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

SLAVNOSTNÍ VZPOMÍNKOVÉ

ODPOLEDNE,
které se uskuteční v pátek 
4. května 2018 ve 14:00 
u památníku osvobození
na městském hřbitově v Trutnově.

Mgr. Ivan Adamec
starosta města

Uzávěrka květnového čísla RL: 17. 5. 2018
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NOVÉ NÁDOBY NA SVOZ BIOMASY
Od úterý 3. dubna 2018 začaly Technické 
služby Trutnov, s. r. o., svážet biomasu. 
Změnou proti loňskému roku jsou nové, 
speciálně upravené nádoby hnědé barvy 
na svoz biomasy. Oproti původním vakům 
větrají, jsou větší a především odolnější. 
„Reagujeme na přání občanů. Tyto plas-
tové nádoby mají objem 240 l a mnohem 
lépe se s nimi manipuluje,“ vysvětluje Lu-
mír Labík, ředitel Technických služeb Trut-
nov, s. r. o.

Nádoby je možné zakoupit přímo v sídle 
technických služeb, a to za částku 935 Kč. 
Cena svozu zůstává stejná jako vloni, a to 
650 Kč za rok. Na jedno svozové místo 
může být  přihlášena pouze jedna nádo-
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pokračování >>

Už ho nesou!  
aneb Spěchejte na hodokvas!

Trutnovské Dračí slavnosti  
4. - 5. května 2018

Záštitu nad akcí  
převzal purkmistr města  
Mgr. Ivan Adamec
Procesí s papežským legátem a knížecími 
vyslanci dokončilo zakladatelské obřady. 
Opět zazněla hudba. Poté papežský legát 
sloužil v místě budoucího kostela první mši. 
Po mši se celé procesí vydalo kolem hřbito-
va zpět k hradnímu lénu. Zpívalo se a hrá-
lo, hudba děsila zvěř na míli daleko. Hosté 
zasedli k jídlu a lidu bylo ohlášeno, aby se 
po snídani na trubačovo znamení každý 
znovu dostavil k hradnímu lénu a zaujal 
své předchozí místo v procesí. Pan Albrecht 
hostil všechny velmi bohatě jídlem a pitím. 
Zvěřinou i ptáky, tetřevy, tetřívky a korop-
tvemi, raky a dobrými rybami, také vínem 
a pivem. Lovci přivezli ke knížecí poctě tři 
vozy zvěřiny, medvědy, jeleny, divočáky 
a srny a kramáři, pekaři a perníkáři nabíze-
li v boudách své zboží na prodej jako o vý-
ročním trhu. Pánové byli velmi spokojeni, 
chválili krásu okolního pohoří a mnozí pro-
jevili přání se ve zdejším kraji usadit. Za-
tímco hosté snídali, dal pan Albrecht snést 
dolů z věže vycpanou kůži draka, kterou 
položili na dva stoly doprostřed náměstí, 
lidem na odiv.
Tam dole pod obřími horami, v meandru 
Úpy, chystá se oslava splynutí s krajinou. Za-
kladatelské obřady byly vykonány, drak byl 
poznán, polapen a zabit. Na spirále času se 
vracíme k počátku a jen kulisy se drobně 
proměnily. Město Nový Trutnov ovládne  
5. května pohostinnost a velká slavnost 
múz. Svoláváme divadelníky, kejklíře, hu-
debníky, kuchaře, cukráře, hvězdopravce, 
alchymisty, rybáře, pekaře, řemeslníky, 
realisty, surrealisty, vodníky i podvodníky 
k slavnostní tabuli na Rýbrcoulově place. 
Na vědomost všem trutnovským i přespol-
ním se dává, že 4. - 5. května proběhne již 
13. ročník slavností trutnovského draka, 
tentokrát zasvěcené dobrému jídlu, pití 
a nespoutané zábavě pro malé i velké. 
Začínáme již v pátečním podvečeru, kdy 
v tvrzi pana Albrechta z Trautenbergu vy-
stoupí dvě věhlasná hudební tělesa, „SEN“ 
a „URBAND“. Nenechte si ujít strhující šou, 
která všechny naladí na hlavní den slavností.

ba. Biomasa bude svážena každé pondě-
lí. V případě, že na pondělí vyjde svátek, 
provedou technické služby svoz následují-
cí den. Svážení bude ukončeno na podzim 
v závislosti na klimatických podmínkách. 
Upozorňujeme, že podmínkou svozu bio-
masy je pořízení nové nádoby. Textilní 
vaky nemohou být z technických důvodů 
již sváženy. Svoz biomasy je určen zatím 
jen pro rodinné domy a je vylepšením 
služby pro občany města. Kdo z občanů 
nechce nebo nemůže tuto službu využí-
vat, může i nadále zdarma odvážet bio-
masu do sběrného dvora.
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 kompliku-
jí práci a ke svozu dávají nerozložitelný 
odpad, jako např. kameny, cihly, sklo, sta-
vební materiál, popel apod., což tam ne-
patří,“ dodává ředitel TST. Více informací 
lze nalézt na www.tstu.cz.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
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LETOŠNÍ SOUTĚŽ TURISTPROPAG ZNÁ 
SVÉ VÍTĚZE – A TRUTNOV JE MEZI NIMI

13. dubna byly na veletrhu Regiony, Narcis 
a Elegance 2018 v Lysé nad Labem vyhlá-
šeny výsledky letošního ročníku soutěže 
turistických propagačních materiálů TURIS-
TPROPAG. Soutěžilo celkem 151 materiálů 
od téměř 40 subjektů ve 12 kategoriích. 
V nejsilněji obeslané kategorii o nejlepší le-
ták získal Trutnov 3. místo za leták Trutnov 
uprostřed svého okolí (vydal TIC Trutnov). 
Druhým úspěchem se chlubí publikace 
TRUTNOV fotogenický, která byla oceněna 
2. místem (vydalo město Trutnov). Úspěch 
propagačních materiálů nás nesmírně těší 
a povzbuzuje naši chuť do další práce.

V sobotu v 10:00 budeme netrpělivě oče-
kávat slavnostní příjezd vozu s pivíčkem, 
pro které poslal své nejzodpovědnější 
muže sám pan Albrecht do Hradce Králo-
výho. Slavnostním přípitkem současného 
purkmistra bude zahájen první trutnovský 
hodokvas. A na co se můžete těšit? Na ná-
městí pojede sled hudebních a divadelních 
kousků a kusů v kulinářských kulisách. 
Na dlouhých slaměných tabulích budou 
nainstalovány výsledky dlouhodobé vý-
tvarné dílny pro trutnovské školy na téma  
„Hostina ve všech podobách“. Spatříte tu 
i obří hrnec, čajovou konvičku a jídelní pří-
bor, to vše připravené pro případnou ná-
vštěvu nějakého obra z hor kérkonošských. 
Ochutnat budete moci něco z podkrkonoš-
ských specialit, miletínské modlitbičky, ho-
řické trubičky, vyhlášené kyselo. Za zmín-
ku stojí i stánek, kde se děti napijí pravé 
dračí krve nebo uždibnou kousek hadího 
masa, aby porozuměly řeči zvířat. Mezi 
slaměnými tabulemi vyroste zvířecí farma. 
Umíte podojit kravku nebo kozu? Tak to 
teprve uvidíme. A na jaké soubory se mů-
žete těšit? Divadlo V pytli Petra Stolaře, di-
vadelní i hudební soubor 100 opic, kapely 
či pěvecká tělesa Peregrin, Rajtaraj, Marta 
a Rasputin band, Staropražští pardálové, 
Bombarďák, Polárka Brno, Nažďár, Asinus 
Musicus – soubor ZUŠ, Duro Nux i s bube-
nickou školou. Všechny soubory budou vy-
stupovat střídavě na náměstí a v Trauten-
bergově tvrzi nebo i v přilehlých ulicích. Po-
drobný rozpis programu najdete vyvěšený, 
jako v loňském roce, na dřevěných věžích. 

Pěší zóna bude opět zasvěcená řemeslům 
a prodejcům. I letos jsme si dovolili luxus 
výběru, a tak balónky s cukrovou vatou či 
skákací gumové hrady nehledejte, věřte, 
že pro děti bude dost jiných lákadel. Pro 
mimořádný úspěch z loňského roku se 
opět budete moci „povozit“ na kolech ne-
kolech pana Zehnala. Jeho cyklokuriozity 
ukojí i nejnáročnějšího velocipedistu. Po-
zor! Jen na vlastní nebezpečí!
V Hradební ulici se určitě zastavte ve střel-
nici pánů z Vízmburku nebo v „královské 
střelnici“. Naučí tu malé i velké střelbě 
z luků a kuší. Třeba skolíte i nějakého toho 
kňoura, a obohatíte si tak svůj hodokvas.
Tvrzí pana z Trautenbergu dojdete až 
k lávce přes Úpu. Zde své stanoviště roz-
balí slovutný soubor Al Rašíd. Kolem jeho 
atrakcí budou vozit naše nejmenší poní-
ci. Alejí budou rozvážně kráčet velbloudi 
a o kus dál bude jezdit šlapací ponyexpres. 
Najdete tu i řemesla Domu pod jasanem, 

ukázku staré zemědělské techniky z mu-
zea z Radče, ale třeba i živé kozičky z krko-
nošské farmy z Rudníku. Po celý den se děti 
budou moci zúčastnit celodenní hry na ku-
linářské téma. Odměnou za splněné úkoly 
bude hodokvasová specialitka od trutnov-
ských mistrů pekařů. V prostoru za Spole-
čenským centrem UFFO si určitě nenechte 
ujít představení s koňmi pana Novotného 
z Třebíče. Takřka cirkusové kousky nad-
chnou nejen naše nejmenší. Ani letos jsme 
nevynechali divadélka pro nejmenší. Tak-
že na prostranství za irskou restaurací se 
můžete při kafíčku se svými nejmenšími 
potěšit nad tvorbou souboru louTKA kaT-
ka z Miletína, které vystoupí s klasickými 
pohádkami K. J. Erbena.
A zapomenout nemůžeme ani na známou 
kuličkodráhu ve Školní ulici a pojízdnou 
loď Aurouru, která bude svištět po náměs-
tí. Pro současnou generaci otevřeme mezi 
muzeem a kostelem dračí školu létání. 
Ve virtuální realitě si osedláte svého draka 
a naučíte se s ním létat. 
Tak neváhejte a spěchejte na hodokvas! Ať 
nám jsou nebesa milostiva!

Těšíme se na Vás!
spolek Trutnov – město draka

Kalendář akcí

Trutnov
… skvělé místo
pro život a práci!

19/5
Den otevřených 
dveří Siemens

9/6
ABB Půlmaraton

15/6
Janek Ledecký 
Koncert na 
náměstí

16/6
Den otevřených 
dveří MDEXX 

24/6
Continental
Family day

25/7
ZPA Smart Energy 
Triatlon Dolce

1/9
TE Connectivity 
Krkonošská 70 
MTB

22/9
Den otevřených 
dveří ABB

   /10
Živá knihovna 
povolání

12–13/10

20/10 a

24/11
Den otevřených 
dveří SPŠ Trutnov

5/11
Konference 
Průmysl/Život 4.0

5-11/11
Pepperl+Fuchs 
week

   /11
Den otevřených 
dveří
TE Connectivity

Prezentace SŠ
a zaměstnavatelů

   /11
Den otevřených 
dveří
ZPA Smart Energy

V letošním roce uplyne 25 let, kdy se z Trut-
nova stalo město elektrotechniky. V rámci 
oslavy toho čtvrtstoletí se město Trutnov 
společně s osmi trutnovskými společnostmi 
zaměřenými na elektrotechnický průmy-
sl rozhodlo uspořádat kampaň „Trutnov 
– skvělé místo pro život a práci“. V jejím 
rámci proběhne řada individuálních akcí 
jednotlivých firem včetně sportovních zá-
vodů. Společně pak všechny pozvou ne-
jen Trutnováky na koncert Janka Ledec-
kého na Krakonošově náměstí v pátek  
15. června 2018. Jubilejní rok vyvrcholí  
5. listopadu v UFFU konferencí „Průmysl/
Život 4.0“ cílenou na studenty a pedagogy 
technických vysokých a středních škol. Akce 
poskytne účastníkům nejen prostor k teore-
tické diskusi, ale také unikátní příležitost na-
vštívit pracoviště jednotlivých společností.“

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

Turistické informační centrum Trutnov
zaplnilo již delší dobu palčivý nedostatek 
v propagačních materiálech a letos na jaře 
vydalo pro všechny milovníky cykloturistiky 
nový leták s názvem Trutnovsko na kole. 
Jeho součástí je samozřejmě mapa cykloste-
zek a cyklotras v okolí našeho města v mě-
řítku 1:60000, na druhé straně potom přibli-
žuje, co zajímavého na které z cest můžete 
navštívit. Vzhledem k aktuálnosti mapového 
podkladu může být tento leták užitečný ne-
jenom návštěvníkům města, ale i všem cyklis-
tům domácím. Leták je zdarma a můžete si 
ho vyzvednout v TIC ve Staré radnici.
 

Ing. Hana Nýdrlová
TIC Trutnov

Prezentace sborníku o Josefu Mühlbergerovi

Společnost česko-německého porozumění 
Trutnov – Krkonoše, Paměť Krkonoš, Stát-
ní okresní archiv Trutnov, město Trutnov, 
Trutnovský literární klub a Sudetoněmecký 
archiv v Mnichově uspořádaly v roce 2015 
ve společenském centru UFFO pod záštitou 
starosty města Mgr. Ivana Adamce kon-
ferenci o významném trutnovském rodá-
kovi Josefu Mühlbergerovi (1903 - 1985). 
Zajímavé výstupy z literárního života 
a díla této významné regionální osobnosti 
i z této konference pak přednášející pub-
likovali ve vydaném sborníku, který bude 
představen veřejnosti dne 3. května 2018 
v 17:00 ve Staré radnici na Krakonošově 
náměstí. Srdečně zveme všechny zájemce. 
 

Mgr. Roman Reil
Státní okresní archiv Trutnov
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KVĚTEN 2018
PONDĚLÍ
08:30 – 14:00 Volná herna pro rodiče s dětmi
10:00 – 10:45 Svišti – cvičení pro chodící děti
14:00 – 15:00 Podpůrná skupina kojení
15:00 – 17:00 Maternité – kurzy pro těhot-
né a ženy po porodu
ÚTERÝ
08:30 – 12:00 Nastávající maminky a miminka 
09:30 – 10:15 Žížalky – cvičení pro mamin-
ky s ležícími miminky (od 5 měsíců)
10:30 – 11:15 Broučci – cvičení pro lezoucí 
miminka
17:00 – 19:00 Keramické tvoření – kroužek 
pro dospělé 
STŘEDA
08:30 – 14:00 Volná herna pro maminky 
s dětmi
09:15 – 10:00 Svišti – cvičení pro chodící děti
10:15 – 11:00 Opičky – cvičení pro děti od 2 let
16:30 – 17:30 Výtvarný kroužek – pro děti 
od 4 do 7 let 
13:00 – 17:00 Hudební stavebnice, Cvrček 
muzikant
ČTVRTEK
08:30 – 14:00 Volná herna pro maminky 
s dětmi
09:30 – 10:00 Zpívánky s Drážou a Blankou
15:30 – 16:30 BOBŘI – pohybová příprava 
pro děti od 3 do 6 let
16:10 – 16:55 Hudební stavebnice, Cvrček 
muzikant
PÁTEK
08:00 – 13:00 Volná herna pro maminky 
s dětmi, kreativní dopoledne
10:00 – 10:30 Výtvarná dílnička
SOBOTA  
Setkávání patchworkového klubu, infor-
mace Olga Lešáková, tel.: 605 545 160
Šití panenek z ovčí vlny, informace Lucie 
Pavlíček Migdalová, tel.: 605 720 011

Připravujeme:
PODPŮRNÁ SKUPINA KOJENÍ – setkání 
vede diplomovaná porodní asistentka 
Olga Fojtíková a dětská sestra a certifiko-
vaná laktační poradkyně Eva Havelková. 

Kdy: 28. 5. 2018 od 14:00 do 15:00. Vstup-
né je za pobytné, prosíme zájemce o na-
hlášení účasti v MC.
JE ZDRAVÁ VÝŽIVA OPRAVDU ZDRA-
VÁ? – diskuzní setkání nad tématem jídla 
vhodného a nevhodného pro děti a ur-
čitě otevřeme i téma dětí, které nejedí či 
se přejídají a proč, kolik jídla má dítě sníst 
za den, kolik toho vypít nebo jestli je ne-
zbytně nutné naplňovat doporučení babi-
ček, že každý má mít alespoň jedno teplé 
jídlo denně. Podněty pro setkání připravi-
la Mgr. Jana Bartoňová, rodinná a dětská 
psychoterapeutka, maminka čtyř dětí. 
Ráda pozná Vás i Vaše děti.
Kdy: 15. 5. 2018 od 18:00 do 19:30. Vstup-
né je 50 Kč, prosíme zájemce o nahlášení 
účasti v MC.
MALOVÁNÍ NA TRIČKA – pod vedením lek-
torky Lucie Stejskalové si můžete vyrobit ori-
ginální tričko pro Vás nebo Vaše dítě. Kdy: 
29. 5. 2018 od 17:00 do 19:00. Vstupné je 
za pobytné + 30 Kč za barvy na jedno tričko.
ODPOLEDNÍ KROUŽEK PRO DOSPLÉ – KE-
RAMICKÉ TVOŘENÍ – pod vedením lek-
torky Andrey Onodi se naučíme pracovat 
s hlínou a dalšími materiály. Koná se vždy 
v liché úterý, vstupné je 180 Kč za lekci. 
Na jednotlivé lekce se můžete hlásit přímo 
v MC nebo formou SMS na tel. 736 677 236.

30. 4. a 7. 5. 2018 (pondělky před státními 
svátky) bude MC KAROlínka uzaveno!
Bližší informace o provozu na tel.: 
721474 188, 736677nebo na www.mckaro-
linka.cz, e-mail: info@mckarolinka.cz 

Za mateřské centrum KAROlínka
Nicole Lisá

Mateřské centrum KAROlínka
Klub zdraví Trutnov 
zve všechny příznivce zdravého životního sty-
lu na setkání u tématu: JARNÍ TVOŘENÍ – pro-
jevme své výtvarné dary. 7. 5. 2018 v 17:30, 
budova CASD, ul. M. Majerové 86/10 (za ne-
mocnicí), lektor: Jana Terbáková. Ochutnáv-
ka. Najdete nás na http://trutnov.casd.cz

Matriční události v březnu 2018
Narozené děti
V březnu 2018 se v trutnovské porodnici na-
rodilo celkem 61 dětí, 31 chlapců a 30 děvčá-
tek. Trutnovskými občánky se stalo 25 dětí, 
z toho 12 chlapců a 13 děvčátek.

Uzavřené sňatky
V březnu uzavřely manželství 4 páry.

Úmrtí
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově celkem 
58 občanů, 26 mužů a 32 žen. Z tohoto po-
čtu zemřelo 27 trutnovských občanů, 8 mužů 
a 19 žen. 

Jubilea 
Členky komise pro občanské záležitosti při vý-
znamných životních jubileích osobně navštívily 
s kytičkou, gratulací a malým dárečkem 41 ob-
čanů města Trutnova. Všem jubilantům touto 
cestou ještě jednou srdečně blahopřejeme.

Karolína Kašparová
matrikářka

Významné životní jubileum
Paní Jaroslava Jurschinová, nejstarší občan-
ka města Trutnova, oslavila 7. 4. 2018 obdi-
vuhodné 106. narozeniny. Jubilantka žije se 
svojí dcerou paní Peterkovou. Již 7. rok jí dělá 
společníka pejsek Alík a kocourek Ferda.
K významnému životnímu jubileu jí přišla po-
přát členka komise pro občanské záležitosti 
při MěÚ Trutnov. Ještě jednou blahopřejeme.

Hana Jůzlová 
předsedkyně komise

Tropik trhy Trutnov  
Prodej akvarijních ryb a rostlin, krmiv, techni-
ky a dalších potřeb. Možnost prodeje i jiných 
zvířat a rostlin. 
Místo: Národní dům, Trutnov 
Datum: 5. 5. 2018 od 9:00 do 12:00 
Informace: www.tropik-trhy.cz
Pořadatel: Institut zážitkové pedagogiky 

KRÁTCE

POHOTOVOST – STOMATOLOGIE
Sobota, neděle, svátky od 08:00 do 12:00
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů: 

1. 5. – MUDr. Věra Holubcová, Polská 91/14, Trut-
nov, tel.: 499 879 116
5. - 6. 5. – MUDr. Břetislav Hofman, Úpské nábře-
ží 379, Trutnov, tel.: 499 817 335
8. 5. – S-DENTIS, s. r. o., MUDr. Jitka Slavíč-
ková, Pražského povstání 543, Trutnov, tel.: 
499 732 032
12. - 13. 5. – denTu, s. r. o., MDDr. David Eichler, 
Horská 634, Trutnov, tel.: 608 191 099
19. - 20. 5. – Dentinum, s. r. o., MUDr. Iva Šubrto-
vá, Polská 367, Trutnov, tel.: 736 175 958
26. - 27. 5. – MDDr. Vojtěch Novotný, U Hřiště 
212, Trutnov, tel.: 737 020 017
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

Vojenská technika 
na Stachelbergu
Vojenská vozidla Trutnov, z. s., Vás zvou 
na výstavu a jízdy vojenské techniky 
na pevnosti Stachelberg Babí u Trutnova 
v sobotu 19. 5. 2018 od 10:00. 

Letní tábor Křižáček
Český červený kříž Trutnov pořádá letní dětský 
tábor Křižáček, který se uskuteční od 4. 8. 2018 
do 17. 8. 2018 v rekreačním areálu Chata Ne-
bákov v Českém ráji. Tábor je určen především 
pro děti ve věku od 6 do 16 let. Cena za jedno-
ho účastníka je 4.290 Kč. Cena zahrnuje uby-
tování ve 4lůžkových chatkách, pravidelnou 
stravu 5x denně, celodenní pitný režim, zdra-
votní dohled po celou dobu konání tábora, 
dopravu z Trutnova do místa konání tábora 
a zpět. Letošní téma celotáborové hry: Piráti 
z Nebákova. Informace a přihlášky je mož-
né získat v kanceláři Oblastního spolku ČČK 
Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov, na e-mailu: 
ccktu@tiscali.cz, tel. 499 810 810, 775 760 630, 
775 220 000 nebo na www.krizacek.cz.

Omluva
Společnost česko-německého porozumění 
Trutnov – Krkonoše, z. s., se omlouvá všem, 
kteří měli zájem o přednášku věnovanou 
sochaři Emilu Schwantnerovi. Přednáška 
musela být ze zdravotních důvodů zruše-
na. Plánujeme její uvedení v náhradním 
termínu během tohoto roku. Aktuálnost 
můžete sledovat na www.bgztrutnov.cz.
Děkujeme za pochopení a budeme se těšit 
na setkání. 

Mgr. Štěpánka Šichová
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V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto bytů
Na základě usnesení Rady města Trutnova 
ze dne 3. 4. 2018 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout byt:
Trutnov – M. Gorkého čp. 262
/objekt na st. p. 1997 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Kryblice/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výmě-
ře – kuchyň 7,55 m2, pokoj 15,45 m2, předsíň 
5,20 m2, koupelna + WC 3,60 m2 a sklep 3,05 
m2, standardní byt, číslo bytu 12, 5. podlaží. 
Topení dálkové. V bytě je sporák, kuchyňská 
linka, vodoměr SV, měřidlo tepla a karma. 
Orientační výše zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 
40,00 Kč/osoba, domovní odpad 40,00 Kč/
osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/
osoba, domovní služby 20,00 Kč/osoba, ko-
mín 40,00 Kč, teplo 800,00 Kč a úklid 70,00 Kč.  
Minimální měsíční nájemné: 1.960,00 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne  
3. 5. 2018 v 8:00 přímo na místě.      

Trutnov – Palackého čp. 80
/objekt na st. p. 171 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře – 
kuchyň 12,32 m2, 1. pokoj 17,36 m2, 2. pokoj 
15,05 m2, 3. pokoj 14,19 m2, předsíň 9,10 m2 
a koupelna + WC 4,20 m2, standardní byt, čís-
lo bytu 1, 4. podlaží. Topení etážové plynové. 
V bytě je sporák, plynový kotel, bojler a měři-
dlo SV. Orientační výše zálohy na služby spo-
jené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvět-
lení 40,00 Kč/osoba, domovní odpad 40,00 
Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/
osoba, domovní služby 20,00 Kč/osoba, ko-
mín 40,00 Kč.  
Minimální měsíční nájemné: 3.070,00 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3. 5. 
2018 v 8:30 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 na-
bídek se bude posuzovat i délka prvního pla-
tebního období nájemného.
Žádosti je možné podat do 11. 5. 2018 
do 12:00. Veřejné otvírání obálek 14. 5. 2018 
v 8:00, malý sál MěÚ Trutnov.
Tiskopis na pronájem těchto bytů je k dispo-
zici 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                                          

Pronájem prostor sloužících   
podnikání
Na základě usnesení Rady města Trutnova:
• č. j. RM 2018-32/2 ze dne 22. 1. 2018 zve-
řejňujeme záměr města pronajmout prostory 
sloužící podnikání:

Trutnov – Jihoslovanská čp. 26
objekt na st. p. 31 v kat. úz. Trutnov, v části 
obce Vnitřní Město
Možnost podání žádosti do: 11. 5. 2018 do 12:00
Místo a čas otvírání obálek: 14. 5. 2018 v 8:15, 
malý sál MěÚ Trutnov
Jedná se o prostory sloužící podnikání v domě 
Jihoslovanská čp. 26, Trutnov, umístěné  
v 1. NP o celkové výměře 6,20 m2 (1 místnost).
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce pro-
vede na vlastní náklady úpravy prostor slou-
žících podnikání k požadovanému způsobu 
využití s tím, že v případě ukončení nájemní 

smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor 
nájemci uhrazeno. V prostorech sloužících 
podnikání nebude povolen provoz ve smyslu 
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 
ve znění pozdějších předpisů.
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je slo-
žení kauce ve výši 1.300,00 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620631, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby.
K žádosti o pronájem prostor sloužících pod-
nikání žadatel musí doložit doklad o složené 
kauci, sdělení čísla účtu žadatele pro možnost 
vrácení kauce a dále uchazečem podepsaný 
návrh Dohody o kauci a o smluvní pokutě dle 
závazného vzoru, jak je uveřejněn na elek-
tronické úřední desce spolu s tímto oznáme-
ním. Kauce úspěšného žadatele bude použita 
na úhradu nájemného. Neúspěšným žada-
telům bude kauce vrácena. Kauce nebude 
úročena. V případě odstoupení od uzavření 
nájemní smlouvy ze strany žadatele propadá 
kauce ve prospěch města. 
V žádosti uveďte identifikační číslo organiza-
ce, přiložte kopii živnostenského listu nebo 
výpis z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní 
smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo 
výpis z OR.)
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou a heslem:
PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH 
PODNIKÁNÍ

Trutnov – Jihoslovanská čp. 26
„NEOTVÍRAT“

MÚ Trutnov
INFORECEPCE
pan Vladislav Šmída
Slovanské nám. 165
541 16  Trutnov

• č. j. RM 2018-124/4 ze dne 19. 2. 2018 zve-
řejňujeme záměr města pronajmout prostory 
sloužící podnikání:

Trutnov – Bulharská čp. 143
objekt na st. p. 84 v kat. úz. Trutnov, v části 
obce Vnitřní Město
Možnost podání žádosti do: 11. 5. 2018 do 12:00
Místo a čas otvírání obálek: 14. 5. 2018 v 8:15, 
malý sál MěÚ Trutnov
Jedná se o prostory sloužící podnikání v domě 
Bulharská čp. 143, Trutnov, umístěné v 1. NP 
o celkové výměře 72,70 m2 (1 místnost).
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce pro-
vede na vlastní náklady úpravy prostor slou-
žících podnikání k požadovanému způsobu 
využití s tím, že v případě ukončení nájemní 
smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor 
nájemci uhrazeno. V prostorech sloužících 
podnikání nebude povolen provoz ve smyslu 
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 
ve znění pozdějších předpisů.
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je slo-
žení kauce ve výši 16.000,00 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620629, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby.
K žádosti o pronájem prostor sloužících pod-
nikání žadatel musí doložit doklad o složené 
kauci, sdělení čísla účtu žadatele pro možnost 
vrácení kauce a dále uchazečem podepsaný 
návrh Dohody o kauci a o smluvní pokutě dle 
závazného vzoru, jak je uveřejněn na elek-
tronické úřední desce spolu s tímto oznáme-
ním. Kauce úspěšného žadatele bude použita 
na úhradu nájemného. Neúspěšným žada-
telům bude kauce vrácena. Kauce nebude 
úročena. V případě odstoupení od uzavření 
nájemní smlouvy ze strany žadatele propadá 

kauce ve prospěch města. 
V žádosti uveďte identifikační číslo organiza-
ce, přiložte kopii živnostenského listu nebo 
výpis z obchodního rejstříku. (Součástí nájem-
ní smlouvy bude kopie živnostenského listu 
nebo výpis z OR.)
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou a heslem:
PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH 
PODNIKÁNÍ

Trutnov – Bulharská čp. 143 
„NEOTVÍRAT“

MÚ Trutnov
INFORECEPCE
pan Vladislav Šmída
Slovanské nám. 165
541 16  Trutnov

• č. j. RM 2018-232/6 ze dne 19. 3. 2018 zve-
řejňujeme záměr města pronajmout prostory 
sloužící podnikání:

Trutnov – Jihoslovanská čp. 33
objekt na st. p. 38 v kat. úz. Trutnov, v části 
obce Vnitřní Město
Možnost podání žádosti do: 11. 5. 2018 do 12:00
Místo a čas otvírání obálek: 14. 5. 2018 v 8:15, 
malý sál MěÚ Trutnov
Jedná se o prostory sloužící podnikání v domě 
Jihoslovanská čp. 33, Trutnov, umístěné  
v 1. NP o celkové výměře 10,40 m2 (1 místnost).
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce pro-
vede na vlastní náklady úpravy prostor slou-
žících podnikání k požadovanému způsobu 
využití s tím, že v případě ukončení nájemní 
smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor 
nájemci uhrazeno. V prostorech sloužících 
podnikání nebude povolen provoz ve smyslu 
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 
ve znění pozdějších předpisů.
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je slo-
žení kauce ve výši 2.300,00 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620630, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby.
K žádosti o pronájem prostor sloužících pod-
nikání žadatel musí doložit doklad o složené 
kauci, sdělení čísla účtu žadatele pro možnost 
vrácení kauce a dále uchazečem podepsaný 
návrh Dohody o kauci a o smluvní pokutě dle 
závazného vzoru, jak je uveřejněn na elek-
tronické úřední desce spolu s tímto oznáme-
ním. Kauce úspěšného žadatele bude použita 
na úhradu nájemného. Neúspěšným žada-
telům bude kauce vrácena. Kauce nebude 
úročena. V případě odstoupení od uzavření 
nájemní smlouvy ze strany žadatele propadá 
kauce ve prospěch města. 
V žádosti uveďte identifikační číslo organiza-
ce, přiložte kopii živnostenského listu nebo 
výpis z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní 
smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo 
výpis z OR.)
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou a heslem:

PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH 
PODNIKÁNÍ

Trutnov – Jihoslovanská čp. 33
„NEOTVÍRAT“

MÚ Trutnov
INFORECEPCE 
pan Vladislav Šmída
Slovanské nám. 165
541 16  Trutnov

pokračování >>
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  ZPRÁVY Z MĚSTA

Ve středu 25. dubna 2018 se budou konat 
talentové přijímací zkoušky do budoucí  
6. třídy Základní školy Komenského v Trut-
nově. V 6. ročníku bude vytvořena nová 
„sportovní třída (ST)“ s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy. 
Sportovní třídy jsou určené všem žákům 
a žákyním, kteří mají rádi pohyb, sport 
a uvítali by více hodin tělesné výchovy 
týdně. Součástí náplně jsou dva výcvikové 
tábory ročně (zimní a letní). Žáci díky to-
muto systému získávají pod vedením apro-
bovaných učitelů, kteří jsou zároveň držiteli 
nejvyšších trenérských licencí, kvalitní vše-
obecný pohybový základ. Nadstavba, tzn. 
specializovaná příprava, pak probíhá v režii 
jednotlivých sportovních klubů, se kterými 
škola úzce spolupracuje a vytváří podmínky 
umožňující skloubit studium a sport. 
Nejen všestranně zaměřená tělesná vý-

chova, ale i mimoškolní sportovní aktivity 
probíhají ve školním sportovním areálu, 
který patří mezi nejmodernější v republice. 
Mimo sportovní vyžití nabízí škola svým žá-
kům i výuku v nadstandardně zařízených 
počítačových učebnách, třídy s interak-
tivními tabulemi a výuku všech světových 
jazyků. 
Sraz k přijímacím zkouškám je ve středu 
25. 4. 2018 v 13:00 ve sportovním oblečení 
před budovou Základní školy Komenského 
v Trutnově. Přijímací zkoušky se skládají 
z jednoduchých pohybových testů – člun-
kový běh, skok z místa, hod, desetiskok, 
leh-sedy 1 min, shyby, hloubka předklonu, 
sprint 50 m a běh 1 km.
Více informací na www.zskomtu.cz

Oskar Šretr
ZŠ, Trutnov, Komenského 399

SPORTOVNÍ TŘÍDY 
ZŠ, Trutnov, Komenského 399

• č. j. RM 2018-231/6 ze dne 19. 3. 2018 zve-
řejňujeme záměr města pronajmout prostory 
sloužící podnikání.

Trutnov – Národní čp. 199
objekt na st. p. 991 v kat. úz. Trutnov, v části 
obce Střední Předměstí

Možnost podání žádosti do: 11. 5. 2018 do 12:00
Místo a čas otvírání obálek: 14. 5. 2018 v 8:15, 
malý sál MěÚ Trutnov

Jedná se o prostory sloužící podnikání v domě 
Národní čp. 199, Trutnov, umístěné ve 3. NP 
o celkové výměře 18,20 m2 (kancelář č. 3).
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce pro-
vede na vlastní náklady úpravy prostor slou-
žících podnikání k požadovanému způsobu 
využití s tím, že v případě ukončení nájemní 
smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor 
nájemci uhrazeno. V prostorech sloužících 
podnikání nebude povolen provoz ve smyslu 
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 
ve znění pozdějších předpisů.
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je slo-
žení kauce ve výši 2.500,00 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620628, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby.
K žádosti o pronájem prostor sloužících pod-
nikání žadatel musí doložit doklad o složené 
kauci, sdělení čísla účtu žadatele pro možnost 
vrácení kauce a dále uchazečem podepsaný 
návrh Dohody o kauci a o smluvní pokutě dle 
závazného vzoru, jak je uveřejněn na elek-
tronické úřední desce spolu s tímto oznáme-
ním. Kauce úspěšného žadatele bude použita 
na úhradu nájemného. Neúspěšným žada-
telům bude kauce vrácena. Kauce nebude 
úročena. V případě odstoupení od uzavření 
nájemní smlouvy ze strany žadatele propadá 
kauce ve prospěch města. 
V žádosti uveďte identifikační číslo organiza-
ce, přiložte kopii živnostenského listu nebo 
výpis z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní 
smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo 
výpis z OR.)
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou a heslem:

PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH 
PODNIKÁNÍ

Trutnov – Národní čp. 199
„NEOTVÍRAT“

MÚ Trutnov
INFORECEPCE 
pan Vladislav Šmída
Slovanské nám. 165
541 16  Trutnov

Tiskopis žádosti je možno vyzvednout 
v Informační recepci MÚ, na www.trutnov.cz, 
příp. na Odboru majetku města MÚ Trutnov, 
č. dveří 409 (tel. 499 803 279). Cenová nabíd-
ka musí být v žádosti vyjádřena číselnou hod-
notou. 
Po dobu vyvěšení nabídek má žadatel mož-
nost dávat písemné připomínky a námitky, 
nejpozději však do doby možnosti podání 
žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel. 
Žadatel, který podá svoji nabídku včas, má 
možnost zúčastnit se otvírání obálek v termí-
nu výše uvedeném. Na pronájem prostor slou-
žících podnikání není právní nárok, město 
Trutnov si vyhrazuje právo odstoupit od to-
hoto záměru. 

Ing. Radek Hojný
vedoucí Odboru majetku města

Jednou z povinností každého chovatele 
psů je držet všechny psy starší 3 měsíců 
v imunitě proti vzteklině, to znamená 
nechat přeočkovat všechny již očkované 
psy a poprvé očkovat štěňata ve stáří  
3 měsíců. 
Povinnosti vyplývající z vyhlášených 
ochranných 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 
veterinárním lékařem kliniky VETERINÁŘ, 
s. r. o., Trutnov ve spolupráci s městským 
úřadem. 
    
Městský úřad Trutnov upozorňuje, že 
na základě výše uvedeného bude dne 
26. 5. 2018 prováděno očkování psů proti 
vzteklině. Očkování psů je povinné a je 
hrazeno majitelem (300 Kč očkování pouze 
proti vzteklině, 400 Kč kombinovaná 
vakcína).

OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ

Časový harmonogram očkování:
Datum Od – do Místo očkování

26. 5. 2018  8:00 – 8:10 Libeč, prodejna

26. 5.  8:20 – 8:35 Voletiny, bývalá samoobsluha

26. 5.  8:50 – 9:00 Lhota, bývalá prodejna

26. 5.  9:10 – 9:15 Adamov, JUTA

26. 5.  9:25 – 9:35 Bohuslavice, restaurace

26. 5.  9:45 – 10:05 Poříčí, u kostela

26. 5. 10:15 – 10:20 parkoviště u krytého bazénu

26. 5. 10:30 – 10:40 u restaurace DRUŽBA

26. 5. 10:50 – 11:00 Volanov, ZD 

26. 5. 11:10 – 11:15 Oblanov, křižovatka

26. 5. 13:00 – 13:05 Bojiště, školka

26. 5. 13:40 – 13:45 Nový Rokytník, zastávka autobusu

26. 5. 13:50 – 14:00 Starý Rokytník, bývalá pošta

26. 5. 14:30 – 14:35 Babí, bývalá restaurace

26. 5. 14:50 – 15:00 Horní St. Město, rest. U Kousala

26. 5. 15:05 – 15:20 Horní St. Město, u hřiště

26. 5. 15:30 – 15:40 Nové Dvory, Dvoračka

Další informace pro majitele psů podá 
veterinární klinika VETERINÁŘ, s. r. o., 
Trutnov, telefon 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 finanční

pokračování >>
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TRUTNOVSTKÝ DEN 
PRO RODINU
Přijďte s námi oslavit Trutnovský den 
pro rodinu dne 18. května 2018 od 9:00 
do 17:00 na Krakonošovo náměstí.
Již podruhé se Vám na náměstí představí ne-
jenom poskytovatelé sociálních služeb, ale 
všechny organizace, které svou činností po-
máhají rodinám, dětem, mládeži, lidem s hen-
dikepem a seniorům. Pro děti budou připrave-
ny různé aktivity, např. rukodělné dílničky, hry, 
balónky atd. Pro všechny je připravena drob-
ná ochutnávka poskytovaných služeb, sladké 
mlsání, káva, čaj.
Během dne se Vám budou o zábavu starat 
na pódiu místní interpreti z řad prezentu-
jících se organizací. Nudit se určitě nebu-
dete! Podrobný program vyjde na letáčku. 
Na Staré radnici bude od pondělí 14. květ-
na k vidění výstava „Já pěstoun“. Ukonče-
ní výstavy bude 18. května v den konání 
Trutnovského dne pro rodinu. Od roku 
1994 je 15. květen označován jako „Den 
rodiny“, aktuálně patří tento den mezi 
významné dny v českém kalendáři. Akce 
je pořádána pod záštitou města Trutnova 
a je pro veřejnost zdarma. Změna progra-
mu vyhrazena. Na všechny se moc těšíme!
Realizační tým: Martina Vágner Dostálo-
vá – Oblastní charita Trutnov a Michaela 
Chlápková – Centrum náhradní rodinné 
péče Domov a rodina

Dne 22. března 2018 vybojovali naši žáci 
skvělé druhé místo v národním kole soutě-
že Network Academy Games 2018 v Hradci 
Králové.
V soutěži týmů v kategorii HS3 nás repre-
zentovali žáci ze 4. ročníku oboru Elektro-
nické počítačové systémy ve složení Jan Ber-
nard, Jakub Klázar, Jakub Reš. V konkurenci 
dvaceti týmů středních škol z celé České re-
publiky se náš tým po nasbírání zkušenos-
tí v minulém ročníku této soutěže umístil 
na výborném druhém místě. Žáci prokázali 
hlavně své výborné praktické a teoretické 
znalosti v oblasti počítačových sítí. Úspěch 
v této prestižní soutěži s velkou konkurencí 
potvrzuje nadstandardní výuku informač-
ních a komunikačních technologií v oblasti 
počítačových sítí na naší škole.
V letošním ročníku pořadatelé vypustili te-
oretickou část soutěže a záleželo hlavně 
na praktických zkušenostech. Konkrétně 
bylo nutné vyřešit problémy s konektivi-
tou zařízení ve virtualizované síti a poté 
zabránit kybernetickým útokům vedeným 
na tuto síť. Praktická práce určitě rozšířila 
znalosti všech zúčastněných.
V odpoledním workshopu měli žáci i jejich 
učitelé možnost prohlédnout si a vyzkoušet 
měřicí přístroje pro diagnostiku počítačo-
vých sítí. Jeden z hlavních partnerů soutěže 

přivezl pro tuto příležitost velké portfolio 
různých přístrojů od firmy Netscout (dříve 
Fluke).

 Zleva: 2. J. Reš, 3. J. Bernard, 4. J. Klázar

Tato soutěž s letitou tradicí srovnává te-
oretické i praktické znalosti žáků, kteří se 
účastní vzdělávání v programu Cisco Ne-
tworking Academy Program, vychováva-
jícím další generace specialistů v oblasti 
počítačových sítí po celém světě. Naši žáci 
oboru Elektronické počítačové systémy jsou 
do tohoto programu automaticky zařazeni 
již od 2. ročníku vzdělávání a postupně pro-
cházejí až 4 semestry tohoto programu. 

Ing. Petr Košátko

Mateřská škola, Základní škola  
a Praktická škola, Trutnov 
Horská 160, Trutnov 4

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
9. 5. 2018    8:00 – 14:00 
Kontakt: 499 733 901, 732 457 024
mzps.trutnov@volny.cz

Jsme bezbariérová mateřská škola s výbor-
nou dostupností z centra Trutnova. Najdete 
nás v Horním Starém Městě naproti kostelu, 
kousek od největšího sídliště v Trutnově. Naše 
mateřská škola nabízí celodenní program pro 
všechny děti s logopedickými vadami, psychic-
kými a somatickými obtížemi, poruchou au-
tistického spektra, dále pak, nespavé aktivity 
a spousty výletů a akcí během celého školního 
roku. Samozřejmostí je snoezelen, canistera-
pie, návštěvy kulturních a společenských akcí, 
bruslení a plavání, relaxační místnost a tělo-
cvična. Každý měsíc nabízíme program pro ro-
diče s dětmi, rodiče se mohou aktivně podílet 
na vzdělávání svých dětí. Naše škola má nově 
vybavené třídy, velikou zahradu, zrekonstruo-
vané sociální zařízení, šatny a jídelnu. 
Těšíme se na Vás dne 9. května od 8:00 
do 14:00 v prostorách naší školky. 
Vedení školy

Pozvánka
Trutnoforte, z. s., Vás srdečně zve na svou 
první zahajovací akci. Ve středu 16. 5. 2018 
v 19:00 v Koncertní síni Bohuslava Marti-
nů provedeme smyčcový kvintet Antonína 
Dvořáka v podání Českého filharmonické-
ho kvarteta a Drahomíry Tvrdíkové – ab-
solventky a učitelky ZUŠ Trutnov. České 
filharmonické kvarteto provede i další díla 
ze svého repertoáru. 
Pár vět o nově vzniklém zapsaném spolku: 
Chceme vytvářet příležitosti pro představe-
ní absolventů ZUŠ Trutnov, kteří se rozhodli 
ve studiu hudby pokračovat. Nabídnout 
nový pohled na odkaz našich předků za-
chovaný v různých dílech klasické hudby. 

Už 14 let se Pivofest v Trutnově těší obli-
bě tisíců návštěvníků, kteří za tradičními 
slavnostmi míří do centra města nezřídka 
i z více než sto kilometrů vzdálených míst 
v republice, ať už na pivo, hudební pro-
gram, setkání s přáteli, nebo na vše, co 
tradiční událost druhou červnovou sobotu 
nabízí. I letos se příchozí mohou v sobotu 
9. června těšit na pestrou přehlídku čes-
kých pivovarů a minipivovarů i řadu kon-
certů. Na pódiu vystoupí například Voxel, 
Vladimír Mišík & ETC, Vaťák (Kabát Revi-

val), Benjaming´s Clan nebo Bára Poláko-
vá. Ta před nedávnem vydala nové album 
a do povědomí veřejnosti se dostala ze-
jména písněmi Kráva a Nafrněná. Chybět 
nebude ani bezmála šedesátičlenný sym-
fonický orchestr Police Symphony Orche-
stra. Návštěvníci si opět budou mít mož-
nost vyzkoušet lidský stolní fotbálek a užít 
si sobotní den jaksepatří. Více informací 
i aktuální novinky můžete sledovat už teď 
na facebooku a webu www.pivofest.cz.

Příchod jara máme již tradičně spojen s ve-
likonoční tvorbou, což značí, že březen 
byl pro nás ve znamení výstav. Nápadité 
výrobky vytvořené klienty Stacionáře RIA-
PS jsme prezentovali v Městské knihovně 
Trutnov a v Městské knihovně Dvůr Králo-
vé nad Labem, stejně tak jsme velikonoční 
dekorace vystavovali ve Františkánském 
klášteře v Hostinném v rámci věhlasného 
velikonočního jarmarku. 
Začátkem ledna jsme přijali dvě nové ko-
legyně – sociální pracovnice, jež význam-
ně posílily náš pracovní tým. Obě kolegy-

ně dojíždějí či docházejí za klienty našich 
sociálně-rehabilitačních služeb především 
do terénu, tzn. do jejich přirozeného pro-
středí. Díky této organizační změně může-
me naši pomoc a podporu poskytovat šířeji 
a intenzivněji. Těší nás, že lidé, ač zatím 
zpravidla zprostředkovaně, naši pomoc 
čím dál více vyhledávají a nezůstávají se 
svými psychickými problémy sami. Mnohdy 
tím mohou předejít vážným zdravotním 
komplikacím a s tím spojeným ohrožením 
sociálním vyloučením.   

Průmyslovka má druhé nejlepší síťaře 
v republice!

Na jubilejním 15. ročníku Pivofestu vystoupí Voxel,  
Bára Poláková, Police Symphony Orchestra nebo  
Vladimír Mišík, pípy roztočí pestrá paleta pivovarů

RIAPS Stacionář – sociálně-rehabilitační  
služby pro osoby s duševním onemocněním
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Školské zařízení pro DVPP 
Královéhradeckého kraje 
pracoviště Trutnov 

KVĚTEN
Pojeďme spolu na adaptační kurz
14. květen 2018, 8:30 - 15:30, ŠZ pro DVPP 
KHK, Trutnov, Malé náměstí 158
Poplatek: 800 Kč. S sebou přezůvky.
Přihlášky do 4. května – stierandova@
cvkhk.cz, mob. 720 516 096

Možnosti logoterapie
17. květen 2018, 8:00 - 14:30, ŠZ pro DVPP 
KHK, Trutnov, Malé náměstí 158
Poplatek: 700 Kč. S sebou přezůvky.
Přihlášky do 9. května – stierandova@
cvkhk.cz, mob. 720 516 096

Náměty pro míčové hry. Basketbal
30. květen 2018, 9:00 - 14:00, VOŠ a SŠ 
zdravotnická
Poplatek: 800 Kč. S sebou sportovní oděv, 
obuv.
Přihlášky do 21. května – stierandova@
cvkhk.cz, mob. 720 516 096

Ing. Stanislava Stierandová   

English Camp 
Trutnov 2018
Termín: 30. 6. - 7. 7. 2018
Místo: Penzion Aktiv – Vysoké nad Ji-
zerou
Cena: 3.500 Kč

Pojeď s námi na English Camp a zlepši 
si svoji angličtinu konverzací s rodilými 
mluvčími.

Poznej nové přátele a zažij spoustu zá-
bavy při sportech a workshopech.

Zamysli se nad různými tématy z křes-
ťanského pohledu.

Akci pořádá Sbor Církve bratrské 
v Trutnově s podporou společnosti 
ABB, s. r. o., města Trutnova a Králové-
hradeckého kraje.

Přihlašování a více informací na Face-
book/EnglishCampTrutnov

Kontakt: Ing. Jiří Dušek (728 926 129/
ectrutnov@gmail.com)

Modeláři oplatili  
návštěvu Attnangu
Oni jezdí k nám a my k nim. I tak se dá popsat 
přátelství mezi naším Klubem železničních 
modelářů Trutnov a podobným spolkem 
v rakouském Attnang - Puchheim. 
Poprvé jsme modely a kolejiště vezli ukázat 
do Rakouska v roce 2003. Naposledy jsme 
tam byli nedávno – v půlce března. Pozvali 
nás na jubilejní desátou mezinárodní 
výstavu, kterou slavili dvacáté výročí 
existence jejich klubu. Během dvoudenní 
expozice byl mezi návštěvníky velký zájem 
o naše předvedené kolejiště a nejnovější 
modely.  

Stihli jsme také pogratulovat našim 
rakouským přátelům a obdarovat je – např. 
pamětními železničními vagóny s logem 
pivovaru Krakonoš, které jsou sběratelskou 
vzácností. Společné fotografování a zápis 
do naší klubové kroniky je už tradiční 
součástí podobných setkávání.
Rakouští modeláři z města Attnang - 
Puchheim u nás byli naposledy předloni. 
Vrátí se, jak slíbili, znovu letos na konci 
října, kdy pořádáme „na Frimlovce“ velkou 
výstavu železničních modelů a kolejišť 
s mezinárodní účastí.
Závěrem děkujeme za podporu Městskému 
úřadu Trutnov a Pivovaru Krakonoš.       

Jiří Beran
zakládající člen KŽM Trutnov

Generální partner: Hlavní partner: Hlavní mediální partneři: Mediální partneři:

Organizátor:
Poděkování dalším partnerům a spolupracovníkům:

Bluetech, s. r. o. l Český červený kříž l Český svaz žen l Model Obaly, a. s.  
Monitora media, s. r. o. l Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska l Soleta Signum, s. r. o.

IT partner:

Partneři:

22. ročník   celonárodní veřejné sbírky

Český den
proti rakovině

www.cdpr.cz      www.lpr.cz
16.5.2018

Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru  
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777. 
Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.  
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

Stáhněte si mobilní 
 aplikaci sbírky s kalendářem  

preventivních prohlídek:

Jak naznačuje pokračující bádání, zapome-
nutý Šimon z Trutnova byl úspěšným mu-
žem. Poprvé mu byla pozornost věnována 
v listopadových Radničních listech roku 
2017. Mnoho se o něm tehdy napsat ne-
dalo, neboť k dispozici byla pouze jediná, 
vzácně dochovaná pergamenová listina 
s přivěšenou císařovninou pečetí z červe-
ného vosku z roku 1389, uložená v SOkA 
Mělník.  
Nyní se však můžeme o jeho osobě opět 
krátce zmínit. Nalezen byl další historický 
pramen. Je jím Codex iuris municipalis reg-
ni Bohemiae, Tomus IV/1 (Sbírka pramenů 
Práva Městského království Českého, díl 
IV/1, Privilegia nekrálovských měst Českých 
z let 1232 - 1452). Jeho edice (Praha 1954, 
str. 197 - 199) zmiňuje pro nás dosud ne-
známou listinu císařovny Alžběty, vydanou 
o dva roky dříve, 27. července 1387 v Hrad-
ci (Králové). 
Alžběta, vdova po Karlu IV., jí ustanovuje 
na stížnost Chotěbořských proti Herešovi 
z Rožďalovic, podkomořímu měst věnných, 
jenž svévolně sázel konšely a vybíral dávky, 
že napříště se bude konati obnova konše-
lů jednou do roka, a to při hlavním sou-
du; Chotěbořští přitom zaplatí dvě kopy 
pražských grošů podkomořímu nebo jeho 
zástupci. 
Nepatrným posunem v bádání je opět zá-
věr listiny. K vyřízení císařovnina ustano-
vení jsou pověřeni pan Oldřich, císařovnin 
podkomoří, děkan kostela Všech svatých 
na Pražském hradě (v tomto případě je 
v edici zkratka d. Ulr. = dominus Ulrikus), 
dále pak Čeněk z Lipan, královský purkrabí 
na hradě Lichnici, a Šimon z Trutnova. Edi-
ce latinského textu tentokrát uvádí Symon 
prothonot. (protonotář, přední z notářů 
ve středověkých kancelářích, sekretář). 
Poznámka editorů potvrzuje, že se jedná 
o Šimona z Trutnova, a odkazuje na edici 
listiny uložené v Mělníku. 
Šimon podobně jako Oldřich byli pro Alž-

bětu patrně nepostradatelní a stále při-
praveni k službám s ní putovali po jejích 
věnných městech, kde střídavě pobývala. 
Šimonovo postavení předního notáře by 
navíc snad mohlo vysvětlit, proč není uve-
den na dalších císařovnou vydaných listi-
nách. Lze se domnívat, že vedl císařovninu 
kancelář a osobně vyřizoval pouze její nej-
důležitější a zásadní rozhodnutí a příkazy. 
Tím byl zajisté spor obyvatel jejího věnné-
ho města Chotěboře s jedním z jejích úřed-
níků či pozdější spor Mělnických s augusti-
niánským klášterem sv. Vavřince. 

Co se dělo se Šimonem po císařovnině smr-
ti na počátku roku 1393, se zatím dohledat 
nepodařilo. Nelze ani vyloučit, že v oné 
době již nebyl naživu. Zajímavé také je, že 
Alžbětinou smrtí Chotěboř končí jako věn-
né město. Od roku 2007 připomíná císařov-
nu Alžbětu Pomořanskou v jejím věnném 
městě Hradci Králové busta v královské 
předsíni katedrály sv. Ducha. Druhá bus-
ta patří její předchůdkyni královně Elišce 
Rejčce. Autorem bust je již zesnulý akad. 
sochař Vojtěch Adamec. 

Mgr. Alena Křivská
kronikářka města Trutnova

Neznámý osud trutnovského rodáka Šimona z Trutnova 

Foto: Ladislav Křivský
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POHLEDY DO MINULOSTI

Modrý den se srdcem
2. 4. si připomínáme SVĚTOVÝ DEN PO-
ROZUMĚNÍ AUTISMU. Počet dětí s diagnó-
zou autismus stále roste, proto jsme v naší 
mateřské škole „Na Struze“ při příležitosti 
tohoto dne uspořádali akci „Modrý den“. 
Modrá barva je barvou komunikace a se-
bevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které 
mají děti s autismem největší potíže. Mateř-
ská škola se snaží pomáhat rodinám těchto 
dětí v jejich nesnadné životní situaci. Součás-
tí Modrého dne byla přednáška o autismu, 
hravé aktivity pro děti s autismem, radostné 
tvoření a nakonec si každý účastník pověsil 
na strom v naší zahradě modré srdíčko. Aby-
chom přiblížili problematiku autismu ostat-
ním lidem, vyrazili jsme po společně stráve-
ném odpoledni do města, kde jsme rozdá-
vali lidem modrá srdce a informační letáčky.
Mateřská škola, Trutnov, Na Struze 124, 
srdečně zve všechny děti a rodiče na Den 
otevřených dveří, který proběhne dne 25. 4. 
2018 od 15:00 do 16:30. Zápis do mateřské 
školy se koná 3. 5. 2018. V našem zařízení 
poskytujeme všem dětem intenzivní logo-
pedickou péči a máme prostor na to věno-
vat se jim individuálně. Většina dětí odchází 
do běžných základních škol, kde výborně 
prospívají. Těšíme se na Vás.

Kolektiv učitelek mateřské školy „Na Struze“

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 
BĚLUŇ
(Pořádá PS Jiřího Wolkera, u obce Kohou-
tov-Vyhnánov, z Trutnova směr Dvůr Králo-
vé n. L.)
Termín: 14. 7. – 27. 7. 2018
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 
pouhých 15 min. cesty autem). Ubytování 
je ve stanech s podsadou, k dispozici je srub 
se zastřešenou jídelnou a stanový hangár. 
Kvalitní stravování (5x denně), pitný režim, 
pravidelná hygiena a pojištění zajištěno. Vše 
pod vedením a dohledem kvalifikovaných 
táborových pracovníků a zdravotníků.
Celotáborová hra: Mafie
Nad Běluň city se stmívá, ve vysokých mra-
kodrapech si klidně sedí mafiánští bossové 
a vedou odsud své nekalé obchody. Do měs-
ta ale přijíždějí padouši z jiných gangů 
a chtějí si ukrojit svůj díl z bohatství města. 
Běluň city je jako sud s prachem, kde válka 
gangů je na spadnutí – kdo zvítězí a komu 
bude patřit celé město? 
Pojeďte s námi a zažijte hazardní hry, pašo-
vání a divoké přestřelky v ulicích Běluň city.  
Přihlášky, foto a další informace:  Lenka 
Malínská, web: http://www.tabor-belun.cz, 
e-mail: belun2.prihlasky@seznam.cz, tel.: 
605 904 945   

Navštivte tradiční potravinářský trh se sou-
těží o nejlepší potravinářský výrobek: „Po-
travina a potravinář Královéhradeckého 
kraje 2018“.
Přijďte ochutnat a nakoupit kvalitní výrobky 
od výrobců z našeho kraje.
•  25. 5. 2018 Trutnov, Krakonošovo náměstí, 

od 8:00 do 15:00 
•  7. 6. 2018 Náchod, Masarykovo nám., 

od 8:00 do 15:00
•  9. 6. 2018 Jičín, Valdštejnovo nám., od 8:00 

do 12:00
•  15. 6. 2018 Rychnov nad Kněžnou, Staré 

nám., od 8:00 do 15:00
•  15. 9. 2018 Hradec Králové, Královéhradec-

ké krajské dožínky, Flošna
Vítěze soutěže vybírají spotřebitelé!
Hlasujte a vyhrajte hodnotné ceny. Více 
na www.potravinarroku.cz
Realizováno s finanční podporou Králové-
hradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Úspěch ve 3D modelování  
v Autodesk Academia Design 
2018
Skvělé 5. místo vybojoval David Zhouf ve  
24. ročníku mezinárodní soutěže studentů 
a učitelů středních škol ve 2D kreslení, 3D mo-
delování a 3D tisku.
Z naší školy se soutěže, která se konala ve dnech 
6. – 7. dubna 2018 v budově Fakulty strojního 
inženýrství VUT Brno, účastnili dva žáci oboru 
Strojírenství - počítačová grafika:
• V kategorii 2D – Aleš Baklík (3. ročník)
•  V kategorii 3D modelování – David Zhouf  

(4. ročník)
Vlastní soutěž probíhala ještě v pátek odpo-
ledne po příjezdu do místa konání soutěže. 
Úkolem v kategorii 2D bylo v limitu 60 minut 
bezchybně překreslit výkres svařovací sestavy 
(včetně kót, tolerancí tvaru a polohy) podle 
předlohy. Aleš Baklík se v konkurenci 31 soutě-
žících umístil na 20. místě.

V kategorii 3D bylo úkolem vymodelovat jed-
notlivé díly makety diferenciálu automobilu 
a provést jejich sestavení do funkčního celku. 
Sestava obsahovala 12 částí, 8 bylo zpracova-
ných, 4 součásti bylo nutné vymodelovat.  To 
vše opět v časovém limitu 60 minut. V této 
úloze se David Zhouf umístil na 5. místě  
z 32 účastníků soutěže.
Oba soutěžící vzorně reprezentovali SPŠ Trut-
nov a prakticky prokázali nadstandardní úro-
veň získaných uživatelských dovedností při po-
užívání programů Autodesk v rámci výuky.
Škola je zapojena do programu Autodesk Aca-
demia Program, v rámci kterého mohou žáci 
získat v průběhu výuky mezinárodně uznávaný 
certifikát firmy Autodesk. V rámci tohoto pro-
gramu mohou také žáci po celou dobu studia 
používat špičkové profesionální programy této 
firmy zcela zdarma.

Ing. Ladislav Řezníček

Trutnov v 19. století
V prostoru mezi Úpou a někdejším Mlýn-
ským náhonem (dnešní TYCO, ZPA) stáva-
la od roku 1858 Faltisova továrna, ve své 
době největší přádelna lnu v Evropě vy-
bavená velkými parními stroji z Blanska 
a 20 000 vřeteny, kde pracovalo 1080 děl-
níků ve 4 objektech. 

První textilní stroje poháněné úpskou vo-
dou zřídil Jan Faltis v Mladých Bukách. 
Oproti ručnímu spřádání lnu znamenaly 
ve výrobě revoluční převrat. Asi 1/3 vyro-
bené příze prodával Faltis místním tkal-
cům, ostatní vyvážel.  V jeho továrně trpěli 
dělníci především dlouhou pracovní dobou 
– od 5. hodiny ranní do 8. hodiny večerní, 
v sobotu se končilo ve 4 hodiny odpoledne. 
V roce 1859 zřídil Faltys na Středním Před-
městí novou továrnu, ve které již pracova-
lo na 8 000 dělníků.

Prusko-rakouská válka zasáhla i do Fal-
tisovy přádelny velkým požárem. Dne  
29. června 1866 vypukl vinou neopatrného 
kouření pruských strážných ve skladu lnu 
a příze. Škoda činila na 200 zlatých, ně-
kteří tady držení rakouští zajatci uhořeli. 
O život přišlo tenkrát 7 osob, mezi nimi 
i sedmiletý chlapec, který sem sestře nesl 
svačinu. Na podzim 1870 postihla Faltiso-
vu továrnu další pohroma – prudká bouře 

strhla její střechu a vítr rozvál zásoby pře-
diva po střechách trutnovských domů. 

Přes rozsáhlé škody způsobené těmito po-
hromami bohatství Jana Faltise lnářskou 
výrobou rostlo. Když v roce 1874 zemřel, 
odešel nejbohatší podnikatel na Trutnov-
sku a jeden z nejbohatších v Evropě. Za-
nechal po sobě jmění 7 milionů zlatých 
získaných především vykořisťováním děl-
níků. Ti žili (živořili) i v otřesných pod-
mínkách bydlení. Zatímco se Faltis staral 
hlavně o technické vybavení své přádelny, 
přes sliby zlepšení zanedbával těžké byto-
vé podmínky těch, kteří u něho pracovali. 
Například když v roce 1874 požádal Faltis 
město Trutnov o povolení rozšířit svou přá-
delnu, zavázal se, že postaví pro své děl-
níky na 300 bytů. Zatímco nová přádelna 
s 10 000 vřeteny byla postavena, slibovaný 
dělnický byt nestál ani jediný. 

Po smrti Jana Faltise se za jeho dědice po-
stavení dělníků nezlepšilo – v roce 1880 
jich pracovalo v jeho továrně 1573 s dva-
náctihodinovou pracovní dobou a polední 
hodinovou přestávkou na oběd. Faltisova 
továrna byla v provozu až do roku 1934. 
V této době tu nacházelo práci 1 500 děl-
níků. V Trutnově bylo bez práce ještě až 
2 500 osob.   

Antonín Just
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K vyvrcholení činnosti v kroužcích půso-
bících při SVČ Trutnov již tradičně patří 
květnová vystoupení, na kterých chceme 
ukázat výsledky celoroční snahy dětí a ve-
doucích zájmových útvarů estetického i ta-
nečního oddělení.

Hudební přehlídka
Naučit se hrát a udělat ze hry na nástroj 
koníčka, ke kterému se budou děti vždy 
a rády vracet, to je cílem všech našich hu-
debně zaměřených kroužků. Dramatická 
tvorba je zase oblastí, v níž mohou děti 
naplno projevit svůj temperament a pro-
měnit ho ve výkon, za který si vyslouží 
potlesk. V obou oblastech je třeba umož-
nit získat zkušenosti z vystupování před 
publikem. Květnové představení malých 
i větších hudebníků a divadelníků jsme 
opět umístili do kukátkové scény SCT UFFO 
Trutnov, které kvalitou jevištních technolo-
gií – scénického osvětlení, ozvučení sálu – 
nepochybně přispěje k vysokému divácké-
mu komfortu. Na přehlídce vystoupí herci 
z dramatického kroužku Dividlo, členové 

kroužků Píšťalka, Klávesové nástroje, Ky-
tary začátečníci i pokročilí a čerství mistři 
rytmiky z nového kroužku Bubnování. 
Termín: pondělí 7. 5. 2018
Čas: 17:00
Místo: SCT UFFO Trutnov
Vstupné: 85 Kč/osoba 
Předprodej: Recepce SCT UFFO Trutnov 
od 16. 4. 2018

Taneční přehlídka
Tato akce se stala velmi oblíbenou, a to 
převážně z řad rodičů vystupujících dětí, 
ale i ostatní veřejnosti. 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, Lentilky, Naila, Klobouček, 
Rodeo I a II, Sarra I, II a III, Sluníčka, TS 
Angeles mladší, starší a hlavní, Uprockers, 
Ice Dancers děti a junioři. Některé soubo-
ry mají připravené dvě i tři choreografie 
podle věku a pohybové připravenosti zú-
častněných. Letošní ročník nabídne dosta-
tečnou diváckou kapacitu i komfort tím, že 
bude probíhat formou dvou samostatných 
představení. 
Termín: pondělí 14. 5. 2018 
Čas: 1. představení 15:30 – 17:00
 2. představení 17:30 – 19:00
Místo: SCT UFFO Trutnov 
Vstupné: 85 Kč/osoba
Předprodej: Recepce SCT UFFO Trutnov 
od 16. 4. 2018
Vstupenky jsou k dostání pouze v předpro-
deji v recepci SCT UFFO. 
Počet míst na jednotlivá představení je 
limitován kapacitou hlediště, neváhejte 
tedy se zakoupením vstupenek.

Přehlídky SVČ

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

Soutěž ve zpěvu
Podpora a rozvoj hudebního nadání dětí 
má v Trutnově dlouholetou tradici. V krás-
ných prostorách budovy trutnovské ZUŠ 
se rozezněly dětské hlasy vítězů školních 
kol sedmnáctého ročníku nepostupové 
přehlídky, jejíž hlavní myšlenkou bylo dát 
možnost zazpívat si před diváky a před 
odbornou porotou každému, kdo má zpěv 
rád a chce se předvést ostatním. Odborná 
porota vyslechla výkony dětí ze Dvora Krá-
lové nad Labem, Hostinného, Bílé Třemeš-
né, Úpice, Rudníku, Rtyně v Podkrkonoší, 
Bernartic i Trutnova a pak udělila ocenění 
nejlepším, vyzdvihla pěvecké výkony ostat-
ních řadou čestných uznání.

První místa získali: 
0. kategorie - sólo
Filip Bajer – ZŠ K. Klíče, Hostinné 
1. kategorie - sólo
Anna Mádlová – ZŠ Schulzovy sady, Dvůr 
Králové nad Labem
1. kategorie - duo
Lia Mostecká, Dorota Hamplová – ZŠ 
Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem
2. kategorie - sólo
Jolana Jarošová – ZŠ Schulzovy sady, Dvůr 
Králové nad Labem
2. kategorie - duo
Tereza Zemková, Kateřina Exnerová – ZŠ 
Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem
3. kategorie - sólo
Daniel Hejna – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
3. kategorie - duo
Bára Doucková, Daniel Hejna – ZŠ a ZUŠ 
Rtyně v Podkrkonoší
4. kategorie - sólo
Kateřina Vodičková – MěG a SOŠ Úpice
4. kategorie - duo
Nelly Karmášková, Tomáš Fofonka – ZŠ 
a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší

Vítězům blahopřejeme k jejich pěveckým 
výkonům a děkujeme porotě, že se ujmula 
nelehkého úkolu rozhodnout, který výkon 
ocenit. Na závěr je třeba dodat, že soutěž 
mohla být realizována 
díky podpoře
Královéhradeckého 
kraje. 
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TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.

www.lokotrutnov.cz 

MEBYS Trutnov, s. r. o.

více na www.spartaktrutnov.com nebo na FB

 GYMNASTIKA

Oddíl sportovní gymnastiky Spartak 
Trutnov pořádal krajský přebor
Pět zlatých, pět stříbrných a tři bronzové 
medaile a k tomu celkem dvacet tři postupů 
na květnovou republikovou soutěž v Doubí 
u Třeboně. Taková je bilance sobotního kraj-
ského závodu ČASPV ve sportovní gymnastice.
Více než sto dvacet závodnic a závodníků se v so-

pokračování >>

SPORT

 ATLETIKA

Malí atleti „procestovali svět“
Trutnovští atleti z kategorie přípravky se 
společně se svými trenérkami zapojili do pro-
jektu Českého atletického svazu „Fandíme 
kontinentům“. Jedná se o akci spojenou 
s Kontinentálním pohárem, který se v září 
uskuteční v Ostravě. V průběhu školního roku 
čekaly na malé atlety čtyři zastávky na růz-
ných kontinentech. Nejprve sportovali v Ev-
ropě, kterou naši pojali jako kolébku hodu 
oštěpem a dostihových závodů. Druhou za-
stávkou byla Amerika. „Americký trénink“ 
proběhl ve spolupráci s místním oddílem 
amerického fotbalu a děti byly nadšené. Mo-
del spolupráce s jiným oddílem se dětem vel-
mi zalíbil, a tak trenérky i při třetí zastávce, 
která byla v Asii, oslovily trutnovské judisty. 
Poslední zastávkou v „atletění po světě“ byla 
Afrika, která je rodištěm mnoha vynikajících 
běžců – vytrvalců. 

 JUDO

Jičín, Poznaň, Budapešť aneb Odkud judisté 
přivezli medaile
24. 3. 2018 se konalo v Jičíně 1. kolo Samu-
rajské katany. Sedm judistů Lokomotivy se 
vyrazilo prát na regionální turnaj a dvakrát 
jim zacinkala medaile. O tu se postarali mlá-
dě Richard Kulda a mladší žák Marek Novák, 
v obou případech z toho bylo stříbro. O stup-
ně vítězů bojoval i starší žák Tomáš Duben, 
ale v zápase o třetí místo mu chyběly zkuše-
nosti a prohrál. Tři vítězství na turnaji vybojo-
val mladší žák Richard Bureš, ve své kategorii 
měl nejvíce soupeřů – sedmnáct. Jedno vítěz-
ství získal Tadeáš Turičík (mládě), Lukáš Veselý 
a Michal Žilka (mladší žáci) sbírali zkušenosti.
Mezinárodní turnaj v Poznani
Na velmi silně obsazený turnaj do polské Po-
znaně vyjela osmičlenná reprezentace Králo-
véhradeckého kraje. V regionálním výběru 
žactva byli i čtyři judisté z Trutnova, kteří se 
podíleli na velmi dobrém výsledku. Jan Lisý 
nestačil na soupeře pouze ve finále a vybojo-
val stříbro. Bronz po jediném zaváhání v zá-
kladní skupině uzmul David Šopinec. Michal 
Imerlišvili zvítězil jednou v základní skupině, 
což ho do boje o medaile nevyneslo. Neú-
spěch v prvním kole vystavil stopku Radkovi 
Gottwaldovi.
Mezinárodní mistrovství Maďarska veteránů 
v Budapešti
Tento turnaj měl celosvětové obsazení. Trut-
novskou Lokomotivu reprezentovali veteráni 
Jaroslav Linhart, Petr Vostřez, Rudolf Bradler 
a Richard Kulda. V roli favorita startoval Jaro-
slav Linhart. Úřadující mistr Evropy z chorvat-
ského Záhřebu tuto roli potvrdil a ve finále 
se mu podařilo zvítězit, když porazil fran-
couzského reprezentanta. Dalším, kdo stál 
na stupních vítězů, byl Petr Vostřez. Ten po-
tvrdil stoupající formu ziskem bronzové me-
daile. Nesmírně těžký los měl Rudolf Bradler. 

Tenisový areál otevřel venkovní  
tenisové kurty 
13. 4. 2018 se poprvé otevřely venkovní teniso-
vé kurty, a to v závislosti na počasí. Každoroč-
ní „jarní údržba“ tenisových dvorců proběhla 
pod taktovkou odborné firmy a pro návštěvní-
ky, ale i sportovní nadšence je zde k dispozici 
prozatím 5 tenisových kurtů. Kurty 3 a 4 musí 
projít ještě jarní údržbou, a to po složení nové 
přetlakové haly. Provozovateli sportovního za-
řízení MEBYS TRUTNOV, s. r. o., se během krát-
ké doby podařilo opět připravit sportovní are-
ál pro sportovce, ale především pro běžné ná-
vštěvníky, kteří čekají nejen vizuální (stavební) 
změny, ale především je zde možnost prověře-
ného rezervačního systému. Těšíme se na Vaši 
návštěvu. Pro pohodlné využívání „Teniso-
vého areálu“ je zde možnost platby na účet  
115-1843400277/0100.

botu 7. dubna 2018 sešlo v tělocvičnách ZŠ Komen-
ského, aby bojovalo o postup na MČR v gymnastic-
kém čtyřboji jednotlivců, ale i družstev. Dohroma-
dy bylo při závodu k vidění na tři sta šedesát sestav 
na kladině (chlapci měli kruhy), akrobacii a hrazdě, 
u přeskoku se počet skoků přes švédskou bednu či 
koně vyšplhal na číslo dvě stě čtyřicet.
A jak se dařilo trutnovským gymnastkám a gym-
nastům ze Spartaku? Zlatou medaili a titul krajské-
ho přeborníka pro letošní rok získali Anna Ková-
řová, Jáchym Petr, Pavlína Hellingerová, Barbora 
Oravcová a Kamila Krejčová. Stříbro udělalo radost 
Lauře Svítkové, Šimonu Krátkému, Karolíně Slaví-
kové, Dominiku Karlu Jankovi a Sabině Chaloup-
kové. Bronz získali Nikola Sáblíková, Matyáš Burý-
šek a Alena Hauptová. Teď už nezbývá než držet 
pěsti druhý květnový víkend a popřát závodnicím 
a závodníkům úspěšné předvedení toho, co se na-
učili, při republikové soutěži.

DEN od do
cena/
hod./kurt

od do
cena/
hod./kurt

Pondělí 8:00 14:00 70 Kč 14:00 20:00 100 Kč

Úterý 8:00 14:00 70 Kč 14:00 20:00 100 Kč

Středa 8:00 14:00 70 Kč 14:00 20:00 100 Kč

Čtvrtek 8:00 14:00 70 Kč 14:00 20:00 100 Kč

Pátek 8:00 14:00 70 Kč 14:00 20:00 100 Kč

Sobota 8:00 20:00 70 Kč    

Nedle 8:00 20:00 70 Kč    

Provozní doba sportovního areálu pro veřejnost:

Pondělí – neděle: 8:00 – 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 to uto cestou poděkovat 
návštěvníkům, kteří navštěvují areál krytého 
bazénu. V zimním, ale i jarním období si ná-
vštěvníci našli čas na relaxaci v našich saunách 
i soláriu. Nezaháleli ovšem ani návštěvníci, kteří 
ve velké míře začali využívat posilovny, která, 
ač v malém prostoru, skýtá mnoho možností 
k protažení a posílení celého těla. Kardio-zó-
na s běžeckým pásem, spinerem a orbitrackem 
jsou vítaným zpestřením pro sportovce.

Provozní doba FITNESS 
Pondělí – pátek: 9:00 – 21:00 (odevzdání klíčů 
na recepci 21:00)
Sobota: 10:00 – 20:00 (odevzdání klíčů na re-
cepci 20:00)
Neděle: 10:00 – 18:00 (odevzdání klíčů na re-
cepci 18:00)
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Holé, ovlivnily celou jarní část soutěže. Obsa-
zením posledního místa odsoudilo družstvo 
k sestupu do nižší soutěže a pravděpodobně 
i k ukončení činnosti družstva. Oddíl stolní-
ho tenisu naopak úspěšně reprezentovalo 
družstvo mužů „B“, hrající Regionální přebor  
3. třídy. Z 20 odehraných utkání dokázalo 
v 15 utkáních zvítězit a se ziskem 77 bodů 
a skóre 237:136 obsadilo celkové 3. místo 
z 10 účastníků. Kromě starších hráčů Václa-
va Doubka a Lenky Kaláškové se na úspěchu 
podíleli i mladí členové oddílu Klára Prokop-
cová, Adam Dotlačil, Jáchym Drašar, Tomáš 
Březina a Marek Macl. Ještě lepšího umístění 
dosáhlo družstvo starších žáků v Regionálním 
přeboru tříčlenných družstev, když ze 14 ode-
hraných utkání dokázalo dvanáctkrát zvítě-
zit. O konečné výborné umístění se zasloužila 
dvojice Tomáš Březina a Marek Macl, první 
zkušenosti teprve získávali další hráči Andrea 
Kynclová, Lukáš Novotný a Markéta Čížková.    

Závodník, který je hnacím motorem trutnov-
ského týmu, skončil i přes obrovské nasazení 
na pátém místě. Čtvrtým členem maďarské 
mise byl nováček Richard Kulda, jenž teprve 
získává zkušenosti. 

 PLAVÁNÍ

Plavci opět s pohárem z Náchoda. Holubová 
a Kirschová na stupních ve dvojboji
Potřinácté z posledních šestnácti ročníků závo-
dů Modrá stuha města Náchoda přivezli plavci 
TJ Loko UP Group pohár za vítězství v soutěži 
družstev. V letošním roce plavci Lokomotivy 
dominovali, když další oddíly doslova dekla-
sovali a oproti druhému nasbírali více než 
dvojnásobek bodů. V soutěži jednotlivců byl 
hlavním závodem tradiční „prsařský dvojboj“ 
na 50 a 200 metrů. Po bok vítězů a medailistů 
v dresu Lokomotivy z minulých ročníků se letos 
zařadila Kateřina Holubová mezi dospělými, 
když obsadila třetí místo. Mezi mladšími žač-
kami obsadila stříbrnou příčku Nicol Kirschová. 
Kromě „dvojboje“ stáli plavci Lokomotivy cel-
kem třicetkrát na stupních vítězů a vybojovali 
7 zlatých, 10 stříbrných a 13 bronzových me-
dailí. Na této bohaté sbírce se podílelo těchto 
12 plavců: Nicol Kirschová, Kateřina Holubová, 
Veronika Hůlková, Terezie Bischofová, Karolí-
na Šolínová, Eliška Šutriepková, Tomáš Havel-
ka, Michal Jerman, Karolína Malíková, Radka 
Stoklasová, Aleš Umlauf, Vanda Stejskalová. 
Plavkyně Loko „bramboru“ obrečely, Elhenic-
ká plavala nejlépe ze všech
Čtvrté umístění v řadě si připsaly plavkyně TJ 
Loko UP Group ve finále MČR družstev, které 
se o velikonočním víkendu plavalo v Ostravě. 
Trutnovačkám přitom na bronz brněnské Ko-
mety scházelo pouhých 11 bodů. Trutnovský 
tým startoval ve složení: Martina Elhenická, 
Klára Šimánová, Aneta Pechancová, Kateřina 
Holubová, Karolína Malíková, Kateřina Jer-
manová, Karolína Šolínová a Veronika Hůlko-
vá. Semifinále naznačilo, že o titul si to rozda-
jí Plzeň a Ostrava a výběr trenérů Pokorného 
a Břeně čeká boj o třetí místo. Ve hře o me-
daili držela Trutnov především Martina Elhe-
nická, která se stala nejúspěšnější závodnicí 
mistrovství. Čtyřiadvacetiletá reprezentantka 
dokázala zvítězit ve všech svých startech - 400 
PZ, 200, 400 a 800 VZ, čímž se tak postarala 
o 80 bodů pro svůj tým. Individuálním vítěz-
stvím přispěla jednou i Klára Šimánová, která 
vyhrála 200 znak. Dvakrát na třetím místě se 
pak umístilo trutnovské kvarteto ve štafetách. 
Z individuálních výkonů je nutno vyzdvihnout 
ještě Veroniku Hůlkovou, která zaplavala tak, 
že bude s velkou pravděpodobností nomino-
vána na mezistátní čtyřutkání mladších juni-
orů Česko - Maďarsko – Polsko – Slovensko.

 STOLNÍ TENIS

Zhodnocení sezony 2017/2018
7. 4. 2018 byl posledními zápasy dohrán sou-
těžní ročník 2017/2018 ve stolním tenise. Muži 
TJ LOKO Trutnov „A“ v nich utrpěli porážky. 
Zakončili tak neúspěšnou sezónu v Krajském 
přeboru 2. třídy, sk. B, když z 22 odehraných 
utkání dokázali jen jedenkrát zvítězit a ob-
sadili poslední místo z 12 účastníků. S dalším 
sestupujícím TJ Sparta Úpice „B“ tak budou 
v příštím soutěžním ročníku hrát Regionální 
přebor 1. třídy. Družstvo hrálo ve složení To-
máš Jiránek, Zdeněk Čurda, Bohuslav Dědek, 
Martin Polák a Václav Doubek. Neúspěšnou 
sezónu odehrály také ženy v 2. lize, sk. B. 
Zranění Renaty Albrechtové spolu s problé-
my dalších hráček, Jany Hronešové a Natálie 

Dne 11. 5. 2018 z pověření OR AŠSK ČR 
a ve spolupráci s ČTA pořádá Školní sportovní 
klub Letadlo při ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gor-
kého 38, okresní a krajské kolo v aquatlonu. 
„Velká cena Trutnova v aquatlonu“ je vypsa-
ná pro jednotlivce ZŠ a SŠ v kategoriích:
a) I. D, CH: 1. až 3. ročník ZŠ (2008 až 2011) 
b) II. D, CH: 4. až 5. ročník ZŠ (2006 až 2008) 
c) III. D, CH: 6. až 7. ročník ZŠ (2004 až 2006) 
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
d) IV. D, CH: 8. až 9. ročník ZŠ (2001 až 2004) 
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
e) V. D, CH: 1. až 4. ročník SŠ, studenti řádné-
ho denního studia (1998 až 2002)
Jednotlivé kategorie budou závodit na těch-
to 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
Novinkou pro letošní ročník je paraaquatlon, 
který je určen výhradně pro tělesně postiže-
né žáky ZŠ a SŠ z celého Královéhradeckého 
kraje. V tomto projektu, který nemá v ČR ob-
doby, se stala partnerskou školou Obchodní 
akademie, odborná škola a praktická škola 
Olgy Havlové v Janských Lázních. Tato vý-
znamná sportovní akce krajského formátu 
se bude konat v Trutnově již potřetí. Plavec-
ká část proběhne v krytém plaveckém bazé-
nu a běhat se bude na atletickém stadionu. 
Pořadí bude určeno součtem časů z plavecké 
a běžecké části závodu. Závodníci v jednotli-
vých kategoriích budou bojovat o tituly kraj-
ských přeborníků, medaile, diplomy a věcné 
ceny. Přihlášky přijímá ředitel závodu do 4. 5. 
2018. Propozice a vzorová přihláška na www.
zskptjarose.cz. Ředitel závodu a garant akce: 
Mgr. Petr Karajanis, DiS., tel. 737 915 734, 
aquatlon@zskptjarose.cz 

V průběhu letošní zimy panovaly ve vyš-
ších polohách ideální sněhové podmínky, 
a většinu tréninků jsme tak absolvovali 
na perfektně upravených tratích ve Ski 
Resortu Černá hora – Pec. Velice pozitivně 
hodnotíme spolupráci s Lokomotivou Trut-
nov na organizaci Krkonošské 70. Závod se 
povedl nejen po organizační stránce, ale 
spokojeni jsme rovněž s dalším vítězstvím 
naší hlídky i s dalšími medailovými umístě-
ními v kategorii jednotlivců, jak v mužích, 
tak i v ženách.
Tradiční a závěrečnou tečku za zimní se-
zónou bylo pro závodníky KST mistrovství 
ČR v běžeckém lyžování, které se každo-
ročně koná na Horních Mísečkách k uctění 
památky lyžařů Hanče a Vrbaty. Do so-
botních závodů štafet mužů na 3x6,6 km 
volně jsme postavili dvě družstva. V kon-
kurenci reprezentantů ČR jsme si neděla-
li velké ambice a nakonec Kasper – Swix 
Team 1 (Hruška, Javůrek, Holub) skončil 
na pěkném 10. místě a Kasper – Swix Team 
2 (Mollinger, Richter, Tyrner) dojel 12. Pro 
některé závodníky byl závod štafet rovněž 
dobrým rozjetím v závodním tempu pro 
nedělní vrchol, kterým bylo MČR veterá-
nů v běhu na 30 km volně. Do nedělního 
mistrovského závodu veteránů se na start 
postavili v kategorii M 40-49 P. Javůrek 
a T. Veber a v kategorii M 50-59 P. Ho-
lub. Do závodu jsme vstupovali s jedno-
značnými medailovými ambicemi všech 
našich závodníků. P. Javůrek obhajoval 
titul a na titul si brousili zuby i T. Veber 
a P. Holub. Hned od startu závodu se me-
dailové ambice začaly beze zbytku napl-
ňovat. Javůrek si hned v prvních kilome-
trech vypracoval bezpečný náskok, který 
až do cíle navyšoval a dojel si zaslouženě 
pro titul mistra republiky v kategorii M 
40-49. Ve stejné kategorii dojel po výbor-
ném výkonu na druhém místě T. Veber. Vý-
borně zajel v kategorii M 50–59 P. Holub, 
který i přes zdravotní problémy skončil na  
2. místě. Duben je již tradičně „odpočin-
kovým“ měsícem, kdy je třeba načerpat 
síly před nabitou letní přípravou plnou 
různých sportovních akcí.
Děti a mládež bychom rádi pozvali 
na sportovní kempy plné soutěží, her 
a sportovních aktivit. Kasper trutnovské 
kempy proběhnou v červenci v termínech: 
1) 15. - 21. 7. 2) 22. - 28. 7. 3) 30. 7. – 3. 8. 
První turnus je pro děti roč. narození 2002 
- 2007 a druhý turnus pro děti roč. naro-
zení 2006 - 2011 (respektive 2007 - 2012) 
a na výběr je buď forma s ubytováním, 
nebo příměstská. Kempy jsou zaměřeny 
na všeobecnou přípravu formou soutěží 
a her. Děti si tak vyzkouší různé sporty 
od atletické přípravy, přes horské kolo, 
plavání, kolečkové brusle/lyže, sportov-
ní hry, orientační běh až po gymnastiku 
nebo aerobik. Sportovní zázemí nám stej-
ně jako v předchozích letech poskytne ZŠ 
Komenského a k dalším aktivitám využi-
jeme zejména „Paradráhu“. K 6. ročníku 
kempů se snažíme připravit program, kte-
rý si užije opravdu každý, nehledě na vý-
konnost a sportovní dovednosti. Přihlášky 
můžete vyplňovat zde:
h t t p s : / / w w w. j o p o c o a c h i n g . c o m /
kaspertrutnovskykemp/

Kasper – Swix Team

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

KASPER – SWIX TEAM MÁ 
ZA SEBOU JIŽ TŘETÍ ÚSPĚŠNOU 
SEZÓNU
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Jaro začalo pro tanečníky BDAT velmi úspěš-
né. Dvě reprezentantky našeho klubu, Adé-
la Fajfrová a Karolína Tučková, se ve dnech  
8. – 11. 3. díky finanční pomoci nadace Ces-
ta talentu zúčastnily Mistrovství Evropy svě-
tové taneční organizace WADF v Moskvě. 
Soutěžily ve své nejsilnější kategorii latina 
synchro, ale obě děvčata se rozhodla bojovat 
i sama za sebe a vystoupila i v kategorii lati-
na sólo. Velmi početné konkurence 30 – 50 
tanečnic v jednotlivých kategoriích se dív-
ky nezalekly a v latinskoamerických tancích 
dvojic (synchro) postoupily s tancem cha-cha 
do semifinále, v ostatních soutěžních tancích 
se probojovaly až do finále a s tanci rumba 
a jive obsadily konečné sedmé místo a s tan-
cem samba vynikající páté místo. V sólovém 
provedení jednotlivých latinskoamerických 
tanců se obě naše tanečnice ve výsledkových 
listinách pohybovaly okolo 15. místa. Svou 
vynikající formu potvrdily 25. 3. na taneční 
soutěži Dance Time Cup v Praze, pořádané 
Českým svazem tanečního sportu, kde Adéla 
s Karolínou přesvědčivě zvítězily a odvezly si 
zlaté medaile. Za jejich úspěchem stojí jejich 
píle a tréninkové nadšení podpořené rodiči 
obou děvčat a samozřejmě práce jejich tre-
nérů Anny Nemčokové a Waltera Elscheka. 

Blahopřejeme a děkujeme za vynikající repre-
zentaci klubu. 

Daří se ale i našim streetovým formacím. 
Na březnové soutěži Czech Dance Tour 
v Chrudimi obsadila dětská skupina 4. místo, 
junioři 3. místo, a obě formace tak postoupi-
ly na Mistrovství Čech, které se bude konat 
na konci dubna opět v Chrudimi. 7. dubna pak 
tanečníci vyjeli do Hlinska na regionální kolo 
Festivalu tanečního mládí pro Královéhra-
decký a Pardubický kraj, kde junioři obsadili  
2. místo a děti si odvezly zlaté medaile. Obě 
streetové skupiny se tak představí na květno-
vém Mistrovství ČR v České Lípě. Do těchto 
a mnoha dalších soutěží držíme našim taneč-
níkům palce.

-ib-  -lt-

Lyžaři z Olfinu jsou velkým 
příslibem do budoucna

Přestože většina sportovců již lyže vyměnila 
za botasky, závodníci z oddílu běžeckého ly-
žování Olfin Car Ski team si hodlají užít sněhu 
po vzoru severských zemí co nejdéle. O víken-
du absolvují závody na Černé hoře, kde do-
sud olfiňáci dostávali do těla několikrát týdně 
a kde jsou sněhové podmínky stále parádní.
Zda se v Trutnově zrodí nějaká významněj-
ší lyžařská osobnost, kterou bychom mohli 
v budoucnu vídat na televizních obrazov-
kách, je zatím ve hvězdách. Není žádným 
tajemstvím, že řada olfiňáků má velký po-
tenciál a při závodech jsou pravidelně vidět 
na předních příčkách. Je radost sledovat, jak 
se někteří výkonnostně posouvají a již v tom-
to věku zaznamenávají skvělé výsledky i v re-
publikových závodech. K úspěchům však vede 
dlouhá cesta.
„V současné době trénuji celkem čtyřicet čtyři 
dětí, což je skvělý počet,“ uvedl hlavní trenér 
přípravky Oskar Šretr, který nejmenším vště-
puje základy běžeckého lyžování.  „S dětmi 
jsme se zúčastnili celkem pěti  přespolních 
běhů a šesti zimních lyžařských závodů a s vý-
kony svých svěřenců jsem nadmíru spokojen,“ 
konstatoval spokojeně trenér a dodal: „V po-
háru Královéhradeckého kraje, v němž jsou 
děti hodnoceny dle umístění v přespolních 
bězích a lyžařských závodech, jsme v kate-
gorii nejmladšího žactva obsadili jedno první 
místo, dvě druhá místa a dvě třetí místa.“

Starší olfiňáci ve věku od deseti do třinácti 
let, kterým se v letošní sezóně věnoval nový 
trenér Marek Kovačič, obsadili v bodovaném 
„poháru KHK“ tři první místa, tři druhá a čty-
ři třetí. Mladší sportovci měli během náročné 
sezóny možnost vyzkoušet si na vlastní kůži 
start na významnějších závodech a porovnat 
svou zdatnost a sílu se stejně starými dětmi 
z celé České republiky i zahraničí. Někteří se 
takové akce zúčastnili vůbec poprvé. A že jde 
o cenné zkušenosti, není třeba zdůrazňovat. 
„Ze závodů Českého poháru jsme domů při-
vezli stříbrnou medaili a dvakrát bronz,“ ko-
mentoval výsledky Marek Kovačič a doplnil: 
„Své zástupce jsme měli také na Olympiádě 
dětí a mládeže, odkud si přivezli jedno tře-
tí a jedno čtvrté místo, na Mistrovství České 
republiky jsme obsadili nejlépe čtvrté místo, 
jednou šestou příčku, dvakrát sedmé místo 
a jednou osmé místo.“ 
Doufejme, že většina dětí nepřijde o svůj elán 
a nadšení z lyžování a bude se i nadále věno-
vat tomuto krásnému sportu.

Andrea Bímanová

Bene Dance Art Team je úspěšný i v zahraničí


