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UŽ HO NESOU! 2017 ANEB ZAŘÍKÁME ŘEKU
TRUTNOVSKÉ DRAČÍ SLAVNOSTI 5. – 6. KVĚTNA 2017
Záštitu nad akcí převzal purkmistr Trutnova Mgr. Ivan Adamec
Spolek Trutnov – město draka a město Trut-
nov si Vás dovolují pozvat na již 12. ročník 
městských slavností ve znamení draka.

Ještě nedávno velké množství sněhu na na-
šich horách hrozilo jarními povodněmi, ale 
Úpa, naše starostlivá matka, spolehlivě od-
vedla poslední viditelné zbytky zimy daleko 
do kraje a my jí za to vzdáváme hold. Tak tedy 
ať při našich slavnostech Úpa neúpí, ale radu-
je se s námi z příchodu jara.

V pátek 5. května:
Již tradičně se sejdeme navečer v Trauten-
bergově tvrzi pod trutnovským hradem, aby-
chom zhlédli a vyposlechli produkci kapely 
TEMPUS. Svoji hudbu označují jako středově-
ký folk-rock. Nejde tu o přísné dobové prove-
dení, ale o radost z poctivé muziky, která je 
spíše ohlasem středověku, než pouhou hrou 
na něj. Každopádně koncert slibuje poho-

dové chvíle. Jako vždy, tak i letos, je koncert 
zdarma a co se občerstvení týká, tak jsme 
po zkušenostech z let minulých na pomoc 
povolali odborníky z pivovaru jemnostpána 
Krakonoše.
Druhou akcí pátečního večera budou hudeb-
ní vystoupení a performance v korytu Úpy. 
Šestnáct metrů dlouhá loď zakotvená přímo 
v řece se nejprve promění v koncertní pódi-
um pro orchestr Musica Candida z trutnov-
ské ZUŠ, který zahraje Smetanovu Vltavu. 
Mladé hudebníky pak vystřídají  performeři 
z divadelního souboru Petra Stolaře a členo-
vé našeho spolku – společnými silami jsme 
vytvořili unikátní vystoupení oživující text 
staré pověsti.

V sobotu 6. května:
V 10:00 zahájí hlavní den slavností purkmis-
tr Ivan Adamec v Trautenbergově tvrzi, kde 
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SVOZ BIOMASY ZAHÁJEN
Od 27. března 2017 zahájily Technické 
služby Trutnov svoz biomasy. Svážení pro-
bíhá jednou týdně, vždy v pondělí. Svoz 
bude ukončen pravděpodobně v listopa-
du, v závislosti na počasí. „Pokud během 
roku vyjde na pondělí svátek, bude svoz 
proveden v úterý. Letos tak vychází napří-
klad květnové svátky,“ vysvětluje Lumír La-
bík, ředitel TST.
V současnosti TST evidují necelých 230 při-
hlášených domácností či společenství vlast-
níků jednotek. „Přihlásit se samozřejmě 
může kdokoliv. Následně je třeba pořídit 
si biovak, který lze zakoupit u nás na tech-
nických službách za 200 Kč. Kdo má funkční 
vak z předchozích let, tak jej samozřejmě 
může používat nadále. Poplatek za samot-
ný svoz pak činí 650 Kč na rok,“ říká Lumír 
Labík. V rámci poplatku může přihlášený 
k jednomu svozu dát až dva biovaky. Platit 
za bioodpad lze hotově nebo převodem 
na účet.
Mezi bioodpad, který je technickými 
službami svážen, patří čerstvě posekaná 
tráva, listí, kůra, drobné větvičky z keřů, 
piliny, hobliny, zbytky plevele, spadané 
ovoce apod. „Občas nám lidé kompli-
kují práci a do biovaků dávají nerozlo-
žitelný odpad, jako např. kameny, cih-
ly, sklo, stavební materiál, popel apod., 
což tam nepatří,“ dodává ředitel TST. 
Více informací můžete nalézt na www.tstu.cz.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí 

Foto: Jana Stejskalová

Dovoluji si Vás při příležitosti 
72. výročí ukončení 2. světové války
srdečně pozvat na

SLAVNOSTNÍ 
VZPOMÍNKOVÉ
ODPOLEDNE,
které se uskuteční v pátek 
5. května 2017 od 14:00
u památníku osvobození
na městském hřbitově v Trutno-
vě.

Mgr. Ivan Adamec
starosta města

pokračování na str. 2 >>
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KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

květen
Dvůr Králové nad Labem
1. 5. 2017 – Královédvorský majáles
www.hankuv-dum.cz
25. 5. – 16. 6. 2017 – Královédvorští včelaři, 
výstava v městském muzeu 
www.muzeumdk.cz

Hradec Králové 
12. – 13. 5. 2017 – HELICOPTERSHOW 2017
www.helicoptershow.cz 
27. 5. 2017 – NA JEDNOM BŘEHU 
– 15. ROČNÍK WORLD MUSIC FESTIVALU
www.najednombrehu.cz

Mělník
21. 5. 2017 – DEN KONĚ
www.jkmelnik.cz

Nový Bydžov
6. 5. 2017 – POCHOD NA HRÁDEK U NECHANIC
www.klicperka.cz
21. 5. 2017 – KARLOVA JÍZDA
www.karlovka.cz 

Polička
6. – 7. 5. 2017 – HRADNÍ JARMARK NA SVOJANOVĚ
www.svojanov.cz

Vysoké Mýto
6. 5. 2017 – 3. ROČNÍK FESTIVALU HISTORICKÉ 
TECHNIKY KUJEBÁCKÉHO ROTOVÁNÍ 
S MUZEEM ANEB STAVILÁKY ŠETŘÍ PRÁCI, 
ŽENOU STROJE A BURÁCÍ
www.muzeum-myto.cz 

Více naleznete v kalendáriu na www.vennamesta.cz

Cílem je shromáždit pestrý soubor fotografi í, 
které budou dokumentovat současnou po-
dobu našeho města a život v něm očima fo-
tografů. Pořadatel bude preferovat výtvar-
né, emotivní a méně obvyklé pojetí snímků.

Přijímány budou snímky, které nejsou starší 
nežli 2 roky a které zachycují například:
- architekturu Trutnova,
- přírodu ve městě i v nejbližším okolí,
-  různá zákoutí nacházející se ve městě 

i v jeho nejbližším okolí, 
-  reportážní fotografi e ze společenských, 

kulturních či sportovních akcí konaných 
v Trutnově,

-  reportážní fotografi e zachycující běžný ka-
ždodenní život ve městě a jeho okolí.

Žádáme autory, kteří mají zájem zúčastnit se 
soutěže, o zaslání svých fotografi í na adresu 
kdutrutnov@seznam.cz. Každý autor může 
zaslat max. 10 fotografi í v digitální podobě 
ve formátu JPEG (delší strana min. 2000 ob-
razových bodů). U každého snímku uveďte 
jméno autora, název a datum vytvoření. 
Podmínky soutěže najdete např. na strán-
kách MÚ, v Infocentru na Krakonošově ná-
městí a v Radničních listech. Vaše případné 
dotazy k soutěži zodpoví pořadatel na výše 
uvedené mailové adrese. 

Zaslané soutěžní fotografi e vyhodnotí od-
borná porota jmenovaná pořadatelem. 
Autoři, jejichž fotografi e porota vybere 
do výstavní kolekce, budou následně vyzvá-
ni k dodání zvětšenin formátu cca 30 x 45 cm. 
Tyto fotografi e jim budou po ukončení vý-
stavy vráceny. Tři nejlepší fotografi e budou 
oceněny fi nanční odměnou. K výstavě bude 
vydán reprezentativní katalog.

Kalendář soutěže:
Vyhlášení: 1. 2. 2017
Ukončení přijímání fotografi í: 30. 6. 2017
Vyhodnocení: červenec 2017
Výstava: 15. 8. – 10. 9. 2017 
 (foyer Společenského centra UFFO)
Navrácení fotografi í: říjen 2017 

Za KDÚ Trutnov
Zbyněk Šanc

Den otevřených 
dveří v útulku
Městský útulek Trutnov ve spolupráci 
s Městskou policií Trutnov si Vás dovolují po-
zvat na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ konaný v sobotu 
3. 6. 2017 od 9:00 do 13:00.
K prohlédnutí bude zázemí útulku, odchy-
tové auto MP Trutnov – včetně odchytové 
techniky. 
Doprovodný program a soutěže pro děti, 
ukázky psích sportů (agility, fresbee, do-
gdancing), lekce základního psího výcviku, 
canisterapie. Drobné občerstvení zajištěno.

NAVŠTIVTE Krkonošský 
veletrh se zaměřením 
na Stavbu – Bydlení 
– Zahradu – Hobby
Společenské centrum Uffo, Trutnov.
V pátek 28. dubna od 9:00 do 18:00, 
v sobotu 29. dubna od 9:00 do 17:00.
Připraveno je 70 vystavovatelů, zábava pro 
děti i dospělé, hudba, občerstvení.
Více na www.omnis.cz

Fotoklub KDÚ Trutnov vyhlašuje 
fotografi ckou soutěž

SOUČASNÝ TRUTNOV 
OČIMA FOTOGRAFŮ

vzápětí vystoupí skupina Gotien. Tu během 
dne vystřídají nám dobře známí Peregríni, 
Urband, Bombarďák a Sen. Od rána bude 
k dispozici občerstvení i stánky s řemeslnou 
produkcí a prodejem. (Opět jsme se snažili vy-
hnout třeskutým kýčům všeho druhu.)
Nábřeží bude tentokrát obsazenější ještě 
více než v letech minulých. Instalace „Dva-
krát do téže řeky nevstoupíš“ v korytu řeky 
připomene 11 minulých ročníků slavností. 
Na nábřeží Václava Havla se uskuteční celo-
denní hra „Proti proudu minulých ročníků 
slavností“ – soubor Bosorka si pro děti i do-
spělé připravil řadu úkolů veselých i vážných. 
Těšte se na dřevěný vor, který bude vyžadovat 
silné tatínky. U obchodní akademie svůj tábor 
rozloží populární soubor Al Rašíd, takže o zá-
bavu, ale i napětí nebude nouze. Svět řeme-
sel se potáhne po celé kaštanové aleji. Tkal-
covské muzeum Dům pod jasanem představí 
tradici a spolek Bezinky vytvořil výtvarnou 
dílnu na vodní téma. Nebudou chybět Dezo-
rient expres a Ponny expres (jízda na velblou-
du a vozíku taženém poníky), ani povedené 
výstupy dětských Rytířů z Arnau. Alej bude 
jako v loňském roce uzavírat oblíbený šlapa-
cí vláček (tentokrát ale budou šlapat tatínci). 
Velkou novinkou bude scéna přímo v korytu 
Úpy. Divadlo Petra Stolaře připravilo „Příběhy 
z Archy“ – celodenní sled vystoupení v lodi 
i na vodě, možná i nad řekou. Lodičky všeho 
druhu, poplujte si!
V Hradební ulici budou svištět střely z kuší 
a luků Úpických střelců – pánů z Vízmburku 
a pana Krále z Olymberku. Půjdete-li pěší zó-
nou na náměstí, nemůžete si aspoň chvilku 
neposlechnout fl ašinetáře, možná narazíte 
i na pouliční vystoupení kapel Marta a Ras-
putin band, Duro Nux či Urband. Ale dávejte 
pozor, protože peřeje Horské ulice bude bráz-
dit loď na kolečkách – střela AUroura. Prostor 
před Májem vyplní všemožná a nemožná 
kola pana Zehnala, která musíte vyzkoušet – 
zatočíte doleva a pojedete doprava, pošlape-
te dopředu a hnedle začnete couvat atd. Ale 
pozor! Jen na vlastní nebezpečí (zdravotní 
hlídka v pohotovosti). Ve Školní ulici ani le-
tos nebude chybět populární kuličková drá-
ha a na hřišti u Irské restaurace Nelly Kelly´s 
se mohou naši nejmenší opět těšit na diva-
delní kousky v podání souboru Kozlík. Další 
změnu jsme připravili na Rýbrcoulově place. 
Tentokrát jsme nestavěli pódium, ale nebojte 
se, nebude to na škodu. Zaparkované marin-
gotky CIRKUSU NOSTALGIE jistě přivábí vaši 
pozornost: Tajemné ležení zapomenutého 
cirkusu bez šapitó. Show plná podivných by-
tostí, bizarních příběhů a nevídaných čísel. 
Temný netvor, nejvyšší baletka světa, obří 
had, oboustranná žena, neuvěřitelný Dlouho-
rukáč, mořská panna a mnoho dalších podiv-
ností světa. Interaktivní divácká hra na kole 
štěstí o výběr další atrakce. Bláznivá obsluha 
cirkusové kavárny CirkCafé. Výtvarná dílna 
na výrobu loutkových hrdinů … 
Všechny akce ukončíme mezi 18:00 a 19:00 
hodinou, abychom se stačili připravit na kaž-
doroční tradiční rituál – Už ho nesou! Ve 21:00 
vyrazí průvod s drakem od parkoviště pod 
Dračí uličkou a po známé trase dojde na ná-
městí, kde bude vyzdvižen drak na věž Staré 
radnice. Voda ať zůstane v řece a nebesa ať 
k nám jsou milostivá.
Přijďte pobejt!

Otto Štemberka
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KRÁTCE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

KVĚTEN
PONDĚLÍ
8:30 – 14:00 Volná herna pro rodiče s dětmi
10:00 – 10:45 Svišti – cvičení pro maminky s chodí-
cími dětmi
14:00 – 15:00 Podpůrná skupina kojení
15:00 – 17:00 Maternité – kurzy pro těhotné a ženy 
po porodu, laktační poradenství
ÚTERÝ
8:30 – 12:00 Nastávající maminky a miminka
9:30 – 10:15 Žížalky – cvičení pro maminky s ležícími 
miminky (od 5 měsíců)
10:30 – 11:15 Broučci – cvičení pro maminky s lezou-
cími miminky
15:30 – 16:30 Bobřipro děti od 3 do 6 let
STŘEDA
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:15 – 10:00 Svišti – cvičení pro maminky s chodícími 
dětmi
10:15 – 11:00 Opičky – cvičení pro maminky s dětmi 
od 2 let
16:30 – 17:30 Výtvarný krou žek – pro děti od 
4 do 7 let, lektorky Jana Švecová a Pavla Valnohová
13:00 – 17:00 Hudební stavebnice, Cvrček muzikant
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 Ivana Krejčí
PÁTEK
8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky s dětmi, kre-
ativní 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:
MALOVÁNÍ NA TRIČKA 
Kdy: 2. 5. 2017 od 17:00 – tvůrčí odpoledne, kdy si 
můžete pod vedením lektorky Lucie Stejskalové na-
malovat tričko a vyrobit si tak originální dárek pro 
své nejbližší. Vstupné je za pobytné a 30 Kč za barvy 
na jedno tričko. Vhodná trička na malování si může-
te předem objednat z katalogu, který bude k dispo-
zici v MC. Zájemce prosíme o nahlášení účasti v MC.
PODPŮRNÁ SKUPINA KOJENÍ 
Setkání vede diplomovaná porodní asistentka Olga Foj-
tíková a dětská sestra a certifi kovaná laktační poradky-

ně Eva Havelková. 
Kdy: 15. 5. 2017 od 14:00 do 15:00. Vstupné je za po-
bytné. Prosíme zájemce o nahlášení účasti v MC.
KERAMICKÉ DOPOLEDNE
Kdy: 19. 5. 2017 od 9:30 do 11:30 – pod vedením lektor-
ky Andrey Onodi si můžete namalovat originální kera-
mický hrneček. Cena: 150 Kč za hrneček, barvy, glazuru 
a výpal hrnku + pobytné.  Zájemce prosíme o nahlášení 
účasti v MC.
PRVNÍ TŘÍDOU BEZ PROBLÉMŮ 
Nástup do školy je velká změna nejenom pro dítě, 
ale i pro rodiče. Rodinu čekají velké změny v za-
běhlých rodinných rituálech. Role rodiče se rozšíří 
o nové kompetence. Co vás na semináři čeká? Do-
zvíte se, jak se připravit na novou rodičovskou roli. 
Získáte poznatky, které usnadní aklimatizaci dítěte 
na školu. Seznámíte se s faktory školní úspěšnosti. 
Promluvíme si o školní zralosti. Prodiskutujeme vaše 
obavy, pochybnosti, nápady a aktivně budeme řešit 
dotazy rodičů. 
Lektorka: Mgr. Andrea Žilková, Ph.D. (psychotera-
peutka, rodinná terapeutka, koučka). 
Kdy: 25. 5. 2017 od 17:00 do 20:00. Vstupné: 200 Kč. 
Zájemce prosíme o nahlášení účasti v MC.
CVRČEK MUZIKANT A HUDEBNÍ STAVEBNICE 
Otvíráme nové skupiny pro Cvrčky muzikanty. Prv-
ní kontakt s houslemi, fl étnou, bubínkem a kláve-
sovým nástrojem, zpěv lidových písní. Určeno pro 
děti předškolního věku. Lekce probíhají ve středu 
a ve čtvrtek od 13:30 a 15:15 (časy jsou orientační). 
Lekce trvá 45 minut. Informace: Drahomíra Tvrdíko-
vá, tel.: 603 150 473. 
Program Hudební stavebnice je zaměřen na hudeb-
ní vzdělávání pro každého, kdo má zájem si doma 
zahrát písničku na klávesový nástroj, naučit se číst 
a psát noty a tvořit jednoduché doprovody k me-
lodiím a jednoduché melodie. Vhodné pro děti od 
6 let. Více informací na: hudebnistavebnice.cz  
Výuka hry na klávesové nástroje od 9 do 99 let – 
zaměřená na trénování sluchu a rytmu. Procvičíme 
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

Služba se koná v ordinacích těchto lékařů: 

1. 5. – MUDr. Petra Pilcová, Krakonošovo nám. 127, 

Trutnov, tel.: 491 617 006

6. a 7. 5. – Stovicek Dent s. r. o., Komenského 821, 

Trutnov, tel.: 499 907 260

8. 5. – MUDr. Eva Davidová, Sokolská 238, Trutnov, 

tel.: 499 735 314

13. 5. a 14. 5. – MUDr. Rudolf Dušánek, Riegrova 

359, Úpice, tel.: 499 329 559

20. 5. a 21. 5. – MUDr. Karolína Feduňová, zubní 

ordinace č. p. 185, Pec pod Sněžkou, tel.: 603 413 113

27. 5. a 28. 5. – MUDr. Magda Grätzová, zubní 

ordinace č. p. 25, Radvanice, tel.: 499 897 411

Změna sloužícího lékaře vyhrazena! 

Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých případech 

akutní a neodkladné péče poskytuje Stomatolo-

gická 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 všechny příznivce zdravého životního stylu 
na setkání u tématu: KOMUNIKACE 1 (PROČ 
SI NEROZUMÍME?). Lektor: Líba Jobová. 
8. 5. 2017 v 17:30, budova CASD, ul. 
M. Majerové 86/10 (za nemocnicí). Ochutnávka, 
možnost masáže šíje už v 16:30.

Matriční události v březnu 2017
Narozené děti
V měsíci březnu přišlo na svět v trutnovské 
porodnici celkem 51 dětí, 25 chlapců a 26 
děvčátek. 14 z nich, 5 chlapců a 9 děvčátek, se 
stalo novými občánky Trutnova.

Uzavřené sňatky
V březnu bylo před Městským úřadem Trutnov 
uzavřeno 9 manželství. 

Úmrtí
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově celkem 
43 občanů, 23 mužů a 20 žen. Z tohoto počtu 
zemřelo 25 trutnovských občanů, 12 mužů 
a 13 žen. 1 úmrtí bylo zapsáno do matriční 
knihy vedené pro město Pilníkov. 

Jubilea 
Členky komise pro občanské záležitosti při vý-
znamných životních jubileích osobně navští-
vily s kytičkou, gratulací a malým dárečkem 
49 trutnovských spoluobčanů, kterým touto 
cestou ještě jednou srdečně blahopřejeme.

Bc. Helena Potočková
matrikářka

 Tropik trhy Trutnov 
Prodej akvarijních ryb a rostlin, krmiv, 
techniky a dalších potřeb. Možnost prodeje 
i jiných zvířat a rostlin. 
Místo: Národní dům, Trutnov
Datum: 6. 5. 2017 od 9:00 do 12:00
Informace: www.tropik-trhy.cz
Pořadatel: Institut zážitkové pedagogiky   

OZNÁMENÍ O ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ABLE mateřská škola a znalecká 
a realitní a. s.

MŠ MELUZÍNEK, TRUTNOV
Termín: od 9. 5. do 12. 5. 
od 10:00 do 17:30 
Provozovna: Spojovací 61, Trutnov
Přihláška ke stažení v dokumentech 
na www.msmeluzinek.cz

Vážení klienti,
dovolujeme si Vás upozornit na služby v oblasti 
sociálně-právního poradenství poskytované Cent-
rem pro integraci osob se zdravotním postižením 
Trutnov. Zabezpečujeme půjčování rehabilitač-
ních a kompenzačních pomůcek, např. mecha-
nický a toaletní vozík, chodítka, sedačka do vany 
a další.
Držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP/P, diabetikům, 
stomikům, onkologickým pacientům vydáváme 
zdarma EUROKLÍČ, který zajišťuje rychlou a dů-
stojnou dostupnost veřejných sociálních a tech-
nických kompenzačních zařízení osazeným jed-
notným Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě 
míst nejen v ČR, ale i v zemích EU.
Najdete nás na adrese: Centrum pro integraci 
osob se zdravotním postižením, Horská 5/1, Trut-
nov (budova naproti autobusovému nádraží), 
3. patro, číslo dveří 402, tel. 499 813 032.

Věra Stasiňková
vedoucí CIOZP Trutnov

Paní Jaroslava Jurschinová, druhá 
nejstarší občanka Trutnova, oslavila dne 
7. 4. 2017 obdivuhodné 105. narozeniny

Jubilantka žije se svou dcerou paní Peterkovou 
v Trutnově - Poříčí. Má ráda své dva společníky 
– malého pejska Alíka a kocourka Ferdu. Blaho-
přát k významnému životnímu jubileu jí přišly 
členky komise pro občanské záležitosti při MěÚ 
Trutnov. Ještě jednou srdečně blahopřejeme.

Věra Ouhrabková
místopředsedkyně komise
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ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMUJÍ

Jednou z povinností každého chovatele psů 
je držet všechny psy starší 3 měsíců v imunitě 
proti vzteklině, to znamená nechat přeočko-
vat všechny již očkované psy a poprvé očko-
vat štěňata ve stáří 3 měsíců. 
Povinnosti vyplývající z vyhlášených ochran-
ných a zdolávacích opatření se vztahují 
na všechny fyzické i právnické osoby, které 
mají sídlo, vyvíjejí činnost nebo se zdržují 
na území města Trutnova. 
Hromadné očkování bude organizováno 

a prováděno ve stanovených obvodech vete-
rinárním lékařem střediska VETERINÁŘ, s. r. o., 
Trutnov ve spolupráci s městským úřadem. 

Městský úřad v Trutnově upozorňuje, že 
na základě výše uvedeného bude dne 27. 5. 
2017 prováděno očkování psů proti vztek-
lině. Očkování psů je povinné a je hrazeno 
majitelem (200 Kč očkování pouze proti 
vzteklině, 300 Kč kombinovaná vakcína).

Další informace pro majitele psů podá vete-
rinární středisko VETERINÁŘ, s. r. o., Trutnov, 
telefon č. 499 815 815.
Při porušení výše uvedené povinnosti bude 
postupováno podle § 48 zák. č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 

s odkazem na § 4 odst. 1 d, f) zák. č. 166/1999 

Sb., o veterinární péči.

Eva Žáková

Odbor fi nanční

V současné době město 
Trutnov nabízí pronájem 
těchto bytů

Na základě usnesení Rady města Trutnova ze 
dne 27. 3. 2017 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout byty:

Trutnov 2 – Dlouhá čp. 646
/objekt na st. p. 1414 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Horní Staré Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. kk+1 o výměře 
– pokoj 27,98 m2, koupelna + WC 5,13 m2, 
předsíň 5,53 m2, sklep 2,52 m2 a lodžie 7,20 
m2, standardní byt, číslo bytu 11, 3. podlaží. 
Topení dálkové. 
V bytě je sporák, kuchyňská linka, vestavěná 
skříň, vodoměr TV a SV, měřidla tepla. 
Orientační výše zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, výtah 
35 Kč/osoba, osvětlení 40 Kč/osoba, domovní 
odpad 40 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 
100 Kč/osoba, ohřev TV 250 Kč/osoba, teplo 
800 Kč/byt, domovní služby 20 Kč/osoba.  
 
Minimální měsíční nájemné: 2.494 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
2. 5. 2017 v 8:00 přímo na místě.

Trutnov – Havlíčkova čp. 6
/objekt na st. p. 7/1 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. kk+1 o výměře 
– pokoj 24,00 m2, koupelna + WC 10,89 m2, 
standardní byt, číslo bytu 5, 3. podlaží. Topení 
– přímotop.  
V bytě je kuchyňská linka, přímotop, bojler 
a vodoměry SV. 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.  
 
Minimální měsíční nájemné: 1.914 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
2. 5. 2017 v 8:30 přímo na místě.
                                            
Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 23
/objekt na st. p. 27 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře 
– kuchyň 13,86 m2, pokoj 30,31 m2, koupelna 
+ WC 2,64 m2, předsíň 7,31 m2 a komora 
4,3 m2, standardní byt, číslo bytu 5, 3. podlaží. 
Topení dálkové. 
V bytě je plynový sporák, vodoměry SV 
a TV, měřidlo tepla. Orientační výše zálo-
hy 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, ohřev TV 250 Kč/osoba, teplo 
800 Kč/byt, domovní služby 20 Kč/osoba. 

Minimální měsíční nájemné: 3.038 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
2. 5. 2017 v 8:45 přímo na místě.

Byty se budou pronajímat na dobu neurčitou 
na základě výběrového řízení, kde se bude 
nabízet výše měsíčního nájemného a zároveň 
délka prvního platebního období nájemného 
minimálně 12 měsíců. Bude se posuzovat výše 
měsíčního nájemného. V případě rovnosti 
nabídek se bude posuzovat i délka prvního 
platebního období nájemného.

Žádosti je možné podat do 5. 5. 2017 do 12:00. 
Veřejné otvírání obálek 9. 5. 2017 v 8:00 malý 
sál MěÚ Trutnov.

Tiskopis na pronájem těchto bytů 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   

OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ

Časový harmonogram očkování:
Datum Od – do Místo očkování
27. 5. 2017 8:00 – 8:10 Libeč, prodejna
27. 5. 8:20 – 8:35 Voletiny, bývalá samoobsluha
27. 5. 8:50 – 9:00 Lhota, bývalá prodejna
27. 5. 9:10 – 9:15 Adamov, JUTA
27. 5. 9:25 – 9:35 Bohuslavice, restaurace
27. 5. 9:45 – 10:05 Poříčí, u kostela
27. 5. 10:15 – 10:20 parkoviště u krytého bazénu
27. 5. 10:30 – 10:40 u restaurace DRUŽBA
27. 5. 10:50 – 11:00 Volanov, ZD 
27. 5. 11:10 – 11:15 Oblanov, křižovatka

27. 5. 13:00 – 13:05 Bojiště, školka
27. 5. 13:40 – 13:45 Nový Rokytník, zastávka autobusu
27. 5. 13:50 – 14:00 Starý Rokytník, bývalá pošta
27. 5. 14:30 – 14:35 Babí, bývalá restaurace
27. 5. 14:50 – 15:00 Horní St. Město, rest. U Kousala
27. 5. 15:05 – 15:20 Horní St. Město, u hřiště
27. 5. 15:30 – 15:40 Nové Dvory, Dvoračka

TRUTNOVSTKÝ DEN 
PRO RODINU
Přijďte s námi oslavit Trutnovský den pro ro-
dinu dne 19. května 2017 od 9:00 do 17:00 
na Krakonošovo náměstí. Představí se vám 
organizace, které svou činností pomáhají ro-
dinám, dětem, mládeži, sportovcům, ale i jed-
notlivcům a seniorům. Ochutnávka služeb 
vám poskytne informace, o kterých možná 
netušíte, že jsou zde pro vás. Pro děti budou 
připraveny různé aktivity např. rukodělné díl-
ničky, hry, balónky atd. a pro všechny ochut-
návka domácích perníčků a koláčů.
15. květen je od roku 1994 označován 
za „Den rodiny“. Pro 1. ročník Trutnovského 
dne pro rodinu vyhlašujeme soutěž o logo 
tohoto významného dne. Soutěže se může 
účastnit kdokoli. Přineste vámi navržené logo 
nebo jej přijďte navrhnout osobně přímo 
na náměstí. Vítězné logo se stane symbolem 
Trutnovského dne pro rodinu.
KULTURNÍ PROGRAM
11:00 REBELS TEAM – ROCK N ROLL 
FORMACE - THE REBELS + REBELKY 2
13:30 ZUŠ – vystoupení folklorní skupiny 
ZHOR Trutnov
14:00 REBELS TEAM – ZUMBA A + ADAM 
A JEHO HOLKY
15:30 REBELS TEAM – MINIREBELKY + HIP 
HOP - JUST DANCE KIDS
16:00 R.U.R. – interaktivní divadlo pro děti 
v podání Blanky, Jirky, Lucky a dětí
Akce je pořádána pod záštitou města 
Trutnova a je pro veřejnost zdarma. Změna 
programu vyhrazena.
Na všechny se moc těšíme!

Realizační tým: Erika, Martina a Michaela
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V souvislosti se změnou vedení organizace 
Most k životu o. p. s., sociální služby, která po-
skytuje ubytování matkám s dětmi převážně 
z Trutnovska i matkám z ostatních regionů, 
došlo za poslední 4 měsíce k těmto změnám: 
• V měsíci únoru organizace úspěšně prošla 
inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany 
dětí a v souvislosti s ní jsou nyní v plánu systé-
mové změny, které nám pomohou spolupráci 
s pěstouny rozšířit a optimalizovat.
• V měsíci březnu prošla organizace průběž-
nou kontrolou pověřenými pracovnicemi 
z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
za účelem plnění předmětu Smlouvy o zajiště-
ní sociální služby č. ES07016. Kontrola neshle-
dala žádná závažná pochybení. A plně schváli-
la nově nastavený systém v poskytování služby.
• V měsíci březnu byl vybrán Projekt na zří-
zení dětského hřiště v rámci programu  ČSOB 
pomáhá regionům-jarní výzva 2017. Reali-
zace tohoto projektu by měla proběhnout 
v průběhu letních měsíců letošního roku.
• Došlo i na personální změny, kdy bylo vzhledem 
k navýšení kapacity lůžek nutné navýšit úvazek 
sociální pracovnice na celý, aby byla schopna ob-
sáhnout širokou sociální problematiku všech 32 
uživatelů služby v jejich individuálních plánech. 
Přivítali jsme dva nové členy pracovního 
týmu, kteří se budou nově podílet na naplňo-
vání IP spolu s uživatelkami služby, a nastou-
pila nová vedoucí azylového domu. 

• Vznikly nové webové stránky organizace 
www.mostkzivotu.cz, které jsou postupně 
aktualizovány, a byl založen profi l na Face-
booku Most k životu o. p. s. 
• Byla rozšířena spolupráce s oblastní chari-
tou o pravidelné poskytování potravinové 
pomoci uživatelům služby, intenzivně se také 
pracuje na zřízení funkčního sociálního šatní-
ku pro uživatelky služby.
• Byla znovu navázána spolupráce s Probační 
a mediační službou Trutnov, která zprostředko-
vala nástup pracovníka v rámci veřejně prospěš-
ných prací. Pracovní síla bude využita k účelu vy-
klizení prostor azylového domu a vzniku nového 
účelného využití prostor a k údržbě zahrady.
• Maminky se u nás dočkaly nových vnitřních 
pravidel, která jsou ukotvena v Provozním 
řádu, a také nových smluvních podmínek, 
za kterých je služba poskytována. Došlo nejen 
k navýšení úhrad za službu, ale také ke změ-
nám v návštěvním řádu, ve vzájemném hlídá-
ní si dětí a v úklidovém režimu.
Za vznikající spolupráci a podporu naší čin-
nosti děkujeme Městskému úřadu Trutnov, 
společnosti Mebys Trutnov, s. r. o., TS Trut-
nov. Děkujeme také veřejnosti za poskytnuté 
ošacení, které bude našimi uživateli využito 
v rámci sociálního šatníku.

Bc. Lucie Chaloupková, DiS.
ředitelka Mostu k životu o. p. s.

Zápis se uskuteční 3. a 4. května od 8:00 

do 16:00 v budově naší mateřské školy. K zá-

pisu se přijímají děti ve věku od 2 do 6 let se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Od škol-

ního roku 2017/18 budou přijímány děti 

na základě písemného vyjádření školského 

poradenského zařízení. K zápisu je zapotře-

bí přinést: vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte 

do MŠ“, rodný list dítěte, průkaz totožnosti 

zákonného zástupce, „Doporučení školského 

poradenského zařízení“ (speciálně-pedago-

gické centrum, pedagogicko-psychologická 

poradna) o vhodnosti zařazení do mateřské 

školy. V případě, že „Doporučení školského 

poradenského zařízení“ nemáte, vyřídíme 

s Vámi potřebné náležitosti na místě. For-

mulář „Žádosti o přijetí dítěte“ je možno 

si vyzvednout v kanceláři MŠ nebo na na-

šich webových stránkách: www.msspctu.cz. 

Na Vaši návštěvu spojenou s prohlídkou jed-

notlivých tříd se těší paní učitelky a děti z naší 

mateřské školy. 

Mateřská škola, Trutnov, Na Struze 124
nabízí
• Individuální přístup, rodinné prostředí

• Málopočetný kolektiv, individuální činnost 

s Vaším dítětem

• Logopedická péče v každé třídě

• Využití moderních technologií a výukových 

metod (práce s i-padem)

• Profesionální přístup – vysokoškolsky vzdě-

laní pedagogové

• Zajištění asistenční péče

• Kvalitní příprava na vstup do školy

• Skupinové zájmové kroužky (keramika, 

fl étna, grafomotorika, …)

• Pestrý, nutričně vyvážený a chutný jídelní-

ček pro Vaše dítě

• Doplňkové činnosti v rámci výchovně-vzdě-

lávacího procesu (výlety, návštěvy kultur-

ních vystoupení, plavecký výcvik, solná jes-

kyně, …)

• Neplatí se školné

V případě Vašeho zájmu nabízíme mož-

nost individuálních konzultací a prohlídky 

našeho zařízení, po předchozí domluvě.

Telefon: 499 941 054, 724 885 932 – ředitelství 

školy, www.msspctu.cz

  ZPRÁVY Z MĚSTA

Zápis do Mateřské školy, Trutnov, Na Struze

A jak vítáte jaro vy? My studenti 
ho slavíme každoročně na Majálesu
I v letošním roce se bude v našem městě ko-
nat studentská hudební slavnost nesoucí ná-
zev Trutnovský Majáles 2017, a to tradičně 
v areálu Na Nivách.
Uskuteční se v pátek 5. 5. 2017 s pestrým pro-
gramem nejen pro studenty, ale i pro rodiče, 
kamarády, děti a všechny, co mají rádi dobrou 
zábavu.
Na majálesový průvod městem se sejdeme 
na Jiráskově náměstí ve 12:30 a uděláme za-
stávku u kašny, kde proběhne společné fo-
tografování. Do průvodu jsou srdečně zváni 
všichni, kreativní masky budou navíc odmě-
něny. Na Nivách můžete odpočívat ve stánku 
s vodnicemi a popíjet čaj nebo si užívat ve wi-
-fi  free zóně Vodafonu. Od 13:00 do 23:00 je 
připraven bohatý hudební program, stánek 
s výtvory studentů ze ZŠ Volanovská a výkresy 
Barevných domků Hajnice a žáků ZUŠ.
Jako první zazpívá Jakub Ondra, jehož úžasné 
texty rozhýbou celý průvod. Po nich následu-
je volba krále a královny a vystoupení střední 
zdravotnické školy. Dále zahrají pražští Baro 
Chandel, punkrocková kapela Bez Šance a ja-
mrockeři Sunday Jam, zazpívá pěvecký sbor 
Gymnázia Trutnov a vystoupí žáci ZUŠ s krát-
kým divadelním představením. Následně usly-
šíte rytmickou ska kapelu Wits a pardubickou 
kapelu Dukla Vozovna. Celý program zakončí 
Hand Grenade s ohromující ohnivou show. 
Trutnovský Majáles je akce studentů pro stu-
denty, zveme i širokou veřejnost, kterou se 
pokusíme vtáhnout do atmosféry celé akce. 
Vstupné je volné.

Veronika Scholzeová

GASTRO FLEK – 1. místo je naše!
Žák prvního ročníku SOŠ a SOU Trutnov, Vola-
novská, učebního oboru Kuchař-číšník Marcel 
Macek zvítězil v celostátní soutěži GASTRO 
FLEK, zaměřené na gastronomii a hotelnictví. 
Marcel vymyslel a následně zhotovil vítězný 
pokrm „Křehké košíčky se zelím a uzenou 
krkovičkou“ pod vedením učitelů odborné-
ho výcviku pana Ivana Vlčka a paní Daniely 
Korčákové.

Velkou odměnou pro vítěze soutěže je mě-
síční stáž v hotelu Holiday Inn v Brně, která 
napomůže všestrannému profesnímu rozvoji 
Marcela Macka!
Soutěže se dále zúčastnila Anna Šimková 
(Rožnovská rolka) a Šárka Sobotková (Růže 
s dýní a klobásou, Plundrové růže s povidly 
a drobenkou).
Všem velmi děkujeme za snahu a reprezenta-
ci gastronomického umu naší školy!

Mgr. Ing. Jitka Daňková 

Zásadní změny v poskytování sociální služby azylový dům pro matky s dětmi
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Svaz tělesně 
postižených
V úterý 11. 4. jsme uspořádali první jarní 
vycházku. No, spíš aprílovou. Po dni, kdy 
bylo slunečno a teplo, se počasí pokazi-
lo. Značně se ochladilo a foukal studený 
vítr. To se také odrazilo na účasti. Přesto 
se nás sešlo deset a vykročili jsme od kul-
turního střediska UFFO směr Nové Dvory. 
Naše trasa vedla po Promenádě kolem 
sportovního areálu Na Nivách na Humlák 
a přes Červený kopec do údolí Nových 
Dvorů. V restauraci Dvoračka jsme se 
chtěli ohřát a posilnit na další plánova-
nou etapu vycházky. Náš prvotní záměr 
byl dojít až k Pěti bukům, ale v restauraci 
bylo teplo a útulno, takže jsme setrvali 
a vycházku zde ukončili. Přesto to bylo 
velmi příjemné setkání a určitě naplánu-
jeme i další vycházku. 
Dne 9. května 2017 od 14:00 se koná 
členská schůze naší Místní organizace 
STP. Je zajištěno měření krevního tlaku 
a glykemie, přednáška pracovnice sociál-
ního odboru i kulturní vystoupení. Zveme 
všechny naše členy k účasti.

Výbor STP v ČR, z. s., MO Trutnov

Jednou z nejstarších listin přispívajících k čás-
tečnému poznání mlhou zahalených dějin 
Trutnova v lucemburské době je všeobecně 
známá darovací listina ze 14. dubna roku 
1313. Jan, řečený z Vartemberka, předává 
patronátní právo kostela ve Starém Trutnově 
klášteru na Zderaze (v Praze). Je jat milosr-
denstvím nad chudobou a bezvých odnos-
tí nuzných nemocných pro chybějící špitál 
v Novém Trutnově, který byl ve válečné době 
naprosto zničen nájezdníky ohněm. Pán má 
zbožné přání znovu obnovit řečený špitál, 
a tak chudákům pomoci a dát útěchu. 
Proto předává patronátní právo zmíněného 
kostela ve Starém Trutnově řádu křižovníků 
(Strážců Božího hrobu) na Zderaze se všemi 
výnosy lánů, polí a luk, dvou jatek, pekárny, 
výnosy tří ševcovských živností v Novém Trut-
nově – se všemi právy a darováním, aby řídi-
li špitál a byli schopni posloužit nemocným 
a slabým vším potřebným k životu a výživě 
(Regesta III, 55, 56, č. 133).  
Mezi svědky se nacházejí také tehdejší oby-
vatelé města, Lupold, soudce v Novém Trut-
nově, a Pekold, měšťan z Nového Trutnova. 
A kolik nemocných mohlo ve zdejším špitále 
najít útočiště a pomoc? Jak se níže dočítáme, 
v jiném dalším existujícím exempláři uvedené 
listiny má být dovětek „i našim následovní-
kům dědičným právem ukládáme s podmín-
kou, že řečení bratři (křižovníci) budou držet 
a starat se o deset nemocných, a to navždy“.     
Trutnovští pamětníci vzpomínají následovně: 
„Na konci Vodní ulice vpravo na druhé straně 
proti kinu bylo možno vidět románsko-gotic-
kou kapli obstavenou obytným domem. Ta 
kaple byla zbytek onoho špitálu křižovníků 
Božího hrobu z Prahy na Zderaze. Nejstar-
ší trutnovská stavba chráněná památkovým 
úřadem. Zbořena byla při stavbě komunistic-
kého paláce v 80. letech minulého století spo-
lu s celou ulicí Slezskou od kina až po dnešní 
parkoviště městského úřadu.“ 
Podle sdělení Mgr. Michaely Brixové z Oddě-

lení dokumentačních fondů a knihovny, Vald-
štejnské náměstí 3/62, Praha 1-Malá Strana, 
detašované pracoviště Horoměřická 2328/3, 
Praha 6, šlo v tomto případě o bývalý špitální 
kostel sv. Petra a Pavla čp. 8, Dolní Předměstí, 
náměstí 5. května. Nebyl to však onen původ-
ní raně gotický kostel patřící ke starému špi-
tálu, o jehož zničení se zmiňuje výše popsa-
ná listina z roku 1313. Ten stával Na Nivách. 
Podle této odbornice pamětníci vzpomínají 
pozdější kostel sv. Petra a Pavla postavený 
v letech 1497 – 1499 před Dolní branou, kde 
později vznikl i nový špitál. K dějinám této 
zajímavé památky se příležitostně vrátíme 
někdy v budoucnu. 

Mgr. Alena Křivská
kronikářka města Trutnova
Ilustrace: Miloš Trýzna

Vynikající reprezentace trutnovských gymnazistů 
v okresním kole SOČ
Začátkem dubna proběhlo na VOŠZ a SZŠ 
v Trutnově okresní kolo SOČ (středoškolské 
odborné činnosti), do kterého bylo nomino-
váno devět prací, z toho sedm předkládali 
studenti trutnovského gymnázia. Předložené 
práce účastníků musely mít veškeré náleži-
tosti odborné práce, hodnotily se především 
aktuálnost tématu, struktura, inovativnost 
řešení, využitelnost řešení, formální stránka, 
závěrečný komentář a přínos práce. Současně 
autoři obhajovali práci před osmičlennou ko-
misí odborníků a po vlastní prezentaci museli 
zodpovědět řadu dotazů, aby prokázali i širší 
orientaci v dané problematice. Snahou všech 
bylo získat doporučení k postupu do krajské-
ho kola SOČ, o čemž rozhodla nejen obsaho-
vá stránka práce a způsob zpracování, ale i již 
výše zmíněná obhajoba.
Přehled prací studentů Gymnázia Trutnov
Marek Kvarda – Pectus Excavatum (obor: lé-
kařství)
Daniel Mihatsch – Měření činitele zvukové 
pohltivosti v impedanční trubici (obor: fyzika)
Martin Hrubý – Zkoumání změn lesních eko-
systémů vlivem lidské činnosti (obor: lesnictví)
Michal Minařík – Katapult řízený mikroproce-
sorem Arduino (obor: elektrotechnika, elek-
tronika)
Vítek Udatný – Vývoj letového stabilizátoru 
a řídícího softwaru pro quadrocopteru s dál-

kovým ovladačem včetně provedení (obor: 
elektrotechnika, elektronika)
Jan Veselý – Pokladní systém pro penziony 
a restaurace (obor: informatika)
Karel Houška – Vojenská přítomnost v Trut-
nově 1918 – 1990 (obor: historie)
Z přehledu zvolených oborů je patrné, že 
gymnázium není školou, která připravuje 
studenty pouze ke studiu na humanitních 
fakultách, jak se nám snaží intenzivně pod-
souvat různí politici s cílem „nahnat“ žáky 
na odborné školy. Z uvedených sedmi žáků se 
jich šest na VŠ humanitního zaměření hlásit 
nebude. Současně se ptám, kde jsou práce 
SOČ z odborných škol, kterých v okrese není 
málo. Jedinou výjimkou byla práce v oboru 
zdravotnictví ze SZŠ v Trutnově.
Vystoupení všech našich studentů bylo vel-
mi kultivované, připravené a u členů komise 
sklidilo uznání. Poprvé v historii byly všechny 
práce doporučeny k postupu do krajského 
kola SOČ, které proběhne 11. 5. 2017 v Hrad-
ci Králové. Všem uvedeným studentů m patří 
poděkování za vynikající reprezentaci školy 
a věřím, že se některé práce prosadí i ve vyš-
ších kolech.

Karel Urban
garant školního kola SOČ

Špitál pro deset nemocných 
7. Balónkový ples 
s myšlenkou poděkování 
i pomoci Barmě

Jako již každoročně pořádala Základní ško-
la speciální a praktická škola Diakonie ČCE 
Vrchlabí, která má své odloučené pracoviště 
také v Trutnově, svůj 7. Balónkový ples. Ne-
jenže se jedná o tradiční akci pro naše žáky, 
studenty, jejich rodiče a přátele naší školy, 
smyslem letošního ročníku bylo z výtěžku ple-
su poskytnout dar na postní sbírku pro Bar-
mu. Na západě Barmy pomáhá Diakonie ČCE 
v uprchlických táborech lidem, kteří byli vy-
hnáni ze svých domovů vládou kvůli své etnic-
ké příslušnosti a náboženství. Etnické násilí se 
stupňuje a mluví se dokonce o genocidě říze-
né státem. Například v táboře Pauk Taw, kde 
pomáhá Diakonie od roku 2014, žije 4 000 
lidí odříznutých od světa. Tábor je dostupný 
jen lodí, ty ale lidé v táboře nemají. Nebudu 
přehánět, když napíši, že Diakonie přináší 
do jejich života naději. Dětem a učitelům po-
skytuje Diakonie učební a hygienické pomůc-
ky, opravuje provizorní školy, dospělým dává 
kuřata, rybářské sítě nebo je učí šít na šicím 
stroji, aby se mohli sami uživit. Nerozdává 
ale jen věci, ale také učí lidi zapojené do pro-
gramů, jak dar využívat, aby jim byl dlouho-
dobým přínosem a aby v budoucnu pomoc 
zvenčí nepotřebovali. V letošním roce plánuje 
Diakonie např. opravit 5 škol a podpořit 400 
domácností v samostatném živobytí. Jsme ve-
lice rádi, že se nám podařilo z výtěžku plesu 
zajistit sedmi školákům učební a materiální 
pomůcky na celý jeden rok. Všechny novinky 
o tom, jak probíhá postní sbírka, je možné 
nalézt na www.postnisbirka.diakonie.cz .

Mgr. Lenka Šimůnková
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Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR 
Jaro v naší organizaci probíhá ve znamení 
vzdělávání, kultury, rukodělné činnosti a tu-
ristiky. Navštívila nás certifi kovaná trenérka 
paměti paní Vachková se svým programem 
v rámci Národního týdne trénování paměti. 
Moc jí tímto děkujeme za příjemně strávené 
dopoledne. Na konci března jsme navštívili 
v hojném počtu představení Klicperova diva-
dla v Hradci Králové, detektivní komedii Kati. 
5. dubna proběhla v naší klubovně velikonoč-
ní dílnička, na které jsme si vytvořili jarní de-
korace. Poté jsme se ještě vydali na prohlídku 
legionářského vlaku na trutnovské vlakové 
nádraží. V předvelikonočním týdnu 11. dub-
na jsme si prošli křížovou cestu ve Voletinách. 
A co plánujeme? V posledním dubnovém týd-
nu vyrazíme jako každoročně do botanické 
zahrady, která bude tou dobou plná nádher-
ných motýlů. V květnu nás pak čeká výšlap 
do Adršpašských skal a menší výlety po trut-
novském okolí. Dne 19. května se naše orga-
nizace zúčastní Trutnovského dne pro rodinu.
Chcete-li se k nám příště přidat nebo potřebuje-
te radu, tak přijďte, setkáváme se každé ponděl-
ní dopoledne v budově úřadu práce, 3. mezipa-
tro, č. dveří 707. Informace na tel.: 778 702 410 
nebo na e-mailu: trutnov-odbocka@sons.cz
Posláním naší organizace je poskytovat kon-
krétní služby vedoucí k integraci zrakově 
postižených občanů do společnosti. Kromě 
volnočasových aktivit zprostředkováváme 
kontakt se společenským prostředím, pomá-
háme při vyřizování běžných záležitostí i při 
uplatňování práv a oprávněných zájmů. Na-
bízíme těžce zrakově postiženým občanům 
Trutnova bezplatný doprovod (na úřad, k lé-
kaři atd.). Tato služba je hrazena z příspěvku 
města Trutnov. Kromě těchto služeb provo-
zujeme i půjčovnu kompenzačních pomůcek.
„NEŽIJTE V TEMNOTĚ SAMI A PŘIJĎTE MEZI NÁS!“  

Adriana Teplá
SONS Trutnov

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 
BĚLUŇ
Pořádá PS Jiřího Wolkera, u obce Kohoutov - 
Vyhnánov, z Trutnova směr Dvůr Králové n. L.
Termín: 15. 7. – 28. 7. 2017
Cena: 2.850 Kč
Pro děti od 6 do 15 let
Srdečně zveme vaše děti na náš klasický letní 
dětský stanový tábor v srdci přírody u obce 
Kohoutov - Vyhnánov (od Trutnova 15 min. 
cesty autem). Ubytování je ve stanech s pod-
sadou, k dispozici je srub se zastřešenou jí-
delnou a stanový hangár. Kvalitní stravování 
(5x denně), pitný režim, pravidelná hygiena 
a pojištění zajištěno. Vše pod vedením a do-
hledem kvalifi kovaných táborových pracovní-
ků a zdravotníků.
Celotáborová hra: 
Cesta kolem světa za 14 dní
Přihlášky, foto a další informace: 
Lenka Malínská 
Web: http://www.tabor-belun.cz, 
e-mail: belun2.prihlasky@seznam.cz, 
tel.: 605 904 945

POZVÁNÍ ZE „STONOŽKY“
Děti z mateřské školy „Stonožka“, ul. 
Benešova, Trutnov 3, zvou babičky, dědeč-
ky, strýčky a tetičky, poříčské spoluobčany 
na AKADEMII KE DNI MATEK. Taneční, di-
vadelní i hudební vystoupení se uskuteční 
ve středu 17. 5. 2017 od 9:30 v budově 
mateřské školy.
Na všechny se moc těšíme!

Sportovci s mentálním postižením

MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH
Petr Petira (15 let), žák Mateřské školy, Zá-
kladní školy a Praktické školy, Trutnov, se 
ve dnech 26. 3. – 1. 4. 2017 zúčastnil Mistrov-
ství světa ve sjezdovém lyžování v Gourette 
ve Francii. V obřím slalomu, super-G a kom-
binaci obsadil krásné 9. a 10. místo v Evropě 
a 11. a 13. místo na světě, při účasti závodní-
ků z 8 zemí světa. Děkujeme za vzornou re-
prezentaci a gratulujeme!

Mgr. Karin Hladká
zástupkyně ředitele

Od chvíle jejich příjezdu (5. 4.) až po jejich od-
jezd (6. 4.) beze zbytku až po okraj, ba měrou 
vrchovatou naplnili manželé Táborští pomy-
slný pohár našeho očekávání. Kdo se s nimi 
potkal, setkání nelitoval! 
Dopolední „Pohádkové nepohádky“ Josefa 
Čapka, a to hned ve dvou uvedeních, přinesly 
radost i poučení jak 150 žáčkům z 1. – 3. tříd 
trutnovské ZŠ V Domcích, tak jejich učitelské-
mu doprovodu. Divadýlko Trdýlko na ZUŠce, 
jako dějiště vtipného i lehce mravokárného 
pořadu Táborských, „praskalo ve švech“ smí-
chy i potleskem. Odpoledne s Táborskými se 
odehrálo (opět v Trdýlku) ve znamení volnější 
besedy nad tématy: příprava na profesní roli 
herce, herecká studia, pracovní uplatnění her-
ce, herecké slasti i strasti. Někteří z účastníků 
projevili svou solidní diváckou či posluchačskou 
znalost rozmanitých hereckých výstupů Miro-
slava Táborského, tedy divadelních, fi lmových, 
rozhlasových, televizních – včetně jeho vysoce 
hodnotného průvodcovství v dokumentárních 
cyklech. Řeč se stočila i na problematiku sou-
časného českého dabingu, na rodinné soužití 
dvou herců, na udělení prestižní Goyovy ceny 

Miroslavu Táborskému na konci 90. let. Emotiv-
ně se vzpomínalo na pedagogické mistrovství 
prof. Spáčila na pražské DAMU, na talentova-
nou osobnost nedávno zesnulého divadelního 
režiséra Jana Borny, ale i na 15 Miroslavových 
rolí ve hře Blázinec, kterou nedávno uvedlo 
i trutnovské UFFO.
Před večerní besedou, pořádanou jako zážitko-
vý pořad pro učitele ze ZŠ V Domcích a trutnov-
ské ZUŠ, navštívil herecký pár malířské ateliéry 
Roberta Fürbachera a Jiřího Gruse a pokochal 
se reprezentativními prostorami a výzdobou 
Haasova paláce. A samotná beseda? Pohlazení 
po duši, sdílení prameniště léčivé energie! Tak 
vyznělo více jak dvouhodinové úsměvné i při-
měřeně fi lozofující posezení s obdivuhodnými 
umělci, pro které herecké povolání zůstává 
neopotřebovanou, stále svěží seberealizací, 
splněným snem i každodenní výzvou k novým 
dobrodružstvím. Dobrodružstvím na cestě 
k dalším hereckým (i životním) rolím, tedy záro-
veň na cestě k nám, divákům i posluchačům …
Táborští, děkujeme!

Mgr. Jaroslav Dvorský

Jeden den s Miroslavem a Kateřinou Táborskými na ZUŠ Trutnov

DĚTI DO 1OO CM V DOPROVODU RODIČŮ ZDARMA
AKCÍ VÁS PROVEDE LUCIE PETERKOVÁ (MODERÁTORKA ČRO HRADEC KRÁLOVÉ)

E-MAIL: INFO@PIVOFEST.CZ / TEL.: 777 642 OO9 
VSTUPENKY ONLINE WWW.KUPVSTUPENKU.CZ

ZÁKAZ VSTUPU SE ZVÍŘATY

WWW.PIVOFEST.CZ

1O/6 2O17

No Name

Komunál

Ivan Mládek  
& Banjo Band

Police Symphony  
Orchestra

Heebie Jeebies
Bohadlo Band | EFF

14O Kč
PŘEDPRODEJ

15O Kč
NA MÍSTĚ

pít se bude

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

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

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

Konec školního roku na SVČ Trutnov při-
chází oproti školám s měsíčním předsti-
hem, a tak během května chceme ukázat 
výsledky celoroční snahy dětí a vedoucích 
zájmových útvarů estetického i tanečního 
oddělení. 

Hudební přehlídka
Výuku na hudební nástroje bereme jako 
představení hudby dětem se snahou, aby si 
ji zamilovaly a objevily, že mohou nástroj 
zvládnout tak, aby si muzicírování skvěle 
užily. Dramatická tvorba je oblastí, v níž 
mohou děti naplno projevit svůj tempe-
rament a proměnit ho ve výkon, za který 
si vyslouží potlesk nejen od dospělých. Zá-
jmová činnost slouží ke smysluplnému trá-
vení volného času, ale také může v dítěti 
objevit skrytý talent.
Májové představení malých i větších hu-
debníků a divadelníků jsme oproti loňské-
mu roku umístili do kukátkové scény SCT 
UFFO Trutnov, které kvalitou jevištních 
technologií - scénického osvětlení, ozvuče-
ní sálu -nepochybně přispěje k vysokému 
diváckému komfortu. Na přehlídce vystou-
pí členové kroužků Píšťalka, Klávesové ná-
stroje, Kytary začátečníci i pokročilí a nově 
i herci z dramatického kroužku Dividlo. 

Termín: čtvrtek 11. května 2017
Čas: 17:00
Místo: SCT UFFO Trutnov
Vstupné: 70 Kč/osoba 
Předprodej: Recepce SCT UFFO Trutnov 
od 18. 4. 2017

Taneční přehlídka
Tato akce se stala velmi oblíbenou, a to 
převážně mezi rodiči vystupujících dětí, 
ale i ostatní veřejností. Je to nejen vyvr-
cholení celoroční činnosti všech tanečních 
souborů působících při SVČ Trutnov, ale 
také jedinečná možnost vidět všechny ta-
nečníky na jednom místě. Vystoupí zde 
Předškoláček I a II, Naila, Klobouček, Ro-
deo I a II, Sarra I, II a III, TS Angeles mini, 
mladší a starší, Uprockers, Ice Dancers, 
Mama Team. Předškoláček I vystoupí pou-
ze v prvním představení. Některé soubory 
mají připravené dvě i tři choreografi e po-
dle věku a pohybové připravenosti zúčast-
něných. Jako hosta přivítáme tanečnice 
z polské Świdnice. Letošní ročník nabídne 
dostatečnou diváckou kapacitu i komfort 
tím, že bude probíhat formou dvou sa-
mostatných představení. Vstupenky jsou 
k dostání pouze v předprodeji v recepci 
SCT UFFO.
Počet míst na jednotlivá představení je 
limitován kapacitou hlediště, neváhejte 
tedy se zakoupením vstupenek.
Termín: pondělí 15. května 2017 
Čas: 1. představení 15:30 – 17:00 

2. představení 17:30 – 19:00 
Vstupné: 70 Kč/osoba
Předprodej: Recepce SCT UFFO Trutnov 
od 18. 4. 2017

Přehlídky SVČ

Kontakt: sarka@svctrutnov.cz tel.: 776 341 208

Vytvořte si  pítko pro ptáky, 
nádoby na rostliny,  zahradní 
osvětlení nebo zvonkohru.

2. května  2017 16.30 hod. 
druhá lekce bude dohodnuta s 
účastníky.
keramická dílna SVČ Trutnov
400,- Kč/obě lekce

Termín:

Místo:
Cena:

Vhodné pro začátečníky
a pokročilé, pro dospělé

i rodiče s dětmi

KERAMIKA
DO ZAHRADY

„Świdnica Junior 2017“
21. mezinárodní soutěž modelů
Na sto čtyřicet modelářů přijelo vystavit 
své výrobky do polské Świdnice 25. – 26. 
března 2017. Soutěž s výstavou pořádal 
swidnický kulturní dům mládeže a tamní 
klub plastikových modelářů. Mezi tři sta 
jedenácti výtvory byly i ukázky prací dětí 
ze SVČ Trutnov. Kroužky železničních 
a plastikových modelářů se soutěže 
zúčastnily s dvaceti objekty a přivezly zpět 
do Trutnova krásná ocenění. 
Kategorie železniční modely:
1. místo Jonáš Melichar
2. místo Tadeáš Vojtěchovský 
Kategorii Junior - plastikové modely: 
1. místo Pavel Koryťák
dvě 2. místa  Adam Kábrt 
Ve své kategorii byli oceněni i dospělí - 
Jan Nešněra, vedoucí kroužku Plastikové 
modelářství, získal dvě první místa. 

Okresní soutěž ve zpěvu
Letos se konal již šestnáctý ročník této 
nepostupové přehlídky. Na okresní kolo 
v úterý 21. a ve středu 22. března přijely 
zazpívat děti ze Dvora Králové nad 
Labem, Batňovic, Úpice, Trutnova, Žacléře, 
Rudníku, Rtyně v Podkrkonoší, Bernartic, 
Bílé Třemešné i Hostinného. Školních kol 
v celém regionu se zúčastnilo 344 zpěváků. 
V krásných prostorách budovy Základní 
umělecké školy Trutnov se rozezněly dětské 
hlasy vítězů školních kol a odborná porota 
udělila ocenění nejlepším a vyzdvihla 
pěvecké výkony ostatních řadou čestných 
uznání.

První místa získali: 
0. kategorie – sólo
Hana Možíšová – ZŠ R. Frimla, Trutnov 

1. kategorie – sólo
Dorotka Hamplová – ZŠ Schulzovy sady, 
Dvůr Králové nad Labem

1. kategorie – duo
Dorotka Hamplová, Vendula Baudischová 
- ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad 
Labem

2. kategorie – sólo
Julie Melicharová – ZŠ Batňovice 

2. kategorie – duo
Vanesa Šenfeldrová, Barbora Síbrová – ZŠ 
Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem

3. kategorie – sólo
Kateřina Vodičková – MěG a SOŠ Úpice

3. kategorie – duo
Kateřina Vodičková, Valerie Dvořáková – 
MěG a SOŠ Úpice

4. kategorie – sólo
Jitka Křišťáková – ZŠ a ZUŠ Rtyně 
v Podkrkonoší

4. kategorie – duo
Jitka Křišťáková, Tomáš Fofonka – ZŠ 
a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší

Vítězům srdečně blahopřejeme k jejich 
pěveckým výkonům a děkujeme porotě, 
že se ujala nelehkého úkolu rozhodnout, 
který výkon ocenit. Na závěr je třeba 
dodat, že díky podpoře 
Královéhradeckého 
kraje mohla být 
soutěž realizována.
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Trutnov v 19. století
Postavení trutnovského ostrostřeleckého 
sboru se v roce 1836 upevnilo úředním roz-
hodnutím, že jejich dosavadní privilegia na-
dále trvají a není třeba je změnou panov-
níka dávat znovu potvrzovat novým císa-
řem Ferdinandem. Postavení trutnovských 
střelců zesílilo i vydáním reskriptu „Regu-
lace měšťanských a střeleckých sborů Čech“ 
z 25. dubna. Ta se trutnovského střelecké-
ho útvaru žádnými změnami nedotkla. Byl 
spolu s dvěma dalšími střeleckými útvary 
zařazen do 1. třídy, v době, kdy mnohé 
podobné střelecké sbory byly rozpouštěny 
nebo ve svých právech omezeny. 

20. srpna 1836 se trutnovští ostrostřelci 
po rozloučení s manželkami a dětmi ode-
brali z Horního Předměstí ke korunovaci 
císaře Ferdinanda v Praze. Z Trutnova odjeli 
v povozech k Jaroměři a odtud do Pouchova 
u Hradce Králové. Tady se seřadili se střel-
ci z Broumova, kteří Trutnovským sdělili, že 
nebudou do Hradce Králové vpuštěni, do-
kud neprovedou například na svých unifor-
mách a kloboucích nařízené úpravy. Místní 
krejčí a střelci z Broumova pak tyto naří-
zené změny prováděli. Neshody, které tím 
vznikly, měla odstranit deputace jednáním 
u krajského hejtmana. Tvořili ji především 
trutnovský střelecký hejtman Johan Peyer 
a broumovský střelecký hejtman Pollak. Při 
tomto jednání si počínal velmi energicky 
hejtman Peyer. Ten se důrazně vyjádřil tak, 
že střelci, zneuctěni uvedenými omezeními, 
do Hradce nevtáhnou. Až když byla přísluš-

ná opatření proti broumovským střelcům 
zrušena, oba útvary, trutnovský a broumov-
ský, do Hradce vtáhli. Provedeno to pak bylo 
slavnostně se všemi poctami, se zaopatře-
ním, pohoštěním a ubytováním. 

22. srpna 1836 byl císař, ubytovaný v bis-
kupské rezidenci, slavnostně uvítán špalí-
rem (uličkou) trutnovských a broumovských 
střelců, za burácení děl a mnohatisícového 
shromáždění lidu. 23. srpna si císař po účas-
ti na mši svaté prohlédl pevnostní zařízení, 
dále důstojnické prostory a zbrojnici. Po ná-
vratu do biskupské rezidence se pak věnoval 
vyřizování státních záležitostí. Odpoledne 
představil hradecký biskup císaři početné 
duchovenstvo, důstojnický sbor, krajský per-
sonál, učitelský sbor gymnázia, představitele 
hradeckého magistrátu a vybrané osobnosti 
města.

Rok 1837 skončil v Trutnově veřejným smut-
kem. 9. prosince zemřel náhle na srdeční 
záchvat ve městě velmi oblíbený dlouholetý 
starosta Rudolf Johan Polak. Jeho nástup-
cem se stal roku 1838 Franc Pisetzký ze Dvo-
ra Králové. Do Trutnova vstoupil slavnostně 
za doprovodu trutnovského magistrátu, 
měšťanské deputace a školní mládeže. Nový 
starosta se jen zpočátku jevil jako opravdo-
vý přítel obyvatel města – provedl některé 
změny v uniformách střelců, zavedl pamětní 
knihu střeleckého útvaru. Jeho další opatře-
ní ho dostávaly do velkých rozporů s měšťa-
ny a ostrostřelci a skončí jeho odvoláním. 

Antonín Just

POHLEDY DO MINULOSTI
Školské zařízení pro DVPP 
Královéhradeckého kraje 
pracoviště Trutnov
KVĚTEN
Dítě s PAS v mateřské škole
Program je realizován ve spolupráci s ALPA 
Praha, Střední Čechy, o. s., a je vhodný pro 
všechny zájemce, kteří pracují s dětmi s PAS.
4. 5. 2017, 9:00 – 16:00, OA Trutnov, Malé 
náměstí 158 
Poplatek: 1.600 Kč. S sebou přineste přezůvky. 

Zásady koncepční práce vychovatele II
9. 5. 2017, 8:00 – 13:30, OA Trutnov, Malé 
náměstí 158 
Poplatek: 700 Kč. S sebou přineste přezův-
ky. Přihlášky do 30. 4. 2017. 

Tvorba www stránek pomocí HTML a CSS
12. a 19. 5. 2017, 9:00 – 13:30, OA Trutnov, 
Malé náměstí 158 
Poplatek: 1.000 Kč. S sebou přineste přezů-
vky. Přihlášky do 4. 5. 2017.

Pozitivní myšlení v praxi
17. 5. 2017, 8:00 – 13:00, OA Trutnov, Malé 
náměstí 158 
Poplatek: 500 Kč. S sebou přineste přezův-
ky. Přihlášky do 10. 5. 2017.

Poruchy komunikace a vztahů v rodině
23. 5. 2017, 9:00 – 13:30, OA Trutnov, Malé 
náměstí 158 
Poplatek: 700 Kč. S sebou přineste přezův-
ky. Přihlášky do 15. 5. 2017.

Více informací: stierandova@cvkhk.cz, 
mob. 720 516 096.

Ing. Stanislava Stierandová   

SPORT
Z pověření VV ČKA a pod záštitou města 
Trutnova pořádá TJ Lokomotiva Trutnov – 
oddíl kuželek

Mistrovství ČR v kuželkách 
pro rok 2017 
kategorie: JUNIOŘI

Termín:  29. – 30. dubna 2017
Místo konání: Kuželna TJ Lokomotiva Trut-
nov, Náchodská 532, 541 03 Trutnov 3
Předpis: Hraje se dle Sportovně technic-
kých předpisů kuželkářského sportu a dle 
rozpisu MČR 2017 Junioři
Systém: Soutěží se o dva tituly – titul Mistra 
ČR (kombinace), titul Mistra ČR na 120 hs 
V kvalifi kaci startuje 36 hráčů v disciplíně 
120 hs přes čtyři dráhy.

TJ Lokomotiva Trutnov a město Trutnov 
přeje všem účastníkům pěkné výkony a di-
vákům velký sportovní zážitek! 
Ředitel turnaje: Petr Holý ml., tel.: 
603 494 834, petr.holy@humlak.cz, www.
kuzelkytrutnov.cz

Mgr. Roman Kyncl
předseda oddílu kuželek Trutnov

Plaveš a běháš? 
Přijeďte bojovat 
na krajské přebory 
ZŠ a SŠ v aquatlonu

Dne 4. 5. 2017 z pověření OR AŠSK ČR 
a ve spolupráci s ČTA pořádá Školní spor-
tovní klub Letadlo při ZŠ kpt. Jaroše, 
Trutnov, Gorkého 38, okresní a krajské 
kolo v aquatlonu. „Velká cena Trutnova 
v aquatlonu“ je vypsaná pro jednotlivce ZŠ 
a SŠ v kategoriích:
a) I. D, CH: 1. až 3. ročník ZŠ (2007 až 2010) 
b) II. D, CH: 4. až 5. ročník ZŠ (2005 až 2007)
c) III. D, CH: 6. až 7. ročník ZŠ (2003 až 2005) 
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
d) IV. D, CH: 8. až 9. ročník ZŠ (2000 až 2003) 
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
e) V. D, CH: 1. až 4. ročník SŠ, studenti řád-
ného denního studia (1997 až 2001)

Jednotlivé kategorie budou závodit 
na těchto distancích:
Kategorie I. D, CH – 25 m plavání VZ 
a 400 m běh
Kategorie II. D, CH – 50 m plavání VZ 
a 800 m běh
Kategorie III. D, CH – 100 m plavání VZ 
a 1500 m běh
Kategorie IV. D, CH – 100 m plavání VZ 
a 1500 m běh

Kategorie V. D, CH – 200 m plavání VZ 
a 2000 m běh

Tato sportovní akce se bude konat v Trut-
nově již podruhé. Plavecká část proběhne 
v krytém plaveckém bazénu a běhat se 
bude na atletickém stadionu. Pořadí bude 
určeno součtem časů z plavecké a běžecké 
části závodu. Závodníci v jednotlivých ka-
tegoriích budou bojovat o tituly krajských 
přeborníků, medaile, diplomy a věcné 
ceny. Přihlášky přijímá ředitel závodu do 
2. 5. 2017. Propozice a přihláška na www.
zskptjarose.cz .
Ředitel závodu a garant akce: Mgr. Petr Ka-
rajanis, DiS., kontakt: aquatlon@zskptjaro-
se.cz, tel.: 737 915 734.

CYKLISTICKÁ ČASOVKA 
DO VRCHU PRO ŽÁKY 
ZŠ A SŠ
se pojede v pátek 5. 5. 2017. Tuto soutěž 
připravili s podporou Královéhradecké-
ho kraje organizátoři ze Střední prů-
myslové školy Trutnov. Zájemci se mo-
hou přihlásit prostřednictvím své školy. 
Propozice závodu najdete na strán-
kách: www.spstrutnov.cz .

Karel Čichovský
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TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
www.lokotrutnov.cz 

 JUDO

Bratrovražedný souboj Bradlera a Žižky 
o medaili v Budapešti
Společně urazili přes pět set kilometrů 
do Budapešti, aby si to nakonec v souboji 
o medaili rozdali mezi sebou. Vladimír 
Žižka a Rudolf Bradler reprezentovali 
v sobotu 25. 3. 2017 trutnovské judo 
na mezinárodním mistrovství Maďarska 
masters. Turnaje se zúčastnilo 300 
závodníků z 15 zemí. Trutnovští judisté 
shodně zápasili v kategorii M2 ve váze 
do 81 kg. Vladimír Žižka svůj úvodní souboj 
prohrál s pozdějším vítězem Maďarem 
Panovicsem. V opravných bojích se mu 
ovšem dařilo a vyšvihl se do bitvy o bronz. 
Rudolf Bradler postupoval vítězně až 
do semifi nále, kde prohrál na výrok 
rozhodčích, a tak i jeho čekal zápas o třetí 
místo s pikantní příchutí. Trutnovák versus 
Trutnovák. Po velké bitvě vyšel z tohoto 
souboje vítězně Rudolf Bradler, kterému 
tak maďarský šampionát bude doma 
připomínat bronzová medaile.
XIII. ročník - Velká cena České Skalice
V sobotu 8. 4. se konal XIII. ročník VC České 
Skalice v judu. Zúčastnilo se 154 závodníků 
a závodnic z 11 oddílů z ČR. Náš oddíl 
Lokomotivy reprezentovalo 9 judistů a bylo 
z toho krásných 8 medailí. Mláďata Tadeáš 
Turičík, Richard Kulka, Lukáš Veselý. Mladší 
žáci Michal Žilka, Marek Novák, Ethan 
Brar a David Šopinec. Starší žák Michal 
Imerlišvili. Nejlépe si vedli a zlatou medaili 
vybojovali Richard Bureš (5 zápasů/5 
vítězství), Ethan Brar (2/2) a David Šopinec 
(3/3). Druhé místo vybojoval Lukáš Veselý 
(3/2). Na třetím místě skončil Richard Kulka 
(4/3), Tadeáš Turičík (4/2), Michal Žilka (2/0) 
a Michal Imerlišvili (5/3). 

 PLAVÁNÍ

Plavci Lokomotivy na jablonecké Velké 
ceně byli 39krát na bedně 
Během víkendu 1. – 2. 4. bojovali trutnovští 
plavci o medaile na již 28. ročníku Velké 
ceny Bižuterie Jablonec nad Nisou, kde 
o nejvyšší mety usilovalo téměř 400 plavců 
z 32 oddílů. 
Třicetičlenná výprava závodníků Lokomo-
tivy předvedla opět vynikající výkony a vy-
lovila dohromady 10 zlatých, 12 stříbrných 
a 17 bronzových medailí. Navíc obsadila 
ještě dalších šestnáct krásných, leč neoblí-
bených „bramborových“ příček.
Mezi největší borce patřili: Aleš Umlauf 
(2-1-2), Helča Blahová (2-1-1), Tom Haufer 
(2-1-1), Jakub Pásler (1-1-3), Kája Šolínová 
(0-2-0), Kryštof Pásler (0-1-3), Tomáš Ha-
velka (0-1-1), Verča Hůlková (0-1-0), Eliška 

Šutriepková (0-1-0), Adéla Barvínková (0-0-
2), Lucka Kraková (0-0-1) a Domča Brádlo-
vá (0-0-1). Z menších dětí se blýskly Nikol 
Kirschová (1-2-0), Vanda Stejskalová (1-0-2) 
a Terka Bischofová (1-0-0).
Plavkyni Šimánovou zařadili do resortního 
centra sportovců 
Za své výkony v minulé sezóně byla 
oceněna Klára Šimánová zařazením 
do resortního centra Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, které 
sídlí na Strahově. Zařadila se tak po bok 
Martiny Elhenické, která již třetím rokem 
na Strahově i trénuje. V nedávné minulosti 
byly v resortním centru Ministerstva vnitra 
zařazeny Alžběta Řehůřková, Barbora 
Morávková, Aneta Pechancová, Martina 
Elhenická a Jana Zaplatilková. „To jen 
dokresluje náš dlouhodobě fungující 
systém přípravy,“ poznamenal trenér 
Pavel Pokorný. Jeho svěřenkyně bude 
i nadále trénovat v Trutnově a závodit 
za oddíl Lokomotivy. „Z resortního centra 
bude mít však další podporu sportovního 
charakteru v podobě vybavení, možnosti 
zahraničních závodů a soustředění. Záleží 
jen na Kláře, jak s touto šancí do budoucna 
naloží,“ vysvětlil trenér Pokorný. Zatím má 
šestnáctiletá plavkyně našlápnuto skvěle.

Příměstský tábor „Léto s Lokomotivou“
TJ LOKO Trutnov pořádá pro děti z Trutnova 
a okolí již 32. ročník letního příměstského 
tábora „Léto s Lokomotivou“.
Termín: 24. – 28. 7. 2017
Cena: 1.500 Kč 
Bližší informace na www.lokotrutnov.cz 
nebo na tel. 603 383 285.

MEBYS Trutnov, s. r. o.

Adresa: Na Lukách 463, 541 01 Trutnov, 
tel.: 731 516 744
Tenisový areál otevře venkovní tenisové 
kurty již v dubnu 
V dubnu se poprvé otevřou venkovní teni-
sové kurty, a to v závislosti na počasí. Kaž-
doroční „jarní údržba“ tenisových dvorců 
proběhla pod taktovkou odborné fi rmy 
a pro návštěvníky, ale i sportovní nadšen-
ce je zde k dispozici prozatím 5 tenisových 

kurtů. Kurty 3 a 4 musí ještě projít jarní 
údržbou. Provozovateli sportovního zaří-
zení MEBYS TRUTNOV, s. r. o., se během 
krátké doby podařilo opět připravit spor-
tovní areál pro sportovce, ale především 
pro běžné návštěvníky, které čekají nejen 
vizuální (stavební) změny, ale především 
je zde možnost prověřeného rezervační-
ho systému. Těšíme se na vaši návštěvu. 
Pro pohodlné využívání tenisového are-
álu je zde možnost platby na účet 115-
1843400277/0100.

DEN od do
cena/
hod./
kurt

od do
cena/
hod./
kurt

Pondělí 08:00 14:00 70 Kč 14:00 20:00 100 Kč

Úterý 08:00 14:00 70 Kč 14:00 20:00 100 Kč

Středa 08:00 14:00 70 Kč 14:00 20:00 100 Kč

Čtvrtek 08:00 14:00 70 Kč 14:00 20:00 100 Kč

Pátek 08:00 14:00 70 Kč 14:00 20:00 100 Kč

Sobota 08:00 20:00 70 Kč    

Neděle 08:00 20:00 70 Kč    

Provozní doba sportovního areálu pro 
veřejnost:
Pondělí – neděle  08:00 – 20:00
Obsazenost kurtů a REZERVACE naleznete 
na www.sportoviste-trutnov.cz/ 

Sauna i posilovna jsou v permanenci
Provozovatel sportovních zařízení MEBYS 
TRUTNOV, s. r. o., chce touto cestou podě-
kovat návštěvníkům, kteří navštěvují areál 
krytého bazénu. V zimním, ale i jarním ob-
dobí si návštěvníci našli čas na relaxaci v na-
šich saunách i soláriu. Nezaháleli ovšem ani 
návštěvníci, kteří ve velké míře začali vyu-
žívat posilovnu, která ač v malém prostoru, 
skýtá mnoho možností k protažení a posí-
lení celého těla. Kardio-zóna s běžeckým 
pásem, spinerem a orbitrackem jsou pro 
sportovce vítaným zpestřením. 

Provozní doba FITNESS

Pondělí 
pátek

  9:00 – 21:00
(odevzdání klíčů 
na recepci 21:00)

Sobota 10:00 – 20:00
(odevzdání 
klíčů 20:00)

Neděle 10:00 – 18:00
(odevzdání klíčů 
18:00)

 Provoz sauny Oddělené 
sauny

Společné 
sauny

Pondělí 10:00 – 21:00 10:00 – 21:00 19:00 – 21:00

Úterý 10:00 – 21:00 10:00 – 21:00  

Středa 10:00 – 21:00 10:00 – 21:00  

Čtvrtek 10:00 – 21:00 10:00 – 19:00 19:00 – 21:00

 Pátek 10:00 – 21:00 10:00 – 21:00  

Sobota 10:00 – 20:00 10:00 – 18:00 18:00 – 20:00

Neděle 10:00 – 18:00 10:00 – 16:00 16:00 – 18:00

* mimo dobu společného saunování 
probíhá saunování odděleně v dámské 

i pánské části
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 MUAY-THAI
Jakub Klauda na Souboji Titánů zvítězil
31. 3. 2017 se v Plzni konal „SOUBOJ TITÁNŮ“ 
– jedna z nejprestižnějších akcí v ČR. Zároveň 
se zde konalo i velké mezinárodní fi nále EML 
(Evropské Muay-Thai ligy) ve váhové kategorii 
-76,2 kg.  Jakub Klauda z HIGHLANDERS SPAR-
TAK TRUTNOV se postavil proti německému 
bojovníkovi Jakobu Stybenovi ve váhové kate-
gorii -91 kg a dle plných pravidel Muay-Thai 
na 3 x 3 minuty, a to v super fi ghtu. Jakob Sty-
ben je několikanásobný účastník a medailista 
z MS a ME I.F.M.A. a mistr Německa v K-1. Ja-
kub nastoupil do prvního kola velmi nejistě a 
bohužel nepředvedl žádné dobré kombinace. 
Styben vždy po útoku svazoval vše do klinče, a 
tak nedával Jakubovi šanci bojovat na distanc. 
Ve druhém kole již Jakub zařadil vyšší rych-
lostní stupeň a podařilo se mu několik velmi 
tvrdých kombinací, a získal si tak nejen sou-
peřův respekt, ale především body u rozhod-
čích. Třetí kolo již Jakub tlačil jako „buldozer“. 
První kolo Jakub prohrál, třetí bylo 100% naše 
– druhé kolo bylo na rozhodčích. Rozhodčí 
nakonec zvedl ruku Jakubovi a verdikt 3:0 na 
body nikoho nenechal na pochybách, kdo je 
tady vítěz.

Jakub Klauda se umístil v anketě „Sportovec 
Královéhradeckého kraje 2016“
Jakub Klauda z oddílu HIGHLANDERS SPARTAK 
TRUTNOV se zúčastnil slavnostního vyhlášení an-
kety Nejúspěšnější sportovec Královéhradecké-
ho kraje, které se uskutečnilo v KC Aldis v Hradci 
Králové 28. 3. 2017. Bylo zde vyhodnoceno 57 
úspěšných sportovců, kolektivů, trenérů, instruk-
torů a značkařů. Výběr sportovců a osobností byl 
proveden z 86 návrhů zaslaných jakoukoliv fy-
zickou nebo právnickou osobou, a to výběrovou 
komisí, která byla složena z řad funkcionářů a 
mediálních partnerů. Jakub byl nakonec vybrán 
do úzkého profi lu oceněných a skončil na 8. 
místě z deseti vybraných sportovců. Můžeme si 
myslet, že by měl rozhodně na lepší umístění, 
ale berme to tak, že thajský box není ještě stále 
vnímán a zakořeněn tak jako tradiční olympijské 
sporty, ač jeho výkon z ME jediné světové orga-
nizace I.F.M.A. byl vynikající. Je to velký úspěch 
nejen pro domácí oddíl, ale i pro C.M.T.A. jako 
střešní organizaci tohoto sportu. Sportovec roku 
Královéhradeckého kraje se konal již po dvacáté 
šesté. První ocenění proběhlo již v roce 1976 a 
v dnešní podobě probíhá anketa od roku 2008.

 GYMNASTIKA
Krajský přebor ve sportovní gymnastice 
ve znamení dvaceti postupů na republiku
Úspěšný závod mají za sebou gymnastky a 
gymnasté Spartaku Trutnov. V neděli 9. 4. 

2017 se v tělocvičnách ZŠ Komenského sešlo 
sedm desítek závodících, aby poměřili svo-
je síly v gymnastickém čtyřboji při krajském 
přeboru ČASPV. Závodilo s v šesti věkových 
kategoriích a trutnovský oddíl si zajistil cel-
kem dvacet postupů na Mistrovství ČR, které 
se bude konat 12. – 14. 5. 2017 v Doubí u Tře-
boně. Zlatou medaili a titul krajského přebor-
níka získali Šimon Krátký, Pavlína Hellingero-
vá, Natálie Kolínová, Sabina Chaloupková a 
Eliška Slavková. Ze stříbra měli radost Andrea 
Houtová, Matyáš Vogler, Barbora Oravcová a 
Alena Hauptová. Bronzovou příčku vybojova-
li Antonín Škoda, Karolína Slavíková a Lenka 
Tylová. Úspěchem je taktéž postupové čtvrté 
místo Niny Jezdinské. Trutnovská gymnastika 
a teamgym má před sebou do prázdnin ještě 
náročný závodní program, čekají je ještě dvě 
teamgymové soutěže v Praze a Brně a již zmi-
ňovaná republiková soutěž ve sportovní gym-
nastice jednotlivců a družstev.

 PREDATORS CF CROSS FIT
Bestie Open I./2017
V sobotu 8. 4. 2017 se v tělocvičně CrossFit 
Pardubice rozléhal řev Bestie. WOD, které 
si hlavní organizátor Martin Štěpánek pro 
úvodní závod oblíbené série crossfi tových 
závodů Bestie Open nachystal, byly na první 
závod opravdu moc „pěkné“. Závod Bestie 
Open I./2017 odstartoval v sobotu v 9:45 a at-
leti z oddílu Predators CF nechyběli. Predators 
reprezentovali Jiří Svoboda, Stanislav Nouza, 
Patrik Jindra a Tomáš Hovard, který měl ten-
to závod spíše jako test svého těla, jak velký 
dopad na něj měla čtyřměsíční přestávka a 
několik antibiotik. S trénováním mohl napl-
no začít dva týdny před závody. Pro Standu 
a Jirku to byly druhé závody celkem a ti jeli 
sbírat cenné zkušenosti. Patrik Jindra skvě-
le zabojoval, jen nebýt švihadla a vesla, kde 
ztratil cenné sekundy. Letošní sezóna pro něj 
určitě vypadá slibně. A jak kluci dopadli ze 47 
chlapů? Tom byl na 22. místě, Patrik na 24., 
Jirka na skvělém 42. a Standa na 46. místě.  

ČTYŘI MEDAILE Z M-ČR 
PRO TRUTNOVSKÉ 
KARATISTY
V neděli 26. 3. 2017 se ve sportovní hale Tře-
beš v Hradci Králové konalo Mistrovství ČR 
SKIF v karate. Tento vrcholný turnaj byl záro-
veň kvalifi kační na ME. SKBU Trutnov repre-
zentovali závodníci Dominik Majera, Ondřej 
Maňhal, Marek Šípek a Anna Marie Wagne-
rová. V soutěži kata se musí cvičit přesně dle 
požadavků SKIF. V kumite se soutěží v jed-
notlivých věkových kategoriích bez rozdílů 
hmotnosti. Navíc systém hodnocení je pouze 
na dva body, tzn. že zápas je ukončen po zis-
ku jednoho iponu nebo dvou wazari. Zápasí  
se pouze o jedno třetí místo bez možnosti 
repasáží (oprav). Omezeny jsou i chrániče, za-
kázány jsou chrániče nohou. V náročné kon-
kurenci se po vynikajících zápasech dokázali 
prosadit všichni závodníci trutnovského klu-
bu, když Ondřej Maňhal a Marek Šípek obsa-
dili ve svých kategoriích druhá místa a Domi-
nik Majera a Anna Marie Wagnerová místa 
třetí. Výbornými výsledky se kvalifi kovali na 
květnové Mistrovství Evropy, které proběhne 
v Hradci Králové.  

Tomáš Souček 
předseda SKBU Trutnov, z. s.

„U LETADLA“ SE ŠPLHALO 
O TITULY KRAJSKÝCH 
PŘEBORNÍKŮ
Dne 14. 3. 2017 se konal 9. ročník krajského 
kola ve šplhu základních a středních škol 
Královéhradeckého kraje. Velkou cenu 
Trutnova ve šplhu pořádali pedagogové ze ZŠ 
kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, v prostorách 
nově zrekonstruované školní tělocvičny. 
Do závodu se prezentovalo 20 čtyřčlenných 
družstev. O tituly krajských přeborníků přijela 
bojovat téměř stovka dívek a chlapců ze ZŠ 
a SŠ v kategoriích družstev a jednotlivců. 
Chlapci ZŠ kategorie IV. soutěžili ve šplhu 
na laně do výše 4,5 m bez přírazu nohou, 
start ze stoje. Dívky ZŠ kategorie IV. závodily 
ve šplhu na tyči do výše 4,5 m s přírazem nohou, 
start ze stoje. Chlapci SŠ kategorie V. šplhali 
na laně do výše 4,5 m bez přírazu nohou, 
start ze sedu. Pro dívky SŠ byl připraven šplh 
na tyči opět do výše 4,5 m s přírazem nohou, 
start ze stoje. Na všechny sportovce čekala 
čtyři soutěžní kola. Do soutěže družstev se 
zapisovaly součty dvou nejlepších časů tří 
nejrychlejších závodníků. V soutěži jednotlivců 
se závodníkům sčítaly dva nejrychlejší pokusy.
Poprvé v devítileté historii této soutěže byly 
pro sportovce připraveny zbrusu nové šplhací 
konstrukce včetně lan a tyčí, které snesou ta 
nejpřísnější kritéria s ohledem na bezpečnost 
a komfort sportovců během vlastního výkonu.
Jednotlivci i družstva bojovali o tituly nejen 
krajských přeborníků, poháry, medaile, ale 
i o zajímavé věcné ceny. Vítězná družstva 
chlapců a dívek SŠ kategorie V. si navíc 
zajistila postup do fi nále Poháru AŠSK ČR, 
které se konalo 23. až 24. 3. 2017 v Holešově.
Na fi nále potvrdila svoji extratřídu Marie 
Berčíková z Gymnázia Trutnov, když získala 
mistrovský titul v kategorii jednotlivců 
a ustanovila nový český rekord. Ten má nyní 
hodnotu 2,27 sekundy!
Akci podpořil Královéhradecký kraj v rámci 
„Podpory reg ionálních soutěží pro děti 
a mládež v Královéhradeckém kraji“, město 
Trutnov, fi rmy CASIA, spol. s r. o., Autostyl, a. 
s., V Sport Trutnov, VITAR Sport, s. r. o., Red 
Bull a KR AŠSK ČR. 
Fotogalerie, výsledky: www.zskptjarose.cz

Mgr. Petr Karajanis, DiS.
ředitel soutěže a garant akce 

Trutnovské slalomy 
s novou loděnicí
Ahoj vodáci a příznivci divoké vody, srdeč-
ně Vás zveme 29. a 30. dubna do Trutnova 
- Poříčí, kde se na Úpě pojedou již tradiční 
Trutnovské slalomy, letos poprvé se záze-
mím nové loděnice. Trutnovské slalomy mají 
v celé republice ze všech závodů ve vodním 
slalomu nejdelší tradici. Pořádáme je již 
po 53. bez přerušení a věříme, že v této tra-
dici budeme dále pokračovat.
Vypadá to, že by letos mohla být i slušná voda, 
na horách je sněhu zatím dostatek, tak by i le-
tošní závody mohly být na kvalitní vodě, která 
nám v minulých letech tolik chyběla. Pokud je 
v Úpě dostatek vody, jedná se o jednu z nej-
kvalitnějších přírodních slalomových tratí v re-
publice, kde se nechá kvalitně jezdit. K vidění 
budou všechny lodní kategorie, včetně obno-
vené kategorie C2mix (posádku deblkánoe 
tvoří muž a žena).
Přijďte se všichni pobavit a podpořit trutnov-
ské vodáky, kteří se v peřejích Úpy utkají se 
závodníky z celé republiky.  

Pavel Míl
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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 prac. dny), 731 143 002 (víkend)
e-mail: utulek@trutnov.cz, 
informace: Odbor ŽP MěÚ, p. Hejna, 
tel.: 499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz

Úplnou nabídku útulku najdete na we-
bových stránkách města: 
http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/
utulek-pro-opustene-a-zatoulane-psy

Návštěvní doba:
pondělí  13:00 – 16:00
středa  13:00 – 16:00
sobota  11:00 – 13:00

Pro případné dárce fi nanční hotovosti máme 
č. ú. 6015-124601/0100 VS 288 u Komerční banky 
v Trutnově. Všichni psi jsou očipováni, oočkováni 
kombinovanou vakcinací, odčerveni a prohléd-
nuti veterinárním lékařem. Noví majitelé po za-
placení poplatku 500 Kč dostanou i očkovací prů-
kaz a jsou po dobu tří let osvobozeni od placení 
poplatku ze psa. V případě nalezení opuštěného 
nebo zatoulaného psa na území města Trutnova 
můžete kdykoliv zavolat Městskou policii Trutnov, 
tel. 156 nebo 499 813 064, která se o psa postará. 

Jiří Hejna 
Odbor životního prostředí

NABÍDKA OPUŠTĚNÝCH PSŮ

17_022

17_042

Dovolujeme si oslovit všechny sportovní nad-
šence a pozvat je na již čtvrtý ročník ABB Trut-
novského půlmaratonu, který se bude konat 
v termínu 10. 6. 2017. Zázemí již tradičně po-
skytne nádherné prostředí trutnovského leso-
parku. Závod bude probíhat na pětikilometro-
vých okruzích se startem, cílem a občerstvovací 
stanicí na „Paradráze“. Pokud si netroufnete 
na půlmaraton, můžete se zúčastnit běhu na 
5 nebo 10 km. Generální partner, společnost 
ABB, letos opět vypsal pro své zaměstnance 
speciální závod, který se běží jako memoriál 
Tomáše Dutky. V letošním roce navíc rozšiřu-
jeme nabídku tratí pro děti, předškoláci pobě-
ží 100 m, děti 6 – 10 let 800 m a 10 – 14 let 
1 600 m, na všechny bude v cíli čekat sladká 
odměna. Ti, co si chtějí máknout a přitom se 
nechtějí zúčastnit závodu, se mohou zúčast-
nit 5 km nordic walking s Vitarem. Na všechny 
potom čeká doprovodný program, o který se 
bude starat dětské krizové centrum Andra No-
mia. Na dospělé pak v cíli čeká limonáda nebo 
iontový nápoj v podobě tradičního trutnovské-

ho piva Krakonoš. Jak je vidět, na své si přijde 
opravdu každý.
Jelikož se jedná o terénní maraton, trať se vine 
po zpevněných lesních cestách, je přehledně 
označena a její profi l je uzpůsoben tomu, aby 
jej bez větších problémů zvládli i účastníci z řad 
širší veřejnosti, kteří se sportu věnují jen pro 
radost. Pokud tedy zrovna nepatříte mezi ur-
putné závodníky, kteří se snaží ušetřit každou 
vteřinku, můžete se kochat krásnou přírodou 
a plnými doušky nasávat nejen čerstvý vzduch, 
ale i výjimečnou atmosféru tohoto netradiční-
ho masového závodu.
Ve startovním poli budou mimo jiné fi gurovat 
i ostřílení závoďáci z Kasper-Swix Teamu, kteří 
se jistě postarají o perfektní a napínavou po-
dívanou. Takže ať už zavážete kecky na uzel, 
přišpendlíte startovní číslo nebo jen vezmete 
řehtačku a přijdete zafandit, máte se na co těšit 
a určitě Vás rádi uvidíme! Přihlásit se můžete 
zde: http://www.pulmaratontu.cz/ 

Kasper-Swix Team

4. ROČNÍK ABB TRUTNOVSKÉHO TERÉNNÍHO PŮLMARATONU 
NA PARADRÁZE SE BLÍŽÍ

LETNÍ taneční kemp 2017 
ReBels team Trutnov
Rebels team Trutnov již šestnáctým rokem po-
řádá letní taneční kemp v Bílé Třemešné od 
18. do 25. 8. 2017 pro děti ve věku 4 – 20 let. 
Po celé soustředění přítomni lektoři z Prahy, 
Hradce Králové aj. Děti si vyzkouší různé taneč-
ní styly: Hip Hop, Street dance, Zumba, Aerobic, 
Rokenrol - dívčí formace apod. Doprovodným 
programem jsou různé soutěže, např. Miss 
ReBelka, Miss účes, stezka odvahy, míčové hry 
+ výlety: projížďka na koních, návštěva ZOO 
a dvorského koupaliště, Zvičina. Strava zajiš-
těna 5x denně ve školní jídelně + pitný režim. 
Cena kempu činí 3.900 Kč. Pokud bude mít kdo-
koliv chuť a čas strávit příjemné chvíle ve spo-
lečnosti našeho oddílu, neváhejte nás kontak-
tovat na mobilu 725 960 971.

David Laušman

ABB
TRUTNOVSK Ý

www.pulmaratontu.cz

10 | 6 | 2017
Areál 
Paradráha 
Trutnov

Start hl. 
závodu
12:00

STUDENTI GYMNÁZIA TRUTNOV 
JSOU OKRESNÍMI MISTRY 
V HALOVÉM FOTBALE
ŠSK při Gymnáziu v Trutnově uspořádal ve své 
sportovní hale tradiční okresní fi nále v halo-
vém fotbale, kterého se letos zúčastnilo devět 
týmů. Soutěž je velmi prestižní a vítězství je 
cennou trofejí. Do semifi nálových dvojic se 
kvalifi kovaly týmy, které skončily na prvních 
dvou místech ve skupinách. Ze skupiny A to 
byla z 1. místa SPŠ Trutnov, na druhém místě 
se umístila SOŠ a SOU Trutnov. Ve skupině B 
zvítězil domácí výběr Gymnázia Trutnov  před 
SŠIS Dvůr Králové n. L.
Výsledky 
Semifi nále: Gymnázium Trutnov – SOŠ a SOU 
Trutnov 1:0, SPŠ Trutnov – SŠIS Dvůr Králové 
n. L. 0:1.
V utkání o 3. místo už SPŠ Trutnov nezaváhala 
a zvítězila nad SOŠ a SOU Trutnov 1:0, fi nále 
pak bylo jednoznačnou záležitostí pro tým 
Gymnázia Trutnov, který porazil SŠIS Dvůr 
Králové n. L. 3:1. Nejlepším střelcem byl vy-
hlášen Huynh Ngoc Think Vuong z Gymnázia 
Trutnov, nejlepším brankářem Josef Těžký ze 
SPŠ Trutnov a nejlepším hráčem Marcel Ště-
pánek ze SŠIS Dvůr Králové n. L.
Konečné pořadí: 1. Gymnázium Trutnov, 
2. SŠIS Dvůr Králové n. L., 3. SPŠ Trutnov, 
4. SOŠ a SOU Trutnov
Gymnázium Trutnov reprezentovali: Pavel 
Žák, Patrik Brejcha, Jakub Karmáček, Huynh 
Ngoc Think Vuong, Tomáš Petr, Tomáš Kraus, 
Daniel Veseleňák, Vítězslav Kun

Karel Urban
předseda ŠSK při Gymnáziu Trutnov
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