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V TRUTNOVĚ BYLY UDĚLENY CENY  
VÝZNAMNÝM PODNIKATELSKÝM  
SUBJEKTŮM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
V pondělí 7.  listopadu 2016 byly na Staré 
radnici v Trutnově slavnostně uděleny ceny 
Trutnovský  drak.  „Ocenili  jsme  významné 
podnikatelské  subjekty,  které  se  výrazně 
podílejí  na  česko-polské  spolupráci.  Cenu 
jsme  předali  také  významným  osobnos-
tem,“  vysvětluje  Ivan  Adamec,  starosta 
města Trutnova. 
Ocenění Trutnovský drak je jednou z akti-
vit  v  rámci  udržitelnosti  projektu  „Města 
Trutnov a Świdnica podporují podnikání“, 
reg.  č.  CZ.3.22/2.1.00/13.03921.  Vyhodno-
cuje nejlepší firmy a osobnosti z Trutnova 
a  Swidnice,  přičemž  klade  důraz  na  je-
jich  přeshraniční  kontakty  a  spolupráci. 
Na slavnostním udílení získala cenu v kate-
gorii „Nelepší firma příhraničí  za polskou 
stranu“ firma DOLMEB Spółka z o. o. Za ní 
se umístily firmy Modeka Polska Sp. z o. o. 

a B-J-B Mariusz Bartczak. „Sošku trutnov-
ského draka v kategorii „Osobnost příhra-
ničí za polskou stranu“ si odvezla ředitelka 
swidnické městské knihovny paní Adriana 
Miara, která se již mnoho let podílí na pěs-
tování česko-polských vztahů na poli umě-
ní,  literatury  a  propagace  našich  kultur,“ 
dodává Ivan Adamec. 
V  kategorii  „Nejlepší  firma  příhraničí 
za  českou  stranu“ získala ocenění  společ-
nost  Tyco  Electronics  EC  Trutnov,  s.  r.  o., 
která  je  jedním  z  největších  zaměstnava-
telů v Trutnově a v  letošním roce oslavila  
70. výročí výroby relé v Trutnově. Jako čes-
ká osobnost příhraničí si sošku draka odne-
sl Ing. Günter Fiedler. „Pan Fiedler pracuje 
více než 10 let jako euromanažer na našem 
městském úřadě, kde připravuje a realizu-
je  česko-polské projekty  v oblastech pod-
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MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
UPOZORŇUJE

Omezení provozu na Městském úřadě 
Trutnov
Upozorňujeme  tímto  občany  města 
Trutnova,  že  v  měsíci  prosinci  dojde 
k  omezení  činnosti  Městského  úřadu 
Trutnov. 
V pátek 23. 12. 2016 bude městský úřad 
UZAVŘEN.
Aby bylo možné provést zúčtování veš-
kerých  finančních  operací  (správní  po-
platky, uhrazené pokuty atd.) ke konci 
roku, budou v pátek 30. 12. 2016 posky-
továny služby veřejnosti pouze do 11 h. 
V období svátků tak bude úřad pro ve-
řejnost k dispozici:
- v úterý 27. 12. 2016 od 8 do 15 h
- ve středu 28. 12. 2016 od 8 do 17 h
- ve čtvrtek 29. 12. 2016 od 8 do 15 h
- v pátek 30. 12. 2016 od 8 do 11 h 
Děkujeme za pochopení. 

-rl-

Přijímáme návrhy na udělení 
Kulturní ceny města a Sportovních 
cen města za rok 2016

Jako  každoročně  vyzývá  město  Trutnov 
příznivce  kultury  v  Trutnově  a  okolí,  aby 
na MěÚ Trutnov písemně oznámili  jména 
jednotlivců nebo kolektivů, kteří význam-
ně přispěli ke kulturnímu životu ve městě 
v  roce  2016  nebo  městu  přinášejí  trvalé 
hodnoty v oblasti umění, zájmové umělec-
ké  činnosti,  případně  v  dalších  kulturně- 
společenských aktivitách. 
Kulturní  cenu  může  získat  jednotlivec 
nebo kolektiv, cena může být udělena rov-
něž in memoriam.

Foto: Miloš Šálek

pory podnikání, kulturní a sportovní výmě-
ny apod.,“ vysvětluje trutnovský starosta.
Polským protějškem Trutnovského draka je 
ocenění  Swidnický  Gryf,  které  bylo  udělo-
váno na konci října 2016. Z polské Swidnice 
si sošku gryfa přivezl starosta Žacléře Miro-
slav Vlasák a firma Kasper KOVO, s. r. o.    

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí 
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KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

prosinec
Dvůr Králové nad Labem 
5. 12. 2016 od 19 h – ANETA LANGEROVÁ – 
NA RADOSTI 2016 
www.hankuv-dum.cz 

6. 12. 2016 od 10 h – KRÁLOVÉDVORSKÉ 
VÁNOCE  
Tradiční vánoční trhy s širokou nabídkou 
drobných vánočních dárků, ukázkami řeme-
sel a bohatým doprovodným programem.  
www.hankuv-dum.cz 

Hradec Králové 

27. 11. 2016 – 6. 1. 2017 – BÍLÁ VĚŽ VÁNOČNÍ 
www.bilavez.cz 

Chrudim  
11. 12. 2016 – STŘÍBRNÁ NEDĚLE 
www.chrudimsobe.cz

Jaroměř 
10. 12. 2016 – JAROMĚŘSKÝ VÁNOČNÍ TRH 
www.divadlojaromer.cz

Nový Bydžov 
5. 12. 2016 – MIKULÁŠ NA RYNKU 
www.novybydzov.cz

Polička 
NARODIL SE KRISTUS PÁN, Z RŮŽE KVÍTEK 
VYKVET NÁM… 
Do 18. 1. 2017, Centrum Bohuslava Martinů 
v Poličce 
Výstava. Ve dvou výstavních sálech představí-
me betlémy ze tří století. 

Vysoké Mýto 
4. 12. 2016 – MIKULÁŠSKÝ VLAK  
Mikulášský vlak tažený parní lokomotivou 
bude jezdit na trase Choceň – Vysoké Mýto – 
Litomyšl a zpět 
http://www.cd.cz/zazitky/kam-na-vylet/1607-
-plnou-parou-s-mikulasem-v-pardubickem-
-kraji 

Více naleznete v kalendáriu na  
www.vennamesta.cz

Východní Krkonoše lákají k návštěvě novou 
svižnou  videoprezentací  „Prodejchej si 
Krkonoše“. Svazek obcí Východní Krkonoše 
představuje  ve  svém  spotu  neodolatelná 
i  tajemná  místa  krkonošské  přírody 
a jednotlivých obcí svazku a ukazuje kouzlo 
zdejší krajiny, kde si každý návštěvník najde 
to své, ať už touží po sportování, turistice, 
kvalitním  trávení  volného  času  s  rodinou 
či  po  relaxu  a  odpočinku.  Netradiční 
pojetí  videa  ukazuje  jednodenní  příběh 
běžce  od  jeho  časného  ranního  vyběhnutí 
z  rozespalého  náměstí  v  Trutnově  až 
po zdolání nejvyššího vrcholu Sněžky.

Proč zrovna běh?

„Chtěli jsme natočit spot, který by byl jiný, 
než jak vypadají klasická propagační videa, 
a  to  znamenalo  vyhnout  se  stylu  nudných 
pohlednicových  obrázků,“  říká  režisér 
spotu  Ondřej  Provazník.  „Do  videa  jsme 
proto potřebovali dostat pohyb, atmosféru 
a alespoň malý příběh, a proto jsme si vybrali 
běh.  Běh,  jako  způsob  existence,  který 
spojuje místa a  lidi, běh, který  je v horách 
nesmírně  namáhavý,  ale  zároveň  přináší 
chvíle  dokonalého  splynutí  s  přírodou,“ 
pokračuje Ondřej Provazník.

Objevení hlavního hrdiny

Hlavním  hrdinou  spotu  je  28letý  student 
architektury Jakub Brádler z Trutnova, který 
dokonale  naplnil  požadavky  režiséra,  aby 
běžec  byl  místní,  měl  ke  Krkonoším  úzký 
vztah a v horách často skutečně běhal pro 
radost z pohybu, z krajiny. Objevení Jakuba 
přitom  bylo  náhodné…  „Při  obhlídkách 
lokací  jsme  si  všimli  mladíka,  který  jako 
brigádník  spravoval  plot  někde  mezi 
Rennerovkami a Horní Malou Úpou. Chvilku 
jsem  ho  pozoroval  a  pak  si  řekl,  proč  to 

nezkusit. Jakub byl nejdříve dost zaskočený, 
hlavně  když  jsem  ho  začal  nutit,  aby  před 
námi v montérkách běhal tam a zpátky, ale 
nakonec s natáčením souhlasil,“ prozrazuje 
režisér. 

Příběh natáčení

Při  samotném  natáčení,  jež  trvalo  4  dny, 
15  hodin  denně,  Jakub  propotil  x  triček, 
běhal  a  běhal,  jeden  záběr  za  druhým, 
dlouhé  rovinky,  táhlé  kopce,  až  nakonec 
zdolal Sněžku, a ani jednou si nepostěžoval. 
„Moje  první  seznámení  s  kamerou  bylo 
o  půl  páté  ráno  na  trutnovském  náměstí, 
kdy  jsem  si  na  vlastní  kůži  vyzkoušel,  že 
člověk  nemá  vůbec  tušení,  jak  se  tváří 
a co po něm vlastně chtějí, to pro mě bylo 
nejtěžší,“ odhaluje zákulisí natáčení  Jakub 
Brádler.  A jaký je jeho vztah k horám, proč 
na natáčení kývl? „V Krkonoších jsem vyrostl 
a rád se považuji za patriota, na horách se 
cítím nejlépe, zažívám tam pocity volnosti, 
ticha a jakéhosi duševního míru,“ pokračuje 
Jakub. 

Nejtěžší chvíle

„Nejtěžší záběr jsme natočili nad Žacléřem 
v Rýchorském pralese, kam to bylo ze silnice 
3 km  po  lesní  pěšině.  Chýlilo  se  k  večeru 
a  my  měli  tak  20  minut,  než  zapadne 
slunce, a tak jsme běželi, Jakub před námi 
a  já  s  kameramanem  za  ním  indiánských 
během  s  těžkým  stativem  a  kamerou, 
za  námi  produkční.  Splavení  a  vyčerpaní 
jsme doběhli a stihli natočit přesně tu jednu 
správnou klapku. Celý štáb si tak po vzoru 
našeho  sloganu  opravdu  „prodejchal 
Krkonoše“…,“ dodává Ondřej Provazník.  

Přijeďte pobejt

„Domnívám  se,  že  video  „Prodejchej  si 
Krkonoše“  se  opravdu  vydařilo  a  ukáže 
utajená  místa  východních  Krkonoš.  Věřím, 
že  bude  inspirací  pro  další  potenciální 
návštěvníky  Krkonoš,  kteří  si  případnou 
návštěvu  tohoto  krásného  koutu  dosud 
rozmýšleli.  Tak na nic nečekejte a přijeďte 
se  podívat…!“  komentuje  videoprezentaci 
Svazku  obcí  Východní  Krkonoše  jeho 
předseda Mgr. Tomáš Hendrych.

Andrea Röszlerová
manažer SOVK

Návrh na udělení kulturní  ceny může po-
dat  fyzická  osoba,  která  dosáhla  věku  18 
let a je ve městě Trutnově hlášena k trvalé-
mu pobytu nebo na území města Trutnova 
vlastní nemovitost, nebo právnická osoba 
se sídlem ve městě Trutnově.
Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno a bydliště kandidáta,
- kulturní oblast,
-  konkrétní dosažené výsledky nebo stano-

vení přínosu pro město,
- jméno, bydliště a podpis navrhovatele.

Příznivci  sportu  mohou  písemně  oznámit 
jména těch sportovců, sportovních kolekti-
vů, trenérů, cvičitelů i rozhodčích, kteří se 
v roce 2016 nejvíce přičinili v oblasti rozvo-
je sportu a tělovýchovy se záměrem trvale 
podporovat sportovní dění ve městě.
Návrh na udělení sportovní ceny může po-
dat  fyzická  osoba,  která  dosáhla  věku  18 
let a je ve městě Trutnově hlášena k trvalé-
mu pobytu nebo na území města Trutnova 
vlastní nemovitost, nebo právnická osoba 
se sídlem ve městě Trutnově.
Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno a bydliště kandidáta,
- sportovní oblast,
-  konkrétní dosažené výsledky nebo stano-

vení přínosu pro město,
- jméno, bydliště a podpis navrhovatele. 

Návrhy je možno podat písemně do  
31. 1. 2017 na podatelnu MěÚ v Trutnově.

Statut kulturní ceny města Trutnova a Sta-
tut sportovních cen města Trutnova najde-
te  v  plném  znění  na:  http://www.trutnov.
cz/mesto-trutnov/rady-statuty-zasady
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Královéhradecký kraj 
udělil ocenění za přínos 
v sociálních službách 2016 

Ve čtvrtek 22. 9. 2016 proběhlo na Pivo-
varském  náměstí  v  Hradci  Králové  pře-
dávání  Ceny  Královéhradeckého  kraje 
za přínos v  sociálních  službách. Cena  je 
udělována  za  mimořádný  počin  nebo 
dlouhodobou systematickou práci k roz-
voji, kvalitě a dostupnosti sociálních slu-
žeb v Královéhradeckém kraji.
Oblastní charita Trutnov byla nominová-
na Královéhradeckým krajem v kategorii 
„Poskytovatel  sociální  služby“  a  získala 
v této kategorii cenu pro „Terénní služby 
sociální péče, osobní asistenci a pečova-
telskou službu“.
Chceme touto cestou poděkovat zaměst-
nancům obou služeb za obětavou práci 
a  dále  vyjádřit  vděčnost  za  výbornou 
spolupráci všem územním samosprávám 
a  vedením  školských  zařízení.  Uvědo-
mujeme  si,  že  díky  jejich  spolupráci  je 
možné  obě  služby  poskytovat  kvalitně 
a efektivně. 
 
Za Oblastní charitu Trutnov
vedoucí osobní asistence a pečovatelské 
služby

Videoprezentace „Prodejchej si Krkonoše“
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KRÁTCE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Matriční události v říjnu 2016
Narozené děti
V měsíci říjnu se v trutnovské porodnici naro-
dilo celkem 55 dětí, 30 chlapců a 25 děvčátek.
7 chlapců a 11 děvčátek patří mezi nové ob-
čánky města Trutnova.
Uzavřené sňatky
V říjnu před Městským úřadem Trutnov uza-
vřelo manželství 9 párů.
Úmrtí
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově celkem 
41  občanů,  20  mužů  a  21  žen.  1  úmrtí  bylo 
zapsáno  do  matriční  knihy  pro  obec  Vlčice,  
1 úmrtí do matriční knihy vedené pro obec Hor-
ní Olešnice, 1 úmrtí bylo v obci Chvaleč a 1 úmr-
tí ve městě Pilníkově. Z tohoto počtu zemřelo 
23 trutnovských občanů, 10 mužů a 13 žen.
Jubilea 
I  v  měsíci  říjnu  členky  komise  pro  občanské 
záležitosti  nezapomněly  a  při  významných 
životních  jubileích navštívily a kytičkou, gra-
tulací a malým dárečkem potěšily 27 trutnov-
ských spoluobčanů, kterým touto cestou ještě 
jednou srdečně blahopřejeme.
Vítání do života
V říjnu bylo na Staré radnici v Trutnově slav-
nostně  přivítáno  do  života  30  nejmenších 
Trutnováků.

Bc. Helena Potočková
matrikářka

PROSINEC
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  – 
setkávání  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 nastávajících 
a novopečených maminek 
9:30 – 10:15 Žížalky – cvičení  pro  maminky 
s ležícími miminky (od 5 měsíců)
10:15 – 11:00 Broučci – cvičení  pro  maminky 
s lezoucími miminky
15:30 – 16:30 Bobři – všeobecná  pohybová 
příprava pro děti od 3 do 6 let
STŘEDA
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:00 – 9:45 Svišti –  cvičení  pro  maminky 
s chodícími dětmi
10:00 – 10:45 Opičky – cvičení  pro  maminky 
s dětmi od 2 let
16:30 – 17:30 Výtvarný kroužek – pro děti od 4 
do 7 let, 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
16:00 – 16:45 Jóga pro děti – kroužek 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 –  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:
HOMEOPATIE PRO DĚTI A MAMINKY  –  1. 12. 
2016 od 17:00 h. Druhá přednáška MUDr. Nadi 
Řehůřkové,  homeopatky  s  dvacetiletou  praxí, 
která nám poradí jak na rýmu, kašel a stresové 
situace. Vstupné je 50 Kč a prosíme o nahlášení 
účasti v MC.

MIKULÁŠSKÉ ZPÍVÁNKY – 5. 12. 2016 od 10:00 h 
do KAROlínky přijde vzácná návštěva – Mikuláš. 
Přijde  bez  čertů,  protože  máme  samé  hodné 
děti. Vstupné je 90 Kč (v ceně je pobytné a dárek 
pro dítě). Nutné je nahlášení účasti v MC.
PODPŮRNÁ SKUPINA KOJENÍ – 5. 12. 2016 
od 13:30 do 14:30 h. Setkání vede diplomovaná 
porodní  asistentka  Olga  Fojtíková  a  dětská 
sestra  a  certifikovaná  laktační  poradkyně  Eva 
Havelková.  Vstupné  je  za  pobytné,  prosíme 
zájemce o nahlášení účasti v MC.
MASÁŽE KOJENCŮ A BATOLAT – 8. 12. a 15. 12. 
2016 od 12:30 do 14:00 h. Masáž miminek je tou 
nejjemněj ší formou masáže. Jedná se o sestavu 
velmi  jemného  masírování  obsahující  prvky 
indických  a  švédských  masáží  a  z  reflexních 
technik  vyvinutá  masáž  chodidel  a  dlaní.  Cena 
300 Kč  za oba dny.  Prosíme zájemce o  závazné 
nahlášení v MC.
KONCERT NA PODPORU SVOBODNÉHO 
ŠKOLSTVÍ – 27. 12. 2016 v podvečer. Koncert 
paní  Nowákové  z  Českého  Krumlova,  která 
hraje  na  housle,  violu  a  lyru  staré  lidové  písně 
různých  národů  a  chce  touto  cestou  podpořit 
Waldorfskou iniciativu v Trutnově.
V předvánočním čase bude každý pátek dopole-
dne tvoření i pro maminky (květiny z organzy, 
plstění, malování na trička).
CVRČEK MUZIKANT A HUDEBNÍ STAVEBNICE 
– otvíráme nové  skupiny pro Cvrčky muzikanty 
–  první  kontakt  s  houslemi,  flétnou,  bubínkem 
a  klávesovým  nástrojem,  zpěv  lidových  písní. 
Program Hudební stavebnice je zaměřen na hu-
dební  vzdělávání  pro  každého,  kdo  má  zájem 
si  doma  zahrát  písničku  na  klávesový  nástroj, 
naučit  se  číst  a  psát  noty  a  tvořit  jednoduché 
doprovody  k  melodiím  a  jednoduché  melodie. 
Lektorka Lenka Jiranová. Více informací na: hu-
debnistavebnice.cz  
Výuka hry na klávesové nástroje od 9 do 99 let 
– lektor Lukáš Chudoba. 
Více na www.lukaschudoba.cz

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: 
3. 12. a 4. 12. – MUDr. Jolana Nezvalová, Bratří 
Čapků 774, Úpice, tel.: 499 846 073
10. 12. a 11. 12. – MUDr. Jarmila Novotná, U Hři-
ště 212, Trutnov, tel.: 499 733 427
17. 12. a 18. 12. – MUDr. Rudolf Dušánek, Klad-
ská 466, Trutnov 3 – Poříčí, tel.: 499 826 558
24. 12.  –  MUDr.  Miroslav  Voženílek,  Polská 
91/14, Trutnov, tel.: 499 814 867
25. 12. – MUDr. Simona Vykouřilová, zubní ordi-
nace čp. 35, Hajnice, tel.: 499 393 810
26. 12. – IH DENT – MUDr. Zapadlo, s. r. o., Polská 
91/14, Trutnov, tel.: 499 818 003
Změna sloužícího lékaře vyhrazena! 
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých přípa-
dech akutní a neodkladné péče poskytuje Sto-
matologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci 
Králové – areál nemocnice, tel.: 495 833 487;
Lékařská služba první pomoci – zubní – Hradec 
Králové, tel.: 495 755 223.

Mateřské centrum KAROlínka
Klub zdraví Trutnov 
zve  příznivce  zdravého  životního  stylu 
na  setkání  u  tématu:  PŘÍPRAVA  ZDRAVÉ-
HO VÁNOČNÍHO MENU. 5. 12. 2016 v 17:30 
h.,  budova  CASD,  ul.  M.  Majerové  86/10. 
Lektor: Líba Jobová, ochutnávka, možnost 
masáže šíje už v 16:30 h.                           
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz.

Lesy a parky Trutnov, s.r.o., oznamují, že

PRODEJ VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ
se uskuteční ve dnech 
1. – 21. 12. 2016.
Prodej bude probíhat v sídle společnosti
v Úpické ulici č. p. 469 v Trutnově
v pracovních dnech od 9 do 17 hodin,
o víkendech od 9 do 14 hodin.
Bližší informace na tel. 499 813 352,  
603 332 210.

Svaz tělesně postižených
V  rámci  akce  „setkání  se  členy“  uspořádala 
Místní organizace Svazu tělesně postižených 
pravidelné  posezení  s  přednáškou.  Pozvali 
jsme  Mgr.  Janu  Trejbalovou,  učitelku 
odborného  výcviku  Střední  zdravotnické 
školy  v  Trutnově.  Svou  přednášku  zaměřila 
na  poskytování  první  pomoci.  Tu  doplnila 
instruktážním  filmem  a  diapozitivy.  V  rámci 
stanoveného času  se  věnovala zástavě  srdce 
a  problémům  s  dýcháním.  Také  vysvětlila 
trochu jiný postup, pokud se jedná o dítě. Kdo 
měl zájem, mohl si správný postup resuscitace 
a dýchání z úst do úst vyzkoušet na figuríně.
Přednáška byla přijata s velkým zájmem a byl 
projeven  zájem  o  další  přednášku  na  téma 
první pomoci, týkající se úrazů v domácnosti.  
Paní magistra nám další spolupráci přislíbila. 
Děkujeme a těšíme se na další setkání.
Upozornění: termín „vánočního posezení“ je 
změněn na 15. 12. 2016. Lednové setkání se 
uskuteční 17. 1. 2017. 

Výbor STP v ČR, z. s., MO Trutnov

Informace Klubu důchodců
Klub  důchodců  se  schází  každý  čtvrtek 
od 14 do 17 h v Národním domě. Je nás 70 
přihlášených, dochází nás v průměru 45 lidí. 
Naší hlavní činností je tanec při živé hudbě. 
Oslavujeme kulaté a půlkulaté narozeniny, 
pro  členy  pořádáme  karnevaly,  Mikuláše, 
Vánoce,  Silvestra,  plesy  a  maškarní  plesy, 
MDŽ  atd.  Na  Mikuláše  a  MDŽ  nám  chodí 
zazpívat  děti  z  mateřské  školky  z  Horního 
Starého  Města,  se  kterou  máme  velmi 
dobrou spolupráci. Těšíme se my i děti. Toto 
všechno můžeme uskutečňovat díky vedení 
UFFA, které nám poskytuje krásné prostory. 
Z  dotace  MěÚ  Trutnov  jsme  uskutečnili 
autobusový  zájezd  do  Police  nad  Metují, 
za  což  také  děkujeme.  Na  svoje  náklady 
jezdíme vlakem na výlety po okolí Trutnova. 
Jednou  za  měsíc  pořádáme  v  Národním 
domě  taneční  odpoledne  při  živé  hudbě 
od  14  do  18  h.  Příští  rok  to  bude  každou 
druhou neděli. Bohužel máme malou účast. 
Tímto zvu veřejnost na tuto tradiční zábavu, 
kterou  pořádáme  již  20  let.  Tak  ji  snad 
nebudeme rušit. Občerstvení zajištěno! 

Za Klub důchodců
Jaroslav Dušek, předseda klubu
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ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMUJÍ
V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem tohoto bytu

Na základě usnesení Rady města Trutnova 
ze  dne  24.  10.  2016  zveřejňujeme  záměr 
města pronajmout byt:

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 124
/objekt  na  st.  p.  192  v  kat.  úz.  Trutnov, 
městská část Vnitřní Město/
Jedná  se  o  pronájem  bytu  o  vel.  1+2 
(kuchyň 8,00 m2, 1. pokoj 22,95 m2, 2. pokoj 
11,44  m2,  koupelna  4,72  m2,  WC  0,97  m2 
a předsíň 7,95 m2), standardní byt, č. bytu 1, 
2. podlaží. Topení etážové plynové.
V  bytě  je  kuchyňská  linka,  kombinovaný 
plynový  kotel  a  vodoměr.  Orientační  výše 
zálohy  na  služby  spojené  s  užíváním  bytu: 
STA  20  Kč/byt,  osvětlení  40  Kč/osoba, 
domovní odpad 40 Kč/osoba – dle trvalého 
pobytu,  SV  100  Kč/osoba,  domovní  služby 
20 Kč/osoba, komín 40 Kč/průduch.

Minimální měsíční nájemné: 2 972 Kč
Veřejná  prohlídka  bytu  se  uskuteční  dne  
3. 1. 2017 v 8:00 h přímo na místě.
Byt Krakonošovo nám. 124 o vel. 1+2,  stan-
dardní byt, se bude pronajímat na dobu ne-
určitou  na  základě  výběrového  řízení,  kde 
se  bude  nabízet  výše  měsíčního  nájemného 
a  zároveň délka prvního platebního období 
nájemného minimálně 12 měsíců. Bude se po-
suzovat výše měsíčního nájemného. V přípa-
dě rovnosti nabídek se bude posuzovat i dél-
ka prvního platebního období nájemného.

Žádosti je možné podat do 6. 1. 2017 
do 12:00 h. 
Veřejné otvírání obálek 9. 1. 2017 v 8:00 h, 
malý sál MěÚ Trutnov.

Tiskopis  na  pronájem  tohoto  bytu  je 
k  dispozici  na  internetových  stránkách, 
v  inforecepci  a  na  Odboru  majetku  města 
MěÚ Trutnov.
Bližší  informace  obdržíte  na  Odboru 
majetku  města  MěÚ,  čís.  dveří  409,  tel. 
499 803 282.

Ing. Radek Hojný
vedoucí Odboru majetku města

OZNÁMENÍ 
Zastupitelstvo  města  v  Trutnově  na  za-
sedání dne 19. 9. 2016 přijalo usnesení  č. 
2016-137/4, kterým schválilo záměr prode-
je nemovité věci – volné bytové jednotky č. 
264/4 o velikosti 1+2, Lípové náměstí, v čás-
ti obce Poříčí, v rozsahu znaleckého posud-
ku ze dne 7. 7. 2014 a Prohlášení vlastníka 
ze dne 7. 1. 2008. Prodeji bude předcházet 
nové  obecné  zveřejnění  s  úvodní  cenou 
pro jednání ve výši 495.000 Kč, neuplatní se 
Zásady pro prodej, neuplatní se 20 % slevy 
ze sjednané ceny.

Volná bytová jednotka č. 264/4 
v čp. 264 Lípové nám.,  
Trutnov - Poříčí
v  obci  Trutnov,  v  k.  ú.  Poříčí  u  Trutnova, 
v části obce Poříčí
na st. p. 276   536 m2   včetně spoluvlastnic-
kého  podílu  na  společných  částech  domu 
a pozemku

podlaží  2. NP
číslo jednotky  264/4
velikost 2+1 
podl. plocha 88,14 m2

úvodní cena pro jednání 495.000 Kč

V  domě  je  celkem  5  bytových  jednotek 
a 1 nebytový prostor. Předmětem prodeje 
je bytová  jednotka, která  je volná. Výmě-
ra bytové  jednotky  je včetně příslušenství 
(sklepa).
Nabídky označené „NEOTVÍRAT“ s heslem 
„Lípové náměstí 264/4“ se přijímají v zale-
pených obálkách na adrese MěÚ, INFORE-
CEPCE, pan Šmída, Slovanské náměstí 165, 
541 01 Trutnov. 
Podmínkou  účasti  zájemce  v  nabídkovém 
řízení  je  složení  kauce  (peněžité  jistoty) 
ve  výši  10.000 Kč. Kauce musí být  složena 
bezhotovostním  převodem  na  bankovní 
účet  města  Trutnova  vedený  u  Komerční 
banky,  číslo  účtu  6015-124601/0100,  vari-
abilní symbol 3629452, konstantní symbol 
0558.  Do  zprávy  pro  příjemce  je  nutné 

uvést  své  jméno  a  příjmení,  příp.  název 
právnické osoby. Kopie dokladu o zaplace-
ní kauce musí být přiložena k nabídce.
Kupujícímu  bude  započtena  kauce 
do smluvní  ceny kupovaného bytu. V pří-
padě,  že  prodej  nebude  uskutečněn  ze 
strany prodávajícího, bude kauce vrácena 
zpět  po  rozhodnutí  zastupitelstva  města 
a bude vyplacena na účet složitele. V pří-
padě neuskutečnění prodeje ze strany ku-
pujícího propadá kauce ve prospěch měs-
ta. Podmínkou prodeje je také složení celé 
kupní ceny před podpisem kupní smlouvy; 
v případě zájmu lze nejprve uzavřít smlou-
vu o smlouvě budoucí kupní. Na nabídky, 
u  nichž  nebude  kauce  v  požadované  výši 
a ve stanovené lhůtě složena, nebude brán 
zřetel.

Obálku  s nabídkou a kopií dokladu o za-
placení  kauce  (s  uvedením  čísla  účtu  pro 
možnost vrácení kauce) je třeba podat tak, 
aby byla k dispozici na určeném místě pro 
příjem  nabídek  nejpozději  do  6.  2.  2017 
do 12:00 hodin. K záměru  je  také možno 
podat  připomínky  nebo  námitky  písem-
ným  podáním,  nejpozději  však  do  doby 
možnosti  podání  nabídky  (do  6.  2.  2017 
do 12:00 hodin). Veřejná prohlídka bytu se 
uskuteční na požádání.

Otevírání  obálek  bude  provedeno  dne  
7. 2. 2017 v 8:00 hodin v malém sále Měst-
ského úřadu Trutnov. Žadatelé mohou být 
přítomni.

O způsobu prodeje a konečném schválení 
prodeje  rozhoduje  Zastupitelstvo  města 
Trutnova. Město Trutnov si vyhrazuje prá-
vo od záměru prodeje odstoupit či změnit 
podmínky.
Bližší informace obdržíte v kanceláři č. 408 
Městského úřadu Trutnov nebo na telefo-
nu 499 803 281.

Ing. Radek Hojný
vedoucí Odboru majetku města

Stejně  jako  v  letošním  roce  bude  mož-
né v roce 2017 žádat o poskytnutí dotací 
z rozpočtu města Trutnova na účely uvede-
né v Programu dotací vyhlášeném městem, 
a  to  v  kategoriích  kultura,  sport,  sociální 
služby a ostatní nebo na jiné účely na zá-
kladě individuálních žádostí žadatelů.
V  září  tohoto  roku  byly  zastupitelstvem 
města  schváleny  nové  Zásady  č.  1/2016 
(dále jen „Zásady“), které stanovují pod-
mínky pro poskytování a  čerpání dotací. 
Tyto  Zásady  obsahují  rovněž  zmiňovaný 
Program dotací vyhlášený městem. 
Pro žadatele o dotace v kategorii sport je 
nově určen  formulář  s uvedením specifi-
kace  jednotlivých  podkategorií  (údržba 
sportovišť,  sportovní akce,  sportovní  čin-
nost apod.).

Žadatelé  mohou  podávat  své  žádosti 
v termínu od 15. 1. 2017 do 15. 11. 2017 
s  výjimkou  dotací  na  sportovní  činnost, 
kde  je  stanoven  termín  od  15.  1.  2017 
do 28. 2. 2017. Žádosti musí být podává-
ny  na  předepsaných  formulářích  včetně 
příloh  prostřednictvím  podatelny  MěÚ 
Trutnov.
Zásady  včetně  všech  potřebných  formu-
lářů  naleznete  na  webu  města  (Městský 
úřad/Odbory MěÚ/Odbor finanční/Formu-
láře/složka  Poskytování  a  čerpání  dotací 
z  rozpočtu  města  Trutnova).  V  případě 
dotazů  se  na  nás  neváhejte  obrátit  (tel. 
499 803 128, svecova@trutnov.cz).

Bc. Lenka Švecová, DiS.
Odbor finanční, dotace  

Upozornění na změnu vyhlášky 
o místním poplatku ze psů

Na  zářijovém  zasedání  Zastupitelstva  měs-
ta Trutnova byla s účinností od ledna 2017 
schválena změna obecně závazné vyhlášky 
města Trutnova o místním poplatku ze psů.
Tímto upozorňujeme majitele psů na změ-
nu splatnosti poplatku, která se mění takto:
-  výše  poplatku  do  500 Kč  za  rok  -  datum 
splatnosti k 30. 4. každého roku,  
-  výše  poplatku  nad  500 Kč  za  rok  -  da-
tum  splatnosti  ve  dvou  splátkách  k  30.  4.  
a k 31. 10. každého roku. 
Předtištěné složenky již nebudou zasílány!
Současně dochází ke zpřesnění okruhu po-
platníků, kteří jsou od poplatku osvoboze-
ni. 
Bližší informace v kanceláři číslo 313 nebo 
na tel. 499 803 357. Celé znění vyhlášky na-
jdete na webu města: http://www.trutnov.
cz/file/11116. 

Eva Žáková
Odbor finanční

Čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova v oblastech  
kultury, sportu, sociálních služeb a ostatních pro rok 2017
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  ZPRÁVY Z MĚSTA

Jak studenti gymnázia dobyli 
Severní moře aneb Německý 
jazyk na vlastní kůži

Studenti  trutnovského  gymnázia  využili 
přátelských  vztahů  s  partnerskou  školou 
v Jeveru a v týdnu od 17. do 24. září se zú-
častnili  výměnného  pobytu  v  německých 
rodinách  za  účelem  zdokonalení  jazyko-
vých dovedností v němčině. 

Po  strastiplné  cestě  vlakem  napříč  Ně-
meckem  jsme  se  zhruba  po  14  hodinách 
dostali  k  našim  „náhradním“  německým 
rodičům  a  novým  přátelům.  Únava  z  ces-
ty z nás rychle opadla a my  jsme si mohli 
naplno užívat nedělního programu podle 
plánu rodiny. Mnozí z nás tak navštívili je-
dinou německou  jižní pláž,  zakusili  vodní 
sporty  či  vycestovali do blízkých  známých 
měst,  jakými  jsou  např.  Hamburk  nebo 
Brémy.  Pondělí  a  úterý  patřilo  poznávání 
tamějšího gymnázia i městských památek, 
přijetí na radnici a navazování přátelských 
vztahů v rámci tvorby společného projektu 
s podtitulem Fotostory. Následující den byl 
určen návštěvě ostrova Langeoog, plného 
rozlehlých pláží a nádherné starofríské ar-
chitektury. Čtvrteční výlet do historického 
a posléze i obchodního centra Brém se stal 
nečekaně  vrcholným  zážitkem.  Prohlédli 
jsme si katedrálu sv. Petra a cihlově gotic-
kou tvář brémské radnice. V předposlední 
den  výměny  jsme  se  ráno  na  „nostalgic-
kých“ kolech vydali po rovinaté, mlhou za-
halené cyklostezce do vodáckého kempu, 
odkud  jsme  na  vypůjčených  kánoích  pro-
pluli  vodním  kanálem  lemovaným  všudy-
přítomnými větrnými elektrárnami. Úspěš-
ný  pobyt  jsme  zakončili  na  rozlučkovém 
večírku ve zrekonstruované stodole  jedné 
z hostitelských rodin. Díky příznivému po-
časí  v  celém  týdnu  jsme  si  tak  vychutnali 
všechny body pestrého programu. V sobo-
tu na zpáteční cestě si bylo skutečně o čem 
vyprávět. Zlepšení v německém jazyce bylo 
tedy nevyhnutelné, a kdo by nepocítil ani 
to,  odvezl  si  přinejmenším  nenahraditel-
né zážitky. Můžeme jen doufat, že na jaře 
příštího  roku  budou  z  Trutnova  naši  ně-
mečtí  přátelé  odjíždět  se  stejným  nadše-
ním jako my od nich.

Tereza Kempfová, 7. X

Ve Stacionáři RIAPS, kromě základních čin-
ností vyplývajících ze zákona 108/2006 Sb., 
o  sociálních  službách,  podporujeme  naše 
uživatele,  dospělé  lidi  s  duševním  one-
mocněním,  rovněž  při  jejich  seberealizaci 
a  snažíme  se  posilovat  jejich  sebevědomí 
a  vlastní  iniciativu  při  boření  mýtů  o  du-
ševním onemocnění. A právě naši uživate-
lé  iniciovali nápad uspořádat v  říjnu další 
výstavu obrazů s názvem Duše v obrazech, 
tentokrát  ve  Dvoře  Králové  nad  Labem. 
Výstava se setkala s velkým ohlasem veřej-
nosti.  Ta  měla  možnost  obdivovat  nejen 

umělecká díla  vzniklá  v našem  stacionáři, 
ale  zároveň  získat  více  informací  o  pro-
blematice  duševního  onemocnění.  Další 
z akcí, kde se můžete dozvědět více o pro-
blematice duševního onemocnění, ale pře-
devším o problematice bezdomovectví,  je 
akce  s názvem Noc venku, která  se usku-
teční ve Dvoře Králové nad Labem 24. 11. 
2016.  Více  o  plánovaných  akcích  a  našich 
sociálních  službách  naleznete  na  webo-
vých stránkách www.riaps.cz

Lucie Skalská

Ve středu 9. listopadu byla ve školní galerii 
Dračí  ulička  slavnostně  zahájena  student-
ská  výstava  „MO3D“,  která  již  počtvrté 
v  řadě  reagovala  na  celosvětově  rozšíře-
nou  charitativní  akci,  upozorňující  na  ri-
zika  onkologického  onemocnění  u  mužů, 
zvanou Movember.
Letos  vystavují  studenti  tříd  vyššího  gym-
názia (1. A, 1. B, 5. X, 2. A a 2. B) trojroz-
měrná díla vytvořená v mnoha technikách 
a  materiálech.  Návštěvníci  výstavy  mají 
možnost spatřit práce asamblované z poly-
styrenu,  reliéfy  a  skulptury  ze  stavebních 
tvárnic  porobetonu,  velkoformátové  ob-
razy vytvořené z magnetofonových pásek 
a díla z mnoha dalších materiálů  či origi-

nálních technik. Celkem vyzdobilo prostor 
galerie a jejího blízkého okolí více jak pa-
desát studentských prací.
Výstava  nejen  upozorňuje  na  zvyšující  se 
počty onemocnění rakovinou, ale má za cíl 
přispět vlastní finanční sbírkou na nadační 
fond Muži proti rakovině formou prodeje 
benefičních odznaků. Minimální příspěvek 
činí padesát korun a  lze  jej přispět v prů-
běhu  trvání  výstavy  přímo  v  galerii  Dračí 
ulička.
Výstava  je přístupná každý všední den od  
8  do  16  hodin  v  prvním  patře  Gymnázia 
Trutnov do 16. prosince 2016.

Mgr. Jan Erben

Dne  2.  listopadu  2016  uplynulo  150  let 
od  jedné  z  nejvýznamnějších  návštěv 
Trutnova  v  jeho  dějinách.  Na  Dušičky 
1866  totiž  město  navštívil  v  rámci  své 
cesty  po  bojištích  prusko-rakouské  války 
rakouský císař František Josef I. Do Trutnova 
císař  přicestoval  ze  Dvora  Králové  nad 
Labem.  Jeho  doprovod  tvořili  mj.  státní 
ministr hrabě Belcredi a  český místodržící 
hr.  Rothkirch-Panthen.  K  panovníkovu 
uvítání se sešly zástupy obyvatel z širokého 
okolí.  U  vjezdu  do  města  byla  postavena 
slavobrána,  kromě  ní  byly  zřízeny  ještě 
další  slavobrány  místních  ostrostřelců 
a  veteránů.  Monarchu  přivítal  proslovem 
starosta  města  JUDr.  Hieronymus  Roth. 
Starostův proslov  i  císařova odpověď  jsou 
zaznamenány  v  městské  pamětní  knize. 
Císař  navštívil  zdejší  lazarety,  zavítal 
do  Haasova  domu  na  náměstí,  kde  se 
na  jeho počest konala  slavnostní hostina, 
vyznamenal  zasloužilé  osoby  a  podaroval 
chudé či poškozené okresu částkou 5 000 
zlatých. Mimo jiné navštívil radnici, lékárnu 
a  tehdejší  c.  k.  nižší  reálnou  školu,  která 

sídlila  v  budově  dnešního  muzea,  kde  se 
podepsal  do  školní  kroniky.  Po  zhruba 
tříhodinovém  pobytu  v  Trutnově  se 
panovník  odebral  ve  svém  čtyřspřežním 
voze  dál  směrem  k  Náchodu,  konkrétně 
na  zámek  knížete  Schaumburg-Lippe 
v Ratibořicích. 

PhDr. Vlastimil Málek
ředitel Muzea Podkrkonoší v Trutnově

Císařův podpis  v kronice  c. k. nižší  reálné 
školy  (Státní  okresní  archiv  Trutnov,  fond 
Hlavní a reálná škola Trutnov, inv. č. 2, kn. 2)

Studentské kníry již počtvrté v Dračí uličce

Před 150 lety navštívil Trutnov rakouský 
císař František Josef I.
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Projekty  
ve školním  
roce 2016/17
Od  úplného  začátku  letošního  školního 
roku zpestřuje výuku na naší škole celkem 
pět mezinárodních projektů.
Třída  8.  B  pilně  zapisuje  údaje  z  meteo-
stanice  pořízené  v  rámci  oceňovaného 
projektu  „Weather in Schools“  (2012/14), 
který  i  nadále  pokračuje  na  platformě 
eTwinning. 
Žáci  tříd  6.  A  a  B  se  zapojili  do  krátkého 
eTwinning  projektu  věnovaného  zářijové 
oslavě  Evropského  dne  jazyků  „Celebrate 
European Day of Languages 2016“ a spo-
lečně s žáky z Chorvatska, Estonska, Fran-
cie, Řecka, Rumunska, Polska, Portugalska, 
Slovenska  a  Španělska  vytvořili  plakáty 
s  překlady  různých  slov  do  partnerských 
jazyků.
V eTwinning projektu, který využívá škol-
ní 3D tiskárnu, s názvem „Farther, higher, 
stronger“  si  žáci  mohou  navrhnout  a  ne-
chat  vytisknout  katapult,  u  kterého  poté 
změří některé fyzikální veličiny, například 
napínací sílu či délku dostřelu při různých 
úhlech elevace, vše zapíší do tabulky a vý-
sledky  pak  porovnají  se  žáky  z  partner-
ských škol v Portugalsku, Lotyšsku, Němec-
ku a ve spřátelené škole v Praze.
Dalším  eTwinning  projektem  je  výzva 
v krabici „Challenge box“, které  se účast-
ní žáci devátých ročníků za tiché podpory 
sedmáků. V tomto projektu k nám během 
školního  roku  přijdou  poštou  krabice  ze 
škol v Chorvatsku, Polsku, Turecku a Itálii. 
V každé  krabici bude  úkol,  který musíme 
splnit, než krabici pošleme zase dál. Také 
my máme pro naše partnery připravenou 
krabici s úkolem a těšíme se, až se k nám 
na  jaře  krabice  po  cestě  Evropou  zase 
vrátí.  Zadání  zatím  prozradit  nemůžeme, 
ale výsledkem společného snažení  se  rádi 
pochlubíme.
Po dvou letech se naše škola opět zapojila 
do  mezinárodního  projektu  financované-
ho  programem  Erasmus+  (bývalý  Come-
nius)  a  bude  v  následujících  třech  letech 
úzce spolupracovat se školami v Německu, 
Španělsku, Lotyšsku, Finsku a Francii. Pro-
jekt „ICT World - Imaging, Coding, Trans-
forming and Simulating the World“  fun-
guje také na platformě eTwinning. Žáci si 
osvojí práci se softwarovými nástroji, jako 
jsou Gimp, Geogebra nebo Sketchup. Na-
učí  se  kódovat  a  transformovat  situace 
pomocí  programovacího  jazyka  Scratch. 
Budou  pracovat  s  Aruduinem  a  zjistí,  jak 
jsou pomocí počítačů řízená různá elektro-
nická zařízení. Ke slovu se dostane také 3D 
tisk. Nedílnou součástí Erasmus+ projektů 
jsou týdenní setkání v partnerských zemích 
a společná práce v mezinárodních týmech.

Tereza Bradnová
ZŠ, Trutnov, Komenského 399

Školské zařízení pro DVPP 
Královéhradeckého kraje 
pracoviště Trutnov 

Nabídka akcí

PROSINEC
Vánoční zvyky pohledem chemika
1. prosinec 2016, 11:00 - 13:00 hodin, ŠZ 
pro DVPP KHK, Trutnov, Malé náměstí 158
Poplatek: 500 Kč 

Co ještě z Office neznáte?
5. prosinec 2016, 9:30 - 14:30 hodin, ŠZ 
pro DVPP KHK, Trutnov, Malé náměstí 158
Poplatek: 650 Kč 

Kurz právo I - právo soukromé
9. prosinec 2016, 9:00 - 13:00 hodin, ŠZ 
pro DVPP KHK, Štefánikova 566, Hradec 
Králové
Poplatek: 700 Kč 

LEDEN
Těžba nerostných surovin v ČR – proces 
transformace po roce 1989
12. leden 2017, 8:00 - 12:00 hodin, ŠZ pro 
DVPP KHK, Trutnov, Malé náměstí 158
Poplatek: 600 Kč

Pracovní setkání učitelů výtvarné výchovy
25. leden 2017, 9:00 - 14:00 hodin, ŠZ pro 
DVPP KHK, Trutnov, Malé náměstí 158
Poplatek: 650 Kč vč. materiálu.

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

Ing. Stanislava Stierandová 

Terapie,  
které  
pomáhají
V  Mateřské  škole,  Základní  škole  a  Prak-
tické  škole,  Trutnov  (HSM  u  kostela)  se 
žáci  účastní  různých  terapií,  které  jsou 
nedílnou  součástí  výchovně  vzdělávacího 
procesu.  Patří  mezi  ně  terapie,  které  se 
uskutečňují mimo školu, jiné provozujeme 
v prostorách školy. Hipoterapie je léčebná 
metoda, která působí na klienta prostřed-
nictvím  pohybových  impulzů,  vznikajících 
při koňské chůzi. Dále žáci navštěvují  sol-
nou  jeskyni,  ta  pomáhá  léčit  dýchací  ces-
ty, astma, průdušky, všechny druhy alergií 
i  dermatologická  onemocnění.  Plavání  je 
vhodným  preventivním  i  kompenzačním 
prostředkem, kde dochází k uvolnění sva-
lových  skupin,  žáci  se  učí  zvládat  základ-
ní  plavecké  dovednosti.  Ve  škole  probíhá 
canisterapie, což je terapie s účastí zvířete 
– psa. Při muzikoterapii žáci využívají per-
kusní  hudební  nástroje.  Specialitou  naší 
školy je terapie ve Snoezelenu, což je mul-
tismyslová místnost, která slouží ke stimu-
laci smyslů a relaxaci. Je jedinou certifiko-
vanou místností  tohoto druhu v Trutnově 
a širokém okolí. 

Všechny  terapie  bývají  zacíleny  kompen-
začně, rehabilitačně, preventivně, léčebně, 
regeneračně,  podporují  rozvoj  osobnosti, 
navozují  duševní  rovnováhu  organismu. 
Jsou zaměřeny na individuální rozvoj žáků. 
Jsou významné při řešení situací, kdy mo-
hou  jiné  metody  selhávat  nebo  se  nedají 
použít. 

vedení školy

Krakonoš v mateřské škole 

Venku  sice  pršelo,  ale  nám  to  vůbec 
nevadilo. Naši Mateřskou školu Trutnov, 
Komenského („Sluníčko“), navštívil jako 
každoročně pán hor, Krakonoš. Letos  si 
s  sebou  přivedl  také  malé  pomocníčky. 
Ukázali  nám  lesní  zvířátka,  která  děti 
poznávaly. Přinesli dětem malé dárečky 
a Krakonoš vyprávěl o horách. Dětem se 
návštěva  velice  líbila.  Děkujeme  tímto 
panu  Mazačovi  a  jeho  pomocníčkům 
za pěkně připravený program.

Kolektiv MŠ Komenského Trutnov

Tip na originální  
vánoční dárek
Po  velkém  úspěchu  kalendáře  Staré  Trut-
novsko 2016 autoři pro příští rok vydali ka-
lendáře hned dva – Staré Trutnovsko a Sta-
ré  Žacléřsko  2017.  Nástěnné  kalendáře 
o  rozměru A3  jsou vytištěné na kvalitním 
křídovém papíře a jsou v nich použity uni-
kátní a v několika případech nikdy nepou-
žité historické obrázky z našeho krásného 
kraje. 
Zakoupením kalendáře podpoříte interne-
tový projekt www.staretrutnovsko.cz, kte-
rý funguje už více než 10 let a na kterém 
v současnosti najdete více než 10 000 his-
torických obrázků z Trutnovska, Žacléřska 
a také z Krkonoš. 
Kalendář  je možno zakoupit u všech dob-
rých  prodejců,  například  v  Turistickém  in-
formačním centru na Krakonošově náměstí.
Děkujeme za podporu! 
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Dny otevřených dveří  
Zájemci  o  studium  na  ČLA  se  mohou  do-
zvědět  podrobné  informace  na  dnech 
otevřených dveří, které se konají: v pátek  
2.  12.  2016  od  13  do  15  hodin  a  v  pátek  
13. 1. 2017 od 13 do 15 hodin.
Po předchozí  telefonické dohodě na  čísle 
499 811 413 lze navštívit školu i mimo uve-
dené termíny.
Nabízíme naše obory: 
v Trutnově – lesnictví (i dálkové studium), 
ekologie a životní prostředí
ve Svobodě nad Úpou – mechanizace 
a služby, lesní mechanizátor se stipendiem
Nově je v oboru lesní mechanizátor mož-
nost získání měsíčního a prospěchového 
stipendia!
Přijímáme chlapce a dívky, kteří mají ukon-
čené základní  vzdělání. Většina našich ab-
solventů nastupuje do zaměstnání či studu-
je na vysokých školách, případně pokračuje 
ve  studiu  na  tříleté  Vyšší  odborné  škole 
lesnické v Trutnově. Zájemci si dále doplňu-
jí vzdělání  i v oboru lesní mechanizátor se 
specializací na těžebně dopravní stroje. Pro 
zvýšený  zájem  se  i  po  letech  opět  otevřel  
1. ročník dálkového studia lesnictví!
Praktickou  výuku  zajišťuje  akademie  na 
svém  školním  polesí,  které  má  zázemí 
v Horním Starém Městě, a to včetně budo-
vy Centra odborného vzdělávání v lesnictví 
s  moderní  výukovou  učebnou  simulátorů 
harvestorů.  Absolventi  během  studia  zís-
kávají oprávnění pro práci s motorovou pi-
lou, křovinořezem, zbrojní průkaz, řidičský 
průkaz  na  osobní  automobil,  navíc  podle 
oborů  a  zájmu  i  na  nákladní  automobil 
a traktor.

Škola se stará o odbornou  i  sportovní zá-
jmovou  činnost  v  různých  kroužcích,  kde 
studenti  celostátně  dosahují  zajímavých 
výsledků,  například  v  trubačském,  vábič-
ském a střeleckém. Velký zájem je i o ho-
kejový kroužek, rozvíjí se i včelařský krou-
žek, který má k dispozici vlastní včelařský 
areál. Zájemci o kynologii mají pro své psy 
vlastní kotce, sokolnický kroužek disponu-
je voliérami.
Lesáci  se  umí  bavit,  a  tak  jsou  Hubertské 
zábavy a maturitní plesy školy v Trutnově 
proslulé  výbornou  organizací,  bohatou 
tombolou a skvělou výzdobou.
Lesnická škola byla vždy známa svými me-
zinárodními kontakty a akcemi. V poslední 
době  byl  zahájen  evropský  projekt  Eras-
mus+ s názvem Thermal, Waters and Spas, 
a to ve spolupráci se spřátelenými školami 
ve Francii a na Slovensku. Odborné exkur-
ze, učební praxe a sportovní kurzy v uply-
nulém školním roce se uskutečnily v Chor-
vatsku, Slovensku, Polsku a Německu. 
Česká  lesnická  akademie  je  školou,  která 
si zachovává své tradice, a je místem, kde 
se naprosté  většině  studentů  líbí  a dobře 
žije. Studium na lesnické škole dost dobře 
nelze porovnávat se studiem na jiných ško-
lách. Velké množství školních a mimoškol-
ních akcí  vedlo,  ale  i  v dnešní době vede 
k tomu, že mezi studenty vznikají skutečná 
přátelství na celý život.
I  v  dalších  letech  bude  potřeba  pečovat 
o naše lesy a chránit přírodu! Proto se k nám 
přijďte podívat, budete srdečně vítáni! 

Česká lesnická akademie Trutnov
www.clatrutnov.cz 

Rok  2016  pomalu  končí  a  s  ním  i  četné 
připomínky  a  oslavy  700.  výročí  narození 
císaře  a  krále  Karla  IV.  V  mozaice,  která 
by  mohla  podat  ucelenější  obraz  o  dění 
v Trutnově v době jeho úspěšné vlády, však 
stále  zůstává  jen  pár  drobných  kamínků. 
Přidejme k nim alespoň jeden nový, listinu 
z ledna roku 1359. 
Z  velkého  počtu  listin  vydaných  za  teh-
dejšího Karlova pobytu v polské Vratislavi  
(14. 12. 1358 – 6. 1. 1359) se bohužel do-
choval pouhý zlomek a jen jediná z nich se 
týká Čech, překvapivě však přímo Trutno-
va. Nacházíme ji v tzv. Výmarském zlomku 
register  Karlových,  otištěných  Bedřichem 
Mendlem  v  Časopise  archivní  školy  (ČAŠ, 
roč. VII, 1930, s. 43-44). Výpis z listiny přiná-
šejí také Regesta VII 63, č. 80 (A. Hejna, Pí-
semné  prameny  k  dějinám  severovýchod-
ních  Čech,  Muzeum  Podkrkonoší  Trutnov 
1986). 
Karel, císař a král, odevzdává clo (poplatek 
ze všeho zboží vyváženého ze země) se vším 
k  němu  náležejícímu  v  Trutnově  Rupertu 
Svini. Týž pán, císař, dává Rupertovi Svini clo 
v Trutnově se všemi náležitostmi a dva lány 
ve vsi Humburky (Bojiště), když na něj, coby 
na českého krále, přešly jako odúmrť po ze-
snulém Martinovi z Broumova s tím, že se to 
císaři vrátí po smrti tohoto Ruperta, pročež 
může (Rupert) lovit zajíce a ptáky bez pou-
žití sítě na trutnovském území. Rovněž dříví 
z lesů pro svoji potřebu si na místě k tomu 

úředně určeném opatřovati a kde je to zvy-
kem káceti a zpracovávati.
Dáno ve Wratislavi dne 6. měsíce ledna skr-
ze Pana Myndense Jo. Eystetensis. 
Dle Bedřicha Mendla není o tomto darová-
ní, Martinu z Broumova ani Rupertu Svini, 
nikde jinde zmínka. O koho šlo a jak dlou-
ho této výhody oba jmenovaní využívali, se 
asi již nikdy nedozvíme. 

Za možnost připojit k článku obrázek Kar-
lovy  pečeti  z  roku  1348  přivěšené  k  listi-
ně pro Broumov,  jíž vlastní SOkA Náchod 
(fond Archiv města Broumov,  listina č. 1), 
jsem povinována díkem vedoucímu SOkA 
Náchod panu PhDr.  Jaroslavu Čápovi. Au-
torem  obrázku  pečeti  je  zaměstnanec 
SOkA Náchod Bc. Zdeněk Vít.

Mgr. Alena Křivská
kronikářka města Trutnova

Česká lesnická akademie v Trutnově 

Clo a dva lány pro Ruperta Svini
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Budete mít možnost prohlédnout si 
všechny prostory školy a získat odpovědi 
od učitelů i studentů na všechny otázky, 
které Vás zajímají.

Procházkova 303, 541 01 Trutnov | www.szstrutnov.cz

dny  
otevřených  
dveří!

2. prosince 2016 
15:00–18:00 
7. ledna 2017 
8:00–12:00

Pozvánka na  
Adventní koncerty
Základní  škola  speciální  a  praktická  škola 
Diakonie ČCE Vrchlabí, odloučené pracoviště 
Trutnov, pořádá v rámci Adventních koncertů 
2. 12. 2016 vystoupení v Domově pro seniory 
v Trutnově, dále společně s dětmi z mateřské 
školy Srdíčko 9. 12. 2016 společné vystoupení 
v  kostele  Narození  Panny  Marie  v  Trutnově 
a  22.  12.  2016  společně  s  žáky  odloučené-
ho  pracoviště  ve  Dvoře  Králové  nad  Labem 
a Vrchlabí předvánoční koncert v kostele  sv. 
Jana  Křtitele  ve  Dvoře  Králové  nad  Labem. 
Rádi bychom Vás tímto srdečně pozvali na vy-
stoupení  našich  žáků  a  společně  se  zastavili 
v předvánočním čase, a  strávili  tak  společné 
chvíle. Více informací o koncertech na www.
specialniskolatrutnov.cz 

Mgr. Lenka Šimůnková

LegoProjekt 
 – stavba legového městečka
Kdy?
8. až 10. prosince 2016 od 16:00 do 19:00 – 
pro děti od 6 do 12 let
- nutná předchozí registrace na e-mailu:  
jiridusek87@gmail.com

Kde?
Církev  bratrská  v  Trutnově,  K  Přejezdu  103, 
Trutnov
Vymyslíme a postavíme báječné město ve třech 
dnech.  Čtvrtý  den  je  ukážeme  všem.  Součástí 
projektu je podpora dětské kreativity a pouka-
zování na důležité životní principy prostřednic-
tvím biblických příběhů.
Slavnostní otevření
Všechny děti, rodiče a veřejnost srdečně zve-
me  11.  prosince  od  10:00  na  nedělní  boho-
službu, jejíž součástí bude slavnostní otevření 
legového městečka.

Pořádá Církev bratrská v Trutnově
Více na www.cb.cz/legoprojekt

Listopadové akce Klubu  
vozíčkářů v Trutnově
Během  listopadu proběhly další dvě zajíma-
vé akce pro členy Klubu vozíčkářů v Trutnově 
a jejich přátele. V sobotu 5. 11. se všichni vy-
dali do Pardubic, kde měli zajištěnou snída-
ni  v  prostorách  Francouzské  aliance.  Slečna 
Katka se dvěmi stážistkami z Francie Margot 
a  Pauline  připravily  chutný  brunch,  který 
všem za poslechu francouzské hudby chutnal. 
Obě  stážistky  si připravily nelehký kvíz  zna-
lostí Francie – třeba zda francouzské zákony 
povolují v Paříži odpadkové koše. Po zdařilé 
návštěvě  se  výletníci  vydali  na  nakupování 
předvánočních dárků do obchodního centra 
Afi palace, kde už někteří nakupovali od pří-
jezdu do Pardubic.
Druhou akcí byla návštěva houslisty Jaroslava 
Svěceného v doprovodu klavíristy V. Máchy, 
kterou nám domluvil poslanec  PS PČR Robin 
Böhnisch.  Zpočátku  probíhala  diskuse  o  ne-
dávné  návštěvě  pana  Svěceného  v  USA,  ale 
i o úspěchu české vážné hudby ve světě. Na-
konec pan Svěcený zahrál na housle pro po-
těšení přítomných. Po společné skupinové fo-
tografii se hosté spolu s poslancem Robinem 
Böhnischem  přemístili  na  zkoušku  do  Kon-
certní síně B. Martinů, kde od 19:00 proběhl 
poslední letošní koncert festivalu Devět bran.
I na prosinec jsou připraveny zajímavé akce.

Jan Roček

TRUTÍNEK
RODINNÉ CENTRUM, z. s.

POZOR ZMĚNA ČASŮ VOLNÉ HERNY 
A PŘIDÁNÍ SKUPINY NA CVIČENÍ

PONDĚLÍ
08:00  –  12:00  –  NUTRIČNÍ PORADNA  
KULIHRÁŠEK – MGR. HANA LORENCOVÁ 
(po tel. dom.)
09:00 – 14:00 – PORADNA PMV A LAKTAČNÍ 
PORADENSTVÍ (po tel. domluvě)
16:30 – 18:00 – JÓGA PRO DOSPĚLÉ
ÚTERÝ
9:00 – 10:00 – CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI: 
2 - 3 ROKY – SKŘÍTCI
10:00 – 10:50 – CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI: 
RARÁŠCI I. (chodící děti)
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 mi-
minka)
10:00 – 10:50 – CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI: 
1 – 2 ROKY – RARÁŠCI II. (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 LAKT. SKUPINKA 
pravidelně  1x  měsíčně  dle  vypsaných  ter-
mínů
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  –  16:00,  
PÁ - 8:00 – 14:00  

PROGRAM NA PROSINEC
1.  12.  v  17:00  –  MIKULÁŠ  –  úkoly  se  za-
končením u Mikuláše, individuální přístup, 
možné nahlášení do knihy hříchů
2. 12. od 8:30 do 16:00 – FOCENÍ s profesi-
onální  fotografkou  Lenkou  Kejzarovou  – 
možnost objednat 10 nebo 20 min.
2. 12. od 17:30 do 20:30 – Vánoční manda-
ly s Mary – relaxační malování, dopřejte si 
předvánoční pohodu
3. 12. od 9:00 do 13:00 – FOCENÍ s profesi-
onální  fotografkou  Lenkou  Kejzarovou  – 
možnost objednat 10 nebo 20 min.
13. 12. od 15:00 – 3. díl z cyklu přednášek 
s tématy: pět elementů, orgánové hodiny, 
jak ovlivnit imunitu, strava jako hlavní pří-
čina  většiny  dětských  nemocí,  očkování  – 
jiný úhel pohledu
15.  12.  od  9:30  –  PODPŮRNÁ  SKUPINA  
KOJÍCÍCH MAMINEK

Rezervace na všechny přednášky  i většinu 
akcí  je  nutná.  Podrobné  informace  o  na-
šich akcích se dozvíte na: www.trutinek.cz  
nebo na tel. 777 035 856.
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Výstava betlémů

Ohlédnutí za mezinárodní výstavou modelů v Trutnově

Výstava fotografií

Okrskové kolo ve florbalu
2016/2017

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

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

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

Advent  je  období  čtyř  neděl  před  vánoč-
ními svátky, čas přípravy na Vánoce, doba 
rozjímání  a  dobročinnosti  a  také  je  do-
bou zklidnění. V prostorách Staré radnice 
na Krakonošově náměstí v Trutnově bude 
v tomto předvánočním čase od 25. listopa-
du do 11. prosince 2016 otevřena již tradič-
ní  výstava  betlémů.  Přijdete-li  se  podívat 
a nasát vánoční atmosféru, uvidíte dosud 
nevystavované betlémy jak od soukromých 
sběratelů a zhotovitelů, tak i spolků. Část 
výstavní plochy je věnována ruční paličko-
vané krajce. Vystavena jsou díla Miroslavy 
Šustrové  z  umělecké  školy  ve  Vamberku, 
výtvory členek kroužku paličkování při KZČ 
Eldorádo Trutnov i amatérských krajkářek. 
Dílo  loutkořezbáře  Ladislava  Cermana 
z Dolní Kalné prezentuje půvabný pohyb-
livý  betlém  z  osmdesátých  let  dvacátého 
století. Vaší pozornosti určitě neujde velký 
betlém z markoušovického kostela zapůj-
čený Muzeem bratří Čapků v Malých Sva-
toňovicích.  Výstava  bude  otevřena  denně 
od 10:00 do 17:00 hodin, v neděli 11. 12. 
do 16:00 hodin.

Naučit vidět krajinu, portrét, architekturu 
jako  objektiv  fotoaparátu,  pomoci  nalézt 
svůj vlastní styl, to je cílem kroužku Výtvar-
ná  fotografie,  který  třetím  rokem  nabízí 
SVČ Trutnov. Ve  spolupráci  s  trutnovským 
fotoklubem  „KDÚ“  chystáme  v  pořadí  již 
druhou výstavu prací, které pod odborným 
vedením Ing. Romana Duly vznikly. Na roz-
díl od výstavy minulé je tato věnována jed-
nomu  začínajícímu  autorovi.  Karel  Řezní-
ček se zaměřil na zachycení struktur – což 
je většinou uskupení několika objektů, ob-
vykle  podobných,  vytvářejících  harmonic-
ký celek. Ačkoli  je teprve žákem základní 
školy,  jeho  práce  se  vyznačují  zajímavým 
grafickým pojetím a výraznou citlivostí pro 
barevné tóny.
Místo:  MATES  –  jídelna  zdravé  výživy 
na Svatojánském náměstí v Trutnově. 
Termín:  Vernisáž  výstavy  bude  probíhat 
ve  středu  7.  prosince  2016  od  17:00  ho-
din.  Vystavené  fotografie  si  budete  moci 
prohlédnout  denně  od  pondělí  do  pátku 
od 7:30 do 16:00 hodin. 
Výstava potrvá do 1. února 2017.

Do  detailů  přesně  zhotovené  modely 
a  modelová  kolejiště  jste  mohli  obdivo-
vat  koncem  října  na  výstavě,  kterou  po-
řádá  Klub  železničních  modelářů  Trutnov 
ve spolupráci se Střediskem volného času, 
Trutnov. Výstavu tvořily nejen tradiční že-
lezniční modely, ale  i  vláček  tak velký,  že 
se  na  něm  mohli  malí  návštěvníci  svézt, 
dílny,  na  kterých  bylo  možné  vyzkoušet 
si  práci  modeláře,  a  rádiem  řízené  malé 
tanky v pískem vysypané aréně. Tato akce 
má v našem městě dlouhou tradici. Minulý 
rok slavil Klub železničních modelářů čty-
řicátou  šestou  sezónu  své  existence  a  vý-
stavy  byly  pořádány  prakticky  každý  rok. 
Díky partnerům a sponzorům se daří tuto 
tradici  držet  v  chodu.  Poděkování  patří 

vedení města Trutnova, dále pak Králové-
hradeckému kraji, jednotlivým složkám ČD 
v  Trutnově,  ČD  Cargo  a  GW  Train  Regio, 
firmám ČEZ, VAK Trutnov, Meters, Ekvita, 
Autolaky Trutnov, Asker, Kodak Fotogold, 
Maestro,  TE  Connectivity,  Kominictví  Čer-
veňák, Humlnet, hotelu Davídek, dále mo-
delářským výrobcům DK-Model, Loco Dvůr 
Králové nad Labem, firmě Tillig z Němec-
ka,  řeznictví  Hamplová  a  trutnovskému 
pivovaru Krakonoš. V neposlední řadě pe-
riodikům Krkonošský deník a Trutnovinky. 
Zapomenout  nechceme  ani  na  vystavova-
tele, bez kterých by výstava nemohla pro-
běhnout. Všem partnerům velmi děkujeme 
a těšíme se na další ročník modelářské vý-
stavy.

Středisko  volného  času,  Trutnov  si  pro 
letošní  školní  rok  vzalo  pod  svá  křídla 
organizaci okrskových kol  ve florbalu ně-
kterých kategorií, a to ve spolupráci se ZŠ  
R. Frimla a Okresní radou AŠSK Trutnov.
Přelom  podzimních  měsíců  října  a  listo-
padu patřil ve sportovní hale ZŠ R. Frimla 
v  Trutnově  florbalistům  a  florbalistkám. 
Žáci základních škol a nižších gymnázií se 
zde utkali o postup do okresního kola.

Ve  středu 19.  října odehrály  své okrskové 
kolo dívky v kategoriích  III.  a  IV. V každé 
kategorii se turnaje zúčastnilo 7 družstev, 
do  okresního  kola  však  mohla  postoupit 
vždy  jen  tři.  Jednoznačné  zápasy  střídaly 
opravdu vyrovnané boje a postup do okre-
su  si nakonec vybojovaly  v kategorii  III.  –  
1.  místo  Gymnázium  Trutnov,  2.  místo  ZŠ 
Žacléř, 3. místo ZŠ Mládežnická a v katego-
rii IV. – 1. místo ZŠ Bernartice, 2. místo ZŠ 
Mládežnická, 3. místo ZŠ Komenského. 
První  dva  listopadové  dny  odehráli  svoje 
turnaje kategorie III. a IV. chlapci. Zde opět 
do  okresního  kola  mohly  postoupit  tři 
nejlepší  týmy. Z osmi účastníků kategorie 
III. to byly – 1. místo ZŠ R. Frimla, 2. místo 
Gymnázium Trutnov, 3. místo ZŠ kpt. Jaroše. 
Starší  chlapci  v  kategorii  IV.  měli  konku-
renci  v  podobě  10  přihlášených  týmů,  ze 
kterých nakonec dále postoupily – 1. místo 
ZŠ Mládežnická, 2. místo ZŠ Komenského,  
3. místo Gymnázium Trutnov. 
Všem týmům děkujeme za účast, fair play, 
hladký  průběh  turnajů  a  předvedené  vý-
kony. Postupujícím gratulujeme a přejeme 
mnoho  úspěchů  v  okresním  kole  a  třeba 
dále v kole krajském, kvalifikaci a možná  
i v celorepublikovém finále, kdo ví?
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SPORT

Na  přelomu  září  a  října  dorazila  do  Trut-
nova skupina norských lyžařů, kteří přijali 
pozvání Kasper – Swix Teamu. Mladí spor-
tovci se v Trutnově těšili vřelému přivítání, 
místostarostka Ing. Hana Horynová předa-
la skupině dort na uvítanou, po kterém se 
jenom zaprášilo. V dalších dnech  se  spor-
tovci věnovali jak tréninku, tak poznávání 
Trutnova  a  okolí.  Velkým  zážitkem  byla 
například návštěva ZOO ve Dvoře Králové 
n.  L.  nebo  prohlídka  Adršpašského  skal-
ního  města.  Nemohli  jsme  vynechat  ani 
nejvyšší  horu  ČR  Sněžku.  Před  výstupem 
jsme  se  zahřáli  v  lanovém  centru  v  Peci 
pod Sněžkou a následně jsme se překvapi-
vě brodili prvním sněhem, ale na vrcholku 
nás čekalo slunečné počasí. Zpáteční cestu 
absolvovala většina spíše po zadku, ale ten 
pravý adrenalin přišel později, a to na bo-
bové dráze Berta v Mladých Bukách. Dal-
ším  sportovním  zážitkem  bylo  setkání  se 

členy  mládežnické  skupiny  Oskara  Šretra 
(Olfin Car Ski team), kdy s místními  lyžaři 
absolvovali  orientační  běh  na  Paradráze. 
Díky smíšeným týmům si  tak děti vyzkou-
šely své znalosti angličtiny. Trénink na ko-
lečkových lyžích na Housce byl takřka po-
vinností a nejen děti, ale také rodiče, do-
provázející  norské  sportovce,  z  něho  byli 
nadšeni. Na závěr soustředění jsme zavítali 
do Liberce na přespolní běh, který  se ko-
nal  na  tratích  v  běžeckém  areálu  ve  Ves-
ci,  kde  se  v  roce  2009  konalo  Mistrovství 
světa v klasickém lyžování. Poměřování sil 
dopadlo pro oddíl Jardar více než úspěšně 
a 6  lyžařů  se  vracelo do Norska  s medailí 
na krku. Po letošním úspěšném kempu se 
už těšíme na příští rok.
www.kasperswixteam.cz

Jakub Opočenský

Florbalisté  
od „Letadla“ mají  
postup v kapse
Dne  1.  11.  2016  proběhlo  ve  sportovní  hale 
ZŠ Rudolfa Frimla okrskové kolo ve florbalu 
chlapců 6. a 7.  tříd ZŠ, kategorie  III., kvalifi-
kačního  turnaje,  který  zajistil  prvním  třem 
postup  do  okresního  kola.  Zúčastnilo  se  ho 
celkem 8 týmů, včetně družstva ZŠ kpt. Jaro-
še, Trutnov, Gorkého 38.

Družstva  byla  rozlosována  do  dvou  základ-
ních  skupin.  Do  skupiny  A  byla  k  chlapcům 
od „Letadla“ nalosována družstva ZŠ Žacléř, 
ZŠ Bernartice a ZŠ Komenského. Ve skupině B 
se utkaly týmy ZŠ V Domcích, ZŠ Rudolfa Frim-
la, Gymnázia Trutnov a ZŠ Pilníkov.
Vítězem  papírově  slabší  skupiny  A  se  stal 
s přehledem tým ZŠ kpt.  Jaroše, když si za-
psal  do  tabulky  sedm  bodů  za  dvě  výhry 
a jednu remízu. Skupinu B vyhrálo bez pro-
hry  družstvo  gymnázia.  Semifinále  se  hrálo 
systémem první s druhým. „Letadlo“ sehrálo 
vyrovnaný zápas s týmem ZŠ Rudolfa Frimla. 
Větší sportovní štěstí se přiklonilo na stranu 
soupeře, který si výhrou v poměru 2  : 1 za-
jistil  postup  do  finále  turnaje.  Druhé  semi-
finále  vyhrálo  Gymnázium  Trutnov  nad  ZŠ 
Komenského až na nájezdy 2 : 1. Hlavní po-
zornost se následně soustředila na boj o třetí 
místo, které zajišťovalo postup do okresního 
kola.  Postup  a  třetí  místo  si  zaslouženě  vy-
bojovalo družstvo žáků ZŠ kpt. Jaroše, Trut-
nov,  když  i  napodruhé  udolalo  chlapce  ze 
ZŠ  Komenského.  Ve  finále  prokázal  herní 
vyzrálost tým ZŠ Rudolfa Frimla, který turnaj 
vyhrál a stal se přeborníkem okrsku Trutnov. 
Druhé  místo  bralo  družstvo  gymnázia.  Po-
stup do okresního kola, které se uskutečnilo 
10. 11. 2016 ve Dvoře Králové nad Labem, si 
zajistila družstva ZŠ Rudolfa Frimla, Gymná-
zia Trutnov a ZŠ kpt. Jaroše. 
Poděkování patří reprezentantům ZŠ od „Le-
tadla“  za  příkladnou  reprezentaci  školy, 
předvedené sportovní výkony i vzorné chová-
ní během celé akce. Pedagogickou a logistic-
kou činnost zajistil Mgr. Petr Karajanis, DiS. 
ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, jmenovi-
tě reprezentovali:  
Kategorie: chlapci III.
Jan  Lisý,  Václav  Suchánek,  Vítězslav  Szappa-
nos,  Dominik  Šandor,  Petr  Tomášek,  Josef 
Viesner,  Ondřej  Vojta,  Filip  Vymlátil,  Darek 
Zieminsky.

Text a foto: Mgr. Petr Karajanis, DiS. 

Další  ročník turnaje karate pro závodníky 
do 15  let  se konal v neděli 16.  října 2016 
ve sportovní hale ZŠ R. Frimla v Trutnově. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 195 závodníků 
z  15  klubů  z  celé  České  republiky. 
Výjimečnost  této  soutěže  je  dána  tím, 
že  závodníci  s  nižším  stupněm  technické 
vyspělosti (STV) mají možnost se vyzávodit. 
Nejprve  soutěží  jen  mezi  sebou  (8.  a  7. 
kyu  –  bílý  a  žlutý  pásek)  a  poté  se  ještě 
mohou  porovnat  s  technicky  vyspělejšími 
závodníky  ve  své  věkové  a  váhové 
kategorii.  Soutěží  se  v  sestavách  (kata) 
jednotlivců  a  družstev  a  ve  sportovním 
zápase (kumite) dle pravidel WKF (Světové 
karatistické  federace).  Pro  závodníky 
byla  připravena  3  zápasiště  (tatami). 
Za  pořádající  trutnovský  oddíl  karate 
SKBU Trutnov se turnaje zúčastnilo dvacet 
pět  závodníků.  Turnaj  se  povedl,  všichni 
odjížděli  spokojení.  Poděkování  patří 
všem, kteří se na hladkém průběhu turnaje 
podíleli. 

Výsledky závodníků SKBU Trutnov:
1. místo: 
Tomáš Macek – starší žáci kumite do 45 kg, 
Dominik  Krejčí  –  starší  žáci  kumite  nad 
60 kg
2. místo: 
Adam Hošek – mladší žáci kumite do 32 kg, 
Aneta Cimbotová – mladší žákyně kumite 
nad  27 kg,  Barbora  Hurdálková  –  mladší 
žákyně  kumite  nad  35 kg,  Tadeáš  Orság 
–  mladší  žáci  kumite  do  27 kg,  Martin 

ReBels team s formací The ReBels navázal 
na úspěchy z předchozích závodů a v začí-
nající  sezóně  2016/2017  získal  na  prvních 
závodech v akrobatickém rokenrolu MDFS 
(malé dívčí formace senior) White cup Ra-
dvanice 5. 11. 2016  slušné 2. místo v pol-
ské,  německé  a  slovenské  konkuren-
ci.   Na závodech se podílela tato děvčata: 
Nell Grundmannová, Kája Špundová, Mar-
ťa Doležalová, Vendy Valterová, Máša Gra-
metbauerová,  Kristýna  Pleskačová,  Naty 
Konířová  a  Natka  Dudová,  trenéři:  Hana 
Drahošová, Jan Kelnar a David Laušman. 
Dalším  testovacím  závodem  bude  Žižkov-
ský pohár v Praze 26. 11. 2016. 
ReBels  team  Trutnov  slaví  15.  narozeniny 
a od začátku října až do konce roku 2016 
probíhají    nábory  vždy  v  pondělí,  středu 
a pátek od 16 hodin v  tělocvičně ZŠ Mlá-
dežnická  (od 3 do 25  let  chlapci a děvča-
ta) do všech sekcí oddílu zumby, aerobicu, 
cheerleading,  rokenrolu,  tanečních  párů 
a formací, hip hopu. 
Více  informací  najdete  na  www.rebel-
steam.cz  nebo  volejte  vedoucímu  oddílu 
Davidu Laušmanovi, tel.: 725 960 971. Re-
Bels  team děkuje za podporu ZŠ Mládež-
nická, KZČ Eldorádo, Trutnovinkám, městu 
Trutnovu a rodičům za podporu a přízeň.   

David Laušman

Norský oddíl Jardar v Trutnově 

ReBels team Trutnov získal 
2. místo na mezinárodních 
závodech v Radvanicích  

Hrnčíř – starší žáci kumite do 60 kg,  
SKBU Trutnov A – mladší žáci kata team
3. místo: 
Tadeáš  Orság  –  mladší  žáci  kata,  Vitaliy 
Fedko – starší žáci kumite do 39 kg, Benny 
Nemanský  –  starší  žáci  kumite  do  45 kg, 
SKBU  Trutnov  B  –  mladší  žáci  kata  team, 
SKBU  Trutnov  C  –  mladší  žáci  kata  team, 
SKBU Trutnov – mladší žákyně kata team   

Tomáš Souček

Trutnovský dráček 2016
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
www.lokotrutnov.cz 

 JUDO

Senzační republikové stříbro pro Šimona 
Brezániho
V  barvách  trutnovské  Lokomotivy  se 
na přebor ČR do Mladé Boleslavi nomino-
valo pět závodníků: Radek Gottwald, Da-
vid  Šopinec,  Šimon  Brezáni,  Michal  Imer-
lišvili a Jan Knap. Gottwald a Knap bohužel 
z důvodu zranění na turnaj nemohli odjet.  
Jako  první  začal  bojovat  Šimon  Brezáni, 
který  vstoupil  do  turnaje  s  domácím  bor-
cem  Jonášem  Buligou.  „Šimon  zachoval 
klidnou hlavu a splnil vše, na čem jsme se 
před zápasem domluvili,“ chválil ho trenér 
Robert Gottwald. Asi dvacet sekund stači-
lo k vítězství v prvním zápase. Ve druhém 
zápase Brezáni vítězí nad Patrikem Hájkem 
(Pardubice). Třetí zápas s Romanem Hynči-
cou (Hranice) a Brezáni znovu vítězí. „To už 
jsme věděli, že Šimon může skončit nejhů-
ře pátý,“ popisoval kouč Gottwald.  Jeden 
z favoritů kategorie, Jiří Müler z Teplic, byl 
dalším  soupeřem  trutnovského  mladíčka. 
V taktické bitvě se opět vyplácí Šimonova 
pečlivost  a  trpělivost,  vítězí  na  technický 
bod za aktivitu. A jde se do finále! Pokyny 
jsou jasné – pražský soupeř Jan Kačírek je 
beze  sporu  zkušenější  a  technicky  vyspě-
lejší,  zápas  je  potřeba  si  užít.  Nelze  nic 
ztratit, soupeře lze jedině zaskočit. „Tohle 
překvapení už Šíma nedotáhl, ale pro nás 
je vítězem,“ sdělil trenér Gottwald na ad-
resu stříbrného medailisty! Celý článek na: 
www.lokotrutnov.cz/oddily/judo 
Pokud byste trutnovské kluky chtěli vidět 
v akci na domácí půdě, přijďte v sobotu  
3. prosince do sportovní haly Na Nivách, 
kde se bude konat tradiční vánoční turnaj, 
letos i s účastí maďarských závodníků.

 CYKLISTIKA

Trutnovští cyklisté vítězí v Poháru mládeže
Výborných výsledků dosáhli mladí cyklisté 
Apache LOKO Trutnov, kteří obhájili loňské 
vítězství  v  Poháru  mládeže  SCKHK.  Tato 
celoroční  soutěž  16  závodů  na  silničních 
i horských kolech je určena pro mladé cyk-
listy  a  cyklistky  v  kategoriích  žáci  mladší, 
žáci starší, kadeti a junioři. Vítězkou mezi 
staršími žákyněmi byla Kamila Tejchmano-
vá, Marek Míl byl v kategorii starších žáků 
druhý. Martin Lelek (kadeti) a Josef Mojžíš 
(junioři) se stali vítězi svých kategorií. Josef 
Mojžíš se zároveň stal jezdcem s nejvyšším 
počtem bodů. 
Nejlepší finálové týmy: 1520 bodů – Apa-
che LOKO Trutnov, 1245 bodů – Whirlpool 
Author  junior  team,  1062  bodů  –  MTB 
Spartak Vrchlabí

MEBYS Trutnov, s. r. o.

Druhý ročník „BOULDER 
DAY II.“ s MEBYSem a SVČ
V úterý 15. 11. 2016 a ve středu 16. 11. 2016 
se  konal  Boulder  Day  II.  -  úspěšná  akce, 
která  byla  v  roce  2015  beznadějně  zapl-
něna, slaví úspěch i v tomto roce a na bře-
zen  2017  (středa  15.  3.  2017  a  čtvrtek  
16. 3. 2017) máme již také obsazeno. Hrát 
si,  zkoušet  co  dokážu,  to  vše  bezpečně 
a  pod  dohledem  zkušených  instrukto-
rů.  Školení  instruktoři  seznámili  děti  s  le-
zeckým materiálem, ukázali sedáky i práci 
s  karabinou. Na  lezecké  stěně  si pak děti 
zahrály několik boulderingových her a vy-
zkoušely různé tematické aktivity.

 PLAVÁNÍ

Skvělé časy v Jihlavě. Šimánová opět ata-
kovala český rekord 
Po  velmi  úspěšném  vystoupení  plavců  TJ 
Loko  UP  Group  na  Českém  poháru  v  Plz-
ni,  jemuž  vévodily  zejména  splněný  limit 
Martiny Elhenické na MS v krátkém bazé-
nu ve Winsoru (400 kraul – 4:08,04) a útok 
na český dorostenecký rekord na 1500 me-
trů  volný  způsob  Kláry  Šimánové,  vyrazil 
tentokrát užší výběr na sedmé kolo České-
ho poháru do Jihlavy. 
Na těchto závodech se opět výrazně prosa-
dily  dvě  v  současnosti  nejlepší  trutnovské 
plavkyně – Martina Elhenická a ani ne šest-
náctiletá  česká  juniorská  reprezentantka 
Klára Šimánová.
Martina Elhenická  s  velkou převahou zví-
tězila na 200, 400  i 800 metrů volný způ-
sob.  Na  dvoustovce  volný  způsob  navíc 
zaplavala  jako  první  trutnovská  plavkyně 
tuto trať pod 2 minuty – 1:59,88. Její výkon 
na  osmistovce  8:34,39  měl  hodnotu  809 
FINA  bodů  a  byl  třetím  nejhodnotnějším 
výkonem  celých  závodů.  Kláře  Šimánové 
se tyto závody také velmi vydařily. Nejprve 
na  400  polohovce  zaplavala  poprvé  v  ži-
votě  tuto  trať  pod  magickou  hranici  pěti 
minut a obsadila celkově páté místo. Poté 
zvítězila na 100 motýlek v čase 1:02,67. Své 
sobotní  úsilí  pak  korunovala  vynikajícím 
druhým místem na 800 kraul – v silné kon-
kurenci a hned za svou oddílovou kolegy-
ní, v současnosti nejlepší českou vytrvalky-
ní Martinou Elhenickou.
I v neděli Klára pokračovala ve výborných 
výkonech,  na  trati  200  motýlek  skončila 
třetí  za  rakouskou  reprezentantkou  Huf-
nagl  a  českou  olympioničkou  Barborou 
Závadovou, se kterou sváděla po celé tra-
ti  krásný  souboj  o  druhé  místo.  Výsledný 
Klářin čas 2:15,78 zaostal jen 0,61 sekundy 
za  letitým  českým  dorosteneckým    rekor-
dem  právě  Barbory  Závadové.  Vzhledem 
k  její  specializaci  pak  bylo  trochu  raritou 
Klářino čtvrté místo na znakařské padesát-
ce ve výrazném osobním rekordu 31,03.
Z ostatních  členů výpravy  stojí  za zmínku 
stoupající výkonnost a pěkná umístění Ka-
teřiny Holubové, naopak se závody vůbec 
nepovedly Aleši Umlaufovi. Žákyně Domi-
nika Brádlová a Karolína Malíková na zá-
vodech  tohoto  formátu zatím sbírají  zku-
šenosti.
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Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,  
Vrbová 459, Trutnov (v Poříčí naproti Kaře 
přes most a doprava)
tel.: 603 872 653 (v pracovní dny), 
731 143 002 (víkend),  
e-mail: utulek@trutnov.cz
informace: Odbor ŽP MěÚ, p. Hejna, 
499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz  

Úplnou nabídku útulku včetně 
podrobnějších informací najdete na  
webových stránkách města:  
http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/
utulek-pro-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.

Tak jako každoročně pořádá prodejna SUPER 
ZOO Trutnov, Family Center,  Horská 687,  
Trutnov – Horní Staré Město vánoční sbírku 
ve prospěch našeho útulku pro opuštěné psy. 
V letošním roce se k akci přidaly i prodejny 
SUPER ZOO v Jaroměři a ve Dvoře Králové 
nad Labem. Za zakoupené dárky jménem 
opuštěných pejsků děkujeme.

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

Jiří Hejna 
Odbor životního prostředí

NABÍDKA OPUŠTĚNÝCH PSŮ

16–145

16–152

VÍCE NA WWW.SPARTAKTRUTNOV.COM 
NEBO NA FB 

 MUAY-THAI/MMA
Jakub Klauda je mistrem Evropy
Jakub  Klauda  se  s  reprezentací  ČR  vydal 
na  EUROPEAN  CHAMPIONSHIP  MUAY  THAI 
v  chorvatském  Splitu,  který  se  konal  od  
22.  do  29.  10.  2016.  Toto  mistrovství  
Evropy  bylo  zároveň  nominačním  turnajem 
na WORLD GAMES 2017 v polské Wroclawi. 
Jakub Klauda v prvním zápase porazil bělo-
ruského bojovníka Anatoli Vanakova, v dru-
hém zápase porazil švédského reprezentanta 
Erika Berglunda a ve finále se postavil proti 
ruskému Mikhaili Sartakovovi, kterého pora-
zil 3:0 na body, a stal se tak mistrem Evropy. 
Tím  si  zajistil  i  účast  na  jedné  z  nejprestiž-
nějších  událostí,  a  to  BALTIC  GAMES  2017  - 
Wroclaw.  Ohromná  gratulace  a  poděkování 
celému realizačnímu týmu jak z oddílu HIGH-
LANDERS, tak  i reprezentace ČR. Jakub dělá 
ohromné  jméno  nejen  Královéhradeckému 
kraji, ale i svému rodnému městu Trutnovu.

HIGHLANDERS NIGHT V. – Trutnov zažil opět 
velkolepou show
Zaplněné  společenské  centrum  Uffo  vidělo 
osm zápasů thajského boxu, které se všechny 
v  ringu odjely na  tři  celá kola a  jeden zápas 
MMA,  který  v  pátečním  programu  skončil 
před časovým limitem, a to dokonce již ve 20. 
vteřině  zápasu  vzdáním  soupeře.  Celý  večer 
začal  tradičně  INTREM  od  Benjaming´s  Cla-
nu - The last of the mohicans a nástupovkou 
speakera  Roberta  Kurky.  V  první  části  čekaly 
diváky 3  juniorské zápasy,  1  zápas MMA a 1 
zápas  ze  série  SuperLiga  Series.  Druhou  po-
lovinu  večera  začalo  vystoupení  pole  dance 
– netradičně v podání dvou tanečnic na jedné 
tyči  –  Lucie  Mackové  a  Adély  Kloudové.  Pak 
následoval  sled  4  zápasů  MT  ze  série  Super-
Liga  Series.  Vše  okořenilo  ocenění  trenérské 
dvojce  Horák,  Matoušek  a  reprezentačního 
trenéra  Hodiny  za  přínos  svazu  a  přípravu  
Jakuba  Klaudy  na  ME  v  chorvatském  Splitu 
z  rukou  prezidenta  asociace  Petra  Otticha. 
Všichni  bojovníci  předvedli  atraktivní  a  krás-
né  zápasy  –  bohužel  večer  nezačal  pro  naše 
barvy  dobře,  prohrál  Štěpán  Brožek  s  Davi-
dem Šajbenem ze Slovenska, prohrál  i Matěj 
Trčka s Luďkem Gregušem. Ve druhé polovině 
galavečera  Highlanders  night  však  trutnovští 
thajboxeři  vyrovnali  domácí  bilanci.  Nejdřív 
Ondřej Marvan vyhrál  i  s naraženým žebrem 
nad  Slovákem  Milanem  Ulmanem,  a  pak  zá-
věrečnou  řež  z  devítizápasového  programu 
ovládl Jakub Klauda, který si poradil s italským 
reprezentantem Luca Adreanim. Galavečer se 
vydařil  a  my  chceme  poděkovat  generálním 
partnerům  celého  večera,  společnosti  PO-
PAS CZ, s. r. o., KASPER GROUP a Kristensson,  
spol. s r. o.

SPV
Mikulášské cvičení
Oddíl  SPV  (sport  pro  všechny)  zve  rodiče 
s dětmi na Mikulášské cvičení v sobotu 3. 12. 
2016 od 16 hodin do tělocvičny v Sokolovně 
ve  Vodní  ulici.  Přijďte  strávit  odpoledne  se 
svými  dětmi,  společně  si  zasoutěžit  a  zacvi-
čit  na  nářadí.  A  určitě  mezi  nás  dorazí  pan 
Mikuláš  a  jeho  pomocníci.  Více  na  www.
spartaktrutnov.com,  oddíl  SPV,  nebo  na  tel. 
728 003 382.

 SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Republikové finále ČASPV a 8. závod ČP – 
Prospect Cup – TRUTNOV 2016
Zlatá TeamGymová sobota aneb Lepší jsme 
být nemohli
Teamgymové  závodnice  Spartaku  Trutnov  se 
12.  11.  2016  představily  na  domácí  půdě  při 
republikovém finále ČASPV, který byl součas-
ně 8. závodem Českého poháru Prospect Cup. 
Ve  sportovní hale ZŠ Komenského  se během 
sobotního dne vystřídalo na tumblingu, tram-
políně a pódiové skladbě rekordních 37 druž-
stev a 10 trií celkem v sedmi kategoriích (430 
závodníků a závodnic). V kategorii  Junior  III. 
– dívky nad 16 let – trutnovské družstvo pro-
kázalo,  že  patří  k  republikové  špičce  tohoto 
sportu, získalo zlaté medaile a zároveň i zlatý 
pohár a absolutní prvenství v Českém poháru 
Prospect Cup, který je součtem nejvyšších osmi 
závodů za celý rok. V nejmladší kategorii Ju-
nior I. mělo družstvo Spartaku také své želíz-
ko v ohni. Mezi 15 týmy se prosadilo družstvo 
devíti až jedenáctiletých děvčat a díky předve-
denému výkonu gymnastky získaly zlaté me-
daile před svým největším rivalem družstvem 
Chropyně. V Poháru Prospect Cup jim pak cel-
kové prvenství uniklo o pouhé tři body a bylo 
z toho druhé místo a stříbrný pohár v konku-
renci 28 družstev.  V kategorii Junior I. se před-
stavilo i druhé družstvo Trutnova, jež zlepšující 
se formu potvrdilo desátým místem, a tak byly 
trenérky  opět  spokojené.  I  závod  trií  přinesl 
zajímavou  podívanou  a  v  podání  domácích 
gymnastek Sabiny Chaloupkové, Adély Seifer-
tové,  Kristýny  Bednářové  a  Natálie  Rackové 
opět zlaté medaile. Ve stejné kategorii zazářili 
i chlapci Dominik Karel Janko, Marián Jedlič-
ka, Ondřej Schreiber a Jakub Grus a za své vý-
kony si odnesli kov stříbrný.

 KRASOBRUSLENÍ
Trutnovská bruslička V.
V závodě se představilo na třicet dětí z Pardu-
bic,  Bíliny,  Nového  Města,  Hronova  a  domá-
cího  Spartaku  Trutnov,  jehož  krasobruslařské 
naděje  se  připravují  pod  vedením  trenérek 
Eriky Štěpničkové, Ivy Brádlové a Jany Paslero-
vé. Největšího úspěchu dosáhla Tereza Miná-
riková, která vyhrála nejobsazenější kategorii 
Cvrčků  2,  kde  startovalo  dalších  osm  dívek 
a jeden chlapec. V kategorii Benjamin zvítězi-
la Amélie Šimková, která si tak oproti loňsku 
o jednu příčku své umístění vylepšila. Obhájit 
prvenství  na  domácím  stadionu  se  podařilo 
v nejstarší kategorii Kadet 2 Zuzaně Vojtěcho-
vé. Ta zároveň obdržela nejvyšší známku dne. 

 SILOVÝ TROJBOJ
Trutnovští siláci uspěli na Karpatském poháru 
v Polsku
Ve dnech 23. a 24. října proběhl v polském Za-
lesie 3. ročník Karpatského poháru v power-
liftingu, a to za účasti  soutěžících ze 6 zemí 
Evropy:  Polska,  Slovenska,  České  republiky, 
Francie, Lotyšska a Ukrajiny. Za reprezentaci 
ČR nastoupili do bojů i 4 zástupci Spartak Po-
werlifting Trutnov a přivezli dva nové světové 
rekordy a cenná umístění ve svých kategori-
ích i v absolutních pořadích. Jan Kasper, Filip 
Pilný,  Milan  Suk  a  Libor  Hurdálek  rozhodně 
ostudu neudělali – a jak dopadli? 
více na www.spartaktrutnov.com


