronikářka města Trutnova

Parčík před  
ZŠ Komenského  
se promění v galerii
Parčík před ZŠ Komenského se v prvním 
říjnovém týdnu připojí k desítkám českých 
parků, které budou hostit Výstavu na stro-
mech s podtitulem Poznej své boty. Na 15 
plakátech s fotografiemi od mezinárodně 
oceňovaného bangladéšského fotografa 
GMB Akashe se dozvíte, co vše se skrývá 
za zpracováním kůže pro náš trh či výrobou 
bot. Snímky vznikly exkluzivně pro českou 
nevládní organizaci NaZemi, která výstavu 
koordinuje. Akce se koná od 1. do 8. října 
během Týdne důstojné práce. Pokud na vý-
stavu zavítají skupiny školáků či například 
skautské oddíly, mohou si předem stáhnout 
od organizace NaZemi metodiku, pomocí 
níž se o tématu interaktivní formou dozví 
více. V pondělí 3. října proběhne v parčíku 
před budovu školy od 12:45 do 15:30 do-
provodný program. Pokud bude pršet, pře-
sune se program do budovy školy. Výstava 
na stromech se koná již druhým rokem při 
příležitosti Světového dne důstojné práce. 
Ten se slaví 7. října. Více informací o akci na-
jdete na www.vystavanastromech.cz, http://
www.zskomtu.cz .

Tereza Bradnová 

Pozvánka na Den otevřených dveří
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob 
v ČR, z. s., oblastní organizace Trutnov, 
p. s., Vás zve dne 12. 10. 2016 od 10:00 
do 16:00 hodin na Den otevřených dveří, 
budova bývalého okresního úřadu, Hor-
ská 5/1, 3. patro, číslo dveří 404.

Program: prezentace kompenzačních po-
můcek pro osoby se sluchovým postižením, 
kontrola a úprava funkčnosti sluchadel – 
Jaroslav Paur, seznámení s činností svazu.
Na setkání s Vámi se těší kolektiv spolku 
osob se sluchovým postižením.



| | |6	 Radniční listy  MĚSTSKÉ NOVINY září 2016

Sjednocená organizace  
nevidomých  
a slabozrakých ČR 

Posláním naší organizace SONS je jednak 
sdružovat nevidomé a jinak zrakově po-
stižené občany a hájit jejich zájmy, jednak 
poskytovat konkrétní služby vedoucí k inte-
graci takto postižených občanů do společ-
nosti. Naše odbočka zajišťuje ambulantní, 
popřípadě terénní služby. Zprostředková-
váme kontakt se společenským prostře-
dím, pořádáme nejrůznější volnočasové 
aktivity, pomáháme při vyřizování běžných 
záležitostí i při uplatňování práv a opráv-
něných zájmů, nabízíme doprovod (na ná-
kup, na úřad, k lékaři atd.) nebo předčítání 
(knihy, dopisy atd.). Kromě těchto služeb 
provozujeme i půjčovnu kompenzačních 
pomůcek. Na vyzkoušení i na půjčení je 
zde k dispozici například kapesní kame-
rová lupa, rozpoznávač barev, tonometr 
s hlasovým výstupem, indikátor hladiny 
a další. Takže „NEŽIJTE V TEMNOTĚ SAMI 
A PŘIJĎTE MEZI NÁS!“ Rádi Vás poznáme! 
Dne 17. 10. od 9:00 do 18:00 hodin proběh-
ne na naší odbočce Den otevřených dveří. 
Chtěli bychom především zvýšit povědomí 
o problémech, se kterými se denně potýka-
jí zrakově postižení lidé, a představit naši 
činnost. Jinak se setkáváme každé pondělní 
dopoledne v budově úřadu práce, 3. mezi-
patro, č. dveří 707. Další informace na tel.: 
778 702 410 nebo na e-mailu: trutnov-od-
bocka@sons.cz .

Adriana Teplá

Okénko Klubu seniorů
Nejdříve zpráva radostná. Po dlouhém, více 
než padesátiletém čekání se Trutnov dočkal 
tolik potřebné kuželkářské čtyřdráhy. Je 
to úspěch vedení našeho města a my jsme 
šťastní, že se dobré dílo podařilo! Pro měs-
to to sice nebyla jednoduchá záležitost, 
přišly i protesty, ale kuželkářský skvost je 
na světě. Velký dík za to patří i podnika-
teli Michalovi Havlovi. Na našem zasedá-
ní 17. srpna 2016 jsme poděkovali vedení 
města (byl přítomen tajemník Jan Seidel) 
za uskutečnění záměru, který byl dlouhá 
léta neuskutečnitelný! Předsedovi kuželkář-
ského oddílu TJ LOKO Trutnov Romanovi 
Kynclovi jsme popřáli mnoho sportovních 
úspěchů v tak krásném areálu. Podnikatel 
Michal Havel nemohl být přítomen a při-
jde mezi nás v říjnu. 17. srpna 2016 byla 
ještě uskutečněna beseda s Valerií Lukášo-
vou, místopředsedkyní Krajské rady seniorů, 
a Martinou Vágnerovou z Oblastní charity 
Trutnov.
7. září 2016 k nám během krátké doby již 
na druhou besedu zavítal poslanec Evrop-
ského parlamentu Petr Mach. Úvod zpestřily 
svým vystoupením trubačky České lesnické 
akademie Trutnov. 21. září 2016 splnil svůj 
červnový slib a opět mezi nás přišel brigád-
ní generál v. v. Martin Červíček.
Ve dnech 10. - 11. září 2016 drželi naši čle-
nové služby ve Staré radnici při Dnech ev-
ropského dědictví.
Příští program Klubu seniorů: 
13. října 2016 již 459. zasedání a 26. říj-
na 2016 další, již 460. zasedání. Obě akce 
proběhnou vždy ve středu od 15:00 hodin 
v malém sále Městského úřadu Trutnov.
Ještě než se okénko uzavře, jedna „velká 
maličkost“. Slovo k občanům Trutnova: Ne-
zlehčujte krajské volby! Je toho mnoho, co 
by se v našem kraji mělo změnit k lepšímu. 
K volbám rozhodně jděte, myslete a snad si 
i dobře vyberete!

Miroslav Šafařík
předseda Klubu seniorů

TRUTÍNEK
RODINNÉ CENTRUM, z. s.

POZOR NA ZMĚNU CVIČENÍ!
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 
do 3 let (vítány jsou i děti starší) propojené 
pohybovými, výtvarnými a hudebními aktivi-
tami – s měsíční pravidelností, přesné termíny 
budou zveřejněny na stránkách a facebooku
ÚTERÝ
09:00 – 10:00 – Cvičení pro rodiče s dětmi: 
2 – 3 roky – Skřítci
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 – 18 měsíců – Kulihrášci (lezoucí miminka)
10:00 – 10:50 – Cvičení pro rodiče s dětmi: 
1 – 2 roky – Rarášci (chodící děti)
11:00 – 11:40 – 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 laktační 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 ŘÍJEN:
12. 10. 17:30 – Pohádka O perníkové 
chaloupce – interaktivní divadlo pro děti

17. – 21. 10. – Bazar dětského a těhotenské-
ho oblečení, obuvi, hraček a sportovních 
potřeb 
PŘÍJEM: 17. 10. 8:30 – 21:00, 18. 10. 8:30 – 12:00
PRODEJ: 18. 10. 14:00 – 23:00, 19. 10. 8:30 – 18:00
VÝDEJ: 21. 10. 8:30 – 17:00
Možnost vyzvednutí lístečků předem – 
přednostní odběr. Vybíráme oblečení 
do velikosti 152.

3. 10. a 10. 10. 10:00 – 11:30 – Výukový kurz 
NNR – praktická výuka správných manipu-
lačních a stimulačních technik pro těhotné 

3. 10. 13:00 – Kurz předporodní laktační 
přípravy – kurz hradí většina ZP

Připravujeme únor – březen: Kurz 
Respektovat a být respektován
Rezervace na všechny přednášky i většinu 
akcí je nutná.

Podrobné informace o našich akcích se do-
zvíte na: www.trutinek.cz nebo na telefon-
ním čísle: 777 035 856.

Vážení klienti,
dovolujeme si Vás upozornit na služby 
v oblasti sociálně-právního poradenství 
poskytované Centrem pro integraci 
osob se zdravotním postižením Trutnov 
(dříve Centrum pro zdravotně postižené 
Trutnov). Také zabezpečujeme půjčo-
vání rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek, např. mechanický a toaletní 
vozík, sedačka do vany a další.
Najdete nás na adrese: Centrum pro in-
tegraci osob se zdravotním postižením 
Trutnov, Horská 5/1 (budova bývalého 
OÚ – naproti autobusovému nádraží), 
3. patro, č. dveří 402.

Úřední hodiny:
Po, St             8:00 – 12:00      13:00 – 17:00
Út, Čt             8:00 – 12:00      13:00 – 16:00
Pá                   8:00 – 12:00      13:00 – 14:00

Věra Stasiňková 
vedoucí CIOZP Trutnov

Další rok  
prožívání  
dětství v přírodě 
začal
Po prožitých prázdninách jsme přivítali 
naše školkové děti i nové kamarády. Děti 
si ve školce užívají přírody, pobytu venku, 
her s kamarády, poznávají sebe, přírodu 
i fungování ve skupině skrze přirozenou 
hru a v přirozeném prostředí přírody, která 
nám je otevřenou učebnicí poznání.

Od prvního září jsme s radostí začali už 
druhý rok užívání si a prožívání dětství 
v Dětské lesní školce Ostrov přírody. Letos 
se setkáváme už od sedmi hodin ráno 
a prodloužili jsme odpoledne do půl páté. 
Rádi u nás přivítáme i nové kamarády, 
především na zkrácenou docházku dva 
nebo tři dny. Přijďte se podívat, jak lze 
prožít dětství v přírodě a přitom se naučit 
vše, co potřebujeme ke spokojenému 
životu. 

průvodkyně DLŠ OP
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POHLEDY DO MINULOSTI

OBLASTNÍ SPOLEK  
ČESKÉHO ČERVENÉHO 
KŘÍŽE V TRUTNOVĚ
pořádá pro širokou veřejnost ZDARMA 
přednášky o poskytování první pomoci. Pro 
účastníky, kteří budou požadovat potvrzení 
o absolvování přednášky, je stanovena 
cena na 400 Kč (v ceně kniha Základní 
norma zdravotnických znalostí). Jedná 
se o tříhodinové přednášky (1 vyučovací 
hodina 45 min.) zaměřené na základy první 
pomoci s praktickým nácvikem v daných 
tématech.
Přednášky se konají první pondělí v měsíci 
od 15:00 do 17:30 hodin:
I. termín 3. 10. 2016 – téma: Život ohrožující 
stavy (masivní krvácení, bezvědomí, 
resuscitace, dýchací obtíže)
II. termín 7. 11. 2016 – téma: Úrazovost 
dětského věku (nejčastější úrazy, neúrazové 
stavy a nemoci dětí)
III. termín 5. 12. 2016 – téma: Neúrazové 
akutní stavy (mdloba, náhlá bolest 
na hrudi, cukrovka, epilepsie, mozková 
příhoda, dušnost ...)
Přednášky probíhají v prostorách učebny 
první pomoci – 2. mezipatro, č. dveří 
604, Horská 5, Trutnov (budova bývalého 
okresního úřadu naproti autobusovému 
nádraží). Přednášky se konají při minimálním 
počtu 5 účastníků a maximálním počtu 20 
účastníků.

Přihlásit se můžete na tel. 499 810 810, 
775 760 630 nebo e-mailem: ccktu@tiscali.cz

Návštěva sommeliérky 
a posezení v kafírně 
Členové Klubu vozíčkářů Trutnov zažili 
během srpna další dvě zajímavé akce. 
Nejprve ve středu 10. 8. přijela sommeliérka 
a průvodkyně cestovní kanceláře paní 
Alena Frčková z Prahy. Po roce opět došlo 
na zajímavou ochutnávku sýrů spojenou 
s konzumací vybraných vín. Na talířích byly 
i francouzské klobásky. Akce byla zdařilá 
– snad všem chutnalo. Degustace patří 
po loňské zkušenosti k velmi zajímavým 
akcím v prostorách klubu na faře CČSH 
v Trutnově. Bylo krásné, že se akce zúčastnil 
i biskup Královéhradecké diecéze CČSH 
P. Pavel Pechanec spolu s manželkou Janou 
a místní farář Tomáš Karel. Už se plánuje 
degustace sýrů tentokrát s italskými víny 
na příští rok.
Další středu 17. 8. se členové Klubu 
vozíčkářů sešli na posezení v kafírně 
Volkafé. Společného posezení se zúčastnil 
i poslanec pan Robin Böhnisch, který 
nám promítl několik fotografií z cesty 
po Elbrusu. Návštěva kafírny se zdařila 
a jak vyjde čas, tak se bude opakovat.

Jan Roček

Trutnov v 19. století

Habsburské Rakousko mělo po napoleon-
ských válkách velmocenské postavení. 
Vládl v něm v letech 1792 až 1835 císař 
František II. Ten rozhodně nepatřil k dob-
rým panovníkům. Svou politikou se vůbec 
nezařadil ke svým schopným předchůdcům 
– Marii Terezii a Josefovi II. Byl zarputilým 
stoupencem absolutismu. Oporu pro svou 
vládu hledal v církvi, ve šlechtě, ve vojsku 
a v policii. Po celou dobu svého vládnutí 
vlastně nevládl – všechna důležitá rozhod-
nutí přenechával svému kancléři Metter-
nichovi, který usiloval o to, aby tehdejší 
Rakousko bylo „sluncem, kolem něhož by 
ostatní státy monarchie obíhaly jako pla-
nety“. Rakousko svou územní rozlohou 
666 000 km2 bylo po Rusku největší v Evro-
pě. Bylo obýváno 12 národnostmi – Němci, 
Maďary, Čechy, Moravany a Slezany, Chor-
vaty a Slovinci, Srby, Ukrajinci, Rusíny, Ru-
muny a Židy. A také Italy v Lombardii, Be-
nátsku a Dalmácii, připojených k Rakousku 
v roce 1815 po vídeňském kongresu, který 
provedl nové podivné uspořádání Evropy. 
Ta byla nyní seskupením různých států 
a státečků, národů a kultur.
Hospodářský rozvoj Rakouska v 1. polovině 
19. století probíhal nejen v oblasti dopravy 

horečnou stavbou silnic, ale i využíváním 
nových dopravních prostředků pro pře-
pravování i velkých nákladů a osob. V roce 
1827 probíhá vzestup rakouské monarchie 
i v zemědělství přičiněním dvou českých vy-
nálezců, bratranců Františka a Václava Ve-
verkových. Jejich nový pluh brzy vytlačil při 
obdělávání půdy i na Trutnovsku dosavad-
ní primitivní hákové pluhy. Nejen že umož-
ňoval hlubší orbu, řádné kypření země, ale 
i odřezávání kořínků plevele upravenými 
radlicemi a lepší zaorávání mrvy do brázd. 
Také ji patřičně drolil, narušoval – proto 
také byl označován jako ruchadlo. Oba 
vynálezci se žel za svého života uznání ne-
dočkali – oba zemřeli v roce 1847. Jimi vy-
nalezené pluhové zařízení jim bylo po celá 
léta upíráno. Napravilo to až postavení je-
jich pomníků v Pardubicích a Rybitví v roce 
1883.   
Na závěr této kapitoly z historie Trutnova 
ve 20. letech 19. století lze ještě připome-
nout alespoň několik cenových údajů teh-
dejšího zboží. Tak například měřice (dutá 
70litrová míra) pšenice byla za 3 zl 30 kr, 
žita za 2 až 3 zl a ječmene také za 2 až  
3 zl. Sud piva se dal koupit za 28 zl. Kráva 
na trhu se cenila na 60 zl. Kávový servis byl 
za 3 zl, jídelní servis za 24 zl, výrobky z hy-
alitu, z černého skla s ornamenty, byly za  
22 zl, sklenice ze žlutého skla za 4 zl 40 kr.
Naprostý nedostatek údajů v archivních 
dokumentech o tehdejších cenách výrob-
ků, o tehdejších platech, mzdách a odmě-
nách za práci nedovoluje objektivně po-
soudit jejich lacinost nebo drahotu v době 
trvalých měnových a finančních zmatků 
v Rakousku. A tím také ani životní úroveň 
našich předků v Trutnově v roce 1830, kdy 
tenkrát v našem městě s 393 domy žilo 
2465 občanů. 

Antonín Just 

„JÁ TI TO CHCI TAKY ŘÍCT“

S novým školním rokem se Základní škola 
speciální a praktická škola Diakonie ČCE 
Vrchlabí, odloučené pracoviště Trutnov, 
zapojila do projektu „Čtení pomáhá“, je-
hož cílem je spojit potěšení ze čtení s ra-
dostí z pomoci druhým. Každý školák, kte-
rý se přečtením knihy zapojí do projektu, 
získá po úspěšném vyplnění testu kredit 
padesát korun, který věnuje na jeden 

z nominovaných projektů. Naše škola zde 
má registrovaný projekt „Já Ti to chci taky 
říct“, což je pomůcka pro ovládání počíta-
če očima. Protože se v naší škole vzdělávají 
i žáci s těžkým zdravotním a mentálním 
postižením, rádi bychom pořídili takové 
pomůcky, které by jim umožnily komuni-
kovat s okolním světem očima a pouhým 
pohledem. Děkujeme všem, kteří nám po-
mohou vybavit naši speciální školu tako-
vými pomůckami, abychom naučili i děti 
s těžkým postižením komunikovat, a moh-
ly se tak i více naučit.  

Mgr. Lenka Šimůnková

zve všechny milovníky společenského tan-
ce k návštěvě večerní tančírny. Tančírna se 
koná každou sobotu v sudém týdnu od 18 
do 20 hodin v tělocvičně Střední zdravot-
nické školy v Trutnově, Procházkova 303. 
Zatančit si můžete standardní i latinsko-
americké tance. Nezáleží na tom, jak dob-

ře tančíte, ale na tom, jestli tančíte rádi. 
Informace, termíny tančírny i dalších akcí 
najdete na www.trutancirna.cz a na htt-
ps://www.facebook.com/trutancirna (od-
kaz z www stránky), případně na e-mai-
lu trutancirna@seznam.cz či na telefonu 
734 377 413.

Trutnovský spolek Do tance!
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Po celou dobu prázdnin si z letních tábo-
rů pořádaných SVČ Trutnov odnášely děti 
nové zkušenosti, dovednosti a zážitky. Prv-
ní v řadě byl příměstský tábor Léto v pohy-
bu a dával prostor aktivitám sportovního 
rázu, a to těm tradičním i méně známým. 

Poměrně chladné počasí, které panovalo 
v době konání obou turnusů Barevných 
týdnů, lehce pozměnilo program výletů. 
Místo koupání jsme zařadili například ná-
vštěvu hradu Pecka nebo uspořádali rytíř-
ský turnaj na Břecštejně. Korunovaci naše-
ho táborového krále s námi měli možnost 
zažít i rodiče. 
Na Florbalovém táboře se děti pod vede-
ním zkušených trenérů zdokonalily v her-
ních dovednostech – v manipulaci s míčem, 

přihrávkách a taktice hry. V závěru byl 
uspořádán turnaj, ve kterém se mezi sebou 
utkala družstva sestavená z účastníků.
Posledním v řadě příměstských táborů 
byla Taneční škola. Letošní program se 
nesl v duchu „Jak se tančí muzikál“. Děti 
se během pěti dnů naučily několik různých 
tanečních stylů, například break dance, hip 
hop, clogging, latinsko-americké tance. 
Celý tábor vyvrcholil závěrečným předsta-
vením pro rodiče. 
Dva prázdninové týdny v srpnu se na tá-
borové základně Bokouš konal pobytový 
tábor Indiánské léto. Letos jsme se ocitli 
ve středověku. Děti měly za úkol oživit po-
stavu bájného rytíře, který je ochrání před 
zlem. Díky rozsáhlému tématu a příběhu 
nechyběly kromě her přes den také dob-
rodružné a napínavé noční hry. Závěr pří-
běhu vyvrcholil bojem proti nepřátelům. 
Stateční táborníci díky svému úsilí samo-
zřejmě zvítězili.
Na konci prázdnin se již tradičně konal už 
6th Baseball camp. Tentokrát ve sportov-
ním areálu v Mněticích u Pardubic. Zájemci 
z řad Rytířů Trutnov se zde mohli po prázd-
ninové pauze zdokonalit a připravit se 
na závěr letošní sezóny.

Ohlédnutí za létem

Závodní sezóna mažoretek

Podzimní prázdniny

Výstava modelů

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

Soutěžní družstva mažoretek Sarra 
I a Sarra II se letošní léto zúčastnila hned 
dvou významných šampionátů. Na ty se 
kvalifikovala díky skvělému bodovému 
ohodnocení na Memoriálu Jiřího Necida 
v Hranicích na Moravě. Tím prvním bylo 
Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu 
– pódiové formace, které se konalo 9. – 11. 
6. 2016 v chorvatské Crkvenici. Děvčata pil-
ně trénovala, a přesto že jsou celou závod-
ní sezónu zařazena v soutěžní kategorii B, 
poprvé poměřila svoje síly i s výkonnostní 

třídou A. Dosáhla na 7. a 11. místo a získa-
la také mimořádnou cenu poroty.
Dalším významným šampionátem bylo 
Mistrovství světa v mažoretkovém sportu 
– tzv. defilé. To probíhalo 24. – 25. 8. 2016 
v Praze. Na tento šampionát se děvčata při-
pravovala v rámci letních tréninků. Odmě-
nou se jim pak stala dvě 7. místa a skvělý 
zážitek z krásné akce.
Děvčatům gratulujeme k dosaženým úspě-
chům a děkujeme trenérkám a rodičům 
za jejich podporu.

Termín: 25. – 30. 10. 2016, 9:00 – 18:00 h
              pouze v neděli do 17:00 h
Místo: sportovní hala ZŠ R. Frimla, Trutnov
Každoročně na podzim pořádá Klub želez-
ničních modelářů Trutnov mezinárodní vý-
stavu železničních modelů. Kromě kolejiště 
pořádajícího klubu z Trutnova, tradičních 
vystavovatelů z Česka a spřátelených klu-
bů z Německa se letos můžeme těšit znovu 
na rakouské modeláře z 1. Österreichischer 
TT-Modellbahnclub Attnang-Puchheim. Se 
svým zbožím přijedou Firmy TILLIG, AK-TT, 
výrobci modelových vláčků z Německa. Zná-
má značka kovových hraček MERKUR z Po-
lice nad Metují se pochlubí svými stavebni-
cemi mechaniky, robotiky a mechatroniky. 
Dále pak návštěvníky výstavy čekají plasti-
kové a papírové exponáty, modely tanků 
na dálkové ovládání velikosti 1:18 s praktic-
kou předváděcí jízdou, ukázka špičkových 
modelů a dioramat z Mistrovství ČR i první 
modely malých modelářů. Nedílnou součás-
tí výstavy bude i hrací koutek s velkými dře-
věnými modely z Vrchlabí.
Jelikož trutnovské depo letos slaví 145 let 
od založení, součástí výstavy bude i ukázka 
některých historických artefaktů a fotogra-
fií.
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SPORT

3. ročník KRAKONOŠOVA 
CYKLOMARATONU zažil 
rekordní počet jezdců!
Slunečné počasí v sobotu 6. srpna dopro-
vodilo celkem 614 nadšenců při zdolávání 
náročného terénu již třetího ročníku KRA-
KONOŠOVA CYKLOMARATONU. Závod se 
letos opět jel na dvou tratích: 140 km v hlav-
ním závodu a na 93 km krátké trati, a popr-
vé byl součástí BIKE TOUR KRKONOŠE. Díky 
rekordnímu počtu jezdců se letošní ročník 
silničního závodu zařadil mezi nejobsaze-
nější cyklistické závody roku 2016. Počet 
účastníků KRAKONOŠOVA CYKLOMARA-
TONU přitom strmě roste a oproti prvnímu 
ročníku došlo již k dvojnásobnému nárůstu 
závodníků! 

Cyklomaraton se startem i cílem u trutnov-
ského UFFA provedl jezdce členskými obce-
mi Svazku obcí Východní Krkonoše a nád-
hernou krajinou východních Krkonoš u nás 
i na polské straně. K nejatraktivnější části 
patřilo stoupání na Pražskou boudu s míst-
ním převýšením až 20 %, které bylo hlavní 
vrchařskou prémií. Součástí cyklomarato-
nu byl opět bohatý doprovodný program 
včetně závodů pro nejmenší. Mgr. Tomáš 
Hendrych, předseda Svazku obcí Východní 
Krkonoše, uvedl: „Poděkování patří všem, 
kteří se na přípravě a organizaci podíleli, 
hlavně Policii ČR, Městské policii Trutnov, 
Krkonošskému národnímu parku, profesio-
nálním i dobrovolným hasičům, partnerské-
mu městu Lubawka (PL) a hlavně desítkám 
obětavých pořadatelů po celé délce tra-
ti! Fanoušci i jezdci se již teď mohou těšit 
na další, již 4. ročník KRAKONOŠOVA CYK-
LOMARATONU, který se pojede v sobotu 
29. července 2017.“
Svazek obcí Východní Krkonoše
Foto: Miloš Šálek

Dlouho připravovaná spolupráce s nor-
skými klasickými lyžaři se 3. 10. 2016 sta-
ne skutečností. Na pozvání trutnovského 
Kasper Swix teamu přiletí z Osla na sou-
středění do Trutnova 24 Norů ve věku 13 
– 16 let, jedná se o závodníky z klubu Jar-
dar Langrenn a Bærums Skiklub. Realizační 
tým Kasper Swix pro ně připravil doslova 
„našlapaný“ program, kde vedle tréninků 
na „Para“, v areálu ZŠ Komenského nebo 
na kolečkové dráze na „Housce“ absolvují 
mladí Norové mj. výlet na Sněžku, návště-
vu skalního města Adršpach a ZOO DKnL. 
Před odletem 10. 10. zpět do Norska si svoji 
návštěvu zpestří závody v běžeckém krosu 
v Liberci, který je zařazen do projektu Lyžo-
vání dětem.
Pobyt klasických lyžařů z kolébky tohoto 
sportu není náhoda, Jakub Opočenský, je-
den z členů Kasper Swix teamu, totiž půso-
bí již čtvrtou sezónu v norském Oslu jako 
trenér klasického lyžování. V IL Jardar Lan-
grenn zastává funkci vedoucího trenéra mlá-
deže věkové kategorie 13 – 16 let a v Teamu 
Vestmarka (výběr z šesti lyžařských klubů 
v Bærum) je hlavním trenérem juniorů. 

Naším cílem v Kasper Swix Teamu je neje-
nom podpora a vytváření podmínek pro 
sportovce reprezentující náš region, orga-
nizace sportovních kempů pro děti, pořá-
dání závodů, ale především nám jde o to, 
aby lidé už od útlého věku nacházeli vztah 
a motivaci ke sportu a později našli snad-
něji své uplatnění ve společnosti. Meziná-
rodní spolupráci vnímáme jako další krok 
ke zkvalitnění naší práce a věříme, že celý 
pobyt proběhne k oboustranné spokoje-
nosti a odstartuje se tím kapitola výměn-
ných kempů.
http://www.kasperswixteam.cz/

ReBels team Trutnov slaví 15 let od své-
ho založení a jako každý rok otvírá brány 
do svého oddílu v sekcích Zumba-Aerobic, 
Akrobatický rokenrol, Hip Hop-Street Dan-
ce, Cheerleading, dívčí formace, taneční 
páry. V současné době má oddíl více než 
stovku aktivních tanečníků nejrůznějších 
tanečních stylů. Nejmladšími členy oddílu 
jsou děti ve věku 4 roky, nejstarší tanečnici 
je v této chvíli 23 let. ReBels team získal od 
svého vzniku v roce 2001 několik titulů 
mistrů ČR, vrcholem jsou tituly nejvyšší 
z roku 2016, trojnásobný  evropský titul 
v pražské Lucerně. 
V listopadu 2001 se poprvé otevřely brány 
nového trutnovského oddílu. Členové po-
jmenovali svůj oddíl ReBels team a připra-
vují se pod hlavičkou ZŠ Mládežnická. Mladý 
a dynamický kolektiv udělal už za několik 
měsíců své činnosti s mládeží velký kus prá-
ce. Chceme, aby náš oddíl měl proslulé jmé-
no a ty nejlepší výsledky – říkají Rebelové. 
K tomu je zapotřebí mít ty nejlepší děti 
a zkušené trenéry. Je však důležité si 
uvědomit, že vybudování špičkového týmu, 
který se zabývá náročným a u mládeže stále 
populárnějším sportovním odvětvím, jakým 
akrobatický rokenrol bezesporu je, bude 
stát všechny zúčastněné spoustu času, tvrdé 
práce, vůle a úsilí dosáhnout vytčeného cíle. 
ReBels team uspořádal v září 2001 konkurs, 
kde vybral z více než třiceti přihlášených 
dětí nejlepších šest. O dva měsíce pozdě-
ji dokázal při svém představení veřejnos-
ti, kterého se zúčastnil i pan starosta Ivan 
Adamec a prezident Českého svazu akroba-
tického rokenrolu pan Tomáš Novosad, za-
plnit trutnovské kino Hvězda diváky do po-
sledního místečka. 
Akrobatický rokenrol, který se již brzy za-
řadí do rodiny letních olympijských sportů, 
patří k nejvyhledávanějším sportům v klubu 
zájmové činnosti Eldorádo při ZŠ Mládež-
nická. Od roku 2006 se v oddíle otevřel Hip 

Hop pod vedením Petry Mochowé a v roce 
2010 se otevřela Zumba-Aerobic pod ve-
dením Jany Čechové a Nikol Tauchmano-
vé. Novinkou v ReBels teamu od září 2016 
je Cheerleading, který je populární po ce-
lém světě. Známe například klasické roz-
tleskávání na zápasech nebo tzv. sportovní 
cheerleading. Ten zahrnuje stunty, lidské 
pyramidy, výhozy a akrobacii. Samozřejmě 
do něj patří také choreografie a skoky. Mezi 
sportovními cheerleaders nalezneme často 
i kluky. Hodně týmů v ČR přechází pouze 
na tento typ cheerleadingu a zaměřují se 
na vystupování na plesech, firemních akcích 
a na soutěže. 
V neposlední řadě je důležité zmínit ales-
poň zlomek jmen členů, trenérů a pro oddíl 
klíčových lidí, bez kterých by oddíl nedosáhl 
tak výrazných úspěchů. Jmenovitě: Jaroslav 
Pekař, Tomáš Matuška, Roman Hladík, Petra 
Mochowá, Pepa Kosina, Barbora Boudová, 
Petr a Tomáš Koutovi, Barbora Chmelíková, 
Michaela Miháliková, Jana Čechová, Katka 
Holubcová, Michal Zikeš, Kristýna Janková, 
Tomáš Vích, Pavla Mrštinová, Matěj Brabec, 
Ladislav Macke, Jaroslav Bydžovský, Nikol 
Tauchmannová, Markéta Kammelová, Ne-
lla Grundmannová, Kája Špundová, Lenka 
Medunová, Lucie Pokorná, Lucie Pušková, 
Dan Kuchař, Jana Burešová, Simona Jehlič-
ková, Mgr. Zdeněk Géc, Mgr. Ivan Adamec, 
Miloš Šálek, Martin Reindl, Pavel Cajthaml, 
Iva Trávníčková, Radniční listy, Krkonoš-
ský deník, VM Press, Humlnet, Atlan, ZŠ 
Mládežnická, KZČ Eldorádo, město Trutnov, 
firma Davídek, LT Noviny, firma Grund, RB 
Mědílek, Tyco Electronics, Siemens, Conti-
nental Trutnov, Rossy design, ABB, restau-
race a penzion U Pěti Buků Jaroslav Mikeš 
a další. Všem současným a minulým členům 
a rodičům děkujeme za podporu. 
Více informací na www.rebelsteam.cz nebo 
u vedoucího oddílu Davida Laušmana, tel. 
725 960 971. 

Z HOLMENKOLLENU NA PARA

ReBels team Trutnov slaví 15. narozeniny 
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
www.lokotrutnov.cz 

 ATLETIKA 

Trutnov má dva úspěšné reprezentanty 
v atletice
Na všech MČR a mezistátních utkáních je 
pro domácí atlety čest reprezentovat Trut-
nov, který sportu přeje, a výsledky jsou i le-
tos velice dobré. Lada Pejchalová (17) nej-
prve na MČR dospělých v Táboře vybojova-
la stříbro osobním rekordem 186 cm. Další 
stříbro získala Lada na MČR juniorů v Třinci 
výkonem 181 cm. Čtvrtkař Matěj Červený 
(18) na stejných závodech v Třinci již letos 
svým čtvrtým osobním rekordem 48,66 
s vybojoval bronz. Svými výkony si oba 
vybojovali místo v juniorské reprezentaci 
na mezistátní pětiutkání v Maďarsku a oba 
tam také excelovali. Lada vítězstvím s dal-
ším zlepšením na 190 cm, navíc byl tento 
výkon ohodnocen jako nejlepší z celého 
pětiutkání. Tím splnila i limit na ME dospě-
lých v Holandsku, škoda jen, že nominace 
byla uzavřena před 4 dny. Splnila i limit B 
na OH v Riu, ale to nedopadlo, i když je 
nyní ve světových tabulkách dospělých 
na 31. místě. Neméně úspěšný byl též zla-
tý Matěj, který měl největší zásluhu na ví-
tězství naší štafety 4x400 m, nejrychlejším 
časem 47,99 s získal velký náskok na druhé 
Maďary, kteří v cíli zaostali o 2,5 s. Lada 
pak na MS juniorů v Polsku vybojovala 
výkonem 186 cm „bramborovou“  příč-
ku, když za stejnou výšku byl bronz. Lada 
byla smutná, ale juniorkou bude ještě příš-
tí rok. Tito 2 a jiní naši nejúspěšnější atleti 
trénují pilně i po prázdninách. Čeká je ješ-
tě MČR do 22 let, pak poslední kola všech 
družstev od přípravky po dospělé, MČR 
žáků v jednotlivcích a na MČR družstev 
mají na základě výsledků v regionu velkým 
krokem našlápnuto žáci a junioři a též se 
o toto budou snažit žákyně a juniorky.

 JUDO
1. místo pro Radka Gottwalda z Českého 
poháru
V sobotu 10. 9. a v neděli 11. 9. jsme se 
zúčastnili velkého Mezinárodního turnaje 
Brno CUP a zároveň předposledního kola 
Českého poháru. Na osmi tatami se po oba 
dva soutěžní dny představilo  přes 1000 
závodníků a závodnic z 12 zemí. Doroste-
nec U18 Petr Kudrna – váha do 55 kg (20 
závodníků), 3 zápasy/1 vítězství – skončil 
na děleném 7. místě. Mladší žáci U13 Da-
vid Šopinec – váha do 34 kg (18 závodní-
ků) v druhém kole těsně prohrál a do dal-
ších bojů neprošel. Šimon Brezáni – váha 
do 42 kg (19 závodníků), 3 zápasy/1 vítěz-
ství – skončil na děleném 7. místě. Radek 
Gottwald – váha do 55 kg (20 závodníků) 
– 1. místo. Radek předvedl výborný výkon 
a finálový zápas zakončil po 12 sekundách 
na ipon, chvatem tomoe-nage. Starší žáci 
U15 Vojtěch Vach – váha do 46 kg (24 zá-
vodníků), 2 zápasy/0 vítězství, Matěj Krč-
mář – váha do 50 kg (35 závodníků – 2 
zápasy/0 vítězství, Jan Lisý – váha do 66 kg 
(26 závodníků), 6 zápasů/4 vítězství – pěk-
né dělené 5. místo.

 CYKLISTIKA

Mistrovské medaile z Ještědu
Město Liberec bylo dějištěm Mistrovství 
České republiky Extraligy masters v silniční 
časovce do vrchu. Petr Javůrek (muži B) zís-
kal na náročné trati s cílem na vrcholku Ješ-
tědu stříbrnou medaili, Petr Holub (muži C) 
bral na stejné trati bronz. 
O tom, že horské časovky cyklisté Apache 
LOKO Trutnov umí, svědčí i umístění na zá-
vodě v Polsku. V horské časovce z Kowar 
na Pomezní boudy získal Petr Javůrek stří-
brnou medaili ve své kategorii a stejné 
umístění mu patřilo i v absolutním pořa-
dí.  Petr Holub se stal vítězem své kategorie.  

LÉTO S LOKOMOTIVOU – LETNÍ PŘÍ-
MĚSTSKÝ TÁBOR
Již po jednatřicáté pořádala v letošním 
roce TJ LOKO Trutnov příměstský sportov-

ní tábor pro děti z Trutnova a okolí. Letos 
poprvé tábor probíhal ve třech turnusech. 
Tábora se zúčastnilo celkem 190 chlapců 
a děvčat ve věku od 6 do 14 let. Po celý 
tábor se děti věnovaly hlavně sportovním 
aktivitám, vyzkoušely si na př. atletiku, 
judo, stolní tenis, baseball, lezení na horo-
lezecké stěně, střelbu ze vzduchovky, bas-
ketbal, plavání, capoeiru ..., a to vždy pod 
vedením zkušených trenérů a instruktorů. 
Ukončení tábora probíhalo vždy na závěr 
týdne v pátek odpoledne v areálu Na Ni-
vách. Vedoucí dětem předali medaile a di-
plomy za jejich sportovní výkony, drobné 
upomínkové předměty a pamětní listy. 
Počasí po celé 3 týdny přálo, a tak věříme, 
že si děti tábor užily a odnesly si spoustu 
nových zážitků.

NÁBORY DO ODDÍLŮ
V průběhu září a října stále probíhají ná-
bory do sportovních oddílů LOKOMOTIVY 
TRUTNOV. Info: www.lokotrutnov.cz, tel. 
603 383 285, info@lokotrutnov.cz 
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MEBYS Trutnov, s. r. o.

Krytý bazén Vás vítá v nové sezóně 
2016/2017
Brány krytého bazénu se pro veřejnost 
otevřely již ve čtvrtek 1. 9. 2016. Pro ná-
vštěvníky je připravena standardní nabíd-
ka služeb, a to od posilovny, sauny, solá-
ria po plavecký bazén a vířivky. Saunu si 
můžete užívat každý všední den od 10:00 
do 21:00 h a posilovnu, která doznala kos-
metických změn, také každý všední den, 
ale již od 09:00 do 21:00 h.

SAUNA:
Pondělí 10:00 – 21:00  
 18:00 – 20:30 společná sauna
Úterý 10:00 – 21:00  
Středa 10:00 – 21:00  
Čtvrtek 10:00 – 21:00  
 19:00 – 21:00 společná sauna
Pátek 10:00 – 21:00  
Sobota 10:00 – 20:00  
 10:00 – 13:00  společná sauna  

v ženské části
 18:00 – 20:00 společná sauna
Neděle 10:00 – 18:00  
 15:00 – 18:00 společná sauna

FITNESS:
Každý všední den od 09:00 do 21:00 h  
(s omezením na 90 minut na cvičení  
a s 20 minutami plavání v ceně). 
Pondělí – Pátek  09:00 – 21:00 
(odevzdání klíčů na recepci 21:00 h)
Sobota 10:00 – 20:00 
(odevzdání klíčů na recepci 20:00 h)
Neděle 10:00 – 18:00 
(odevzdání klíčů na recepci 18:00 h)

ZMĚNY V PROVOZU KRYTÉHO BAZÉNU:
SOBOTA 1. 10. 2016
Velký bazén
ZAVŘENO – VC TRUTNOVA (plavání)
Dětský bazén
ZAVŘENO – VC TRUTNOVA (plavání)
Sauna
BEZE ZMĚN – 10:00 – 20:00
Fitness / Solárium 
BEZE ZMĚN – 10:00 – 20:00
NEDĚLE 2. 10. 2016
Velký bazén  14:00 – 18:00
Dětský bazén 14:00 – 18:00
Sauna 
BEZE ZMĚN – 10:00 – 18:00
Fitness / Solárium 
BEZE ZMĚN – 10:00 – 18:00

Po – Pá    24. – 28. 10. 2016
Velký bazén ZAVŘENO – 08:00 – 10:00  
Dětský bazén Dle rozvrhu
Sauna BEZE ZMĚN 
Fitness / Solárium BEZE ZMĚN

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

Zimní stadion navazuje na své  
služby v minulé sezóně
Od října bude v nabídce zimního stadio-
nu opět bruslení veřejnosti s hokejkami. 
Na ledě budou instalovány branky, takže 
si návštěvníci mohou zastřílet a zahrát 
s pukem. Chceme opět navázat na loňskou 
sezónu, abyste si minimálně 1x měsíčně 
mohli zastřílet na branku. Toto bruslení 
bude vyznačeno v rozpise vždy zelenou 
barvou „Bruslení s hokejkami“. Po vypr-
šení doby určené k bruslení s hokejkami 
bude následovat bruslení veřejnosti, a to 
již striktně bez hokejek!  
Provozní doba sportovního areálu pro 
veřejnost:
Pondělí – Pátek:  08:00 – 14:00 h 
Čtvrtek:  20:00 – 21:00 h
Sobota – Neděle:  dle aktuálního rozpisu 

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

Horolezecká sezóna na umělé stěně 
začíná a můžete i boulderovat
Pondělí – Pátek 09:00 – 12:00
  15:00 – 20:30   
30 Kč/osoba 1 1/2 h
Pondělí  15:45 – 17:15  
OBSAZENO od 26. 9. 2016  
Středa  15:45 – 17:15  
OBSAZENO od 5. 10. 2016  
Sobota – Neděle 9:00 – 18:30  
30 Kč/osoba 1 1/2 h

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

VÍCE NA WWW.SPARTAKTRUTNOV.COM 
NEBO NA FB 

 Muay Thai/MMA
NÁBOR do oddílu HIGHLANDERS
Pohybová všestrannost, to je nejen úpolová 
přípravka, která je otevřena všem dětem, ale 
všem, kteří mají chuť si vyzkoušet jedny z nej-
tvrdších sportů. Oddíl HIGHLANDERS vychoval 
během 10 let svého působení mnoho spor-
tovců a „bojovníků“, kteří bojovali na tuzem-
ských i zahraničních kolbištích. Zaměřujeme 

se především na výuku Muay Thai  a MMA. 
„Bojovník je každý z nás“ – ONE WORLD ONE 
MUAY THAI. 

 Sportovní gymnastika
Olympijský týden v Hostinném
Povedená akce trutnovských gymnastek 
a gymnastů s podtitulem Hostinné de  
Janeiro proběhla ve dnech 12. – 20. srpna 
2016 v tělocvičnách a přilehlých sportovi-
štích města Hostinné. Bezmála padesát 
gymnastických nadšenců zažilo týden plný 
gymnastických přípravných tréninků, ale 
také ostatních olympijských sportů. V pá-
teční podvečer byl zapálen olympijský 
oheň rukou jednoho z olympijských bohů, 
zazněla olympijská hymna a představilo se 
celkem pět družstev, každé se svojí vlajkou.

 Oddíl plavání - REJNOCI
NÁBOR do plaveckého oddílu REJNOCI
Oddíl REJNOCI rozšiřuje svoje působe-
ní a od září 2016 se začal specializovat 
i na zdokonalování plaveckých dovedností 
dětí. 100% individuální a kamarádský pří-
stup a stejné podmínky pro všechny. Máte 
doma sportovce, který chce i plavat? Jsme 
tu pro Vás. Oddíl navíc pořádá i zdokona-
lovací kurzy plavání pro dospělé neplavce 
i pro mentálně postižené občany. „Když 
pouze výkon není cíl …“ 

 POWERLIFTING TRUTNOV
Krkonošský pohár ve dřepu zažil světový výkon
16. 7. měl oddíl Spartak Powerlifting Trut-
nov možnost naposled prověřit své síly před 
mistrovstvím světa v silovém trojboji, které 
se konalo 17. – 24. 9. 2016 v srbském Knja-
ževaci. Domácí oddíl, který byl i pořadate-
lem celé akce „Krkonošského poháru“, ten-
tokrát připravil pohárovou soutěž ve dře-
pu. Do Trutnova dorazilo v den soutěže 50 
závodníků z 12 oddílů. I tentokrát domácí 
vybojovali prvenství v pořadí oddílů. Šesticí 
nejlepších z trutnovského oddílu, kteří se 
zasloužili o prvenství, tentokrát byli:
Martin Hurdálek s výkonem 330 kg vy-
hrál kategorii muži v EQUIP, Ladislav Škop 
227,5 kg - 2. místo v kategorii junioři, Jan 
Kasper 170 kg - 3. místo v kategorii dorost, 
Petr Linhart 200 kg - 3. místo v kategorii 
muži 100+, Jaroslav Neužil 130 kg se 4. mís-
tem v kategorii EQUIP, Alexandra Drtinová 
100 kg a 3. místo v kategorii ženy. Na pódiu 
se ukázala ještě jedna závodnice z Trutno-
va, která bojovala v barvách vrchlabského 
týmu, Lenka Lorencová s výkonem 80 kg 
obsadila 9. místo v kategorii amatéři.
O nejlepší podívanou se postaral závodník 
z Podivína Petr Petráš, který v kategorii 
muži RAW 100 kg+ předvedl dosud nej-
lepší výkon v historii českého trojboje, a to 
dřep s činkou o váze 450 kg RAW. Toto je 
i jeden z nejlepších světových výkonů.
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SPV – Sport pro všechny
Oddíl SPV, Sport pro všechny, zve do tělo-
cvičny SOKOLOVNA všechny, kteří mají rádi 
pohyb a dobrou náladu. Od nejmenších 
po seniory. Přijďte mezi nás každé pondě-
lí a středu od 18 hodin, kde se zaměříme 
na problémové partie, pokud rádi hrajete 
volejbal, tak v pondělí od 20 hodin. Cvi-
čení dětí začalo od středy 14. 9. a čtvrtka 
15. 9. V pátek zvu ženy seniorky na cvičení 
s Danuší Novákovou, tel. 732 375 585. Více 
na www.spartaktrutnov.com, oddíl SPV, 
nebo  na 728 003 382.     

 Predators CF
Czech Beast Challenge 2016 - PRAHA Džbán
3. – 4. 9. 2016 se konala CF soutěž, do kte-
ré se díky svým výkonům nominoval trenér 
a aktivní sportovec v jedné osobě Tomáš 
Hovard za oddíl PREDATORS CF Spartak 
Trutnov. Sraz těch nejlepších atletů z celé 
Evropy, a to jak v kategorii ELITE, MASTERS, 
tak i TEAMS a SPORT, sliboval opravdu su-
per výkony a těžká WOD. Se zraněným 
kotníkem skončil na konečném 31. místě ze  
42 závodících atletů kategorie „Sport“. 

 Trutboarders
Tréninky na „Červeňáku“ i u UFFA
To, že byly prázdniny, neznamená, že se ne-
trénovalo. Další tréninky před Uffem, kde 
se pilovala technika ve slalomu a základní 
techniky zatáčení či „slide“, posouvaly jezd-
ce dále v technickém zdokonalování. Trénin-

ky se přesunuly i na „Červeňák“, kde se již 
zkoušelo v praxi vše, co jsme se naučili, a to 
pěkně vše krok za krokem. Návštěva kopce 
s lidmi, které dal dohromady oddíl Trutboar-
ders, vytváří úsměv na tváři nejen jezdcům, 
ale i předsedovi oddílu Janu Kopřivovi. Už 
jenom proto, že lidé okolo Trutboarders to 
chtějí dělat a že je to všechny baví. 

 Krasobruslení
Příměstské soustředění a nábor do oddílu
Sezóna 2016/2017 se blíží, a tak patřil týden 
od 22. do 27. 8. 2016 na zimním stadionu 
v Trutnově oddílu krasobruslení. Nácvik zá-
kladních kroků, strečink, prostorová orien-
tace, fyzická příprava aj., to vše bylo součástí 
příměstského soustředění. Oddíl krasobrus-
lení 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 všem holčičkám. Kontakt: Erika 
Štěpničková, tel. 777 622 978, Jana Paslero-
vá, tel. 606 616 864. 

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 tělo-
cvičny ZŠ v Horním Starém Městě (proti kos-
telu). Kromě tai-či sestavy budou zařazeny 
či-kung cviky a též cvičení s hůlkou. Cvičení 
je vhodné pro všechny, kteří potřebují uvol-
nit fyzické i psychické bloky, zlepšit vitalitu 
a zdraví, bez omezení věkem. 
Info na tel. 499 732 891 (volat po 19:00 h).
Na setkávání s Vámi se těší Naďa a Karel

Webový projekt Trutnov, město spor-
tu, naleznete na hlavní stránce www.
trutnov.cz. Prostor, který web www.
trutnovmestosportu.cz poskytuje pro 
propagaci sportovních klubů, jednot-
livců či pořádaných akcí, není omezen. 
V případě zájmu posílejte své články, 
fotografie či pozvánky na akce na  
e-mail administrátora stránek: tom-
mova@trutnov.cz, Renáta Tommová. 
Články, které budou poslány do redak-
ce Radničních listů, budou na webu 
zveřejněny automaticky.

V sobotu 1. 10. 2016 od 14 h  
na Zimním stadionu v Trutnově 
- malý dárek pro účastníky 
a jejich rodiče ve spolupráci 

s A-mužstvem HC BAK Trutnov
Hledáme
- chlapce ročník 2009 a mladší a děvčata 
ročník 2008 a mladší, kteří se chtějí 
naučit bruslit, hrát hokej a poznat nové 
kamarády
Nabízíme
-  první dva měsíce zdarma (následně 

pouhých 300 Kč za měsíc)

- kvalifikovaní trenéři
-  zapůjčení hokejové výstroje dle 

možností zdarma
-  možnost zakoupit občerstvení 

v bufetu nad střídačkami
Co s sebou vzít na PRVNÍ TRÉNINK?
-  brusle, zimní rukavice, helmu (může být 

i na kolo nebo na lyže) a samozřejmě 
dobrou náladu

Kontakt
Pavel Javůrek, tel.: 774 599 879, Robin 
Vlček, tel.: 725 073 678, Jaroslav Řehák, 
tel.: 603 281 846

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-insti-
tuce/utulek-pro-opustene-a-zatoulane-psy

Návštěvní doba:
pondělí  13:00 – 16:00 h
středa  13:00 – 16:00 h
sobota  11:00 – 13:00 h
Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jinou 
dobu.

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

Jiří Hejna 
odbor životního prostředí

NÁBOR MALÝCH HOKEJISTŮ DO PŘÍPRAVKY HC TRUTNOV

NABÍDKA OPUŠTĚNÝCH PSŮ

15–163

16–083

16–114

16–116


