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Během letních prázdnin se trutnovské ško-ly a školky dočkaly řady oprav. Zatímco školní lavice byly prázdné, zedníci, elektri-káři a další pracovníci se pustili do práce. „Letní měsíce jsou nejvhodnější dobou na nejrůznější opravy a rekonstrukce v bu-dovách škol. Na letošní rok se naplánovaly akce za téměř 10 milionů korun,“ říká Ivan Adamec, starosta města Trutnova.Základní škola v Poříčí má novou fasádu, která město vyšla na téměř 2 miliony ko-run. V Základní škole R. Frimla byla nain-stalována úspornější LED svítidla a oprave-ny podlahy, to vše za více než 1,5 milionu korun. „Co se týče nového osvětlení, jde nejen o úsporu energie, ale také o techno-logii svítivosti, která je dětskému zraku při-rozenější a tedy i šetrnější,“ uvedl Dušan Rejl, vedoucí Odboru sociálního MěÚ Trut-nov.V ZŠ V Domcích byla za necelých 700 tisíc korun kompletně zrekonstruována podla-ha ve školní kuchyni. „Ta bude lépe odolá-vat náročnému zatížení v provozu školní kuchyně. Díky vlastnostem nově použitých materiálů se na nové podlaze i při rozlité tekutině téměř nedá uklouznout, navíc je pružnější a tedy mnohem šetrnější při celo-denním stání zaměstnanců kuchyně,“ do-dává Dušan Rejl.Ve sportovní hale ZŠ Komenského bylo opraveno a natřeno dřevěné obložení. Na začátku října budou opraveny také spr-chové boxy. „Během října a listopadu se škola navíc dočká opravené střešní krytiny. Všechny tyto akce budou stát více než půl milionu korun,“ upřesňuje trutnovský sta-rosta.Opravy se týkají také několika pracovišť Mateřské školy Trutnov. Za více než 600 ti-síc korun se opravilo vytápění v MŠ Gorké-ho. Na MŠ V Domcích byla kompletně vy-měněna střešní krytina v hodnotě 840 tisíc korun a v MŠ v Horním Starém Městě v Úp-ské ulici se zrekonstruovala čtyři venkovní schodiště. „Do konce srpna by dále měla být dokončena oprava střechy na historic-ké budově Haasova paláce, kde sídlí Zá-kladní umělecká škola Trutnov. Oprava město vyjde na necelé 3 miliony korun,“ dodává Ivan Adamec.Mgr. Michaela Dědková

Sundávání draka  
V sobotu 30. září, den po svátku drakobijce sv. 
Michala, sejmeme draka z věže Staré radnice. 
Akce je jako každý rok zaměřena na děti, 
které si rády hrají. Připravujeme 15 herních 
a soutěžních stanovišť. Hrát se bude o drobné 
ceny a dobrý pocit z úspěšných výsledků. 
Zahraje nám k tomu živá hudba a připraveny 
budou drobnosti k mlsání, ale i limonádka 
a pivko jemnostpána Krakonoše.
V případě nepříznivého počasí se schováme 
v podloubí a klidně přečkáme až do 16:00 
do samotného SUNDÁNÍ DRAKA! Ten bude pro 
potěchu dětí vystaven k pořízení památečních 
fotografi í na velikém stole.
Takže v sobotu od 14:00. Přijďte pobejt!
Těšíme se na Vás.

Členové spolku Trutnov – město draka

Pozvánka na slavnostní 
odhalení sousoší
Srdečně Vás zveme v sobotu 9. 9. 2017 
ve 14:00 na slavnostní odhalení repliky sousoší 
Tanec smrti, které je součástí památníku pad-
lých v 1. světové válce. Původní dílo od Emi-
la Schwantnera bylo veřejnosti představeno 
11. 9. 1932. Do dnešní doby se však nedochova-
lo, protože bylo v roce 1942 odvezeno do hutí 
a zpracováno pro německé válečné potřeby. 
K výročí odhalení původní sochy a v rámci 
konání Dnů evropského dědictví tak bude od-
halena replika od sochařky Pauliny Skavove. 
Součástí akce bude i pietní akt za účasti histo-
rických uniformovaných jednotek. 

-rl-

Foto: Ota Ryšavý
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PŘES LÉTO SE V TRUTNOVSKÝCH 
ŠKOLÁCH OPRAVOVALO
Během letních prázdnin se trutnovské školy 
a školky dočkaly řady oprav. Zatímco školní 
lavice byly prázdné, zedníci, elektrikáři 
a další pracovníci se pustili do práce. 
„Letní měsíce jsou nejvhodnější dobou 
na nejrůznější opravy a rekonstrukce 
v budovách škol. Na letošní rok se 
naplánovaly akce za téměř 10 milionů 
korun,“ říká Ivan Adamec, starosta města 
Trutnova.
Základní škola v Poříčí má novou fasádu, 
která město vyšla na téměř 2 miliony 
korun. V Základní škole R. Frimla byla 
nainstalována úspornější LED svítidla 
a opraveny podlahy, to vše za více než 
1,5 milionu korun. „Co se týče nového 
osvětlení, jde nejen o úsporu energie, 
ale také o technologii svítivosti, která 
je dětskému zraku přirozenější a tedy 
i šetrnější,“ uvedl Dušan Rejl, vedoucí 
Odboru sociálního MěÚ Trutnov.
V ZŠ V Domcích byla za necelých 700 
tisíc korun kompletně zrekonstruována 
podlaha ve školní kuchyni. „Ta bude lépe 
odolávat náročnému zatížení v provozu 
školní kuchyně. Díky vlastnostem 
nově použitých materiálů se na nové 
podlaze i při rozlité tekutině téměř nedá 

uklouznout, navíc je pružnější a tedy 
mnohem šetrnější při celodenním stání 
zaměstnanců kuchyně,“ dodává Dušan 
Rejl.
Ve sportovní hale ZŠ Komenského bylo 
opraveno a natřeno dřevěné obložení. 
Na začátku října budou opraveny také 
sprchové boxy. „Během října a listopadu se 
škola navíc dočká opravené střešní krytiny. 
Všechny tyto akce budou stát více než 
půl milionu korun,“ upřesňuje trutnovský 
starosta.
Opravy se týkají také několika pracovišť 
Mateřské školy Trutnov. Za více než 600 
tisíc korun se opravilo vytápění v MŠ 
Gorkého. Na MŠ V Domcích byla kompletně 
vyměněna střešní krytina v hodnotě 840 
tisíc korun a v MŠ v Horním Starém Městě 
v Úpské ulici se zrekonstruovala čtyři 
venkovní schodiště. „Do konce srpna by 
dále měla být dokončena oprava střechy 
na historické budově Haasova paláce, kde 
sídlí Základní umělecká škola Trutnov. 
Oprava město vyjde na necelé tři miliony 
korun,“ dodává Ivan Adamec.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

ROČNÍK 25 SRPEN 29. 8. 2017
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KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

září
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
23. 9. 2017 OD 10:00 - RUKOPISNÉ DNY
náměstí T. G. Masaryka
www.hankuv-dum.cz 

Pořádá Společnost česko-německého 
porozumění Trutnov – Krkonoše, z. s., 
u příležitosti 25. výročí založení spolku 
a 10. výročí partnerství mezi městy Lohfel-
den a Trutnov. Akce se koná pod záštitou 
starosty Trutnova Ivana Adamce.

PÁTEK 29. 9.
Slavnostní zahájení v Uffu
Uffo 15:00 – 19:00
prezentační stánky partnerských měst,
aktivity pro děti, prodejní stánky, ukázka
juda, pivo Krakonoš, wursty z Lohfeldenu,
vegetariánský stánek

ZUŠ 15:00 – 19:00
16:30 vernisáž, výstava obrázků dětí z part-
nerských měst

Muzeum Podkrkonoší 15:00 – 19:00
promítání historických fotografi í měs-
ta Trutnova s přednáškou v 17:30 (PhDr. 
Ondřej Vašata)

Mateřské centrum KAROlínka 15:00 – 19:00
výtvarná dílnička, zázemí pro nejmenší
divadélko 16:00, 17:00, 18:00

Kino Vesmír
promítání německých fi lmů s českými titul-
ky, vstupné: 30 Kč

17:00 Velký sen/Der ganz große Traum 
(počátky fotbalu v Německu)
19:30 Životy těch druhých/Das Leben der 
Anderen (oscarový snímek)

SOBOTA 30. 9.
Uffo 9:30 – 15:00
prezentační stánky partnerských měst, 
aktivity pro děti, prodejní stánky,
ukázka juda, pivo Krakonoš, wursty 
z Lohfeldenu, vegetariánský stánek
10:30 koncert kapely Krakonoška

ZUŠ 9:30 – 15:00
výstava obrázků dětí z partnerských měst

Muzeum Podkrkonoší 9:30 – 15:00
promítání historických fotografi í města 
Trutnova

Mateřské centrum KAROlínka 9:30 – 15:00
výtvarná dílnička, zázemí pro nejmenší
divadélko 10:00, 11:00, 13:00, 14:00

Workshop (15 - 19 let)
8:30 – 13:00 „Příběhy Trutnova“, GPS ques-
ting centrem města
přihlášky na bgztrutnov@seznam.cz, kapa-
cita omezena

Uffo 15:00
slavnostní zakončení

V Královéhradeckém kraji slouží zhruba 
1800 policistů v různých pracovních pozi-
cích. Jde o muže i ženy rozdílných věko-
vých kategorií, mezi nimiž jsou i ti, kteří 
této práci věnovali celý svůj produktivní ži-
vot. Není pochyb o tom, že práce policistů 
je náročnou, zodpovědnou a prospěšnou 
službou veřejnosti, která je motivována 
vzájemnou podporou, respektem, uzná-
ním a důvěrou. Policie v Královéhradec-
kém kraji přijímá nové posily, jež se stanou 
nedílnou součástí fungujícího týmu, které-
mu není bezpečnost osob, jejich majetku, 
ochrana veřejného pořádku a předcházení 
trestné činnosti lhostejné. 
Délka dovolené, doba služby, fi nanční pří-
jem a další benefi ty
Příslušník policie má k dispozici za rok šest 
týdnů dovolené. Zároveň lze v odůvod-
něných případech upravovat časy výkonu 
služby, což je velkou výhodou pro ženy či 
muže, kteří pečují o děti. Služební příjem 
při nástupu do služebního poměru, tedy 
základní tarif včetně zvláštních příplatků 
přesahuje hranici 20.100 Kč hrubého. Už 
po složení služební zkoušky, tedy po třech 
letech, však dosáhne policista sloužící 
na základním útvaru, což je například ob-
vodní oddělení či pohotovostní a eskortní 
oddělení, na příjem okolo 25.000 Kč hru-
bého. Platná česká legislativa také počítá 
aktuálně i s tím, že po patnácti letech služ-
by má policista nárok k šesti týdnům do-
volené využít i dvoutýdenního ozdravného 
pobytu. Patnáct let je také hranice, po je-
jímž překonání náleží policistovi, který by 
se rozhodl z jakéhokoliv důvodu odejít ze 
služebního poměru, jasně defi novaný vý-
sluhový příspěvek, jenž mu bude vyplácen 
doživotně. 
Přijetí do služebního poměru není pro 
mnohé nic složitého
Policie ČR slouží veřejnosti, a to v mezích 
a způsoby, které jsou dány platnými záko-
ny. Stejně tak přijetí do služebního poměru 
či benefi ty spojené s pracovním angažmá 
jsou blíže popsány v zákonech. Hlavní pod-
mínkou pro přijetí je úspěšné absolvová-
ní přijímacího řízení, které předpokládá 
zdravotní, fyzickou a osobní způsobilost. 
Dalšími podmínkami jsou rovněž trestní 
bezúhonnost a české občanství. Po třech 
letech služby a úspěšném složení služební 
zkoušky je policistovi prodloužena délka 
pracovního poměru na neurčito. 

Policie ČR v Trutnově

HRADEC KRÁLOVÉ 
1. – 2. 9. 2017 - SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY
www.slavnostikralovnyelisky.cz  
2. – 3. 9. 2017 - XXIV. CZECH INTERNATIONAL AIR 
FEST 2017 – CIAF 2017
www.airshow.cz 

CHRUDIM
27. 8. – 3. 9. 2017 - ZLATÁ PECKA
www.chrudimsobe.cz 
8. – 10. 9. 2017 - CHRUDIMSKÉ OBŽÍNKY 2017
www.chrudisobe.cz 

MĚLNÍK
15. – 17. 9. 2017 - MĚLNICKÉ VINOBRANÍ
www.vinobranimelnik.cz 

NOVÝ BYDŽOV
15. 9. OD 15:00 - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 

„NOVOBYDŽOVSKÉHO STRAŠIDELNÉHO PARKU“
+ křest brožury Poznej město Nový Bydžov
www.novybydzov.cz
16. 9. 2017 OD 10:00 DO 20:00 - FOOD FESTIVAL 2017
www.novybydzov.cz

POLIČKA
11. – 16. 9. 2017 - MIME FEST
www.mimefest.cz 

VYSOKÉ MÝTO
8. – 9. 9. 2017 - MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
www.vysoke-myto.cz 
9. 9. 2017 - MĚSTSKÝ KUJEBÁCKÝ JARMARK
www.vysoke-myto.cz 

 Více naleznete v kalendáriu na 
www.vennamesta.cz 

ČESKO-NĚMECKÉ DNY V TRUTNOVĚ Být policistou je 
výzvou i šancí 

Fakulta veřejných politik Slezské university 
v Opavě, konzultační středisko Trutnov v ZŠ 
V Domcích 488, nabízí ještě několik volných 
míst. Realizuje zde studijní obor Veřejná 
správa a sociální politika. Ve třech ročnících 
bakalářského studia studuje na 70 studentů. 
V prvních dvou letech je studium placené 
(19.900 Kč za rok), jde o formu celoživotního 
vzdělávání, třetím rokem se forma překlápí 
do řádného kombinovaného studia, 
ukončeného státní bakalářskou zkouškou 
a bakalářskou prací.
Výuka probíhá v pátek a sobotu. V prvních 
dvou letech student dostává skripta 
a další pomůcky zdarma. Výuku zajišťují 
kvalifi kovaní učitelé Slezské university. 
Studium je ukončeno státními zkouškami 
a promocí v UFFU. Povinností studenta je 
plnit studijní požadavky.
O studium vzrůstá zájem poté, co se 
od státních i jiných zaměstnanců vyžaduje 
vyšší kvalifi kace než jen maturita. Studium 

není věkově omezeno, přibývají i mladí lidé 
nedlouho po maturitě, která je základním 
předpokladem. Město Trutnov má pro 
aktivity Slezské university značné pochopení 
a považuje ji za žádoucího partnera při 
budování image města.
Po skončení bakalářského studia je možné 
pokračovat ve výhodném dvouletém, zde 
realizovaném navazujícím magisterském 
studiu, které bylo získáno v roce 2015. 
Poplatek za jeden akademický rok zde 
činí 30.000 Kč, druhý rok není zpoplatněn. 
Studium je ukončeno napsáním a obhájením 
magisterské diplomové práce. Požadavkem 
pro absolvování tohoto typu studia je úspěšné 
absolvování bakalářského studia z různých 
typů společenských a sociálních studií. Přijímací 
zkoušky v obou typech studia se nekonají. 
Bližší informace u referentky S. Kotrbancové 
na e-mailu: kotrba.s@seznam.cz .

-VW-

Vysokoškolské studium (bakalářské 
i magisterské) v Trutnově
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ZÁŘÍ
PONDĚLÍ
8:30 – 14:00 Volná herna pro rodiče s dětmi
10:00 – 10:45 Svišti – cvičení pro maminky 
s chodícími 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 le-
žícími miminky (od 5 měsíců)
10:30 – 11:15 Broučci – cvičení pro maminky 
s lezoucími miminky
17:00 – 19:00 Keramické tvoření – kroužek pro 
dospělé. Pod vedením lektorky Andrey Onodi 
se naučíme pracovat s hlínou a dalšími materi-
ály. Koná se vždy v liché úterý v měsíci, vstupné 
je 180 Kč za lekci.
STŘEDA
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:15 – 10:00 Svišti – cvičení pro maminky s cho-
dícími dětmi
10:15 – 11:00 Opičky – cvičení pro maminky 
s dětmi od 2 let
16:30 – 17:30 Výtvarný kroužek – pro děti od 
4 do 7 let , lektorka Jana Švecová 
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 – 
společné muzicírování
15:30 – 16:30 BOBŘI – kroužek pro děti, všeo-
becná pohybová příprava pro děti od 3 do 6 let
16:10 – 16:55 Hudební stavebnice, Cvrček muzikant 
PÁTEK
8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky s dět-
mi, kreativní dopoledne
10:00 – 10:30 Výtvarná dílnička – pro rodiče s dětmi
SOBOTA  
Setkávání patchworkového klubu, informace 
Olga Lešáková, tel.: 605 545 160
Šití panenek z ovčí vlny, informace Lucie 
Pavlíček Migdalová, tel.: 605 720 011

Připravujeme:
PODZIMNÍ BAZAR v termínu od 10. do 13. 10. 2017 
Úterý 10. 10. prodej 9:00 – 17:00
Středa 11. 10. prodej 9:00 – 17:00 
Pátek 13. 10. výdej neprodaných věcí 9:00 – 17:00 
Přijímáme dětské (vel. 56 – 176) a těhotenské 
oblečení. Nepřijímáme kočárky a hračky. 
Výdej archů na domácí zapisování bude od září 
v pondělí, středu a pátek od 8:00 do 16:00 
nebo po telefonické do mluvě. Více informací 
na webu MC KAROlínka.
PODPŮRNÁ SKUPINA KOJENÍ – Setkání vede 
diplomovaná porodní asistentka Olga Fojtíková 
a dětská sestra a certifi kovaná laktační porad-
kyně Eva Havelková. 
Kdy: 11. 9. 2017 od 14:00 do 15:00. Vstupné je za po-
bytné, prosíme zájemce o nahlášení účasti v MC.
ODPOLEDNÍ KROUŽKY PRO DĚTI
VÝTVARNÝ KROUŽEK – ukázková hodina 20. 9. 
2017 od 16:30 do 17:30 (cena za pololetí 700 Kč)
BOBŘI – ukázková hodina 21. 9. 2017 od 15:30 
do 16:30 (cena za pololetí 700 Kč)
CVRČEK MUZIKANT A HUDEBNÍ STAVEBNICE – 
otvíráme nové skupiny pro Cvrčky muzikanty 
– první kontakt s houslemi, fl étnou, bubínkem 
a klávesovým nástrojem, zpěv. Určeno pro děti 
předškolního věku. Lekce probíhají ve středu 
od 13:30 a 15:15 a ve čtvrtek od 16:10 (časy jsou 
orientační). První informační schůzka společná 
pro všechny bude 13. 9. 2017 od 15:30. Infor-
mace: Drahomíra Tvrdíková, tel.: 603 150 473. 
Program Hudební stavebnice je zaměřen 
na hudební vzdělávání pro každého, kdo má 
zájem si doma zahrát písničku na klávesový 
nástroj, naučit se číst a psát noty atd. Vhodné 
pro děti od 6 let. Více informací na: hudebni-
stavebnice.cz  
Výuka hry na klávesové nástroje od 9 do 99 let 
– zaměřená na trénování sluchu a rytmu. Lek-
tor: Lukáš Chudoba. Více na www.lukaschudo-
ba.cz, sphinks@tiscali.cz, tel.: 602 702 360
Bližší informace o provozu na tel.: 721 474 188, 
736 677 236 nebo na www.mckarolinka.cz, 
e-mail: info@mckarolinka.cz                                                                                                    
    

Za mateřské centrum KAROlínka
Nicole Lisá

Mateřské centrum KAROlínka
Klub zdraví Trutnov 
zve všechny příznivce zdravého životního 
stylu na setkání u tématu: KOMUNIKACE 
2 – Řešení konfl iktů. 4. 9. 2017 v 17:30, bu-
dova CASD, ul. M. Majerové 86/10 (za ne-
mocnicí), lektor: Líba Jobová. Ochutnávka, 
možnost masáže šíje už v 16:30.                 
  
Témata na r. 2017
2. 10. – Bio produkty
6. 11. – Cvičení (příprava na zimu)
4. 12. – Vánoční inspirace

Matriční události 
v červnu a červenci 2017
Narozené děti
V měsíci červnu 2017 se v trutnovské nemoc-
nici narodilo 58 dětí, 31 chlapců a 27 děv-
čat. V červenci se narodilo 70 dětí, 29 chlapců 
a 41 děvčat. Z toho 21 děvčátek a 18 chlapců se 
v těchto dvou měsících stalo novými občánky 
města Trutnova.

Uzavřené sňatky
V měsíci červnu uzavřelo manželství 32 párů, 
z toho 2 sňatky byly uzavřeny ve Starých Bukách, 
1 ve Vlčicích, 1 ve Chvalči, 1 v Pilníkově 
a 1 sňatek byl uzavřen před orgánem círk-
ve. V červenci uzavřelo manželství 41 párů,
1 sňatek byl uzavřen v Hajnici,1 ve Chvalči, 
1 v Chotěvicích, 3 ve Starých Bukách 
a 2 sňatky byly uzavřeny před orgánem církve. 
Pro zajímavost dne 7. 7. 2017 bylo uzavřeno 
13 manželství. 

Úmrtí
V červnu zemřelo v Trutnově celkem 38 občanů, 
14 mužů a 24 žen. Z celkového počtu bylo 
16 úmrtí občanů Trutnova, 2 muži a 14 žen. 
Do matriční knihy vedené pro město Pilní-
kov bylo zapsáno 1 úmrtí, 1 bylo zapsáno 
ve Chvalči. V červenci zemřelo v Trutnově 
42 občanů, 25 mužů a 17 žen. Z toho 14 mužů 
a 9 žen byli trutnovští občané.

NEDĚLNÍ TANEČNÍ KURZY 
pro manželské páry a přátelské dvojice 

pro Vás připravili manželé Elschekovi, 
odborníci na slovo vzatí s dlouholetou 
zkušeností. 
V hezkém prostředí s příjemnou obsluhou 
v tanečním sále Restaurace Lhota u Trutno-
va. Od 3. 9. 2017 v 18:00 pro začínající páry. 
Cena: 12 lekcí po 2 hodinách – 1.500 Kč/
osoba, 5 lekcí po 2 hodinách 750 Kč/osoba. 
Kurzovné se vybírá při nástupu. 
Veškeré informace na telefonu 608 224 900.   

Tropik trhy Trutnov  
Prodej akvarijních ryb a rostlin, krmiv, 
techniky a dalších potřeb. Možnost prode-
je i jiných zvířat a rostlin. 
Místo: Národní dům, Trutnov
Datum: 2. 9. 2017 od 9:00 do 12:00 
Informace: www.tropik-trhy.cz
Pořadatel: Institut zážitkové pedagogiky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Fabrika Temný Důl – kulturní a vědecký spolek 
si Vás dovoluje pozvat na den otevřených 
dveří, který se uskuteční 28. 9. 2017 od 10:30 
v krásném industriálním areálu bývalé Dixovy 
brusírny v Temném Dole!
Program: koncerty kapel, loutkové diva-
dlo, prohlídka areálu, vernisáž obrazů, 
farmářský trh.
Více na www.FabrikaZije.cz

Významné životní jubileum
Dne 8. 8. 2017 se dožil 105 let pan Jiří Vysoudil. 
Dle dostupné statistiky je to nejstarší muž v České 
republice.
Pan Vysoudil bydlí v Trutnově v rodinném domku. 
Narozeniny oslavil v restauraci „Dvoračka“ v rodin-
ném kruhu. Za komisi pro občanské záležitosti přišla 
popřát předsedkyně komise. Ještě jednou srdečně 
blahopřejeme.

Za komisi pro občanské záležitosti 
Hana Jůzlová, předsedkyně komise

Jubilea 
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily 
v průběhu měsíce června a července při význam-
ných životních jubileích celkem 72 trutnovských 
spoluobčanů s gratulací, kytičkou a malým dárkem. 
Všem oslavencům při této příležitosti ještě jednou 
blahopřejeme. 

Petra Macková
úřednice matriky

KRÁTCE

POHOTOVOST – STOMATOLOGIE
Sobota, neděle, svátky od 8:00 do 12:00
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů: 

2. 9. a 3. 9. – MUDr. Jana Danielová, Černohor-
ská 85, Janské Lázně, tel.: 731 732 177
9. 9. a 10. 9. – MUDr. Simona Vykouřilová, zubní 
ordinace č. p. 35, Hajnice, tel.: 499 393 810
16. 9. a 17. 9. – Stovicek Dent, s. r. o., Komenské-
ho 821, Trutnov, tel.: 499 907 260
23. 9. a 24. 9. – MUDr. Věra Holubcová, Polská 
91/14, Trutnov, tel.: 499 879 116
28. 9. – MUDr. Magda Grätzová, zubní ordinace 
č. p. 25, Radvanice, tel.: 499 897 411
30. 9. a 1. 10. – MUDr. Ladislava Rudolfová, 
Havlíčkova 8/113, Trutnov, tel.: 499 811 550

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.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA



| | |4 Radniční listy  MĚSTSKÉ NOVINY srpen 2017

ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMUJÍ

Zastupitelstvo města Trutnova na zasedání 
dne 2. 5. 2017 přijalo usnesení č. 2017-71/3, 
kterým schválilo záměr města zveřejnit smě-
nu nemovitých věcí v majetku města Trutno-
va – pozemku označeného jako st. p. 11 o vý-
měře 594 m², jehož součástí je ve smyslu ust. 
§ 506 OZ stavba č. p. 6, pozemku označeného 
jako p. p. č. 29 o výměře 314 m², část pozem-
ku označeného jako p. p. č. 31/1 o výměře cca 
124 m², vše v k. ú. Lhota u Trutnova, v části 
obce Lhota a obci Trutnov, za nemovité a mo-
vité věci v areálu PKS Bojiště Trutnov, které 
jsou ve vlastnictví pana Michala Syrovátky 
s doplatkem za rozdílnou cenu nemovitých 
věcí ze strany pana Michala Syrovátky ve výši 
200.000,00 Kč. 

Věc nemovitá: budova č. p. 6 
Trutnov – Lhota (restaurace)
Pozemek označený jako st. p. 11 – zastavě-
ná plocha a nádvoří o výměře 594 m2, včetně 
všech součástí, které tvoří: budova č. p. 6 – ro-
dinný dům, pozemek p. p. 29 – zahrada (zem. 
půdní fond) o výměře 314 m2, část pozemku 
p. p. 31/1 – ostatní plocha (ostatní komunika-
ce) o výměře cca 124 m2 v k. ú. Lhota u Trut-
nova, v části obce Lhota, v obci Trutnov

K záměru je také možno podat připomínky 
nebo námitky písemným podáním, nejpozdě-
ji však do doby určené pro zveřejnění nabíd-
ky, tj. do 2. 10. 2017.
O konečném schválení směny s doplatkem 
rozhoduje zastupitelstvo města. Město Trut-
nov si vyhrazuje právo od záměru odstoupit 
či změnit podmínky.
Bližší informace obdržíte v kanceláři č. 408 
Městského úřadu Trutnov nebo na telefonu 
499 803 281.

Ing. Radek Hojný
vedoucí Odboru majetku města

I ve školním roce 2017/2018 nabízíme kurzy 
anglického jazyka pro veřejnost: 

Angličtina pro začátečníky 
(kurz pro úplné začátečníky)

Angličtina pomalu, ale jistě 
(pomalé tempo, důraz na opakování; vhodné 
pro úplné začátečníky, „věčné“ začátečníky a se-
niory)

Opakovací angličtina pro mírně 
pokročilé 
(kurz pro mírně pokročilé, jehož náplní je zopa-
kování základních časů, slovní zásoby a užiteč-
ných tematických celků) 

Kurzy budou probíhat ve dvou semestrech:
podzimní (září – leden) 16 lekcí (1x týdně 90 min)  
jarní (únor – červen) 16 lekcí (1x týdně 90 min)  
Maximálně 8 účastníků v kurzu.

Vyučující: Naďa Drygalská, tel.: 605 459 759, 
e-mail: nada.pavlu@centrum.cz

Cena: 
4 osoby v kurzu 3.100 Kč osoba za semestr
5 osob v kurzu 2.550 Kč 
6 osob v kurzu 2.150 Kč 
7, 8 osob v kurzu 1.950 Kč

V případě zájmu či jakéhokoliv dotazu neváhej-
te využít kontakt na vyučující.

Zastupitelstvo města Trutnova na zasedání 
dne 26. 6. 2017 přijalo usnesení č. 2017-70/3, 
kterým schválilo záměr prodeje nemovité věci.

Nemovité věci:
- pozemek označený jako st. p. 47 
o výměře 1034 m2, jehož součástí je 
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba č. p. 18 – 
objekt občanské vybavenosti (restaurace) 
včetně všech součástí, příslušenství 
a přípojek, a pozemek označený jako 
p. p. 93/1 o výměře 1206 m2, v k. ú. 
Voletiny, v části obce Voletiny a obci 
Trutnov, včetně příslušenství, v rozsahu 
znaleckého posudku ze dne 8. 8. 2014, 
se nabízejí k prodeji za dále uvedených 
podmínek. 
Úvodní cena pro jednání je 2.050.000,00 Kč.

Město Trutnov bude jednat o nabídce vyšší 
nebo stejné. S ohledem na dosavadní malý 
zájem o tuto nemovitost město Trutnov nevy-
lučuje jednání i o nižší nabídce.

Jedná se o víceúčelovou zděnou stavbu. 
Má dvě nadzemní podlaží s částečně využi-
tým podkrovím a je částečně podsklepená. 
V domě jsou dvě bytové jednotky a nebyto-
vý prostor – restaurace se sálem. K pozemku 
p. p. 93/1 jsou zřízena věcná břemena na zří-
zení, provozování a údržbu tepelných rozvo-
dů, právo zřízení stavby, údržby a provozová-
ní zemního kabelového vedení elektřiny NN 
a právo uložení a provozování stavby kanali-
začního sběrače.

Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém ří-
zení je složení kauce ve výši 50.000,00 Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude 
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude 
uskutečněn z důvodu na straně prodávají-
cího. V případě odstoupení od nabídky ze 
strany kupujícího propadá kauce ve prospěch 
města. Kauce musí být složena na účet měs-
ta, vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3629495, 
konst. symbol 0558. Do zprávy pro příjemce 
uveďte své jméno a příjmení, příp. název 
právnické osoby. 

K žádosti o odprodej žadatel musí doložit do-
klad o složené kauci, sdělení čísla účtu žada-
tele pro možnost vrácení kauce a dále ucha-
zečem podepsaný návrh Dohody o kauci 
a o smluvní pokutě dle závazného vzoru, 
jak je uveřejněn na elektronické úřední desce 
spolu s tímto oznámením. Neúspěšným ža-
datelům bude kauce vrácena. Kauce nebude 
úročena. 
Podmínkou prodeje je také složení celé kupní 
ceny před podpisem kupní smlouvy; v případě 
zájmu lze nejprve uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní.
Nabídky označené „NEOTVÍRAT!“ s heslem 
„Voletiny č. p. 18“ zasílejte v uzavřených 
obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFO-
RECEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, 
Trutnov, 541 16. Nabídky musí být doručeny 
nejpozději do 16. 10. 2017 - 12:00. Nabídky 
lze podat i osobně. V nabídce uveďte nabí-
zenou kupní cenu, způsob její úhrady, před-
pokládaný účel využití objektu, číslo účtu pro 
možnost vrácení kauce a kontaktní údaje. 
K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu 
o zaplacení kauce v požadované výši. Na na-
bídky, u nichž nebude kauce v požadované 
výši a ve stanovené lhůtě složena, nebude 
brán zřetel.  Otevírání nabídek bude prove-
deno dne 17. 10. 2017 v 8:00 v malém sále 
v suterénu Městského úřadu Trutnov. Žadate-
lé mohou být přítomni.
Ke schválení prodeje bude do zastupitelstva 
města předložena nejvýhodnější doručená 
nabídka.
O způsobu prodeje a konečném schválení 
prodeje rozhoduje zastupitelstvo města. Měs-
to Trutnov si vyhrazuje právo od záměru pro-
deje odstoupit či změnit podmínky.
Bližší informace obdržíte v Informační recep-
ci nebo v kanceláři č. 408 Městského úřadu 
Trutnov, tel. 499 803 281. 

Ing. Radek Hojný   
vedoucí Odboru majetku města

  ZPRÁVY Z MĚSTA

Omezení provozu na od-
dělení osobních dokladů 
a evidence obyvatel

Z důvodu nutné výměny podlahové kry-
tiny bude ve dnech 27. 9. 2017 až 2. 10. 
2017 uzavřeno oddělení osobních dokla-
dů a evidence obyvatel.
Od 3. 10. 2017 pak bude na oddělení 
osobních dokladů a evidence obyvatel 
opět zaveden běžný provoz.
Jakékoliv případné dotazy Vám rádi 
zodpoví pracovníci oddělení osobních 
dokladů a evidence obyvatel MěÚ Trut-
nov na telefonních číslech 499 803 220, 
499 803 115, 499 803 326, 499 803 224.
Děkujeme za pochopení.
 
Mgr. Leoš Křemenský
vedoucí Odboru správního

OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ

Kurzy anglického jazyka při ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov
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Mouka pro Trutnov 
„Jeho Veličenstvo Císař Karel posílá dvacetdva 
vagony mouky do Trutnova.“ Tento název 
nese sto let starý zápis v dosud živé Pamětní 
knize světelského děkanství (Liber memorabi-
lium Decanatus Swětensis) 1840 – dosud. 
V roce 1917 ještě zuřila v Evropě 1. světová vál-
ka. Stěžejní události těchto neblahých časů za-
znamenal ve své Válečné kronice, jež je součás-
tí zmíněné Pamětní knihy světelského děkan-
ství, tehdejší duchovní správce římskokatolické 
farnosti ve Světlé nad Sázavou, děkan Franti-
šek Kuhn. Při přepisu na počítači bylo do toho-
to dobového zápisu zmiňujícího Trutnov do-
plněno pouze chybějící sloveso „poslal“, jinak 
byl ponechán v původním znění, které nebylo 
korigováno ani jazykově upravováno. 

„Jeho Veličenstvo císař Karel poslal před něko-
lika dny (zpráva převzata z Národní Politiky ze 
dne 12. srpna 1917. č. 220.) zvláštního kurýra své 
Vojenské kanceláře do Trutnova, aby prozkou-
mal tamní poměry vyživovací. Vojenský auditor 
dr. von Schager přesvědčil se na místě o pomě-
rech, načež císař nařídil, aby bylo do politic-
kého okresu trutnovského zasláno 22 vagony 
mouky, z čehož deset vagonů je z Pešti a zbytek 
z úřadu pro výživu lidu, jelikož místodržitelství 
nemá dostatečných zásob. Tak to tedy dopadá. 
Císař sám musil zakročiti, přesvědčiv se vlastním 

poslem o krutosti nedostatku. Avšak tak jako 

v Trutnově jest to i ve všech ostatních městech 

království a nemůže býti jinak, když jen v čes-

kých okresích bylo loni zrequirováno pšenice 

8793, žita 9217, ječmene 12.920 a ovsa 12.910 

vagonů, dohromady 43.830 vagonů pouze obi-

lí. V tomto roce nuceně odvedly Čechy a Mora-

va přes 1,000.000 kusů dobytka hovězího.“ 

P. František Kuhn byl také básník, spisovatel 

a badatel, kterého velmi zajímaly nejstarší dě-

jiny kostela, kde působil. Díky jeho pečlivému 

výpisu jmen světelských kněží zaznamenaných 

v konfi rmačních knihách arcibiskupa Arnošta 

z Pardubic jsem se v roce 2007 poprvé setkala 

se jménem Konráda z Trutnova, nejznámější-

ho trutnovského rodáka lucemburské doby. 

Mgr. Alena Křivská

kronikářka města Trutnova

NOVĚ OTEVÍRÁME TYTO KURZY:
Název kurzu: Zkratka: Vyučující: Termín konání:
Angličtina pro úplné začátečníky AÚZ B. Kranátová Čt 16:30 – 18:00
Němčina pro úplné začátečníky NÚZ A. Báchorová Čt 16:30 – 18:00
Termín a dobu těchto kurzů lze případně upravit dle dohody s přihlášenými zájemci.
Budou zahájeny, pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců (tj. min. 4 do každého kurzu).
DÁLE BUDOU POKRAČOVAT TYTO KURZY:
Název kurzu: Zkratka: Vyučující: Termín konání:
Angličtina pro začátečníky  AZ K. Pitašová Po 16:00 – 17:30
Angličtina pro mírně pokročilé AMP P. Pitašová Čt 16:15 – 17:45
Angličtina pro středně pokročilé 1 ASP1 K. Pitašová St 16:30 – 18:00
Angličtina pro středně pokročilé 2 ASP2 P. Pitašová Út 16:30 – 18:00
Angličtina pro pokročilé 1 AP1 P. Pitašová Po 17:00 – 18:30
Angličtina pro pokročilé 2 AP2 L. Hašek Po 16:30 – 18:00
Angličtina pro pokročilé 3 AP3 B. Kranátová Po 16:30 – 18:00
Němčina pro mírně pokročilé NMP A. Báchorová Út 16:00 – 17:30
Němčina pro pokročilé NP E. Hejnová Čt 16:00 – 17:30
Francouzština pro mírně pokročilé FMP T. Zieliňski St 17:30 – 19:00
Polština pro pokročilé PP T. Zieliňski St 16:00 – 17:30
Pokud chcete mít jistotu, že budete zařazeni do Vámi vybraného kurzu, přihlaste se co 
nejdříve, nejpozději však do konce srpna 2017 na adrese: pitasova@gymnaziumtu.cz .
Podrobnosti o kurzovném najdete na www.gymnaziumtu.cz, případné dotazy na čísle 603 487 170. 
 

Na spolupráci s Vámi se těší                                    
Mgr. Petra Pitašová

JAZYKOVÉ KURZY NA GYMNÁZIU TRUTNOV
VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Běhej, skákej, házej rád, atletem 
se můžeš stát 2017
Ve středu 21. 6. 2017 zorganizovali členové atle-
tického oddílu TJ Lokomotiva Trutnov již tradič-
ní sportovní dopoledne pro děti z trutnovských 
mateřských škol. Na atletickém stadionu byla 
pro děti připravena stanoviště, kde si mohly 
ověřit svou fyzickou zdatnost. Hravou formou 
si děti vyzkoušely skok z místa, hod na cíl, běh 
přes žebřík, slalomový běh, překážkovou dráhu 
(běh pozadu, překážkový běh, skok snožmo). 
Rozmanitost aktivit na jednotlivých stanoviš-
tích a barevné pomůcky děti doslova nadchly 
a motivovaly je k úžasným výkonům, které pod-
pořilo i veselé povzbuzování ostatních malých 
atletů. Za své snažení získaly všechny děti di-
plom, medaili a malou sladkost. Odměnou pro 
všechny dospěláky byly rozesmáté a nadšené 
tvářičky malých závodníků.

Všichni víme, jak je důležité, aby se pohyb stal 
součástí zdravého životního stylu právě u našich 
nejmladších. Atletika je zaměřena na všestran-
nou pohybovou aktivitu. Běh, skok, hod jsou pro 
děti přirozené pohybové aktivity, které děti vy-
konávají spontánně a rády. Velký dík patří všem 
organizátorům, především paní Jitce Hurdálko-
vé, která je duší této akce, a učitelkám zúčast-
něných mateřských škol: MŠ Horská Srdíčko, MŠ 
Benešova Stonožka, MŠ Kryblická Sedmikráska, 
MŠ V Domcích Pohoda, MŠ Novodvorská Kytič-
ky, MŠ Žižkova Dráček a MŠ Gorkého Delfínek. 
 

Mateřská škola, Trutnov

Nabídka akcí pro veřejnost
- Kurz „Angličtina pro (věčné) začáteční-
ky“. Vždy ve středu - mírně pokročilí 15:30 
– 16:30, začátečníci 17:00 – 18:00. Možnost 
dopoledních lekcí od 10:00. První lekce 6. 9. 
2017, lze nastoupit i později. V případě zá-
jmu o dopolední lekce, více info a objedná-
ní na: jirikoun@seznam.cz; tel. 739 345 689. 
Vstupné dobrovolné. 
- Volnočasová aktivita pro maminky a jejich 
děti „Klub maminek“, vstupné dobrovolné. 
Info a objednání: vendy.z@centrum.cz; FB 
stránka: Klub maminek Trutnov. 
- Cestopis Libora Drahoňovského: Autosto-
pem na ruském Severu (v povodí Severní Dvi-
ny), v sobotu 7. 10. 2017 od 18:00. Vstupné 
dobrovolné. 
Všechny akce se konají na adrese: Sbor 
CASD, M. Majerové 86/10, Trutnov
 

Mgr. Jiří Koun 
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Sjednocená 
organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR 
O prázdninách jsme nezaháleli a podnikli jsme 
mnoho zajímavého. A protože léto je léto a byl 
by hřích zůstat zavřený doma, tak jsme vyráželi 
převážně do přírody. Někdy blíže, někdy dále, 
ale vždy se nám tam líbilo. Ať už šlo o Adršpaš-
ské skály, poznávací výlet do Jičína, procházku 
Obřím Dolem, výlet k našim sousedům do Ku-
dowe Zdroje, pěší zdolání trasy Pomezní Bou-
dy – Maršov, poznávací výšlap na přehradu Les 
Království či návštěvu naší organizace v Senior 
domě Beránek v Úpici.
Na září chystáme kromě obvyklých aktivit i se-
minář Braňte se! Bude se konat 20. 9. 2017 
na naší odbočce. Jedná se o projekt osvěty v ob-
lasti nekalých praktik prodejců, proti manipula-
ci ze strany rodinných příslušníků a dluhové pas-
ti pro seniory s těžkým zrakovým postižením.
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 hrazená z příspěvku 
města Trutnova. Kromě těchto služeb provo-
zujeme i půjčovnu kompenzačních pomůcek.
„NEŽIJTE V TEMNOTĚ SAMI A PŘIJĎTE MEZI NÁS!“  
Chcete-li se k nám příště přidat nebo potře-
bujete radu, pomoc, setkáváme se každé 
pondělní dopoledne v budově úřadu práce, 
3. mezipatro, č. dveří 707. Další informace 
na tel.: 778 702 410 nebo na e-mailu: trutnov-
-odbocka@sons.cz

Adriana Teplá
SONS Trutnov

Ve Stacionáři RIAPS vrcholí příprava charitativ-
ní akce „Šperky s/z duší“, v jejímž rámci jsou 
klientky a klienti sami návrháři i tvůrci šperků. 
V kontextu příprav jsme dosud realizovali ně-
kolik uměleckých workshopů s italskou návr-
hářkou šperků Annou Zullian a s umělkyněmi 
Výtvarné dílny Bosorka Klárou Stejskalovou 
a Ivou Železnou. Jednotlivé šperky mají své 
osobní poselství vycházející z životního pří-
běhu tvůrce. Návštěvníci slavnostního večera, 
který se uskuteční 19. 10. 2017 v SCT UFFO 
Trutnov, tak mohou mít příležitost obdivovat 

nejen nevšední šperky, ale zároveň mohou blí-
že nahlédnout do života lidí s duševním one-
mocněním. Možná naše akce pomůže také 
poupravit zažité stereotypy týkající se psychic-
ky nemocných v naší společnosti.
O našem projektu Vás budeme pravidelně 
informovat na našich webových stránkách 
http://www.riaps.cz/stationare/  i  facebooku 
Stacionáře RIAPS. 

Za Stacionář RIAPS 
Lucie Skalská

Nejlepším sportovcem 
roku se stal 
Mike Ophoff
Koncem června 2017 proběhlo poprvé 
na Střední průmyslové škole Trutnov hlasování 
o nejlepšího sportovce školy za uplynulý školní 
rok. Do užšího výběru bylo učiteli tělesné vý-
chovy nominováno 10 výborných sportovců, 
přičemž kritériem hodnocení byly úspěchy při 
reprezentaci školy v rámci soutěží, jichž se zú-
častňujeme.
Nakonec byli vybráni tři nejlepší, kterým byly 
jménem ředitele školy Ing. Vladislava Sauera 
předány upomínkové a věcné dary při slav-
nostním vyhlášení 30. 6. 2017.

Vítěz, Mike Ophoff (2. ročník oboru Strojíren-
ství – počítačová grafi ka), navíc obdržel pěk-
ný pohár a diplom. Vítězem soutěže se stal 
především svým výkonem v přespolním běhu 
na krajské soutěži v Hradci Králové, kde v kon-
kurenci 50 běžců dokázal vybojovat 2. místo 
v jednotlivcích, a pomohl tak i našemu druž-
stvu skončit na stříbrné pozici.
Druhým nejlepším sportovcem školy byl zvo-
len Aleš Umlauf (1. ročník oboru Slaboproudá 
elektrotechnika), který v prvním ročníku letoš-
ního republikového fi nále škol v aquatlonu, 
uspořádaného v Trutnově, zvítězil. Jen menší 
konkurence v tomto závodě rozhodla o tom, 
že  titul nejlepšího sportovce školy nezískal on. 
Na třetím místě skončil Jan Jankovič (3. roč-
ník oboru Slaboproudá elektrotechnika), náš 
nejlepší sprinter, který svými výkony v běhu 
na 100 m, 400  m a štafetě významně přispěl 
k vítězství našeho družstva atletů v okresní 
soutěži škol a zisku 3. místa v krajské soutěži, 
konané ve Dvoře Králové nad Labem.
Všem sportovcům děkujeme za příkladnou 
reprezentaci naší školy a přejeme jim úspěchy, 
nejen sportovní, i v novém školním roce.

Karel Čichovský

Program LIFE 
– 25 let nápadů 
pro životní prostředí
Evropský program LIFE podporuje projek-
ty v oblasti životního prostředí a klimatu. 
Za čtvrt století existence byly s jeho pomo-
cí uskutečněny tisíce inovativních projek-
tů za více než 5 miliard eur. Tyto fi nanční 
prostředky umožnily fi nancovat aktivity 
zaměřené na dlouhodobá a udržitelná ře-
šení problémů v oblasti životního prostředí 
a klimatu přesahující svým významem hra-
nice jednotlivých zemí. V České republice 
bylo v programu LIFE od roku 2004, kdy 
jsme vstoupili do EU, schváleno 14 projektů. 
Informace o programu LIFE jsou dostupné 
v češtině:
http://www.program-life.cz/; http://www.
mzp.cz/cz/komunitarni_program_life
a na stránkách EU: http://ec.europa.eu/
environment/life/

První úspěšní 
absolventi 
Praktické školy dvouleté 
Diakonie ČCE
V červnu zakončili úspěšným složením zá-
věrečných zkoušek studium Praktické školy 
dvouleté studenti Základní školy speciální 
a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí, 
která má odloučené pracoviště v Trutnově. 
Slavnostní předávání vysvědčení o závěrečné 
zkoušce se konalo v kostele Narození Panny 

Marie v Trutnově. Přejeme ze srdce našim 
prvním absolventům do života jen vše dobré 
a aby se jim vše dařilo. Velké poděkování pa-
tří také rodičům a prarodičům našich absol-
ventů za úžasnou spolupráci během studia.

Mgr. Lenka Šimůnková

Nové číslo sborníčku 
Rodným krajem
Před prázdninami vyšlo 54. číslo vlastivěd-
ného sborníku Rodným krajem. Vychází 
v Červeném Kostelci, je prezentován jako 
časopis kraje Boženy Němcové, Aloise Ji-
ráska, bratří Čapků. 
I 54. svazek přináší řadu zajímavých pří-
spěvků. Píše se v něm o stavbě dobrošov-
ské pevnosti, broumovského meteoritu, 
B. Němcové, Regnerovi-Havlovickém, 
o vztahu F. X. Šaldy k Náchodsku, o ka-
menných mostech na staré hornické cestě, 
žďáreckém dolování i o Josefu Kejdařovi, 
spisovateli a podporovateli české menšiny 
na Trutnovsku, o dějinách obcí Hostinka - 
Vestec - Větrník a mnoho dalšího. Přináší 
i rozhovor s červenokosteleckým starostou 
Ing. R. Petrákem.
Široký tematický rozsah je jistě zárukou, že 
každý čtenář, zajímající se o kulturu a his-
torii, pro sebe ve sborníčku nalezne něco 
zajímavého a nového. Sborníček (cena 
30 Kč) dostanete v městských informačních 
střediscích či přímo v Městském kulturním 
středisku, Žižkova 365, Červený Kostelec.

-VW-
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Klub zájmové činnosti dětí a mládeže „ELDORÁDO“ při ZŠ Mládežnická 536, 541 02 Trutnov 4
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ A KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
●  Kroužky zahajují svou činnost v týdnu 

od 25. 9. 2017 a končí poslední týden 
v květnu 2018.

●  Podepsanou přihlášku doneste nebo pošle-
te (na výše uvedenou adresu) do KZČDM 
nejpozději do pondělí 18. 9. 2017.

●  O termínu první schůzky budou děti ZŠ 
Mládežnická informovány šk. rozhlasem 
a na nástěnkách. Děti 1. - 3. tř., děti a mlá-
dež z ostatních škol budou na první schůz-
ku pozvány písemně. Při odevzdání přihláš-
ky po termínu si každý účastník musí zjistit 
termín první a dalších schůzek sám. Na tuto 
schůzku si přinesou přezůvky.

●  Rodiče svým podpisem souhlasí s účastí své-
ho dítěte v kroužku a zavazují se uhradit 
školné.

●  Školné v plné výši je nutné uhradit do 
16. 11. 2017. Pokud nebude školné do to-
hoto termínu uhrazeno, bude přihláška 

k zájmové činnosti automaticky považo-
vána za zrušenou a nebude umožněna 
účast na dalších schůzkách zájmového 
útvaru. Školné uvedené u jednotlivých zá-
jmových útvarů je částka za celý školní rok 
2017/2018.

●  Všechny další fi nanční příspěvky (uvedené 
s * u jednotlivých zájmových útvarů) jsou 
vybírány sportovními sdruženími, která zajiš-
ťují účast jednotlivých sportovců v ofi ciálních 
soutěžích sportovních svazů. Na jejich výši 
nemáme vliv a uvádíme je jen orientačně vč. 
názvu organizace.

●  Jestliže se dítě přihlásí do kroužku, který 
navštěvovalo v minulém roce, musí mít 
opět řádně vyplněnou přihlášku!

●  Do každého kroužku či kurzu musí být vy-
plněna samostatná přihláška.

●  Přihlašovaným je vždy dítě. Toto upozor-
nění se týká zejména zájmových útvarů, 

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

●  Pokud na základě vlastního rozhodnutí 
a bez uvedení závažného důvodu přestane 
dítě do zájmového kroužku či kurzu dochá-
zet, nebude mu školné vráceno!

●  Za závažné porušení povinností stano-
vených vnitřním řádem může být člen ze 
zájmového kroužku vyloučen. O tomto 
rozhodnutí jsou rodiče informováni pro-
střednictvím pracovníků KZČDM.

●  Přesné termíny schůzek jednotlivých krouž-
ků budou upřesněny později dle počtu při-
hlášených.

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

JAZYKOVÉ KROUŽKY
ANGLIČTINA HROU 
Základy cizího jazyka zábavnou a hravou formou. 1. tř. 700 Kč

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ – mírně pokročilí 
Bude zadán vstupní test pro zařazení do skupin. 
Pokračování s Katkou!

18 - … let
1.250 Kč
(40 h. 
kurz)

TURISTIKA, PŘÍRODOVĚDA A OSTATNÍ
HASIČSKÝ KROUŽEK
Seznámení s hasičskou technikou, rozvoj fyzické 
kondice, příprava a účast na soutěžích.
Schůzky budou probíhat v hasič. zbrojnici v HSM – 
v zimě v tělocvičně ZŠ Mládežnická.

1. - 9. tř. 500 Kč

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
Základy rybolovu, příprava ke zkouškám 
k získání rybářského lístku, rozvoj znalostí 
a dovedností, účast na soutěžích.
Pravidelné schůzky v PONDĚLÍ 16:00 - 18:00 

1. tř. - 
mládež 500 Kč

STŘELCI
Střelba ze vzduchové pušky a pistole, rozvoj 
střeleckých dovedností, účast v soutěžích.
Pravidelné schůzky v PONDĚLÍ 17:00 - 18:00. 
1. schůzka v pondělí 2. 10. 2017 (sraz u vchodu na 
1. stupeň ZŠ Ml. v 17:00)

5. tř. - 
mládež 500 Kč

VÝPOČETNÍ TECHNIKA - POČÍTAČE
ROBOHRÁTKY
Roboti, 3D-tiskárna, lego stavebnice, základy 
programování, hrátky s moderními aplikacemi, …

4. - 5. tř. 800 Kč

3D MODELOVÁNÍ
Láká tě studium na průmce? Chceš navrhovat 3D 
modely? Přihlas se na náš nový kroužek.
Naučíme tě základy práce se softwarem, který je volně 
dostupný, ale třeba také se SolidWorks, nejúspěšnějším 
strojírenským 3D CAD systémem na českém trhu.
Pravidelné schůzky v PONDĚLÍ 14:00 - 15:00 

8. - 9. tř. 800 Kč

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

chlapci
1. - 5. tř. 500 Kč

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

dívky
1. - 9. tř. 500 Kč

MINI JUMPING
Rozvoj fyzické zdatnosti, pružnosti a ohebnosti 
na trampolínkách.

1. - 5. tř. 800 Kč

SPORŤÁČEK
Všestranný rozvoj dítěte za pomoci různých her 
a náčiní.

1. - 3. tř. 600 Kč

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

4. - 7. tř. 600 Kč

KARATE – začátečníci i pokročilí
Rozvoj fyzické zdatnosti a umění sebeobrany.
Pravidelné schůzky v ÚTERÝ a ve ČTVRTEK 
17:00 - 19:00. 1. schůzka v úterý 3. 10. 2017 
(sraz u vchodu do tělocvičen ZŠ Ml. v 17:00)

2. tř. - 
mládež 700 Kč

SOFTBALL 
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry. 
Účast na domácích i mezinárodních turnajích pod 
hlavičkou SK Trutnov HSM.
Pravidelné schůzky v ÚTERÝ a ve ČTVRTEK 
16:00 - 18:00. 1. schůzka v úterý 31. 10. 2017 
(sraz u vchodu do tělocvičen ZŠ Ml. v 16:00)

dívky
1. - 9. tř. 600 Kč

HEJBNI KOSTROU 
Na kroužku si zahrajeme to, na co budeme mít 
zrovna chuť a náladu – vybíjenou, fotbal, fl orbal, 
kinball, frisbee, lakros, … Nebudeme dbát na kvalitu 
našich výkonů, ale na radost z pohybu. Dle počtu 
a věku přihlášených může být rozděleno do dvou 
skupin. Pravidelné schůzky v PONDĚLÍ odpoledne.

4. - 9. tř. 600 Kč

FLORBAL – PŘÍPRAVKA
Seznámení s pravidly a základy hry. Rozvoj fyzické 
kondice a zdokonalování hry. Pravidelné schůzky 
ve STŘEDU 13:30 - 15:00 

dívky 
a chlapci
1. - 3. tř.

700 Kč

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

DÍVKY
nar. 

2003/2006
700 Kč

FLORBAL – ELÉVOVÉ
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.
Prav. schůzky neregistrovaných v PONDĚLÍ 13:30 - 15:00
*Další fi n. příspěvky jsou vybírány pouze 
od registrovaných hráčů účastnících se ofi ciálních 
soutěží (členové docházející pouze na zájmový kroužek 
platí jen školné) – v částkách je započítáno školné:
- registrovaní členové narození 2006/2007  ~ 2.000 Kč/rok
DTJ Trutnov (IČ 43463045)

DÍVKY
nar. 2006
a mladší

CHLAPCI
nar. 2007
a mladší

700 Kč

FLORBAL – MLADŠÍ ŽÁCI
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.
Účastníci budou rozděleni do několika skupin dle 
věku a pokročilosti.
Pravidelné termíny tréninků záleží na skupině, 
do které je hráč zařazen. 
*Další fi n. příspěvky jsou vybírány pouze 
od registrovaných hráčů účastnících se ofi ciálních 
soutěží (členové docházející pouze na zájmový 
kroužek platí jen školné) – v částkách je započítáno 
školné:
- registrovaní členové narození 2005/2006 ~ 2.200 Kč/rok
DTJ Trutnov (IČ 43463045)

dívky 
a chlapci

nar. 
2005/2006

700 Kč

FLORBAL – STARŠÍ ŽÁCI
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.
Účastníci budou rozděleni do několika skupin dle 
věku a pokročilosti.
Pravidelné termíny tréninků záleží na skupině, 
do které je hráč zařazen. 
*Další fi n. příspěvky jsou vybírány pouze 
od registrovaných hráčů účastnících se ofi ciálních 
soutěží (členové docházející pouze na zájmový 
kroužek platí jen školné) – v částkách je 
započítáno školné:
- registrovaní členové narození 2003/2004 ~ 3.500 Kč/rok
DTJ Trutnov (IČ 43463045)

dívky 
a chlapci

nar. 
2003/2004

700 Kč
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FLORBAL – DOROST a JUNIOŘI
Rozvoj fyzické kondice a zdokonalování hry.
Účastníci budou rozděleni do několika skupin dle 
věku a pokročilosti.
Pravidelné termíny tréninků záleží na skupině, 
do které je hráč zařazen. 
U „nováčků“ z řad mládeže od 15 let bude 
proveden výběr!
*Další fi n. příspěvky jsou vybírány pouze 
od registrovaných hráčů účastnících se ofi ciálních 
soutěží (členové docházející pouze na zájmový kroužek 
platí jen školné) – v částkách je započítáno školné:
- registrovaní členové narození 1999/2002 ~ 4.000 Kč/rok
DTJ Trutnov (IČ 43463045)

chlapci
nar. 

1999/2002
800 Kč

VÝTVARNÉ, RUKODĚLNÉ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY
ŠIKULKY
Základy výtvarných technik, práce s papírem, 
stříhání, lepení, …

1. - 2. tř. 600 Kč

PALIČKOVÁNÍ
Zhotovení tradiční i netradiční paličkované krajky, 
ozdob, obrázků a oděvních doplňků.
1. schůzka ve středu 4. 10. 2017 (sraz u vchodu 
na 2. stupeň ZŠ Ml. v 16:00). Pravidelné schůzky 2x 
za měsíc ve STŘEDU 16:00 - 18:00.

dívky
od 4. tř.

500 Kč

PALIČKOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
Zhotovení tradiční i netradiční paličkované krajky, 
ozdob, obrázků a oděvních doplňků.
1. schůzka ve středu 4. 10. 2017 (sraz u vchodu 
na 2. stupeň ZŠ Ml. v 16:00). Pravidelné schůzky 2x 
za měsíc ve STŘEDU 16:00 - 20:00 

ženy
18 - … let

500 Kč

KERAMIKA
Práce s hlínou, výroba drobné keramiky, glazování.
Zájemci budou dle věku a dovednosti rozděleni 
do skupin.
1. informativní schůzka ve středu 4. 10. 2017 (sraz 
u vchodu na 2. stupeň ZŠ Ml. v 16:00). Nevhodné pro 
alergiky na prach a roztoče!

3. tř. - 
mládež

700 Kč

KURZ KERAMIKY PRO DOSPĚLÉ - začátečníci
Práce s hlínou, výroba drobné keramiky, glazování.
1. schůzka v úterý 3. 10. 2017 (sraz u vchodu na 
2. stupeň ZŠ Ml. v 16:00). Nevhodné pro alergiky 
na prach a roztoče!

18 - … let
1.500  Kč

(35 h. 
kurz)

KURZ KERAMIKY PRO DOSPĚLÉ - pokročilí
Práce s hlínou, výroba drobné keramiky, glazování. 
1. schůzka v úterý 10. 10. 2017 (sraz u vchodu na 
2. stupeň ZŠ Ml. v 16:00). Nevhodné pro alergiky 
na prach a roztoče!

18 - … let
1.500  Kč

(35 h. 
kurz)

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

1. - 6. tř.
Stávající 
členové 
mohou 

pokračovat!

500 Kč

KUCHTÍK
Základy vaření pro nejmenší.
1. INFORMATIVNÍ schůzka v úterý 26. 9. 2017
(sraz u vchodu na 1. stupeň ZŠ Ml. v 15:00).

1. - 3. tř. 600 Kč

TANEČNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY
REBELS TEAM – AKROBATICKÝ ROKENROL
Výuka akrobatického rokenrolu ve formacích 
a párech.
Pravidelný termín tréninku záleží na skupině, 
do které je tanečník zařazen.
*Další fi n. příspěvky: 100 Kč/měsíčně „přípravka“,
ostatní 200 Kč/měsíčně (cestovné, oblečení, 
hudba,…)
www.rebelsteam.cz 

6 let - 
mládež

800 Kč

REBELS TEAM – HIP-HOP, R’n’B, Street Dance
Tanec v rytmu Hip-Hop, R’n’B a Street Dance.
Pravidelný termín tréninku záleží na skupině, 
do které je tanečník zařazen.
*Další fi n. příspěvky: 200 Kč/měsíčně (cestovné, 
oblečení, hudba,…) www.rebelsteam.cz

6 let - 
mládež

800 Kč

REBELS TEAM – ZUMBA/AEROBIK
Výuka zumby s prvky aerobiku a tanec v jejích 
rytmech.
Pravidelný termín tréninku záleží na skupině, 
do které je tanečník zařazen.
*Další fi n. příspěvky: 200 Kč/měsíčně (cestovné, 
oblečení, hudba,…) www.rebelsteam.cz

od 4 let 800 Kč

DRAK AND ROLL – akrobatický rokenrol
Výuka akrobatického rokenrolu ve formacích 
a párech.
Pravidelné tréninky 2 – 3x v týdnu. 
www.drakandroll.cz

8 - 25 let 800 Kč

PŘIHLÁŠKA do zájmového útvaru – školní rok 2017/2018
KZČDM „Eldorádo“ při Základní škole, Mládežnická 536, Trutnov

ZÁJMOVÝ ÚTVAR

/KROUŽEK, ODDÍL, KLUB/:

Jméno a příjmení

účastníka:

:tsonšulsířp íntátS :olsíč éndoR

Zdravotní pojišťovna:

:adířT :alokŠ

Adresa trvalého bydliště:

Dítě má toto zdravotní

znevýhodnění:

:let ínemjířp a onémJ

otce: 

:let ínemjířp a onémJ

matky:

Kontaktní e-mail:

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

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

Dne:

ůčidor sipdoP ÚZ akíntsačú sipdoP 
)ecputsáz ohénnokáz(   

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

Akce Klubu vozíčkářů
Během měsíce června a července členové Klubu vozíčkářů zažili další zajíma-
vé akce. Ve čtvrtek 8. 6. proběhlo setkání s mladými skauty, kteří se zúčastnili 
akce OBROK 2017, kdy na trutnovské Bojiště přijelo asi 1500 skautů z celé ČR. 
Na faře proběhlo společné grilování za doprovodu zpěvu skautských písní. 
Akce vznikla za spolupráce s Martinem Rácem a Laďkou Běhounkovou. Chtěli 
bychom tímto všem skautům moc poděkovat za skvělý program, nádherné 
písničky a velkou ochotu zpříjemnit den lidem na vozíkách. 
Další akcí byl výlet vláčkem na Lučiny, který se pro nepřízeň počasí konal až v so-
botu 1. 7. Někteří členové si se svými přáteli vyjeli vláčkem z Trutnova směrem 
ke Kolínské boudě na Lučinách. Na Kolínské boudě pro nás správce připravil 
krmení pro kozy a ovce a vozíčkáři si mohli zvířata nakrmit. Poté došlo na vyso-
kohorský oběd. Chtěli bychom tímto poděkovat zaměstnancům Kolínské boudy 
za jejich vstřícnost a ochotu. Také chceme poděkovat všem našim kamarádům, 
bez kterých by se podobné výlety nemohly uskutečnit, stejně tak řidiči vláčku 
za spolupráci. Výlet se uskutečnil za přispění Královéhradeckého kraje. 
Velmi zajímavou akcí bylo setkání na zahradě fary s psovody Policie ČR v Trut-
nově ve čtvrtek 20. 7. Přijeli prap. Michal Záruba s pprap. Ondřejem Kalenským 
se čtyřmi psy. Co oba psovodi předvedli lidem na vozíkách a jejich kamarádům, 
bylo nad očekávání. Už jen velmi silné zvolání „STŮJ, TADY POLICIE, LEHNI 
SI NA ZEM ...“ bylo i pro kolemjdoucí velmi překvapivé. Prap. Záruba hovořil 
nejen o výchově psů, ale i o práci psovodů v terénu, předvedl, jak služební pes 
musí chodit za svým pánem, jak hlídá okolí atd. Pprap. Kalenský zase demon-
stroval hledání lidí v terénu a oba psovodi také ukázali dopadení zločince. Oba 
psovodi si zaslouží velké poděkování za zajímavou i poučnou přednášku. 
V sobotu 22. 7. se členové klubu s přáteli vydali na výlet do lázní Kudowa Zdrój 
v Polsku. Všichni si moc přáli navštívit vyhlášenou místní tržnici a nakoupit si 
nějaké dárky. Po nákupech byla domluvena návštěva v rybárně Sudeckie chaty. 

Jan Roček
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Trutnov v 19. století
V posledních letech před bouřlivým ro-
kem 1848 hospodářská a společenská krize 
na Trutnovsku už vrcholila. Rok 1846 pat-
řil k těm nejhorším. Feudální hospodaření 
s převážně ruční výrobou nemohlo s jedno-
duchým prostým zemědělským nářadím (vi-
dle, motyky, háky, kosy) zajistit dostatečnou 
obživu městské a vesnické chudiny. Většina 
poddaných byla zadlužena – dluhy se dědily 
z otce na syna. Výnosnost půdy, obdělávané 
převážně ručně, byla velmi nízká. Oralo se 
jen mělce do 5 až 8 centimetrů. Celé týdny 
před sklizní byly poznamenány hrozící neú-
rodou i ve vnitrozemí. V polovině 19. století 
se sklízelo ve středních Čechách z jednoho 
hektaru jen 5 centů žita, 7 centů pšenice a 4 
centy ječmene nebo ovsa. Výnosy z chudých 
podkrkonošských políček byly ještě žalost-
ně nižší. Brambory, zemáky a bramboráky, 
jak se jim tenkrát také říkalo, se v této době 
už častěji objevovaly na stolech chudiny 
jako doplněk zelí, řepy a jablek. Brambo-
ry byly však v této době často postihovány 
nákazou, zčernaly a rychle se kazily, hnily. 
Vaření obecních polévek pro hladové se 
stávalo obvyklé. Jedlo se tenkrát všechno, 
co v přírodě vyrostlo. 

Rok 1847 patřil na Trutnovsku k těm nej-
horším. Dlouhá zima, skoro žádné jaro, 
květnové mrazy, které ničily stromy i ose-
ní. Budoucnost se lidem jevila velmi černě. 
Zoufalí lidé si situaci vyložili jako pomoc 

z nebe padající manou. Byla to rozvinutá 
zrnka jednoho druhu lišejníku, která vítr 
zanášel až k nim na zem. Po jejím požití 
však postihovaly lidi žaludeční potíže. Zou-
falí hladem jedli tenkrát jedlé i nejedlé, na-
příklad kořínky nejrůznějších rostlin a pros-
tě vše, co kolem nich divoce rostlo. Tehdejší 
chléb tvořila kromě žitné mouky 1/3 roze-
mletého sena. Jeho jedna libra stála sedm 
krejcarů. Nemoci z podvýživy a z nezvyklé-
ho jídla se snažili utišit různí lidoví zaříkáva-
či. Tehdejší hladová pohroma byla dovršena 
v říjnu i vyhořením pěti stodol se sklizeným 
obilím před Dolní trutnovskou branou. Vítr, 
vanoucí tenkrát prudce na Trutnov, ohrožo-
val celé město. Jako by všech těch pohrom 
nepostihlo lidi už dost.

Trutnov, v té době přelidněný 2500 občany, 
mnozí se sem hrnuli z okolních horských 
oblastí, už lidem ubytováním vůbec nedo-
stačoval. Přicházeli sem i za prací z horské 
oblasti, když se stále více ztrácelo domácí 
zpracování lnu. Smutný pohled poskyto-
valy tenkrát půdy jejich chalup a chatrčí, 
kam stěhovali dříve tak potřebné vochlice, 
přeslice, trdlice, motáky a další nářadí pro 
zpracování lnu. Strojní lnářská výroba ničila 
dosavadní ruční. V polovině 19. století byly 
v Trutnově již tři lnářské podniky s rostou-
cím počtem zbídačených dělníků a jejich 
rodin.

Antonín Just

Na konci jarních prázdnin obdrželo město 
Trutnov pozvánku na olympijské hry dětí 
od družebního města Senica. To by nebyli 
sportovci z Trutnova, aby tuto výzvu ne-
přijali. Po setkání zástupců škol se sepsala 
soupiska 28 sportovců, kteří měli na tuto 
olympiádu odjet a ctít vlajku našeho města. 
Vše se řádně připravilo i díky tiskové mluv-
čí města Trutnova Mgr. Michaele Dědkové, 
která zařizovala veškeré detaily se Sloven-
skem. Soupisky napsané, žáci připraveni, 
učitelé natěšení, odjezd je tu. 
Po šestihodinové cestě se Trutnováci do-
stali do olympijského městečka, které leží 
u Kunovské přehrady. První den se nesl 
ve znamení odpočinku a přípravy na kva-
litní sportovní výkony. Učitelé absolvovali 
ještě malé setkání s organizátory, aby vědě-
li, co je čeká a jak bude olympiáda vypadat 
po stránce organizační.
Den „D“ je tu. Sportovci se autobusem pře-
místili na zimní stadion, kde se konalo slav-
nostní zahájení olympiády. Jako na všech 
světových olympiádách nechyběly ani zde 
základní prvky olympijských her – olympij-
ská vlajka, doprovodný program, zapálení 
olympijského ohně a také vypuštění papí-
rových holubic. Olympiáda byla zahájena. 

Trutnovské naděje se rozdělily podle svých 
disciplín a hry mohly začít.  
Trutnovští reprezentanti se vrhli do fl orba-
lu, volejbalu a kopané. Na všech stadionech 
naši žáci dokazovali, že jsou skvěle připra-
veni na sportovní výkony, které zdobí naše 
město. Po odpolední obědové pauze se 
sportovci přemístili na poslední dvě disciplí-
ny, kterými byly atletika a plavání. Po ná-
ročném dopoledni však Trutnovští zářili 
i na těchto sportovištích.
Všem sportovcům děkujeme za vzornou re-
prezentaci města, svých škol a hlavně za je-
jich vzorné chování.
Výsledky našich sportovců:
1. místo – fl orbal chlapci, 2. místo – kopa-
ná chlapci, 1. místo – plavání dívky, 2. místo 
– fl orbal dívky, 2. místo – atletika chlapci, 
3. místo – plavání chlapci, 3. místo – volej-
bal dívky, 2. místo – atletika dívky, 1. místo 
– plavání MIX
Celkové pořadí O pohár primátora: 2. místo 
TRUTNOV

Bc. Jiří Šembera, Mgr. Petr Horčička 
a Mgr. Jiří Paták

POHLEDY DO MINULOSTI

SPORT

Stříbrná cesta na olympijské hry ve slovenské Senici

MEBYS Trutnov, s. r. o.

Léto na trutnovském koupališti
„Tento způsob léta zdá se mi poněkud ne-
šťastným,“ řekl Rudolf Hrušínský ve fi lmu 
Rozmarné léto a opravdu bylo léto jako 
na houpačce – což se pomalu stává v našich 
klimatických podmínkách tradicí. Tak může-
me uzavřít další letní sezónu trutnovského 
koupaliště. Návštěvníci si sice užívali vyhřáté-
ho koupaliště, tobogán zdarma a další služby, 
ale rozhodně ne tak, jak bychom si všichni 
představovali.
Každoroční akce „FAMILY DAY“ se opět vy-
dařila. Vlastní korále, kaleidoskop, lapač 
snů či malovaný kamínek pro radost a zába-
va v podání Radia Černá Hora, to byl Fami-
ly Day 2017. Každý si odnesl dobrou náladu 
a zjistil, že kromě příjemně stráveného dne 
na letním koupališti v Trutnově je také šikov-
ným umělcem. A některá díla opravdu stála 
zato.  Děkujeme Výtvarné dílně Bosorka, Evě 
Minárikové a Radiu Černá Hora:-) Těšíme se 
na Vaši další návštěvu v roce 2017. Aktuální 
akce a nabídky sledujte na našich webových 
stránkách či FB. www.sportoviste-trutnov.cz

Krytý bazén 
Od 4. 9. 2017 se můžete opět těšit na služby, 
které nabízí krytý bazén. Sauny, posilovna, ví-
řivka, solárium, velký a malý bazén.

Zimní stadion
Od 5. 9. 2017 bude zimní stadion fungovat již 
v běžném sezónním režimu. V měsíci říjnu se 
k tréninkům oddílu krasobruslení a HC Trut-
nov přidá i oddíl curlingu. Nadále nabízíme 
možnost individuálně si pronajmout ledovou 
plochu nebo navštívit veřejné bruslení, které 
probíhá každý všední den od 8:00 do 14:30 
a dále dle aktuálního rozpisu.

Tenisový areál stále láká na své služby
V květnu se poprvé otevřely venkovní teni-
sové kurty a jejich návštěvnost a obliba opět 
začíná růst. Pro návštěvníky je k dispozici 
7 tenisových kurtů, a to dle klimatických pod-
mínek až do října 2017. Údržba areálu v po-
době ochranných sítí, pravidelné arboristické 
údržby a dalších inovací se daří. Návštěvníky če-
kají nejen vizuální a stavební změny, ale přede-
vším je zde možnost rezervačního systému. Pro 
pohodlné využívání „Tenisového areálu“ je zde 
možnost platby na účet 115-1843400277/0100.
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www.spartaktrutnov.com

 MUAY THAI
Jakub Klauda z HIGHLANDERS SPARTAK 
Trutnov má medaili ze světových her 
ve Wroclawi
Světové hry (20. – 30. 7. 2017) jsou druhou největší 
multi-sportovní akcí na světě po letních olympij-
ských hrách. Do Wroclawi se sjelo na 3 500 spor-
tovců z více jak 100 zemí z celého světa a utkali 
se ve více jak 31 sportech. 65 českých sportovců 
ve 14 sportech se dokázalo do Wroclawi kvalifi -
kovat a jeden z nich byl i Jakub Klauda za Muay 
Thai, který ve váhové kategorii -91 kg předvedl 
vynikající výkon a získal pro Českou republiku 
bronzovou medaili. Ohromný úspěch pro celou 
C.M.T.A. Jakub se nejprve velmi dobře taktic-
ky vypořádal s tureckým bojovníkem Serdarem 
Eroglu, kterého dokonce na konci třetího kola 
dostal po velmi podařeném klinči do počítání. 
V druhém zápase čekal odpočatý polský bojov-
ník Lukasz Radosz, kterému nenastoupil uzbecký 
soupeř pro zranění. Zpočátku vyrovnaný zápas, 
kdy Jakub hodně tvořil a tlačil, ale především 
závěr patřil našemu reprezentantovi. K velké-
mu údivu vyhrál polský bojovník a bohužel tato 
„fraška“ v podání bodových rozhodčí zanechala 
hodně kyselou pachuť na výkonu I.F.M.A. bodo-
vých rozhodčích na tomto turnaji. V boji o bronz 
se trutnovský reprezentant potkal se „starým“ 
známým německým reprezentantem Jakubem 
Stybenem, kterého na body porazil na jaře 
v profi  zápase v Plzni. Styben nastoupil ve vel-
kém stylu a první kolo předvedl hodně fyzicky 
náročný boj plný tlaku a výměn. Jakub vědom si 
svých fyzických dispozic takticky vyčkával a ve 2. 
a 3. kole neponechal nic náhodě a německého 
reprezentanta „uvařil“ ve vlastní šťávě. Hodně 
fyzicky náročný zápas plný tvrdých výměn vyzněl 
jednoznačně lépe pro Jakuba a ten přiváží ze svě-
tových her krásné třetí místo.  
Pozn.: Polský reprezentant byl od Jakuba natolik 
„dobitý“, že do fi nále nakonec ani nenastoupil 
(což pouze dokazuje naše tvrzení).

 THAJSKÝ BOX/MMA

7 - 14 let (dívky i chlapci)
Sokolovna, nábřeží Václava Havla 164 
Pohybová všestrannost, to je úpolová minipří-
pravka, která je otevřena všem dětem. Oddíl 
HIGHLANDERS vychoval během 13 let svého 
působení mnoho sportovců a „bojovníků“. 
Zaměřujeme se především na výuku Muay Thai, 
K1 a MMA. 
Kontakt: Radek Horák, tel.: 736 641 434, Tomáš 
Matoušek, tel.: 603 482 862 

 PLAVECKÝ ODDÍL 
6 - 11 let (dívky i chlapci)
Krytý bazén Trutnov 
Oddíl REJNOCI se specializuje na zdokonalování 
plaveckých dovedností a individuální přístup. 
Oddíl navíc provádí i zdokonalovací kurzy pla-
vání pro dospělé neplavce a mentálně postižené 
občany. 
Kontakt: Eva Mináriková, tel.: 736 183 123, Petr 
Barvínek, tel.: 604 501 639 

 CYKLISTIKA MTB/DH 
8 - 15 let (dívky i chlapci)
VLČKA TRAILS 
Sportovní oddíl KRAKONOŠOVI JEZDCI, to je sku-
pina sportovců se zájmem o down hill a 4cross. 
Společné tréninky, ježdění a zábava v přírodě 
nejen na VLČKA TRAILS a Trutnov Trails. 
Kontakt: Daniel Tamchyna, tel.: 775 978 596 

 GYMNASTIKA
6 - 11 let (dívky i chlapci)
ZŠ Komenského Trutnov 
Oddíl sportovní gymnastiky a TeamGym trénuje 
v moderní gymnastické tělocvičně na ZŠ Komen-
ského. Oddíl s dlouholetou tradicí a úspěchy 
nabízí gymnastickou všestrannost pro všechny 
dívky i chlapce.
Kontakt: Ludmila Oravcová, tel.: 777 030 378

 KRASOBRUSLENÍ
5 - 12 let (dívky i chlapci)
Zimní stadion Trutnov 
Oddíl krasobruslení působí v Trutnově již 6 let 
a již se účastní i svazových soutěží. Elegance 
a umělecké ztvárnění piruet, skoků a kroků, to 
vše čeká na zájemce o tento olympijský sport, 
který je otevřen nejen holčičkám. 
Kontakt: Erika Štěpničková, tel.: 777 622 978, 
Jana Paslerová, tel.: 606 616 864 

 SILOVÝ TROJBOJ
Od 15 let (dívky i chlapci)
Posilovna Pasáž, ul. Poštovní 
Chceš se naučit jak správně zvedat těžké váhy 
a nezranit se? Dřep, mrtvý tah i benchpress, to 
je jen základ silového trojboje, který se naučíš 
u POWERLIFTING TRUTNOV (jednoho z nejú-
spěšnějších oddílů v ČR). 
Kontakt: Martin Hurdálek, tel.: 725 298 154, 
Libor Hurdálek, tel.: 606 439 150 

 CROSSFIT
Od 15 let (dívky i chlapci)
Posilovna Pasáž, ul. Poštovní 
CrossFit je způsob života s respektem k tělu 
a k jeho možnostem s cílem dosažení jeho 
plného a všestranného rozvoje komplexním 
vícekloubovým cvičením o vysoké intenzitě.
Kontakt: Tomáš Hovard, tel.: 605 459 775

 TRUTBOARDERS
6 - 15 let (dívky i chlapci) 
Trutboarders spojuje všechny nadšence skate-
boardingu a longboardingu. Jsme tu pro všech-
ny, kteří nechtějí prkno jenom nosit pod rame-
nem, ale hlavně jezdit a bavit se!
Kontakt: Jan Kopřiva, tel.: 604 709 683 

 PILATES/BODY WORK
15 let (dívky)
Sokolovna, nábřeží Václava Havla 164
Formování postavy bez rozdílu věku a výkonnos-
ti. Vybere si opravdu každý. Celoroční pravidelné 
činnosti i semináře, sportovní víkendy a dokonce 
i dovolené se cvičením. PILATES a BODY FORM, 
různé formy zdravotního cvičení.
Kontakt: Iveta Horáková, tel.: 739 356 602

 SPORT PRO VŠECHNY
Rodiče s dětmi
6 - 15 let (dívky i chlapci)
Sokolovna, nábřeží Václava Havla 164 
SPV provozuje sportovní aktivity neregistrova-
ných sportovců se zájmem o všeobecnou pohy-
bovou aktivitu. Zaměřena je na široké spektrum 
cvičenců, a to od dětí až po seniory. 
Kontakt: Sofi e Pryclová, tel.: 728 003 382
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TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
www.lokotrutnov.cz 

 BASKETBAL

Tereza Králová, Karolína Votočková a Aneta 
Finková reprezentovaly Českou republiku 
na Evropské olympiádě!
Hned čtyři zástupce měla Lokomotiva Trut-
nov na EYOFu, Evropském olympijském fes-
tivalu. V reprezentačním dresu se na této 
prestižní akci představily Tereza Králová, 
Karolína Votočková a Aneta Finková, trené-
rem české reprezentace byl Petr Kapitulčin. 
Díky basketbalistkám tak měla Lokomotiva 
Trutnov největší zastoupení ve výpravě Čes-
ké republiky (celkem 74 sportovců). Na akci 
samotné se pak nejvíce dařilo Tereze Králo-
vé, která nastřílela do košů soupeřů 33 bodů. 
Skórovat se ale podařilo i zbývajícím dvěma 
hráčkám trutnovských extraligových kade-
tek, ač obě jsou ještě o rok mladší. V celko-
vém pořadí obsadila Česká republika šesté 
místo, když největším úspěchem bylo vítěz-
ství nad příštím pořadatelem mistrovství svě-
ta, Běloruskem (72:68).

 CYKLISTIKA

Josef Mojžíš vítězem MTB Trilogy
Výborného výsledku dosáhl Josef Mojžíš (ju-
nior), který startoval spolu s Tomášem Cou-
falem a Martinem Lelkem na etapovém zá-
vodě MTB Trilogy. Tento čtyřetapový závod 
patří k nejtěžším závodům horských kol, 
které se u nás jezdí. Startovali na něm zá-
vodníci z 12 zemí. Pepa Mojžíš vyhrál všech-
ny etapy včetně prologu a ve své kategorii 
suverénně zvítězil. Tomáše Coufala pro-
vázely první dvě etapy defekty, v poslední 
však dojel na výborném 2. místě a celkově 
skončil čtvrtý. Martin Lelek obsadil 6. místo. 
V žákovské kategorii zvítězila ve všech čty-
řech závodech Anna Kráčmarová.

 PLAVÁNÍ

Šimánová plave bomby! V kapse má limit 
na mistrovství světa i olympiádu v Buenos 
Aires
Na otevřeném padesátimetrovém bazénu 
v pražském Podolí proběhlo mistrovství re-
publiky dospělých a dorostu na dlouhém 
bazénu. Tento vrchol domácí sezóny se 
uskutečnil poprvé v novém formátu – tratě 
do 200 m se plavaly na rozplavby, semifi -
nále podle kategorií a fi nále open, 400 m 
na rozplavby a fi nále open a delší tratě pří-
mo na čas. Tento model možná učinil závo-
dy zajímavější zejména v kategorii dorostu, 
kdy se v semifi nále utkali nejlepší dorostenci 
v přímém souboji o medaile ve svých katego-
riích, z druhé strany však zúžil všestrannějším 
plavcům možnost plavat více disciplín, což 
se týkalo i nejlepších trutnovských plavkyň. 
Na toto mistrovství se kvalifi kovala i početná 

skupina plavců plaveckého oddílu TJ Loko 
UP Group v čele s trutnovskými plavkyněmi, 
českými reprezentantkami Martinou Elhe-
nickou a Klárou Šimánovou.

32. ročník letního sportovního příměstského 
tábora
V pátek 25. 8. 2017 byl slavnostním vyhláše-
ním Na Nivách ukončen již 32. ročník příměst-
ského sportovního tábora „Léto s Lokomoti-
vou“.  Letos se na táboře ve třech turnusech 
vystřídalo 190 dětí z Trutnova a blízkého 
okolí. V průběhu tábora se děti seznamují 
s různými druhy sportů, vždy pod vedením 
zkušených trenérů a instruktorů. V letoš-
ním roce si děti vyzkoušely judo a sebeo-
branu, basketbal, atletiku, americký fotbal, 
baseball, kuželky, střelbu ze vzduchovky 
a z luku, různé míčové hry. Zpestřením pro 
děti byla návštěva Hasičského záchranné-
ho sboru v Trutnově, kde se děti dozvěděly 
spoustu zajímavých informací z práce hasičů 
a samy si vyzkoušely, jak probíhá evakuace 
pomocí lanové techniky. V areálu Na Nivách 
nás navštívila vojenská policie a dětem před-
vedla kynologický výcvik služebních psů. 
Po celý tábor děti soutěží jak o individu-
ální trofeje, tak o umístění v soutěži týmů. 
Všechny děti byly na závěr odměněny drob-
nými dárky a sladkostmi, ty nejlepší získaly 
medaile. Věříme, že si děti z tábora odnesly 
spoustu zážitků, inspirací a nových kamarád-
ství a že se s mnohými uvidíme i příští rok. 
Velký dík patří všem dobrovolným trenérům, 
kteří nám pomáhali při předvádění sportů, 
a samozřejmě instruktorům, kteří se po celý 
tábor o děti starali.

 BASKETBAL
Basketbalový klub s více než 70letou tradicí 
pořádá BASKETBALOVÝ NÁBOR pro děti na-
rozené 2005-2011. Nábor se uskuteční v úterý 
12. 9. 2017 od 16:30 v hale gymnázia (vchod 
z Jiráskova náměstí). Všechna družstva jsou 
vedena licencovanými trenéry s letitými zku-
šenostmi. Kromě všesportovní přípravy si uži-
ješ mnoho legrace na výletech, soustředěních 
a akcích basketbalového klubu. Více infor-
mací Jana Strnadová, info@bktrutnov.cz, tel.: 
725 760 580, www.bktrutnov.cz

 BOX

Nábor do oddílu boxu proběhne 6. 9. 2017 
v 16:30 v Sokolovně (nábřeží Václava Havla 
164) v malé tělocvičně. Staň se součástí klubu, 
který slaví úspěchy doma i v zahraničí od žá-
kovských kategorií po profesionály. Trénin-
ky vedou profesionální trenéři. Vhodné pro 
všechny věkové kategorie 9 – 99 let, s sebou 
pohodlné oblečení na cvičení. Bližší informa-
ce na tel. 732 473 408.

 STOLNÍ TENIS

Oddíl stolního tenisu TJ Lokomotiva Trutnov 
pořádá nábor nových členů, nejlépe ve věku 
6 - 8 let. Tréninky se konají každé úterý a čtvr-
tek od 16:00 v herně stolního tenisu při ZŠ 

R. Frimla v Trutnově. První trénink se koná 
v úterý 5. 9. 2017. Sportovní oděv a sálovou 
obuv si vezměte s sebou. Bližší informace 
na tel. 732 423 637.

 VOLEJBAL 

Volejbalový oddíl TJ Lokomotiva Trutnov po-
řádá nábor dívek narozených v letech 2007 
- 2009. Nábor bude probíhat na volejbalo-
vých kurtech v areálu Na Nivách každé úterý 
v měsíci září od 16:30. Bližší informace na tel. 
605 047 001, pí Skřivanová, nebo 776 336 105, 
p. Hauf.

V průběhu měsíce září probíhají nábory 
i do ostatních oddílů TJ LOKOMOTIVA TRUT-
NOV. Více na: www.lokotrutnov.cz 

Nabídka pracovního místa
Přijmeme instruktora pro výuku v plavecké 
škole TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV na DPČ, 
hodinová hrubá odměna činí 125 Kč. Nástup 
možný ihned. Informace u ředitelky plavecké 
školy pí Mikešové, tel. 777 456 845.

Trutnovští lyžaři, pozor!
Dne 7. 10. 2017 se bude konat 2. setkání 
lyžařů  v basketbalové hale ZŠ Komen-
ského v Trutnově. Začátek je v 15:00. 
Podrobnosti najdete na stránkách 
běžeckého oddílu Olfi n Car Ski Team 
Trutnov: www. olfi ncarskiteam.cz.

CVIČENÍ TCHAI-TI ČCHUAN 
v Trutnově a v Horním Starém Městě

Zájemce o toto harmonizující, relaxační a re-
generační cvičení zveme na pravidelná cviče-
ní každé pondělí od 19:00 do 20:30 od 2. října 
2017 do zrcadlové tělocvičny ZUŠ ve Školní 
ulici v Trutnově (pod Krakonošovým náměs-
tím) a každé úterý od 17:30 do 19:00 od 3. říj-
na 2017 do tělocvičny ZŠ speciální v Horním 
Starém Městě (naproti kostelu).
Kromě tchai-ti rozcvičky a sestavy budeme 
cvičit i Chi-gong prvky a s tchai-ti hůlkou. Cvi-
čení je vhodné i pro úplné začátečníky bez 
omezení věku. Zve Vás Naďa a Karel
Kontakt: 499 732 891, 774 288 558, e-mail: 
cichovsky@spstrutnov.cz
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Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,  
Vrbová 459, Trutnov (v Poříčí naproti Kaře 
přes most a doprava)
e-mail: utulek@trutnov.cz, tel.: 603 872 653 
(v prac. dny), 731 143 002 (víkend)
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
Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jinou dobu.
Všichni psi jsou očipováni, oočkováni kombino-
vanou vakcinací, odčerveni a prohlédnuti veteri-
nárním lékařem. Noví majitelé po zaplacení po-
platku 500 Kč dostanou i očkovací průkaz a jsou 
po dobu tří let osvobozeni od placení poplatku 
ze psa. V případě nalezení opuštěného nebo za-
toulaného 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_068
17_080

17_059

15_142

ReBels team Trutnov s čerstvými mistryněmi 
Evropy 2017 pořádá opět po roce nábor dětí 
ve věku 3 – 25 let a otevírá brány svého oddí-
lu všem dětem, které milují tanec, gymnastiku, 
zumbu, aerobic, street dance-hip hop, taneční 
páry, rokenrol - dívčí formace a všeobecnou 
pohybovou průpravu ve velice přátelském 
prostředí. Buďte součástí nejlepšího tanečního 
oddílu v Trutnově a jednoho z nejúspěšnějších 
oddílů v České republice. Nábor probíhá od září 
11. 9., 18. 9., 25. 9., 2. 10., 9. 10., 16. 10. do kon-
ce roku 2017, vždy od 16:00, více info na www.
rebelsteam.cz. POZOR AKCE! Tři tréninky mají 
nováčci zcela zdarma! Můžete si vyzkoušet 
všechny taneční styly a tím poznáte, co Vám 
nejvíce vyhovuje. 
ReBels teamu se podařila celá sezóna nad oče-
kávání. Oddíl zaznamenal obrovský úspěch 
nejen v historii klubu, ale i našeho města. 
Na mezinárodních závodech MIA festival Děti 
Fitness v pražské Lucerně  obhájil dva evropské 
tituly v kategorii rokenrol. Trutnovský klub se 
musel do evropského fi nále kvalifi kovat z květ-
nového závodu v Brandýse nad Labem. Dívky 
neponechaly nic náhodě a obě formace roken-
rolu The ReBels a ReBelky postupovaly přímo 

z prvních míst. V Hradci Králové se kvalifi kovala 
naše nová rokenrolová formace, ReBelky juni-
or, která vyhrála.
Evropská kvalifi kace probíhala od ledna 
do května v několika městech, do fi nále se 
vždy dostaly první tři týmy v každé kategorii 
v daném kraji. Velké fi nále probíhalo v Lucerně 
šest dní. Oddíl ReBels teamu se utkal se svými 
soupeři z 9 evropských zemí. V dopolední části 
fi nálové soutěže si ReBelky junior vytancovaly 
v premiéře 2. místo. V odpolední části nastoupi-
ly formace ReBelky a The ReBels a shodně vybo-
jovaly ve svých kategoriích evropský  titul v ka-
tegorii rokenrol. Dalším obrovským úspěchem 
byly závody ve Rtyni 3. 6. 2017., na kterých se 
ReBels team stal nejúspěšnějším účastníkem 
a zvítězil ve třech kategoriích Zumby a Roken-
rolu. Výsledky závodů ze Rtyně: Formace The 
ReBels 1. místo z 5 účastníků, A team Zumba 
1. místo z 8 účastníků, Formace ReBelky 1. místo 
z 6 účastníků, Formace ReBelky junior 2. místo 
z 8 účastníků, Formace B team Zumba Andílci 
3. místo z 9 účastníků, Formace Hip Hop Just 
dance Kids 4. místo z 5 účastníků. 
Kontakt na stránky www.rebelsteam.cz , mobil: 
725 960 971. 

ReBels team Trutnov pořádá nábor dětí a hledá právě tebe

Více info o akci na webu města (www.trutnov.cz/mesto-trutnov/rozhybejme-trutnov).
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