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KULTURNÍ I SPORTOVNÍ CENY MĚSTA 
TRUTNOVA ZA ROK 2017 JSOU ROZDÁNY
Na únorovém jednání Zastupitelstva měs-
ta Trutnova rozhodli zastupitelé o držite-
lích Kulturní ceny a Sportovních cen měs-
ta Trutnova za rok 2017, a to na základě 
předložených návrhů z kulturní a sportov-
ní komise.
Kulturní cenu převzala v pondělí 16. dub-
na v obřadní síni na Staré radnici z rukou 
vedení města Mgr. Zdislava Holomíčková, 
a to za celoživotní pedagogickou činnost 
na Základní umělecké škole Trutnov v ob-
lasti výtvarného umění a za pozitivní vliv 
na generace žáků. Významným počinem 
paní Holomíčkové byla v loňském roce 
realizace úspěšného projektu „Krajina 
domova a její příběhy“. V tomto projek-
tu spolupracovaly naše trutnovské děti 
s dětmi z partnerského města Swidnice. 
Výsledkem byla výstava výtvarných prací 
dětí a vydání originálního leporela.

Sportovní ceny byly slavnostně předány 
v pondělí 14. května taktéž v obřadní síni 
na Staré radnici. V letošním roce byly udě-
leny hned dvě ocenění Nejlepší sportovec 
města. Držiteli se stali běžkyně Eva Vrab-
cová Nývltová a thajboxer Jakub Klauda.
Běžkyně Eva Vrabcová Nývltová z Olfi n 
Car Ski teamu, z. s., dosáhla v loňském 

roce 14. místa na MS v maratonu v Londý-
ně. Při maratonském závodu v New Yorku 
se umístila na 7. místě.
Jakub Klauda ze Spartaku Trutnov, z. s., 
je reprezentantem ČR a řádným členem 
svazu C.M.T.A. ve váhové kategorii 91 kg. 
Pravidelně se účastní vrcholných mezi-
národních i národních soutěží. Je záro-
veň trenérem III. třídy a rozhodčím III. 
třídy. Za rok 2017 patří mezi jeho úspě-
chy 2. místo na MS v Minsku, 3. místo 
na World Games ve Wroclawi a 1. místo 
na ME v Paříži.

Nejlepším mládežnickým sportovcem měs-
ta Trutnova do 18 let byla vyhlášena plav-
kyně Klára Šimánová, členka juniorské 
reprezentace, účastnice mezinárodních 
utkání a závodů. V loňském roce obsadi-
la 19. místo v závodě na 200 m motýlek 
na MS juniorů, 14. místo na 200 m motýlek 
na ME juniorů. Klára vybojovala 1. místo 
a dvakrát 3. místo na MČR dospělých, 7 x 
1. místo, 3 x 2. místo na MČR dorostu.
Nejlepším sportovním kolektivem města 
Trutnova se stalo družstvo sportovní gym-
nastiky Junior III při Spartak Trutnov, z. s. 
Družstvo ve složení Nikola Ježková, Kate-
řina Bydžovská, Kamila Krejčová, Eliška 
Slavková, Eliška Krejčí, Tereza Svobodová, 
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Michaela Bachtíková, Veronika Krejčí zá-
vodí již třetím rokem za kategorii Junior 
III v TeamGymu a v roce 2017 vybojovaly 
titul mistryň republiky a mistryň Prospekt-
-cupu.

Ocenění Nejlepší sportovní kolektiv města 
Trutnova do 18 let získala štafeta dvojic 
v běžeckém lyžování Jaroslav Korbelář 
a Mike Ophoff (2x3x2 km klasickou tech-
nikou) z Olfi n Car Ski teamu, z. s. Dvojice 
získala titul mistrů České republiky.

Nejlepším trenérem (cvičitelem) města 
Trutnova za uplynulý rok byla vyhlášena 
Hana Jarošová ze Spartaku Trutnov, z. s. 
Hana Jarošová je trenérkou, cvičitelkou 
a rozhodčí sportovní gymnastiky a Team-
Gymu. Sama s gymnastikou začínala jako 
malá a do dnešního dne s ní neskončila. 
Od 18 let se aktivně věnuje trénování 
sportovní gymnastiky a poté TeamGymu. 
Pod jejím vedením ovládl tým Junior III 
několikrát mistrovství republiky i většinu 
závodů v republice.
Cenu za významný přínos trutnovskému 
sportu obdržel prezident hokejového 
klubu Draci, z. s., Zdeněk Poul. Zdeněk 
Poul je významnou osobností trutnovské-
ho hokeje. V roce 2009 převzal hokejový 
klub a právě díky němu tým setrval ve II. 
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KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

červen  
Dvůr Králové nad Labem
7. - 8. 6. 2018 – COOL FEST
Studentský festival divadla, tance a hudby.
www.hankuv-dum.cz  

23. 6. 2018 – 4. ROČNÍK CHARITATIVNÍHO 
POCHODU ŽIVOT SRDCEM
www.zivotsrdcem.cz  

Hradec Králové 
3. 6. 2018 – CYKLOMARATON HRADEC 
KRÁLOVÉ
www.cyklomaraton.com 

29. – 30. 6. 2018 – 152. VÝROČÍ BITVY 
U HRADCE KRÁLOVÉ – KÖNIGGRÄTZ 1866
www.koniggratz1866.cz  

Jaroměř
9. 6. 2018 – SETKÁNÍ V TRÁVĚ – TRADIČNÍ 
„LOUČENÍ SE SEZÓNOU“
www.divadlojaromer.cz 

V rámci plnění marketingového plánu a také 
jako reakce na poptávku občanů připravilo 
město Trutnov ve spolupráci se společností 
BSSHOP, s. r. o., novou mobilní aplikaci, kte-
rá má za úkol přinášet informace především 
obyvatelům města a blízkého okolí. „Město 
i městský úřad musí jít vstříc lidem a nabíd-
nout jim co nejpohodlnější způsob, jak se do-
stat k informacím. Zavedením této aplikace 
reagujeme také na vývoj komunikačních ka-
nálů, které město může využívat,“ vysvětluje 
starosta města Trutnova Ivan Adamec.
Aplikace je funkční na mobilních telefonech 
s operačními systémy Android a iOS. Stačí 
si aplikaci zdarma stáhnout a naistalovat 
do mobilu, pak již budou uživateli přicházet 
notifi kace dle jeho vlastního výběru. „Lidé 
mohou získat informace jak o aktualitách 
z radnice, tak o kulturním a sportovním dění 
ve městě. V aplikaci naleznou také kontakty 
na městský úřad či nabídku zajímavých míst 

dle nejrůznějších oblastí, např. seznam dět-
ských hřišť, kulturních zařízení apod. Jako 
nesmírnou výhodu naší aplikace vidím v tom, 
že můžeme občanům poslat upozornění při 
mimořádných či krizových situacích,“ říká 
Ivan Adamec.
Aplikace obsahuje dále modul Hlášení zá-
vad, díky kterému mohou lidé vyfotit a po-
slat závadu, kterou při své procházce měs-
tem objeví. Pokud uživatel zahlédne napří-
klad rozbitý odpadkový koš, lampu, lavičku 
či chodník, může tuto závadu nahlásit. „Ap-
likace je čerstvě vyvinuta, ale stále ji budeme 
upravovat a modernizovat,“ dodává trut-
novský starosta.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

Trutnov má novou mobilní aplikaci pro své občany

Městská policie Trutnov 
nabídne forenzní značení 
kol a invalidních vozíků

hokejové lize ČR. Významně přispěl také 
k chodu mládežnického klubu. Zdeněk 
Poul spolupracuje také s atletickým od-
dílem, fotbalovým klubem a plaveckým 
oddílem. Jeho práce v oblasti sportu je 
i v charitativní oblasti, jelikož je zaklada-
telem Společnosti DUHA, která pomáhá 
dětem postiženým mozkovou obrnou.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

foto: Miloš Šálek

Forenzní značení pomocí syntetické DNA pa-

tří k moderním metodám ochrany majetku. 

Jde o preventivní opatření, jehož smyslem je 

nejen odrazení pachatele, ale i následná iden-

tifi kace odcizeného předmětu. „Pomocí syn-

tetické DNA označíme jízdní kola a invalidní 

vozíky, případně další kompenzační pomůcky 

či městský mobiliář,“ vysvětluje Radek Svobo-

da, ředitel Městské policie Trutnov. Toto zna-

čení je jedinečné tím, že na předmětu je vidět 

jen pod UV světlem a obsahuje mikrotečky se 

specifi ckým kódem.

Na identifi kaci předmětu upozorňuje sa-

molepka a varuje tak potenciální pachatele. 

„Věříme, že díky této metodě mnoho zlo-

dějů předem odradíme od krádeže a výsled-

kem bude snížení kriminality,“ říká ředitel 

městských strážníků. Označené věci budou 

zařazeny do evidence v centrálním registru, 

který je garantován Ministerstvem vnitra ČR. 

„V případě zcizení nebo ztráty věci nám in-

formace z registru pomohou najít majitele 

a také usvědčit případného pachatele. Před-

pokládáme označení asi 200 kusů jízdních kol 

a 10 předmětů zařazených do kompenzač-

ních pomůcek, především invalidních vozí-

ků,“ dodává Radek Svoboda. 

Každý občan, který si bude chtít takto označit 

své jízdní kolo nebo invalidní vozík, je povi-

nen u evidence předložit občanský průkaz 

a doklad o nabytí jízdního kola či invalidní-

ho vozíku (pokud tento doklad nemá, bude 

s ním sepsáno čestné prohlášení o nabytí 

věci). Podmínkou je také souhlas s evidencí 

osobních dat majitele předmětu.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

Více na: https://mestoprozivot.trutnov.cz
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ČERVEN 2018
PONDĚLÍ
8:30 – 14:00 Volná herna pro rodiče s dětmi
10:00 – 10:45 Svišti – cvičení pro chodící 
děti
14:00 – 15:00 Podpůrná skupina kojení – 
setkávání maminek s laktační poradkyní
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
8:30 – 14:00 Volná herna pro rodiče 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
8:30 – 14:00 Volná herna pro rodiče s dětmi
09:30 – 10:00 Zpívánky s Drážou a Blankou 
– společné muzicírování
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 – pro rodi-
če s dětmi

SOBOTA  
Setkávání patchworkového klubu, infor-
mace Olga Lešáková, tel. 605 545 160
Šití panenek z ovčí vlny, informace Lucie 
Migdalová, tel. 605 720 011

Připravujeme:
MASÁŽE KOJENCŮ A BATOLAT – na kurzu 
se naučíte sestavu velmi jemného a citlivé-
ho masírování pro dětské tělo. Sestava ob-
sahuje prvky indických a švédských masáží 
a refl exní techniky. Dozvíte se také čím nej-
lépe děti masírovat a něco o aromaterapii. 
Masáže mají příznivý vliv na fyzický i psy-
chický vývoj dítěte a prohlubují vazbu mezi 
dítětem a rodiči. Kurz je vhodný pro děti 
s rodiči již od narození. Je vhodný i pro 
těhotné, které si vše nacvičí na panence 
a mohou začít svoje miminko masírovat již 
v porodnici. Kurz je složen ze dvou lekcí.  
Kdy: v pondělí 4. 6. a 11. 6. 2018 od 8:30 do 10:00. 
Cena za obě lekce je 300 Kč. Prosíme zájem-
ce o nahlášení účasti v MC.

ODPOLEDNÍ KROUŽEK PRO DOSPĚLÉ – 
KERAMICKÉ 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 lek-
ci. Na jednotlivé lekce se můžete hlásit 
přímo v MC nebo formou SMS na tel. 
736 677 236.

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

Matriční události v dubnu 2018

Narozené děti
V dubnu 2018 přišlo na svět v trutnov-
ské porodnici celkem 36 dětí, 22 chlapců 
a 14 děvčátek. Trutnovskými občánky se 
stalo 9 dětí, z toho 7 chlapců a 2 děvčátka.

Uzavřené sňatky
V dubnu uzavřelo manželství 15 párů.

Úmrtí
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově celkem 
39 občanů, 16 mužů a 23 žen. Z tohoto po-

čtu zemřelo 19 trutnovských občanů, 8 mužů 
a 11 žen. Jedno úmrtí bylo zapsáno do ma-
triční knihy vedené pro obec Staré Buky, 
1 do matriční knihy vedené pro obec Hajnice. 

Jubilea 
Členky komise pro občanské záležitosti při 
významných životních jubileích osobně na-
vštívily s kytičkou, gratulací a malým dáreč-
kem 41 občanů města Trutnova. Všem jubi-
lantům touto cestou ještě jednou srdečně 
blahopřejeme.

Karolína Kašparová
matrikářka

Tropik trhy Trutnov  
Prodej akvarijních ryb a rostlin, krmiv, tech-
niky a dalších potřeb. Možnost prodeje i ji-
ných zvířat a rostlin. 
Místo: Národní dům, Trutnov 
Datum: 9. 6. 2018 od 9:00 do 12:00 
Informace: www.tropik-trhy.cz
Pořadatel: Institut zážitkové pedagogiky   

Klub zdraví Trutnov  
zve všechny příznivce zdravého životního 
stylu na setkání u tématu: JAK NEZEMŘÍT 
NA CHOROBY ZAŽÍVACÍHO TRAKTU. 4. 6. 
2018 v 17:00, budova CASD, ul. M. Majero-
vé 86/10 (za nemocnicí), lektor: Líba Jobová, 
ochutnávka. 
Najdete nás na http://trutnov.casd.cz
                                    

Témata na r. 2018
Červenec, srpen – prázdniny
3.9.     Lymfatický systém a imunita
1.10.    Byliny a koření
5.11.    Cvičení – opomíjená důležitost pohybu
3.12.    Předvánoční povídání, zazpíváme si

KRÁTCE

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

2. - 3. 6. – MUDr. Lenka Poláčková, Polská 367, 
Trutnov, tel.: 703 352 799

9. - 10. 6. – Zubní ordinace Janské Lázně, s. r. 
o. – MUDr. Jana Danielová, Černohorská 85, 
Janské Lázně, tel.: 731 732 177

16. - 17. 6. – MUDr. Irena Millerová, nám. K. 
Čapka 147, Malé Svatoňovice, tel.: 499 886 384

23. – 24. 6. – MUDr. Petra Pilcová, Krakonošovo 
nám. 127, Trutnov, tel.: 491 617 006

30. 6. - 1. 7. – MUDr. Karolína Feduňová, zubní or-
dinace čp. 185, Pec pod Sněžkou, tel.: 603 413 113

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

Skauti a skautky z Trutnova 
pořádají tradiční sbírku

SKAUTSKÉ KUŘÁTKO
Sbírka se uskuteční ve středu 6. 6. 2018 
od 16:00 do 17:30 na Krakonošově náměs-
tí, kde budou připravené různé aktivity 
pro děti, drobné odmě-
ny, chodící maskot kuře-
te a samozřejmě sbírko-
vé kasičky (s těmi budou 
skauti po městě chodit již 
od 15:00). Výtěžek akce 
každoročně posíláme na 
konto „Pomozte dětem“ 
u NROS.

English Camp Trutnov 2018 
Termín: 30. 6. - 7. 7. 2018
Místo: Penzion Aktiv - Vysoké nad Jizerou
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 zába-
vy při sportech a workshopech.
Zamysli se nad různými tématy z křesťan-
ského pohledu.
Akci pořádá Sbor Církve bratrské v Trutno-
vě s podporou společnosti ABB, s. r. o., měs-
ta Trutnova a Královéhradeckého kraje.
Přihlašování a více informací na Facebook 
/ EnglishCampTrutnov
Kontakt: Ing. Jiří Dušek (728 926 129 / 
ectrutnov@gmail.com)
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ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMUJÍ

Na základě usnesení Rady města Trutnova 
ze dne 2. 5. 2018 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout byt:

Trutnov – Barvířská čp. 27
/objekt na st. p. 234 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Horní Předměstí/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře – 
kuchyň 12,56 m2, pokoj 21,65 m2, předsíň 2,85 
m2, koupelna + WC 3,25 m2 a komora 1,42 m2, 
standardní byt, číslo bytu 3, 1. podlaží. Topení 
etážové plynové. V bytě je sporák, kuchyňská 
linka, vodoměr SV, bojler, plyn. kotel a diges-
toř. Orientační výše zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvětlení 
40,00 Kč/osoba, úklid 80,00 Kč/byt, domovní 
odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, 
SV 150,00 Kč/osoba, domovní služby 30,00 Kč/
osoba, komín 40,00 Kč/průduch.  

  ZPRÁVY Z MĚSTA

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem tohoto bytu

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR 

Minimální měsíční nájemné: 2.350,00 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
5. 6. 2018 v 8:00 přímo na místě.  

Byt se bude 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 8. 6. 2018 do 12:00. 
Veřejné otvírání obálek 11. 6. 2018 v 8:00, 
malý sál MěÚ Trutnov.

Tiskopis na pronájem tohoto bytu 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 

Slezská univerzita Opava,
konzultační středisko 
Trutnov,
oznamuje, že Fakulta veřejných politik ote-
vírá v akademickém roce 2018/2019 opět 
tříleté bakalářské studium oboru Veřejná 
správa – sociální politika.
Obor je vhodný pro pracovníky státní a ko-
munální správy, policisty, charitativní a so-
ciální pracovníky, pracovníky neziskových 
organizací apod.
Podmínkou studia je maturita, přijíma-
cí zkoušky se nekonají. Po dvou letech 
absolventi obdrží osvědčení o ukončení 
celoživotního vzdělávání, třetí rok je ná-
sledné studium bakalářské. Školné činí 
19.900 Kč za akademický rok. Výuka probí-
há v prostorách Základní školy V Domcích 
v Trutnově, většinou dvakrát do měsíce 
v pátek a sobotu. Výuka je zajišťována uči-
teli Slezské univerzity. V případě dostateč-
ného počtu zájemců otevře Slezská univer-
zita tamtéž následné dvouleté magisterské 
studium nejen pro vlastní bakaláře, ale 
i bakaláře příbuzných oborů. Školné činí 
30.000 Kč. Studium je ukončováno státní 
zkouškou a bakalářskou promocí.
Přihlášky podávejte do 31. 8. 2018.
Další informace poskytne referentka paní 
Barbora Panochová, e-mail: barbora.pano-
chova@fvp.slu.cz, telefon: 776 816 406.

prof. PhDr. Vladimír Wolf
vedoucí konzultačního střediska

S příchodem jara ani my nezahálíme a pod-
nikli jsme spoustu akcí. Vydali jsme se do Ba-
rrandovských ateliérů v Praze, navštívili jsme 
naše Muzeum Podkrkonoší s výstavou Hrady, 
zámky a chalupy Trutnovska, nohy jsme si pro-
táhli při výpravě do Prkenného dolu za nádhe-
rou bledulí, se svými kolegy z Náchoda jsme se 
potkali v Muzeu bratří Čapků v Malých Svato-
ňovicích a ani letos jsme nevynechali návštěvu 
Botanické zahrady v Praze, kam jezdíme kaž-
doročně za krásou právě se líhnoucích motýlů.
V letošním roce jsme navázali spolupráci se 
ZUŠ Trutnov. Její žáci pod vedením paní učitel-
ky Holomíčkové pro nás vytvořili společenské 
hry a hlavolamy. Například indiánskou hru, 
indiánskou hru „v kostky“, skořápkové dvo-
jice, hmatové pexeso, hmatové domino a již 
zmiňované hlavolamy. Tentokrát jsme my 
sami dorazili do ZUŠ a tam jsme si zkusili vy-
tvořit obrázek z písku, kdy jsme mohli zrakový 
handicap alespoň částečně nahradit hmatem. 
Po počátečním mírném zděšení, co že to vlast-
ně máme vytvořit, se všichni postupně přestali 

bát a vznikla díla přímo úžasná.
DĚKUJEME ZUŠ TRUTNOV A PANÍ HOLOMÍČ-
KOVÉ ZA TUTO SKVĚLOU MOŽNOST, KDY 
JSME I MY S NAŠÍM HANDICAPEM MOHLI 
ZAŽÍT TEN POCIT, KDY ČLOVĚK VYTVOŘÍ SÁM 
NĚCO KRÁSNÉHO. A JEŠTĚ VĚTŠÍ DÍK PATŘÍ 
ŽÁKŮM, KTEŘÍ VYMYSLELI A VYTVOŘILI HRY 
PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ.
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.
„Nežijte v temnotě sami a přijďte mezi nás!“  
Setkáváme se každé pondělní dopoledne 
v budově úřadu práce, 3. mezipatro, č. dveří 
707. Další informace na www.sons.cz/trutnov 
nebo na tel.: 778 702 410.

Adriana Teplá
SONS Trutnov

Na jarní období připadly tři události. Dva čle-
nové spolu s ostatními oslavili své narozeniny, 
členka Eva V. a člen Pavel V. V dubnu pro-
běhla také pravidelná výroční schůze na faře, 
na které bylo hlavním programem plánování 
aktivit na rok 2018, vytipována byla místa pro 
výlety či hosté k pozvání do spolku. Vozíčká-
ři se tak mohou těšit na výlety do Krkonoš, 
do Dětenic a např. i do Častolovic, Třebecho-
vic nebo Babiččina údolí. 
Prvním výletem byla v sobotu 12. 5. tzv. 
SPANILÁ JÍZDA za středověkou atmosférou 
do Dětenic. Vozíčkáři neváhali a převlékli se 
na cestu do kostýmů, které odpovídaly téma-
tu akce. Výprava byla vedena pod husitským 
praporem. Po příjezdu byla prvním zážitkem 
návštěva barokního zámku Dětenice. Origi-
nální průvodkyní jim byla čarodějnice, která 

osvětlila hlavní historické události místa. Vo-
zíčkáři mohli vidět nejen krásný a upravený 
interiér zámku, ale i Bílou paní a další histo-
rické postavy.  Někteří mohli i zhlédnout ne-
plánovanou svatbu s místní strašidelnou sleč-
nou. Po procházce v přilehlém parku s pštrosy 
byl již čas na oběd ve středověké krčmě. Zde 
každý zakusil, jak taková krčma mohla vypa-
dat před staletími. Zážitky byly skutečně zají-
mavé! Obsluha i dle středověkých zvyků byla 
na současnou dobu jemně vulgární – ale do-
opravdy jemně. Při objednávání pití někteří 
pili i ŽABÍ HLEN neboli Sprite. Během návratu 
bylo navrženo další místo k návštěvě – hrad 
Pecka. Na červen je plánován výlet na STEZKU 
V KORUNÁCH STROMŮ v Janských Lázních.

Mgr. Jan Roček

Změna regulačního plánu MPZ 
Trutnov
Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, 
připravuje v současné době pořízení aktuali-
zace regulačního plánu městské památkové 
zóny v Trutnově. Aktualizace této podrobné 
územně plánovací dokumentace by měla 
zohlednit úpravy právních předpisů přijaté 
v období od jejího schválení (tj. od roku 2013) 
k dnešnímu dni. Zároveň aktualizace prověří 
požadavky jednotlivých vlastníků nemovitostí 
nacházejících se v městské památkové zóně 
v Trutnově.
Regulační plán MPZ Trutnov stanovuje v řeše-
ném území podrobné podmínky pro využití 
pozemků, pro umístění a prostorové uspořá-
dání staveb a pro ochranu hodnot a charakte-
ru území. Současné znění regulačního plánu 
je k dispozici na webových stránkách města 
Trutnova http://upd.trutnov.cz/upd/trutnov/ 
V průběhu měsíce června budou jednotliví 
vlastníci nemovitostí nacházejících se v řešeném 
území mít možnost podávat na MěÚ Trutnov, 
Odbor rozvoje města, návrhy na pořízení 
změn regulačního plánu, které následně bu-
dou vyhodnoceny a předloženy zastupitelstvu 
k rozhodnutí o jejich pořízení. Doporučujeme 
všem vlastníkům výše uvedených nemovitos-
tí seznámit se s obsahem regulačního plánu, 
který upravuje podmínky pro budoucí vyu-
žití jejich objektů. Současně upozorňujeme 
na skutečnost, že v odkazu na ustanovení 
§ 72 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon), může zastupitelstvo podmínit pořízení 
jednotlivých změn úhradou nákladů na jejich 
pořízení ze strany žadatele. 

Mgr. Marek Hlíza
Odbor rozvoje města      

Jarní aktivity Klubu vozíčkářů
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CHCEŠ SI PARÁDNĚ 
UŽÍT LÉTO A NECHCEŠ 
SE NUDIT? PAK PŘIJĎ 
DO KLUBU SHELTER RIAPS!

Pro děti i mladé dospělé chystáme super 
prázdninové akce a prodlouženou otevírací 
dobu – pondělí až čtvrtek od 11:00 do 16:00, 
v pátek od 9:00 do 12:00.
Je ti 6 - 26 let? Chceš si s námi užít léto, za-
soutěžit si nebo jít na koupačku? Baví tě hra-
ní na X-Boxu, fotbálek, kulečník? Chceš něco 
tvořit, pokecat si, kouknout na fi lmek? Ano? 
Tak přijď kdykoliv v otevírací době, jsme tu 
pro tebe a jsme ZDARMA! A navíc tě čeká 
pořádná letní párty s přespávačkou v klubu. 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je 
anonymní sociální služba podporující děti, 
mládež a mladé dospělé ve zdravém způso-
bu života, poskytující sociální poradenství, 
pomoc v krizi i bezpečný prostor pro vlastní 
zájmy.
www.riaps.cz/shelter, 
FB: NZDM Shelter, 
e-mail: shelter@riaps.cz
Procházkova 818, Trutnov; 
vchod C                                        

Bc. Lucie Slezáková, DiS.

Kurzy anglického 
jazyka při ZŠ 
kpt. Jaroše, Trutnov
I ve školním roce 2018/2019 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“ začáteč-
níky a seniory
Opakovací angličtina pro mírně pokro-
čilé – kurz pro mírně pokročilé, jehož 
náplní je zopakování základních časů, 
slovní zásoby a užitečných tematických 
celků

Kurzy budou probíhat ve dvou semest-
rech:
podzimní (září – leden) 16 lekcí (1x týd-
ně 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 
neváhejte využít kontakt na vyučující.

Trutnovský Rotary klub mezi své aktivity, 
zaměřené na pomoc postiženým nebo hen-
dikepovaným občanům, přidal další chvá-
lyhodnou iniciativu. Letos již po čtvrté zor-
ganizoval v jarním období „Společenský 
večer“, na němž kromě prezentace vlastních 
charitativních a humanitárních aktivit oce-
nil nejaktivnější dobrovolníky, kteří ve svém 
volném čase pomáhají v trutnovských sociál-
ních a zdravotnických zařízeních. Letošního 
setkání s nejaktivnějšími dobrovolníky, které 
se uskutečnilo 16. 5. v koncertním sále ZUŠ 
na Krakonošově náměstí, se zúčastnil i staros-
ta Trutnova Ivan Adamec. Ve svém vystoupe-
ní zdůraznil podporu města péči o postižené 
a hendikepované děti i dospělé občany, kte-
rá se projevuje ve zlepšování podmínek pro 
jejich život v sociálních zařízeních ve správě 
města Trutnova. Ocenil také aktivitu zdejšího 
Rotary klubu, který ve spolupráci s Centrem 
dobrovolníků Oblastní charity Trutnov, 
Klubem vozíčkářů a sociálními zařízeními 
organizuje akci podporující dobrovolnictví. 
Letošní ocenění za svou obětavou a nezišt-
nou pomoc potřebným získali jednak stu-
denti Hana Lánová a Štěpán Brožek, jednak 
Dagmar Lánová, Jitka Jetmarová a Daniela 
Šelepinová, které věnují svůj volný čas dobro-
volnictví po zaměstnání a při péči o své rodi-
ny. Rotary klub oceněným předal unikátní vý-
robek umělecké sklárny Artcrystal Poděbrady, 
který jim bude vždy připomínat slavnostní 

okamžiky jejich ocenění. Na „Společenském 
večeru“ vystoupili i tři studenti hudební sek-
ce ZUŠ v Trutnově. Trutnovský Rotary klub 
při tomto setkání prezentoval i svou další 
významnou aktivitu, kterou je zajišťování ce-
loročních výměnných pobytů studentů střed-
ních škol do různých států světa. Svůj loňský 
roční pobyt na Aljašce přítomným popiso-
vala studentka gymnázia Karolína Ferklová. 
Několika větami v češtině ji doplnily kanad-
ská a australská studentka, které jsou právě 
letos na výměnném pobytu v hostitelských 
rodinách pod patronací trutnovského Rotary 
klubu.

Karel Javůrek
Rotary klub Trutnov

Nejaktivnější dobrovolníci Trutnova oceněni

Zdařilá setkání studentů partnerských škol 
Gymnázia Trutnova
Měsíc duben byl pro řadu našich studentů 
možností prověřit a zdokonalit svoje znalosti 
němčiny a angličtiny a seznámit se s životem 
a zvyklostmi vrstevníků v jiných zemích. Nás 
učitele cizích jazyků těší, že tyto zkušenosti 
získávají další a další ročníky studentů a že se 
nám stále daří udržovat často již dlouholetou 
tradici jazykových výměn se třemi zahraniční-
mi školami.  
V příštím roce uplyne 40 let od prvního se-
tkání studentů a učitelů gymnázií z Zerbstu 
a Trutnova. Letošní pětidenní pobyt proběhl 
během dubna, a to nejdříve u nás a o týden 
později na území spolkové země Sasko – 
Anhaltsko. Jako již tradičně jsme naše hosty 
pozvali na prohlídku Prahy, do Adršpachu, 
do ZOO ve Dvoře Králové a samozřejmě jsme 
jim ukázali i Trutnov. Naši kolegové nás na-
opak provedli Berlínem, Magdeburkem i sa-
motným Zerbstem. Oba týdny byly protknuty 
i dalšími společnými volnočasovými aktivitami, 
takže se nikdo z účastníků výměny nenudil. 
Věříme, že i v budoucnu udržíme kontakty 
mezi oběma školami na stávající úrovni a zá-
žitky z akcí zůstanou pevně uložené v našich 
pamětích. 
A tady je několik ohlasů účastníků výměny: 
Francisceum Zerbst je krásná budova s parkem 
a středověkou knihovnou, zaujal mě i zámek 
a hradby v historickém centru. 
Líbilo se mi všechno, vypíchl bych příjemný, 
vlídný přístup, pohodu a velkorysost našich 
německých protějšků. Propletené pouto obou 
škol mi přijde jako geniální symfonie. 
Nejvíce se nám líbila jízda na typických měst-
ských kolech krásnou přírodou podél břehů 
Labe. 
Jako pedagoga trutnovského gymnázia mě po-
těšilo, jak otec dívky z letošní výměny vzpomí-

nal na svůj pobyt v Trutnově před mnoha lety.
Poslední dubnový týden jsme u nás také při-
vítali skupinu 15 studentů a dvou učitelů 
z naší partnerské školy Litherland High School 
v Liverpoolu. Oplatili nám tak naši návštěvu, 
která se uskutečnila na podzim roku 2016 
a které se zúčastnilo 20 našich studentů v do-
provodu 4 učitelů.
A jaký program jsme pro naše kamarády při-
chystali? 
První den jsme naše hosty přivítali u nás 
na gymnáziu, kde si vyzkoušeli výtvarné tvo-
ření a besedovali s českými studenty zapoje-
nými do projektu Společně přírodou, poté 
následovalo poznávání Trutnova aktivitou 
questing (hledání). Dále jsme se společně 
s anglickými studenty vydali do skalního měs-
ta v Adršpachu, do výrobny vánočních oz-
dob a ZOO ve Dvoře Králové a navštívili jsme 
Stezku v korunách stromů v Janských Lázních. 
Poslední den jsme ráno zamávali našim 
Angličanům nejenom na cestu na jejich po-
slední výlet u nás – do Prahy, ale také na jejich 
cestu domů. Návštěva našeho hlavního měs-
ta byla krásnou a důstojnou tečkou za celým 
pobytem. Studenti mohli obdivovat jak krásu 
a majestátnost Pražského hradu a katedrá-
ly svatého Víta, tak také úchvatné pohledy 
na Malou Stranu a další dominanty centra naší 
metropole, například z výšky Petřínské roz-
hledny. 
Věříme, že se nám spolupráci a dobré vztahy 
mezi oběma školami, které trvají již od roku 
2003, podaří udržovat a rozvíjet i v budoucnu. 
A o tom, že tyto výměny mají smysl a že se 
nám naše práce snad daří, hovoří nejlépe spo-
kojené a nadšené reakce samotných studentů.

Mgr. Z. Vařáková, Mgr. P. Tichá a Mgr. L. Pospíšil
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Stacionář mezi mosty 
Trutnov má mistra 
republiky v plavání
Ve dnech 27. – 28. dubna pořádal Český 
svaz mentálně postižených sportovců již 
28. ročník Mistrovství České republiky 
v plavání. Závody se konaly v libereckém 
krytém bazénu. Premiéru na takto velkých 
závodech absolvovali plavci ze Stacionáře 
mezi mosty Trutnov. Čtyřčlenná výpra-
va ve složení Lukáš Ryba, Julie Krouzová, 
Radko Pavel a Robin Teichmann vyrážela 
do Liberce s pokorou a ne příliš vysokými 
ambicemi. Vždyť pro všechny trutnovské 
plavce to byla první závodní zkušenost 
s 50metrovým bazénem. Konečná výsled-
ková bilance předčila všechna očekávání. 
Závodníci ze stacionáře si domů odvezli 
celkem 6 cenných kovů. Radko Pavel se do-
konce stal mistrem České republiky v disci-
plíně 100 m znak.
Všichni plavci jsou členy sportovního od-
dílu při Stacionáři mezi mosty Trutnov.  
Oddíl se pravidelně zúčastňuje mnoha dal-
ších sportovních akcí. Na závodní úrovni se 
klienti stacionáře věnují plavání, stolnímu 
tenisu a boccie. 

Neděle 15. dubna, krásný jarní slunečný den. 
Krakonoš věděl, že chystáme „představení“ 
k znovuobjevování zmizelých koutů jeho 
království, a tak nám přál. Tím představením 
byla terénní hra pro mládež „Sklenářovice – 
putování po letní straně zlatých Rýchor“ po-
řádaná Společností česko-německého poro-
zumění Trutnov – Krkonoše, z. s., za podpory 
Gymnázia Trutnov.
Na počátku stála myšlenka přiblížit studen-
tům, kteří v našem kraji bydlí, zapomenu-
tá a zmizelá místa naší historie. Začali jsme 
již v loňském roce zmizelou obcí Debrné 
u Trutnova a letos jsme vybrali Sklenářovice. 
Zemědělskou obec s mnohasetletou tradicí, 
která vzala za své po odsunu původního ně-
meckého obyvatelstva po druhé světové vál-
ce. Středobodem byla GPS hra, kterou opět 
připravil a vedl učitel trutnovského gymnázia 
Mgr. Jiří Svoboda. Vedla zhruba 5kilometro-
vou trasou po letní straně sklenářovického 
údolí. Studenti z kvinty a septimy trutnov-
ského gymnázia utvořili skupiny a v časových 
intervalech s GPS přístrojem v ruce vyrazili 
na trať. GPSka je od startu dovedla k první 
„kešce“, schránce, kde byly informace o obci. 
Na jejich základě pak mohli odpovědět 
na dané otázky a z těchto odpovědí pak zjis-
tit číselné údaje, které je po zadání do GPSky 
zavedly k další zastávce. Celá hra v terénu 
zabrala několik hodin a po jejím skončení se 
všichni přesunuli do vedlejšího Antonínova 
údolí do Hotelu pod Pralesem. Tam studen-
ti vyřešili závěrečný kvíz, obdrželi odměny 
a hlavně se setkali s tamním rodákem.
Hledání rodáka je v dnešní době už dost ob-
tížné, ale díky poptávání se podařilo jednoho 
najít. Tím rodákem je pan Alois Zieris, který 
až do svých 10 let žil ve Sklenářovicích a pak 
byl odsunut do východní zóny poválečného 
Německa. Na svou rodnou vesnici ale neza-
nevřel, ba naopak! Každý rok sem několikrát 

jezdí a velice živě se zajímá jak o její součas-
ný stav, tak i o její bohatou historii. Tento 
vitální pán se sám nabídl, že by rád šel také 
vytyčenou trasu hry. A tak došlo k tomu, že 
jsme utvořili ještě skupinu nadšenců, kteří 
do Sklenářovic rádi chodí, mají tento kout 
takříkajíc „pod kůží“ a moc rádi se o něm do-
zvědí víc. Z vycházky se tak díky panu Zierisovi 
a jeho vyprávění stala strhující polodenní vý-
prava. A naše hra po zmizelé obci dostala ješ-
tě další rozměr a otevřela se tak i veřejnosti.
Ale zpět k setkání studentů s panem Zierisem. 
Připravil si pro ně celou přednášku o historii 
Sklenářovic i s fotografi emi a mapkami. Jeho 
výklad byl fantastický a z ohlasů přítomných 
studentů bylo jasně patrné, že byli nadšeni. 
Podařilo se tak něco, co žádný výklad ve škole 
nebo četba z naučné literatury nemůže na-
hradit. Skutečného člověka těžko něco na-
hradí.
Na podzim plánujeme ještě jednu hru po zmi-
zelých Sklenářovicích a s ní opět i komento-
vanou procházku po vesnici. Pan Zieris znovu 
přijede. Velice rádi přivítáme zájemce o tuto 
procházku (více na www.bgztrutnov.cz). 
Navíc by měl tou dobou být znovu zrenovo-
ván i památník padlých 1. světové války, který 
je jednou z mála hmatatelných připomínek 
na celou obec. Tady se sluší poděkovat měs-
tysu Mladé Buky a jeho starostce Mgr. Lucii 
Potůčkové, která okamžitě kladně zarea-
govala na prosbu pana Zierise o znovuzre-
novování památníku. A snad se také podaří 
několik nádherných stromů, dalších svědků 
zmizelé obce, které ve vesnici po staletí ros-
tou, zapsat mezi památné stromy. 
 
Mgr. Štěpánka Šichová 
Společnost česko-německého porozumění 
Trutnov - Krkonoše, z. s. 

Červnové akce na Dolcích
3. 6. Dětský den na téma putování 
SE ZVÍŘÁTKY PRO ZVÍŘÁTKA
Celodenní zábavný program pro děti začí-
ná v neděli 3. 6. od  11:00
Rekreační areál Dolce ve spolupráci s měst-
ským útulkem Trutnov Vás srdečně zvou 
na Dětský den na Dolcích. Můžete se tě-
šit například na již tradiční stezku s úko-
ly, loutkové divadlo, ukázku agility a dog 
dancing. Budou tu s námi majestátní ptáci 
– dravci  i  trutnovští hasiči. Nebudou chy-
bět obří bubliny a DJ s disco nebo třeba 
malování na obličej. Celý den se můžete 
bavit ve stánku s rodinnými pasy. A snad 
přijdou i koníci. Výtěžek z akce poputuje 
na pomoc městskému útulku Trutnov, kte-
rý zde bude mít svůj stánek i SBĚRNÉ MÍS-
TO! Můžete nosit:
* granule, konzervy, pamlsky
* hračky, misky, kýble, hřebeny
* deky, vodítka, obojky, dezinfekce, čisticí 
prostředky
* peněžní dary
50 Kč/zvířecí stezka s úkoly
 

16. 6. Naděje Fest
2. ročník charitativního festivalu, který se 
opět uskuteční v campu Dolce u Trutno-
va s podtitulem „Bojujeme s Duchenem“ 
je věnován třem chlapcům, kteří bojují se 
smrtelnou nemocí, která se jmenuje SVA-
LOVÁ DYSTROFIE DUCHENOVA TYPU.
Vystoupí: KOMUNÁL, SALAMANDR, ROCK 
N ROLL ARMY, FORREST JUMP, D.N.A. POR-
TA INFERI. EUFORY, RAIN, Fryyfest, NEO-
DŮVODNITELNÁ LÍTOST a ALTERNATIVE 
CORE
Začínáme v 9:00, celodenní vstupné je 250 Kč.
 

23. 6. Závody dračích lodí o putovní 
pohár města Trutnova
RK Dragons a Camp Dolce *** Vás srdečně 
zvou na 8. ročník závodu dračích lodí v na-
šem rekreačním areálu. Opět po roce si týmy 
poměří síly v napínavých soubojích na trati 
dlouhé 200 m. Celodenní program se spous-
tou doprovodných atrakcí (skákací hrad, 
malování na tvář, turnaj v lukostřelbě), 
dobré zábavy, muziky, pití i jídla (grilované 
speciality, dračí menu). Neváhejte a přijďte 
si to užít s námi! Sestavte tým svých kolegů 
či kamarádů a přijďte také soutěžit! 
Časový harmonogram:
09:00 - otevření závodiště
10:00 - porada kapitánů
10:30 - zahájení závodů
17:00 - předpokládaný konec závodů, vy-
hlášení vítězů
Více info a přihlášení posádek na: http://
www.rkdragonsjablonec.cz/index.php?-
page=Dolce
 

30. 6.  Dolce fest
8. ročník již tradičního zahájení letní sezó-
ny v našem kempu
Sobota 30. 6. 2018 od 15:00
VSTUP ZDARMA 
Lineup: upřesníme
Můžete se těšit také na bohatý dopro-
vodný program a míchané koktejly přímo 
od Pepína! Pro malé návštěvníky nebude 
chybět skákací hrad či malování na obličej.
 

www.camp-dolce.cz

Výsledky:
Radko Pavel – 1. místo – 100 m znak – muži, 
2. místo – 100 m volný způsob – muži, 
2. místo – 50 m znak – muži, 3. místo – 50 m 
volný způsob - muži
Robin Teichmann – 3. místo – 100 m znak – 
muži, 5. místo – 50 m znak – muži
Julie Krouzová – 3. místo – 50 m volný způ-
sob – ženy, 4. místo – 50 m znak – ženy, 
5. místo – 100 m volný způsob – ženy, 
5. místo – 100 m znak – ženy
Lukáš Ryba – 8. místo – 50 m volný způsob 
– muži, 8. místo – 50 m prsa
Štafeta – 7. místo – volný způsob

Jaromír Rejmont

Sklenářovice – nezapomenutelná zapomenutá 
krkonošská obec
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Rodáci ze Starého Trutnova coby 
patroni kostela v Kocléřově
Kdykoliv zahlédnu při listování edicí kon-
fi rmačních knih název Starý Trutnov, mohu 
si být téměř jista, že bude spojen s výmě-
nou duchovních správců jeho kostela. 
Naprostou výjimkou jsou však tři zápisy 
v 6. svazku, které informují o výměnách 
kněží působících u kostela v Kocléřově. Po-
dle nich byly na počátku 15. století s neda-
lekým Kocléřovem a jeho kostelem spjaty 
osudy dvou rodáků ze Starého Trutnova.
První, vznešený Jan Stymfi l, zeman (vla-
dyka) ze Starého města (famosi Johannis 
Stymphil clientis de Antiqua ciuitate), je 
vzpomenut k datu 19. července roku 1400. 
Uveden je v souvislosti s prezentací kně-
ze Beneše k farnímu kostelu v Kocléřově, 
uprázdněném smrtí předešlého plebána 
(LC VI, str. 26). Tento zápis také dokazu-
je, jak prastarý je dodnes používaný ná-
zev Staré Město. To, že v případě užitého 
dobového názvu Staré město jde opravdu 
o Starý Trutnov, potvrzuje rejstřík míst (str. 
317) a také fakt, že exekutorem je plebán 
ze Dvora (Králové). 

O dva roky později uvedený kněz na své 
místo dobrovolně rezignuje a 27. dubna 
1402 přichází do Kocléřova nový farář Jan 
z Hradce. Tentokrát je jako patron kostela 
zapsán vznešený Hynek Stymfl ini ze Staré-
ho Trutnova (famosi Hinczonis Stimfl ini de 
Antiqua Truttnowia). Tamtéž str. 68.
Po necelých dvou letech však Jan z Hrad-
ce umírá a 26. března 1404 získává místo 
u vzpomínaného kostela Jan z Lomnice. 
Jako patron kostela je uveden vznešený 
Hynek řečený Stempl ze Starého Trutnova 
(Hinczonis dicti Stempl de Antiqua Trut-
nouia (str. 116). 
Nelze vyloučit chybu zapisovatelů, ale 
na vině je spíše nečitelnost jejich písma. 
Kdo někdy nahlédl do těchto vzácně do-
chovaných středověkých knih, musí ocenit 
genialitu editorů, kteří byli schopni vůbec 
něco přečíst. 
I přes různě psanou podobu jmen se lze 
domnívat, že by mohlo jít o blízké příbuz-
né, otce a syna. Jejich osudy i okolnosti, 
za nichž se stali majiteli řečené vsi a patro-
ny jejího kostela, však zůstanou již navždy 
neznámé. Tvrz, kde nejspíš bydleli, zanikla 
a také dodnes stojící kostel je z mnohem 
novější doby. Jedinou zprávou z těchto 
časů je záznam o pololetním papežském 
desátku ve výši 4 grošů placeném koste-
lem. Ten svědčí o tom, že kostel v Kocléřo-
vě byl velmi chudý. 

Mgr. Alena Křivská
kronikářka města Trutnova

Studentský Majáles 2018 

Listování v Trutnově

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

E-MAIL: INFO@PIVOFEST.CZ / TEL.: 777 642 OO9 / ZÁKAZ VSTUPU SE ZVÍŘATY

H L A VN Í  P AR TN EŘ I

17O Kč
PŘEDPRODEJ

2OO Kč
NA MÍSTĚ

WWW.PIVOFEST.CZ

9/6/2O18
TRUTNOV 

Krakonošovo náměstí

SOBOTA

Barbora Poláková

Vladimír Mišík & ETC

Kabát revival – Vaťák

Voxel Benjaming´s Clan

Police Symphony Orchestra

G EN ERÁ LN Í  P AR TN ER

pít se bude

hrát k tomu budou

Dne 11. 5. se na trutnovském náměstí ko-
nala tradiční studentská slavnost nesoucí 
název Trutnovský Majáles 2018. Na akci za-
vítalo mnoho studentů podívat se na pest-
rý program. Zhlédnout jste mohli divadelní 
představení ZUŠ Božetěchovy rádodajky, 
výrobky Stacionáře mezi mosty Trutnov, 
výkresy dětí ZUŠ nebo jste si mohli poslech-
nout vyprávění o první pomoci zdrávky. 
Dále zde zahrálo a zazpívalo 8 kapel a pě-
vecký sbor gymplu. Hlavními kapelami bylo 
Sto Zvířat a Lety Mimo. Na místě byl také 
stánek pro ochranu zvířat, jejichž program 
se jmenuje OBRAZ.
Byl to již můj třetí a poslední ročník. Chtěla 
bych velice poděkovat všem sponzorům, 
kamarádům, co mi pomohli, všem aktiv-

Co je vůbec Listování? Projekt Listová-
ní vznikl pod taktovkou Lukáše Hejlíka, 
který si dal za své přivést diváky ke knize 
tak trochu jinak. Během představení herci 
prezentují, hrají a komentují knihu a vy si 
na konci představení uvědomíte, že ji chce-
te dočíst a zjistit, co je na dalších stránkách. 
Listujte se zábavnými knihami, knihami 
k zamyšlení i k posmutnění. Repertoár je 
velmi pestrý a každý si vybere. Listování 
v Trutnově doplňujeme autorským čtením. 
Listuje se, prezentuje a debatuje. 
Jako první představení jsme v Trutnově 
uvítali v říjnu 2016 Kafe a cigárko od Ma-
rie Doležalové. Byli jsme opatrní, někteří 
skeptičtí a plní očekávání. Stejně jako mě 
Vás chytlo Listování u srdíčka a listujete 
dál, těšíte se na další představení, další 
autorské čtení a vůbec na Listování v Trut-
nově. Mezi poslední Listování patřilo velmi 
aktuální téma – Fake News, knihu napsali 

ním středním školám, kapelám a samozřej-
mě Vám, návštěvníkům. Největší podporu 
v letošním roce mi dala Karin Miháliková, 
za což jsem jí vděčná. Budu doufat, že to-
lik aktivních studentů středních škol a tolik 
nadšenců majálesu bude i nadále.

Veronika Scholzeová, organizátorka

autoři z Masarykovy univerzity a slaví vel-
ký úspěch. My jsme se během představení 
naučili číst mezi řádky, ale hlavně jsme se 
hodně nasmáli. 
Za celou dobu jsme tu měli hned několik 
hvězd Listovacího světa – Lukáše Hejlíka, 
Alana Novotného, Věru Hollou, Barboru 
Jánovou, Ivu Pekárkovou, Radima Uzla 
s paní doktorkou Kovářovou, Karin Babin-
skou Krajčo, srdcovku Roberta Fulghuma, 
Miloše Urbana, C. D. Payna, a to ještě ne-
tušíte, co se na Vás chystá. 
Listujte s námi, sledujte náš program 
na www.listovanivtrutnove.cz a nic Vám 
neunikne. Na podzim 2018 se můžete těšit 
na další představení z dílny Lukáše Hejlí-
ka, ale také na manžele Koukalovy, Alenu 
Mornštajnovou a Michala Viewegha. 

Barbora Chmelíková
Bájo Agency

Kostel v Kocléřově, foto Ladislav Křivský
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Setkání – spolupráce – 
porozumění 
Ve dnech 20. – 22. 4. slavil Krkonošský kra-
janský spolek ve Würzburgu (Riesengebir-
gler Heimatkreis Trautenau in Würzburg) 
již své 75. setkání. Náš trutnovský česko-
-německý spolek, tedy Společnost česko-
-německého porozumění Trutnov - Kr-
konoše z. s., který s krajanským spolkem 
úzce spolupracuje, byl také pozván. Navíc 
je to letos již 10 let, co město Würzburg 
uzavřelo partnerství s městem Trutnovem. 
Z Trutnova jsme vyrazili jako 11členná de-
legace, ve které kromě členů spolku byla 
také pracovnice trutnovského městské-
ho úřadu Václava Rex a mladá umělkyně 
Lenka Špetlová, malířka a krajkářka z Hos-
tinného.  Würzburští v čele s předsedou 
krajanského spolku panem Wigbertem 
Baumannem pro nás přichystali nádherný 
a neuvěřitelně nabitý program. V pátek 
jsme měli možnost prohlédnout si ojedině-
lou akci, kterou pořádá město Würzburg, 
a to Landesgartenschau. Jedná se vlastně 
o obrovskou výstavu na území města, kde 
po druhé světové válce měla jednu ze zá-
kladen americká armáda. Po jejím opuštění 
se toto území stalo novou městskou čtvrtí, 
kde vyrostly nové bytové domy a kampus 
univerzity. Mezitím vším vznikla obrov-
ská venkovní zahradní expozice s různými 
uměleckými performancemi a v bývalých, 
ještě zachovaných vojenských budovách 
pak další výstavní plochy. 
Odpoledne jsme byli pozváni na radnici 
města Würzburgu do nejstaršího dochova-
ného sálu Wenzelsaalu, kde jsme se zúčast-
nili přijetí würzburgským místostarostou 
(2. Bürgermeister) Dr. Adolfem Bauerem. 
Po jeho proslovu se ujal slova předseda 
Heimatkreisu pan Wigbert Baumann. Ani 
my jsme ale u této příležitosti nezaháleli 
a paní Štěpánka Šichová, jednatelka trut-
novského spolku, také pronesla krátkou 
zdravici, kterou připravila předsedkyně 
spolku paní Lenka Buková Vízková. V so-
botu jsme pak měli možnost prohlédnout 
si „jizbu“ krajanského spolku, která je 
skutečnou oázou krkonošské atmosfé-
ry uprostřed rušného bavorského města. 
Poté následovala komentovaná prohlídka 
městem. Odpoledne začalo vlastní setkání, 
které se odehrávalo v restauraci Jahnwie-
se v městské části Heidingsfeld. Program 
začal ukázkami krkonošského německé-
ho nářečí, kam jsme díky naší člence paní 
Inge Efl erové mohli také přispět, neboť 
paní Efl erová mluví plynně krkonošským 
německým dialektem, tedy paurisch. Také 
jsme měli připravené pohledy města Trut-
nova z historie až po současnost, které 
jsme mohli přítomným promítnout díky 
laskavé přípravě našeho člena a trutnov-
ského rodáka pana Rolanda Günthera. 
Poslední den naší návštěvy  se pak odehrá-
valo další dějství setkání rodáků. Pozdravit 
přítomné přišla i místostarostka Würzbur-
gu paní Marion Schäfer-Blake a nesměl 
chybět ani Krakonoš. Během celého setká-
ní za námi chodili krajané s dotazy, přání-
mi nebo si prostě jen tak popovídat. Bylo 
to víc než jen milé.
Dny prožité ve Würzburgu byly nabité 
spoustou zážitků, pamětihodností, dob-
rých lidí a krásného počasí. Co si ale nej-

spíš všichni odnesli jako to nejdůležitější, 
je fakt živosti vzájemné spolupráce a poro-
zumění, a to hned na několika úrovních. 
Jak mezi tamním krajanským spolkem 
a městem Würzburg, které se pro mnoho 
odsunutých Němců po válce stalo novým 
domovem, tak také mezi spolky, tedy Rie-
sengebirgler Heimatkreis Trautenau e. V.  
a Společností česko-německého porozu-
mění Trutnov - Krkonoše, z. s. A v nepo-
slední řadě mezi samotnými městy Trutnov 
a Würzburg, které pojí letos oslavované 
10leté partnerství, které je oboustranně 
naplňované.

Mgr. Štěpánka Šichová
Společnost česko-německého porozumění 
Trutnov - Krkonoše z. s. 

Jak dětem naplnit 
kvalitně čas 
i o prázdninách
Je tu čas spřádání prázdninových plánů a ti 
z nás, kteří mají doma nějakou tu ratolest, 
určitě řeší, jak to udělat, aby si děti prázd-
niny co nejvíce užily. 
Jednou z možností je příměstský tábor 
s Veselou vědou. Jak už název napovídá, 
na takovém táboře nebude nouze o expe-
rimenty a zkoumání přírody. To jistě potěší 
nejednoho rodiče, který je dnes a denně 
zasypáván otázkami Jak a Proč, případně 
A co by se stalo, kdyby…. Děti si mohou 
užít týden, kde se budou věnovat zkoumá-
ní běžných jevů kolem nás, ověřování svých 
teorií i vyrábění nejrůznějších vědeckých 
hraček. Protože jde ale o čas prázdninový, 
bude prostor i na hry, kamarády, odpoči-
nek a legraci. Na tábor se mohou přihlásit 
už i šikovní předškoláci, ale ani děti star-
ší se rozhodně nudit nebudou. Důkazem 
toho, že děti takový tábor baví, je, že se 
děti na tábory opakovaně vrací. Program 
je proto pokaždé o něco obohacen a vy-
lepšen, některé pokusy jsou ale natolik ob-
líbené, že se musí opakovat každý rok, děti 
je prostě milují, třeba taková výroba toho 
nejvíce slizkého domácího slizu… jistě si 
dovedete nadšení dětí představit. 
Veselá věda pořádá tábory pro děti už 
šestým rokem. Kromě táborů probíhají bě-
hem školního roku pod taktovkou Veselé 
vědy i kroužky zábavných vědeckých poku-
sů na základních školách.
Základní informace:
Veselá věda, z. ú., funguje šestým rokem.
Kroužky a tábory Veselé vědy prošlo více 
než 8 tisíc dětí. Působí po celé ČR.
Organizuje kroužky a tábory pro děti 
od 5 do 12 let s přírodovědnou te matikou.
www.veselaveda.cz

Trutnovské mládí 
hrálo ve Würzburgu
Každý rok pořádá bavorský Würzburg, kte-
rý je partnerským městem Trutnova, festi-
val partnerských měst. Letos se jej zúčast-
nil i smyčcový orchestr trutnovské základní 
umělecké školy, který koncem dubna a za-
čátkem května vystupoval na festivalu 
partnerských měst ve Würzburgu. Připo-
mněl tak výročí deset let trvajícího part-
nerství mezi oběma městy.
Právě v tomto roce je to deset let, co město 
Trutnov uzavřelo partnerství se stotisíco-
vým bavorským Würzburgem. Město ležící 
na Mohanu má mnoho společného s čes-
kou, ale i trutnovskou historií. Würzburští 
biskupové se ve středověku účastnili větši-
ny důležitých jednání mezi českými vládci 
a bavorskými panovníky. Nedávná historie 
však spojuje toto univerzitní město i s Trut-
novem, mnoho německých trutnovských 
rodáků bylo totiž po druhé světové válce 
odsunuto právě sem. Díky tomu můžeme 
v bavorském městě najít trutnovskou uli-
ci a dokonce i krkonošský spolek, v jehož 
prostorách je možné spatřit maketu staré-
ho trutnovského náměstí. Zajímavou sku-
tečností je i fakt, že k uzavření partnerství 
mezi Trutnovem a Würzburgem výraznou 
měrou přispěla Susane Eisele, která se před 
válkou narodila v Trutnově a od jejího 
konce žije ve Würzburgu, kde se stala 
i členkou městské rady. 

Mladí trutnovští hudebníci nevystupují 
před würzburským publikem poprvé, před 
rokem a půl zde hrál orchestr ZUŠ pod ve-
dením Michaely Fiedlerové a nyní se vrací 
v trochu pozměněné podobě pod vedením 
Jany Hylské. Sedmičlenný smyčcový or-
chestr zahrál známé skladby od Dvořáka 
či Strausse, ale i pro bavorské obecenstvo 
méně známé skladby, jako například Noc 
na Karlštejně od Karla Svobody. Vystou-
pení trutnovských hudebníků fi nančně 
podpořila obě partnerská města. Jako 
překladatel a organizátor doprovází smyč-
cový orchestr trutnovský zastupitel Petr 
Sobotka. „Hudba spojuje lidi různých ná-
rodností, názorů a přesvědčení, proto je 
podpora tohoto vystoupení krok správným 
směrem,“ uvádí Petr Sobotka. „Pevně dou-
fám, že i v budoucnu bude podobných akcí 
přibývat,“  dodává. Tak jako před rokem 
a půl měli i letos mladí trutnovští hudeb-
níci ve Würzburgu velký úspěch a zdejší 
obecenstvo je vyprovodilo dlouhým po-
tleskem.

Petr Sobotka

LETNÍ TÁBOR NA POHODLÍ
ODYSSEA – inspirováno Mr. Homérem
Termín: 21. - 28. 7. 2018
Cena lodního lístku: 1.800 Kč
Kde: ve skautském tábořišti Na pohodlí
Pořádá: Náboženská obec Trutnov Církve 
československé husitské, Trutnov 
Přihlášky a informace: 
tomaskar@volny.cz, tel.: 603 277 267
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POHLEDY DO MINULOSTI

SPORT

Trutnov v 19. století

V polovině 19. století bylo na Trutnovsku 
už devět přádelen lnu. K nejbohatším trut-
novským textilním podnikatelům v polovině 
19. století patřil Alois Haase. Do našeho měs-
ta se přistěhoval v roce 1834 z Markoušovic. 
Zprvu se tu zabýval obchodováním s lnář-
skými a bavlnářskými výrobky. V této době 
už vlastnil dvě přádelny lnu, vybavené stroji 
z Anglie. Trutnovská ve srovnání s poříčskou 
byla větší.
V roce 1849 zakoupil Haase pozemky s ob-
jektem staré papírny od vdovy Petra Zehory 
v Dolním Starém Městě a za 3 roky vybudo-
val svou druhou přádelnu. V ní tenkrát pra-
covalo při čtrnáctihodinové pracovní době 
125 mužů, 150 žen a 63 dětí. Z počátku byla 
poháněna jednak protékající vodou Mlýn-
ského náhonu a využívala i parní síly o vý-
konu 63 hp. 
Po překonání krize lnářské výroby způsobe-
né prusko-rakouskou válkou v roce 1866, ne-
úrodou lnu a celními opatřeními Spojených 
států amerických je pracovní doba v Haaso-
vě přádelně (byla druhá největší v Čechách) 
stále 14 hodin a v roce 1880 zaměstnával 
1203 dělníků. 
Továrník Haase byl i hodně veřejně činný. 
V bouřlivém roce 1848 byl velitelem trutnov-

ské Národní gardy, v roce 1850 byl prvním 
starostou Trutnova zvoleným na základě 
nových ustanovení, v roce 1862 – 1864 byl 
velitelem místních ostrostřelců.
Oč lépe se Haasovi podnikatelsky dařilo, o to 
hůře bylo jeho dělníkům. Vylíčil to trutnov-
ský městský statistik Isidor Singer. Prašné 
prostředí továren, v nichž dělníci často trpěli 
oční chorobou pro nedostatečné osvětle-
ní pracoviště, i primitivní záchody, z nichž 
vycházel nesnesitelný zápach. Úzké uličky 
mezi stroji vyvolávaly časté úrazy a zkra-
covaly život dělníků. Tyto otřesné pracovní 
podmínky v prostředí přádelen lnu dlouho-
době vydržel jen málokdo. Výroba zneužívá-
ním práce žen a dětí patřila k nejtemnějším 
stránkám kapitalistického podnikání. Když 
v roce 1878 zemřel, Haasovo jmění dosaho-
valo 1,5 milionu zlatých.
Nesnesitelné postavení dělníků v přádel-
nách dokládá i Božena Němcová v roce 1858 
ve svém dopise Vojtěchu Náprstkovi, když 
popisuje práci v „močárnách“, kde se len 
musel dopřádat za mokra, využíváním horké 
vody. Ruce přadlen velmi trpěly, stejně jako 
jejich nohy, poškozené prasklinami přímo 
na kůži.

Antonín Just

Trutnovští hokejisté 
přivezli z Ruska bronz
V časných ranních hodinách 4. května se 
skupina trutnovských hokejistů vydala 
na cestu do ruského města Elektrostal, kde 
se na pozvání tamního hokejového klubu 
a vedení města zúčastnila Mezinárodního 
turnaje ke Dni vítězství. Trutnovskou re-
prezentaci tvořily dva týmy, žáci ročníků 
narození 2007 – 2009 a Stará garda HC 
Trutnov. Výpravu doplnili rodiče dětí a čle-
nové vedení týmu HC Trutnov. 

Turnaj začal 5. května brzy ráno pro Starou 
gardu. Hrálo se ve dvou kategoriích, dětí 
a dospělých. V každé kategorii hrály čtyři 
týmy, trutnovské byly jedinými zahranič-
ními. Zápasy probíhaly v moderní aréně 
s vynikajícím zázemím jak pro hráče, tak 
pro diváky. První den turnaje měl v odpo-
ledních hodinách na programu slavnostní 
zahájení s nástupem všech týmů, přivítá-
ním starostou města Elektrostal, hymnami, 
takže zejména pro děti to byly okamžiky, 
které ve své začínající hokejové kariéře za-
žily asi poprvé. Průběh turnaje se vyvinul 
tak, že oba naše týmy sehrály rozhodující 

utkání o třetí místo. V dětské kategorii se 
po velkém boji a skvělém obratu z hrozi-
vého stavu 0:3 podařilo vybojovat vítězství 
v poměru 4:3. Stará garda s minimálním 
počtem hráčů dlouho vzdorovala svému 
soupeři, ale vítězství se jí urvat nepodaři-
lo. Při závěrečném ceremoniálu převzaly 
trutnovské hokejové naděje bronzové me-
daile a navíc si vezou domů také cenu pro 
nejlepšího brankáře celého turnaje, kterou 
získal Štěpán Pluháček.
Trutnovská bronzová výprava se v pořád-
ku vrátila večer 8. května. Podle ohlasů 
účastníků to byla velmi vydařená akce. 
Je nutné vyzdvihnout to, jak o nás bylo 
po celou dobu našeho pobytu v Rusku 
postaráno. Trutnovská reprezentace byla 
po skončení turnaje přijata starostou měs-
ta Elektrostal v prostorách tamější radnice. 
Děkujeme touto cestou hráčům druholi-
gového týmu HC Trutnov Pavlu Fedulovovi 
a Sašovi Suvorovovi, jakož i představitelům 
hokejového klubu a města Elektrostal 
za zajištění celé akce a bezproblémového 
pobytu v Rusku. Hokejisté z Elektrostalu 
již v Trutnově dvakrát byli, zatím jen týmy 
dospělých, rádi by nyní přivezli i žákovský 
tým. Společně bychom chtěli založit novou 
tradici, jejíž základ jsme touto akcí po ložili.
Klub HC Trutnov děkuje zastupitelstvu na-
šeho města za poskytnutou dotaci, vážíme 
si toho a jsme přesvědčeni, že jsme dobře 
reprezentovali trutnovský hokej a naše 
město, protože o Trutnově se v Elektrosta-
lu už ví, že se tam hraje skvělý hokej. 

Marek Šváb, HC Trutnov, z. s. MATESDSGN

Generální partner Hlavní partneři Partneři Mediální partner

5. ROČNÍK ABB TRUTNOVSKÉHO 
TERÉNNÍHO PŮLMARATONU 
NA PARADRÁZE SE BLÍŽÍ
Dovolujeme si oslovit všechny sportovní 
nadšence a pozvat je na již pátý ročník 
ABB Trutnovského půlmaratonu, který se 
bude konat v termínu 9. 6. 2018. Zázemí 
již tradičně poskytne nádherné prostře-
dí trutnovského lesoparku, které se letos 
pokusíme zkvalitnit, aby byl závod pro 
účastníky ještě příjemnější. Závod bude 
probíhat tradičně na pětikilometrových 
okruzích se startem, cílem a občerstvovací 
stanicí na „Paradráze“. Pokud si netrouf-
nete na půlmaraton, můžete se zúčastnit 
běhu na 5 nebo 10 km. Generální partner, 
společnost ABB, letos opět vypsal pro své 
zaměstnance speciální závod, který se běží 
jako memoriál Tomáše Dutky. Stejně jako 
v loňském roce i letos nabídneme pestrý 
závodní program pro děti, předškoláci po-
běží 100 m, 6 - 10 let 800 m a 11 -  14 let 
1 600 m, na všechny bude v cíli čekat sladká 
odměna. Ti, co si chtějí máknout a přitom 
se nechtějí zúčastnit závodu, se mohou 
zúčastnit 5km nordic walking s Vitarem. 
Na všechny potom čeká doprovodný pro-
gram, o který se bude starat agentura 
VOSA. V cíli se pak každý může občerstvit 
iontovým nápojem od Enervitu, limonádou 
či tradičním trutnovským pivem Krakonoš. 
Jak je vidět, na své si přijde opravdu každý.
Jelikož se jedná o terénní půlmaraton, trať 
se vine po zpevněných lesních cestách, je 
přehledně označena a její profi l je uzpů-
soben tomu, aby jej bez větších problémů 
zvládli i účastníci z řad širší veřejnosti, kteří 
se sportu věnují jen pro radost. Pokud tedy 
zrovna nepatříte mezi urputné závodníky, 
kteří se snaží ušetřit každou vteřinku, mů-
žete se kochat krásnou přírodou a plnými 
doušky nasávat nejen čerstvý vzduch, ale 
i výjimečnou atmosféru tohoto netradiční-
ho masového závodu.
Ve startovním poli budou mimo jiné fi gu-
rovat i ostřílení závoďáci z Kasper Swix tea-
mu, kteří se jistě postarají o perfektní a na-
pínavou podívanou. Takže ať už zavážete 
kecky na uzel, přišpendlíte startovní číslo 
nebo jen vezmete řehtačku a přijdete za-
fandit, máte se na co těšit a určitě Vás rádi 
uvidíme! Přihlásit se můžete zde: http://
www.pulmaratontu.cz/

Foto: Jan Bárta, 
Marek Šváb
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TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
www.lokotrutnov.cz 

více na www.spartaktrutnov.com nebo na FB

 MUAY-THAI

MČR v Muay-thai a otevřený trénink 
širší reprezentace ČR
Trenér Tomáš Matoušek a bojovník HIGH-
LANDERS v -75 kg Štěpán Brožek v hlavní roli 
v zápase na 3 x 3 min dle pravidel IFMA, a to 
5. 5. 2018 v Praze. Pro Štěpána první zápas, 
kdy opustil juniorskou kategorii, a jeho opo-
nent Jan Čihák z Tik Tak Rokycany. První kolo 
velmi vyrovnané, ale Štěpán jasně ukázal do-
minantu v tvrdosti kopů a úderů. Čihák zase 
dominoval v klinčích. Druhé kolo se Štěpá-
novi vůbec nevydařilo, neboť Čihák takticky 
vše svazoval do klinče, kde dominoval. Třetí 
kolo bylo především v závěru v plné domi-
nanci Štěpána, kdy v závěru kola soupeře tzv. 
„přejel“. Těsné vítězství na body pro Štěpána 
2:1. Jakub Klauda se účastnil dalšího veřejné-
ho tréninku širšího výběru reprezentace ČR 
a dalších bojovníků z celé ČR, který se konal 
v Praze 6. 5. 2018.

 SILOVÝ TROJBOJ

Úspěšné vystoupení trutnovských 
powerlifterů v Maďarsku
Ve dnech  20. až 22. 4. 2018 se v maďarském 
lázeňském městě Győr uskutečnil první ročník 
Visegrad World Cup v silovém trojboji, ben-
chpressu, mrtvém tahu a dřepu. Do soutěže 
bylo přihlášeno 440 startů pro závodníky 
z 12 zemí, což se dá považovat za veliké me-
zinárodní závody. Do české reprezentace 59 
závodníků se vměstnalo i 11 zástupců Spar-
tak Powerlifting Trutnov. Češi podali výbor-
né výsledky a přivezli domů spoustu medailí 
i rekordů. K výraznému úspěchu českých re-
prezentantů velkým dílem přispěli i trutnovští 
siláci, kteří do Trutnova přivezli 2 bronzové, 
2   stříbrné a 9 zlatých medailí. Trutnováci se 
však umístili i v absolutních pořadích jednot-
livých disciplín, tj. vybrané věkové kategorie 
bez rozdílu vah. O výkonech našich siláků 
svědčí i fakt, že Trutnováci na Visegradském 
světovém poháru vytvořili i ve svých kategori-
ích 4 světové rekordy. 

 GYMNASTIKA

Obhajoba titulu z MČR v Team Gymu 
se podařila 
Ve dnech 27. – 29. 4. 2018 proběhlo ve sportovní 
hale Jedenáctka v Praze na Chodově Mistrovství 
ČR v soutěži TeamGym, které je tradičně sou-
částí mezinárodního poháru International Cup 
for Clubs TeamGym. V sobotu se za úspěchem 
do Prahy vypravila i dvě trutnovská družstva Ju-
nior II. a Senior, aby v „severském trojboji“ před-
vedla svůj um v celorepublikové konkurenci. 
A že se opravdu dařilo! Mladší tým gymnastek 
do šestnácti let v konkurenci čtrnácti týmů vy-
bojoval nádherné třetí místo za prvním Brnem 
a druhou Chropyní. Po obědě se už netrpělivě 
čekalo na závod v kategorii Senior. Skvěle při-
pravené trutnovské družstvo děvčat nad šest-
náct let od začátku závodu nenechalo nikoho 
na pochybách, kdo tu hraje prim.  Zasloužené 

 CYKLISTIKA

Stříbro a zlato z ČP XCO
Výborně vstoupil do letošní bikové sezony 
Petr Adámek (kateg. muži Expert) z TJ LOKO 
Trutnov. Na prvním závodě Českého poháru 
v Praze vybojoval stříbrnou medaili. Na dru-
hém závodě letošního seriálu, který se jel 
v Brně, přidal medaili zlatou.

 STOLNÍ TENIS

Stolní tenis uspořádal na závěr sezóny 
oddílové turnaje
Tradičním ukončením hráčské sezóny jsou 
turnaje, organizované oddílem stolního te-
nisu pro mladé i dospělé hráče. Do turna-
je dospělých, který se uskutečnil v sobotu 
21. 4. 2018, se zapojilo celkem 9 hráčů, kte-
ří se utkali systémem každý s každým na tři 
vítězné sety. Celkové vítězství obhájil Tomáš 
Jiránek před Zdeňkem Čurdou, překvapením 
bylo třetí místo Michala Doubka před otcem 
Václavem. Na dalších místech se umístili Len-
ka Kalášková, Adolf Jiránek, Ladislav Grega, 
Marek Macl a Tomáš Březina. Větší účast měl 
oddílový turnaj dětí a mládeže, který se usku-
tečnil o týden později. Skupinu začínajících 
hráčů vyhrála Andrea Kynclová před trojicí 
Markéta Čížková, Matyáš Šlesingr a Lukáš No-
votný, o jejichž celkovém pořadí při stejném 
bodovém zisku 4 bodů rozhodl jediný set. 
Po dvou vítězstvích zaznamenali i David Kosá-
ček a Mia Hammerschmiedová, bez vítězství 
se umístila jako poslední Natálie Rychterová. 
Poměr setů také rozhodl o celkovém vítězství 
kategorie dorostenců. Z vítězství se nakonec 
radovala Klára Prokopcová před Tomášem 
Březinou a Jáchymem Drašarem, bez vítězství 
jako poslední se umístila Romana Kobrčová. 

vítězství a titul Mistra republiky před pražským 
celkem a družstvem ze Dvora Králové. 

 GOFREESTYLE

Poslední dny se v okolí Trutnova dělo 
hodně akcí, na kterých jsme nemohli 
chybět
V sobotu 28. 4. 2018 jsme v Dobrušce zaháji-
li  skateboardovou  a longboardovou sezónu.  
Hello Season 2018 je happening pořádaný  
skupinou lidí z  Freedom  Longboarding, kteří 
tímto sportem doslova žijí. Připravili si pro nás 
závody v Hippie Jumpu, Skateboard Best trick 
a Longboard Best Combo. Matyáš Plecháč (12  
let, 152 cm) všechny překvapil, když pokořil lať-
ku ve výšce 115 cm a skončil na 3. místě. 1. 5. 
2018  se konalo otevření opraveného skate-
parku v Náchodě – sice patří mezi ty menší, ale 
najdeš tam vše, co potřebuješ ke zdokonalová-
ní svých dovedností. Rádius, bank, rail, pyrami-
da, boxy, lavičky. Na tuto akci dorazil i profi ri-
der Arnošt Ceral, který se předvedl v exhibiční 
jízdě a do soutěže Game of Skate věnoval jeho 
model skateboardové desky.

STREETERZ

COLOR Full Graffi ti Jam
5. 5. 2018 se na „naší“ legální stěně v Trutno-
vě konala „otevíračka“ sezóny 2018 a bylo to 
velmi povedené. Work shop pro začátečníky, 
ale i pro zkušené „writery“, kterých se  zde se-
šlo na 20  z celé ČR. Přetření celé plochy a při-
pravení podkladu pro nová díla, DJ a dobrá 
nálada…

 KRAKONOŠOVI JEZDCI

První velká brigáda na „VLČCE“
První letošní velká brigáda, která se konala 
o prodlouženém víkendu od 4. do 8. 5. 2018 
je za námi a tady je rekapitulace. Pracovalo 
se od pátku do úterý od rána do večera, aby 
se stihlo vše, co jsme si naplánovali. Nová 
část Flow trailu je tedy hotová a čeká ji pou-
ze pár úprav, až si vše posedá. Floučko je teď 
zase o něco delší! Na ostatních trailech jsme 
opravili několik klopenek a postavili několik 
nových skoků a boulí. Zpracovali jsme něco 
mezi 30 - 40 Tatrami hlíny. Všichni návštěvní-
ci se mají na co těšit! Velké díky patří Alprim 
CZ, s. r. o., za zapůjčení techniky, Petru Flori-
šovi – Bagrování Trutnovsko za nedělní po-
moc s převozem hlíny (jeho bagr a Avie nám 
opravdu pomohly), Trutnov Trails za zapůjče-
ní motůček a vibrační desky a všem, co přišli 
pomoci, každý den se někdo ukázal a něco 
udělal. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat 
Jurovi, Koubičovi, Wágošovi a Matymu, klu-
ci opravdu hodně pracovali.  A největší díky 
patří Olče za super stravovací servis, jídlo bylo 
opravdu povznášející, starala se o nás celých 
5 dní. Takže ještě jednou díky všem, udělali 
jsme společně obrovský kus práce! „Dzedze 
a Čong“
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Zpestřením turnaje dětí byl turnaj rodičů a pří-
buzných, uspořádaný pořadatelem Lenkou 
Kaláškovou pro rodiče jako poděkování za ce-
loroční pomoc při dopravě dětí na tréninky, 
utkání nebo bodovací turnaje, organizované 
KSST Hradec Králové. Ze 6 účastníků se nejlépe 
umístila Veronika Hrušková před Stanislavem 
Březinou a Irenou Šlesingrovou.

LOKOMOTIVA OCENILA NEJLEPŠÍ 
SPORTOVCE ZA ROK 2017  
Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnov, nej-
větší městská sportovní organizace, vyhlásila své 
nejlepší sportovce, trenéry, cvičitele, funkcionáře, 
kolektivy i speciálně oceněné osobnosti za rok 
2017. Nejprestižnější kategorii mezi dospělými 
potřetí v řadě vyhrála plavkyně Martina Elhenic-
ká. Čtyřiadvacetiletá reprezentantka se ovšem 
jako jedna z mála oceněných slavnostního vy-
hlášení v Uffu nemohla zúčastnit, a tak rozhovor 
s moderátorkou Martinou Adamů připadl jiné 
plavkyni, Veronice Hůlkové. Trojnásobná žákov-
ská mistryně republiky zvítězila v kategorii mlá-
deže 11 - 15 let. Z plaveckého oddílu získali oce-
nění ještě štafeta žaček (H. Blahová, V. Hůlková, 
E. Šutriepková, R. Stoklasová) jako nejlepší kolek-
tiv do 15 let a nejlepší trenér Pavel Pokorný. V ka-
tegorii nejlepší trenér, cvičitel, funkcionář však 
vedení Loko vyzdvihlo práci ještě jedné trenérky 
- Hany Hoškové z oddílu capoeiry. Nejenže jako 
trenérka za dva roky přivedla k tomuto sportu 
hodně malých příznivců, ale jde jim i příkladem, 
což dokazují její výsledky v loňském roce. Obsadi-
la 3. místo na MČR ve smíšené kategorii A muži/
ženy a mezi ženami se pak stala dokonce mistryní 
Evropy i světa. Výraznou stopu na pódiu při vy-
hlašování zanechali také zástupci basketbalové-
ho klubu. V kategorii dorostu se stala celkovou 
vítězkou Anna Rylichová. Jednu ze tří zvláštních 
cen dostala pak již bývalá basketbalistka Kate-
řina Hindráková, která se nyní už věnuje pečení 
dortů. Další dvě speciální ceny putovaly do oddílu 
atletiky, a to do rukou trenérek Libuše Šafaříko-
vé a Aleny Prokopové. Z atletického klubu vzešla 
i jedna vítězná nominace do kategorie sportov-
ních kolektivů dorost a dospělí. Nejednalo se však 
o závodní družstvo, nýbrž o sestavu děvčat z míst-
ního gymnázia, která se loni vítězstvím ve Středo-
školském atletickém poháru postarala  o mimo-
řádný úspěch. Dívky se k historickému úspěchu 
musely prodrat skrze dvě postupová kola, aby 
nakonec to nejlepší, co umí, mohly předvést 
ve fi nále v Břeclavi. Finálové kolo je zastihlo v ná-
ramné formě. V konkurenci 16 týmů urvaly prv-
ní místo, jako jediným se jim podařilo překonat 
hranici 9000 bodů. Slavnostní ceremoniál se sklá-
dal z ocenění v devíti kategoriích, doplnit tak už 
chybí pouze nejlepšího nejmladšího a nejstaršího 
sportovce. Mezi mláďaty do 10 let stejně jako loni 
zvítězila cyklistka Anna Kráčmarová. Sedmapa-
desátiletý judista Jaroslav Linhart, úřadující mistr 
Evropy z Chorvatska a bronzový medailista z mis-
trovství světa v Itálii, zvítězil v kategorii nad 40 
let. Jména všech nominovaných sportovců a více 
z vyhlášení naleznete na www.lokotrutnov.cz/na-
se-akce/vyhlaseni-sportovcu-lokomotivy

KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON - JIŽ 5. ROČNÍK
Myšlenka uspořádat cyklistický závod, který 
zavede jeho účastníky do východních Krko-
noš, vznikla na podzim roku 2013. Trasa vede 
krásným prostředím východních Krkonoš 
včetně polské strany, která účastníky závodu 
přivádí až na jejich hřebeny. Protože se or-
ganizátoři setkali s mimořádnou podporou 
a pochopením ze strany pořádajících obcí, ze 
strany KRNAPu a zejména Policie ČR a Měst-
ské policie Trutnov, podařilo se uspořádat 
první ročník Krakonošova cyklomaratonu již 
o prázdninách roku 2014. První ročník závo-
du se setkal s ohromným ohlasem. Účast tří 
stovek závodníků v premiérovém ročníku 
ukázala, že právě akce tohoto typu v Krko-
noších chyběla. V dalších ročnících k dlouhé 
trase přibyla trasa kratší, která je vhodná 
i pro méně zdatné závodníky a počty účast-
níků se každoročně zvyšovaly. Pořadatelský 
tým okolo Honzy Slavíčka a Ivana Vetterleho 
při cyklomaratonu od začátku vsadil na maxi-
mální zabezpečení a atraktivitu trati, a proto 
si cestu na start našli nejen hobby cyklisté, 
ale i elitní závodníci a díky dětským závodům 
i mnoho dětí.
V prostoru startu a cíle bude celý den probíhat 
bohatý doprovodný program pro děti, rodiče 
a příchozí fanoušky. Těšit se můžete na živou 
hudbu v podání pop-rockové skupiny „Trocha 
klidu“, zábavnou show s agenturou VOSA 
a mnoho dalšího. Během hlavního závodu 
budou v prostoru startu/cíle probíhat na uza-
vřeném okruhu DĚTSKÉ ZÁVODY pro katego-
rie BABY odrážedla (ročník 2012 a mladší) až 
po mladší žáky II (ročník 2006 - 2007). Přihlaste 
své děti, ať si i ony užijí atmosféru cyklistické-
ho závodu v centru města Trutnova.
Krakonošův cyklomaraton letos oslaví malé 
kulatiny. Již pátý ročník tohoto silničního 
cyklomaratonu odstartuje i letos z pěší zóny 

v Trutnově a trať opět závodníky provede 
východními Krkonošemi a polským pohrani-
čím. Chybět nebudou legendární stoupání 
na Pomezní Boudy a Pražskou boudu, která 
dokonale prověří účastníky závodu. Obliba 
cyklomaratonu každý rok stoupá, a tak již 
letos pořadatelé očekávají prolomení hranice 
tisíce účastníků, k čemuž jistě přispěje i zařa-
zení závodu do série RoadCup 2018. 

Změnou pátého ročníku Krakonošova cyk-
lomaratonu je změna termínu konání akce. 
Z tradičního prázdninového termínu se pře-
sunul na 16. 6. 2018. Důvodem této změny je 
velký nárůst automobilové dopravy na trase 
závodu v období letních prázdnin a také na-
růstající počet závodníků. Pořadatelé změnou 
termínu chtějí předejít možným problémům 
na trase závodu a udělat vše pro bezpečnost 
závodníků.
Propozice závodu najdete na www.krakono-
suvcyklomaraton.cz , přihlásit se můžete na
http://www.biketourkrkonose.cz/krakono-
suv-cyklomaraton/krakonosuv-cyklomaraton-
-registrace/. Na setkání na startu i v cíli Kra-
konošova cyklomaratonu se těší pořadatelé 
ze Svazku obcí Východní Krkonoše a Honza 
Slavíček.

Mgr. Tomáš Hendrych
předseda Svazku obcí Východní Krkonoše

ZLATÁ OBHAJOBA
Vynikajícího výsledku dosáhly dívky Gym-
názia Trutnov na republikovém fi nále 
SŠ ve šplhu. Soutěž proběhla 22. – 23. 3. 
v Holešově. Naše čtyřčlenné družstvo zde 
obhajovalo prvenství z loňského roku. 
A obhajoba se v souboji 11 nejlepších týmů 
ČR podařila. I přesto, že z loňské vítězné 
sestavy startovaly pouze dvě dívky. Šplhalo 
se v hale ZŠ Holešov ve čtvrtek odpoledne 
a v pátek dopoledne. Z pěti soutěžních po-
kusů se každému započítávaly dva nejlepší 
elektronicky měřené časy. Naše dívky ne-
daly soupeřkám velkou šanci. Od prvních 
pokusů si udržovaly náskok, který nako-
nec činil více než vteřinu. Konečný součet 
šesti nejlepších časů 18,06 znamená, že 
naše dívky šplhaly na 4,5 m tyči v průměru 
za 3 vteřiny. Navíc v soutěži jednotlivkyň 
již po třetí s přehledem zvítězila naše Ma-
rie Berčíková. Ta v loňském roce vytvořila 
rekord soutěže časem 2,27 s, letos jí ke zla-
tu stačil čas 2,48 s. Spolu s ní se o zlatý 
úspěch zasloužily Jana Holubcová, Alena 
Gottwaldová a Veronika Turková. V kate-
gorii chlapců obsadil tým GTU šesté místo. 
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci 
naší školy.

Mgr. Zdeněk Honzera
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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
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informací najdete na webových stránkách 
města: http://www.trutnov.cz/organizace-in-
stituce/utulek-pro-opustene-a-zatoulane-psy

Jiří Hejna 
Odbor životního prostředí

NABÍDKA OPUŠTĚNÝCH PSŮ

17_080

18_036

22. ročník cyklistického závodu v časovce 
do vrchu pro žáky základních a středních 
škol pořádala jako již tradičně Střední prů-
myslová škola Trutnov, Školní 101.
Letošní časovka se uskutečnila 3. května 
na stejné trati 2,4 km jako poslední roční-
ky, tedy z ul. K Pěti bukům až ke křižovat-
ce Za Zámeckým vrchem. Počasí se vydařilo 
až na krátké pětiminutové osvěžení. Jinak 
byla teplota téměř ideální pro špičkové 
cyklistické výkony.
Na startu svým profi lem náročné trati se 
sešlo 77 závodníků a závodnic převážně 
z trutnovských základních škol i naší SPŠ. 
Nechyběli ani žáci základních škol z Vrch-
labí a Žacléře. Soutěžilo se ve čtyřech kate-
goriích, chlapci a dívky, nechybělo ani pět 
zástupců starších ročníků.
Odměnou pro nejlepší byly pěkné ceny, 
z nichž tou nejhodnotnější bylo kolo, které 
obdržel závodník s nejhodnotnějším ča-

sem (po přepočtu). Sympatické bylo, že se 
jím stal Marek Rieger ze ZŠ nám. Míru 
z  Vrchlabí, jeden z nejmladších účastníků 
soutěže, vítěz kategorie II. Tuto cenu vě-
noval p. Opočenský – Vella Trutnov. I další 
závodníci v pořadí obdrželi množství hod-
notných cen, za které patří dík především 
Královéhradeckému kraji, který tuto akci 
významně podpořil, a také hlavním spon-
zorům: Zdeněk Křížek – prodejna jízdních 
kol Trutnov, Opočenský – Vella Trutnov.
Protože naštěstí nedošlo k žádnému zraně-
ní, bez práce zůstaly zdravotnice ze Střed-
ní zdravotnické školy Trutnov. Poděková-
ní patří i všem spoluorganizátorům akce, 
učitelům TV a žákům SPŠ Trutnov. Nezbývá 
než doufat, že i při dalším ročníku bude 
cyklistům přát počasí a zúčastní se i žáci 
dalších škol.

Mgr. Jaroslav Mareš

VELKÁ CENA TRUTNOVA V SILNIČNÍ CYKLISTICE – ČASOVCE AQUATLONOVÁ A PARA 
AQUATLONOVÁ GENERÁLKA 
NA FINÁLE POHÁRU PROBĚHLA 
ÚSPĚŠNĚ
Dne 11. 5. 2018 přijelo do Trutnova soutěžit 
přes 120 žáků základních a středních škol o ti-
tuly krajských přeborníků v Aquatlonu a Para 
Aquatlonu. Sportovci zároveň bojovali o no-
minaci na Finále poháru „Aquatlon do škol“, 
respektive „Para Aquatlon do škol“. Akci již 
potřetí pořádali pedagogové ze ZŠ kpt. Jaro-
še, Trutnov, Gorkého 38, ve spolupráci s ČTA. 
Aquatlon je sport, který kombinuje plavání 
a běh. Obě dvě disciplíny patří mezi základní 
pohybové dovednosti, které je vhodné u dětí 
rozvíjet a upevňovat. Za historický mezník lze 
bezesporu považovat vypsání kategorie Para 
Aquatlon, navázání spolupráce s Obchodní 
akademií, odbornou školou a praktickou ško-
lou Olgy Havlové z Janských Lázní a start těles-
ně hendikepovaných závodníků. Postup na Fi-
nále poháru, které se uskuteční 7. a 8. 6. 2018 
v Trutnově, si automaticky zajistilo prvních pět 
závodníků v kategorii II., III., IV. a V., kteří se 
zúčastnili kola krajského. Žáci ZŠ a SŠ, kteří ne-
splnili nominační kritéria a projeví zájem na fi -
nále startovat, musejí prostřednictvím své školy 
písemně požádat u ředitele soutěže o udělení 
divoké karty. Více o fi nále na www.zskptjaro-
se.cz nebo aquatlon@zskptjarose.cz.
Akci podpořil: Královéhradecký kraj v rámci 
„Podpory regionálních soutěží pro děti a mlá-
dež v Královéhradeckém kraji“, fi rmy CASIA 
spol. s r. o., KARA Trutnov, a. s., ČTA, město Trut-
nov, Kola u kostela, Trutnov, fi rma PARTIS a. s., 
fi rma Tyco Electronics EC Trutnov s. r. o. 

Mgr. Petr Karajanis, DiS.
ředitel soutěže
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