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ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ 
NA PĚŠÍ ZÓNU MÁ VÍTĚZE
V listopadu 2017 vyhlásilo město Trutnov 
architektonickou soutěž na řešení pěší 
zóny v centru města, kterou již od roku 
2016 připravovalo ve spolupráci s Českou 
komorou architektů. Na základě výsledků 
soutěže má trutnovská radnice v úmyslu 
zadat zakázku na zpracování všech zá-
kladních služeb při vypracování projekto-
vé dokumentace, tedy:
a) Projektová dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby
b) Projektová dokumentace pro vydání 
stavebního povolení
c) Projektová dokumentace pro provádění 
stavby
d) Autorský dozor
„Při přípravě zadání jsme kladli důraz 
na dostatek zeleně, vodní prvky, odpo-
činkové zóny a především funkční řeše-
ní prostoru. Musíme zajistit přístup pro 
zásobování místních obchodů a zároveň 
bezpečnost chodců,“ říká Ivan Adamec, 
starosta města Trutnova, a s úsměvem do-
dává: „jsme si vědomi současného stavu 
pěší zóny a věříme, že po její rekonstruk-
ci už se dámy při chůzi na podpatcích 
nebudou bát zvrtnutí kotníku.“ Ve lhůtě 
město obdrželo celkem 13 návrhů řešení. 

Odborná komise udělila první místo ná-
vrhu č. 1 autorů Ing. arch. Martina Háj-
ka, Ing. arch. Václava Hájka a Ing. arch. 
Lukáše Kemra. Druhé místo získal návrh 
č. 4 podaný autorem Ing. arch. Michalem 
Rouhou ze společnosti momentura, s. r. o.
S návrhy se mohla seznámit i trutnovská 
veřejnost od 21. 6. do 28. 6. 2018 ve foy-
er budovy Společenského centra Trutnov 
– UFFO. Návrhy budou zároveň vystaveny 
v digitální podobě na webu města Trutno-
va www.trutnov.cz. 
„Nyní zahájíme jednání s autory vítěz-
ného návrhu o uzavření smlouvy o dílo 
a o ceně na zpracování všech základních 
služeb při vypracování projektové doku-
mentace. Pokud vše půjde dobře, předpo-
kládáme zajištění projekčních prací ještě 
letos, povolovacích dokladů pak během 
roku 2019 a zahájení realizace rekon-
strukce v roce 2020,“ dodává trutnovský 
starosta. Předpokládaný odhad investič-
ních nákladů činí 30 milionů korun, a to 
bez nákladů na záchranný archeologický 
výzkum. 

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

ROČNÍK 26 ČERVEN 26. 6. 2018

TRUTNOV OSLAVIL KULATÉ VÝROČÍ 
SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI MĚSTY

Tři kulatá výročí slaví město Trutnov 
v rámci spolupráce s partnerskými městy. 
Na oslavy přijala pozvání delegace z ně-
meckého Würzburgu, který s Trutnovem 
podepsal smlouvu před deseti lety, dále 
přijeli zástupci z polské Świdnice a sloven-
ské Senice, se kterými Trutnov ofi ciálně 
spolupracuje již 20 let. „V dnešní Evropě 
je potřeba, aby se města stýkala, aby uka-
zovala svou jednotu a schopnost komuni-
kovat, spolupracovat a vyměňovat si zku-
šenosti,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta 
města Trutnova.

Po ofi ciálním přivítání všech delegací 
na Městském úřadě Trutnov následovala 
procházka městem a prohlídka centra. Poté 
byly u budovy ČSOB slavnostně zasazeny 
růže, jako symbolický akt na potvrzení přá-
telství. „S květinami je to jako s naší spo-
luprací. Je potřeba o ni pečovat a rozvíjet 
ji,“ říká Ivan Adamec. Dalším bodem pro-
gramu byl varhanní koncert v kostele Na-
rození Panny Marie, po kterém se všechny 
delegace přesunuly do Staré radnice, kde 
primátor města Würzburg zahájil výstavu 
mapující toto partnerské město. Vrcholem 
oslav bylo podepsání pamětních listů v ob-
řadní síni Staré radnice, přípitek a předání 
darů. Každý z primátorů partnerských měst 
se ujal slova a vysvětlil, v čem spočívá spo-
lupráce s Trutnovem a proč je tak důležitá. 
Za Świdnici promluvila primátorka Beata 
Moskal-Słaniewska, za Würzburg primátor 
Christian Schuchardt a za slovenskou Senici 
primátor Mgr. Branislav Grimm. „Se všemi 
městy úzce spolupracujeme. Především se 
Świdnicí máme rozjetou celou řadu pro-
jektů, jako například Aktivní senior polsko-
-českého příhraničí. Würzburg letos hostí 
významnou akci Landesgartenschau 2018, 
kde nás reprezentovali studenti hudebního 
oboru ZUŠ Trutnov a kapela Pěna. V loň-
ském roce naši žáci ze základních škol re-
prezentovali město na olympiádě v Senici,“ 
dodává trutnovský starosta.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
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KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

červenec - srpen   
Dvůr Králové nad Labem
21. – 29. 7. 2018 – AFRICKÝ FESTIVAL
www.zoodvurkralove.cz 
25. 8. 2018 – OKRESNÍ VÝSTAVA DROBNÉ-
HO ZVÍŘECTVA, OKRASNÉHO PTACTVA, 
KAKTUSŮ A SUKULENTŮ V ŽIRČI
www.csch-trutnov.cz 
Hradec Králové 
4. – 6. 7. 2018 – ROCK FOR PEOPLE
www.rockforpeople.cz  
23. – 25. 8. 2018 – HIP HOP KEMP
www.hiphopkemp.cz 
31. 8. – 1. 9. 2018 – SLAVNOSTI 
KRÁLOVNY ELIŠKY
www.slavnostikralovnyelisky.cz 
Jaroměř
8. – 11. 8. 2018 – BRUTAL ASSAULT
http://brutalassault.cz/cs 
Mělník
4. 8. 2018 – BITVA NA MĚLNÍKU ANEB 
OSMÁ BITVA RYTÍŘŮ MĚLNICKÝCH
www.rytirimelnicti.cz 
Nový Bydžov
11. – 13. 8. 2018 – SVATOVAVŘINECKÁ 
POUŤ A POSVÍCENÍ
www.novybydzov.cz 
Polička
18. – 19. 8. 2018 – TŘICETILETÁ VÁLKA 
NA SVOJANOVĚ
www.svojanov.cz 
Více naleznete v kalendáriu na 
www.vennamesta.cz

Díky Operačnímu programu životní pro-
středí (registrační číslo projektu: CZ.05.3.2
9/0.0/0.0/16_041/0003901) byly v Trutnově 
- Dolním Starém Městě zahájeny úpravy 
sběrného dvora. „Vyřešíme tak nedosta-
tečnou kapacitu a především zmoderni-
zujeme stávající zázemí. Musíme reago-
vat na předpokládané navýšení množství 
odpadu a navíc oproti dosavadnímu stavu 
bude umožněno třídění odpadu na více 
složek,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta 
města Trutnova.
Současný sběrný dvůr vznikl v roce 2005, 
kdy vyhovoval tehdejším požadavkům 
na shromažďování odpadu. Město však 
musí reagovat také na změny v legislativě. 
V rámci projektu bude vybudován sklado-

vací přístřešek, odvod dešťových vod, do-
jde k rozšíření zpevněné skladovací plochy 
s oplocením a doplnění veřejného osvět-
lení. Zároveň s rekonstrukcí bude rozšířen 
kamerový systém. Dále se v rámci projektu 
pořídí tři kontejnery a vysokozdvižný vozík 
pro manipulaci s odpady.
„Rekonstrukci sběrného dvora jsme zaháji-
li v dubnu a její konec plánujeme na říjen,“ 
dodává trutnovský starosta. Celkové nákla-
dy činí 6.223.522 Kč, ze kterých 85 % pokry-
je dotace, a město tak z vlastních zdrojů 
uhradí necelých 1.250.000 Kč.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

Trutnov zvětší kapacitu sběrného dvora Výsledky zápisu do 
trutnovské mateřské školy
Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní 
rok 2018/2019 se uskutečnil ve dnech 2. - 4. 5. 
2018 na všech 11 pracovištích Mateřské 
školy, Trutnov. V rámci zápisu bylo přijato 
245 žádostí. „Vzhledem k tomu, že máme 
k dispozici 298 volných míst, obdrželo 
všech 245 žadatelů rozhodnutí o přijetí dí-
těte k předškolnímu vzdělávání,“ vysvětlu-
je Ivan Adamec, starosta města Trutnova.
Trutnovská mateřská škola přijala 1 žádost 
o přijetí dítěte po odkladu školní docház-
ky, dále žádosti o přijetí 11 dětí s povinnou 
předškolní docházkou, 23 čtyřletých dětí, 
105 tříletých dětí a 105 dvouletých dětí. 
„Zájem je také o individuální vzdělávání. 
Letos jsme obdrželi celkem 6 takových žá-
dostí v souladu se školským zákonem,“ říká 
Ivan Adamec.
Ve školním roce 2018/2019 bude Mateř-
ská škola, Trutnov, vzdělávat na všech 
11 pracovištích celkem cca 940 dětí, a to 
ve 34 běžných třídách, ve kterých je maxi-
mální počet 28 dětí na třídu, a ve 3 třídách 
zřízených dle § 16 odst. 9 školského záko-
na, kde je maximální počet 14 dětí na tří-
du. Protože je aktuálně 53 míst volných, 
bude mateřská škola i nadále přijímat další 
podané žádosti. „Pokud do září nebudou 
zapsány další děti, resp. nebude jich do-
statečný počet, uvažujeme o snížení počtu 
tříd na pracovišti MŠ Komenského a MŠ 
Horská,“ dodává trutnovský starosta.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
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PRÁZDNINY 2018
Všem dětem, rodičům i příznivcům naše-
ho centra přejeme krásné prázdniny, bá-
ječnou dovolenou, spoustu slunce, klidu, 
letní pohody a nových úžasných zážitků! 
Mateřské centrum bude o prázdninách 
zavřené. Děkujeme za přízeň a budeme se 
na Vás těšit opět v září.

Připravujeme:
Předporodní kurzy MATERNITÉ
PODPŮRNÁ SKUPINA KOJENÍ 
Cvičení rodičů s dětmi
Zpívánky
Výtvarná dílnička
„2 v 1“ VÍKENDOVÝ KURZ KRESLENÍ PRAVOU 
MOZKOVOU HEMISFÉROU
Přednáška z cyklu rodičovství jako umění
Odpolední kroužek pro dospělé KERAMICKÉ 
TVOŘENÍ

CVRČEK MUZIKANT – otvíráme nové sku-

piny pro Cvrčky muzikanty – první kontakt 
s houslemi, fl étnou, bubínkem a kláveso-
vým nástrojem, zpěv lidových písní. Určeno 
pro děti předškolního věku. Lekce budou 
probíhat v dopoledních hodinách. Lek-
ce trvá 45 minut. Informace: Drahomíra 
Tvrdíková, tel.: 603 150 473, e-mail: 
tvrdikova@trutnoforte.cz
Výuka hry na klávesové nástroje od 
9 do 99 let – zaměřená na trénování slu-
chu a rytmu. Procvičíme techniku rukou 
na klavírní (klávesové) klaviatuře a naučí-
me se skladby, které nás baví. Lektor: Lukáš 
Chudoba. Více na www.lukaschudoba.cz, 
sphinks@tiscali.cz, tel.: 602 702 360

Bližší informace o provozu na tel.: 
721 474 188, 736 677 236 nebo na www.
mckarolinka.cz, e-mail: info@mckarolinka.cz 

Za mateřské centrum KAROlínka
Nicole Lisá

Mateřské centrum KAROlínka

Když čtrnáctiletá Kristýna…

Matriční události v květnu 2018

Narozené děti
V květnu 2018 se v trutnovské porodni-
ci narodilo celkem 63 dětí, 25 chlapců 
a 38 děvčátek. Trutnovskými občánky se sta-
lo 18 dětí, z toho 9 chlapců a 9 děvčátek.

Uzavřené sňatky
V dubnu uzavřelo manželství 6 párů.

Úmrtí
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově celkem 
29 občanů, 19 mužů a 10 žen. Z tohoto po-

čtu zemřelo 7 trutnovských občanů, 2 muži 
a 5 žen. Jedno úmrtí bylo zapsáno do matrič-
ní knihy vedené pro obec Pilníkov a jedno pro 
obec Chvaleč. 

Jubilea 
Členky komise pro občanské záležitosti při 
významných životních jubileích osobně na-
vštívily s kytičkou, gratulací a malým dáreč-
kem 34 občanů města Trutnova. Všem jubi-
lantům touto cestou ještě jednou srdečně 
blahopřejeme.

Karolína Kašparová
matrikářka

Změna pracovní doby na úřadě 
Upozorňujeme občany města, že: 
- v pátek 29. 6. 2018 bude od 14:00 uza-
vřen úsek osobních dokladů z důvodu vy-
pnutí systému Ministerstva vnitra ČR. Po-
slední žádost o osobní doklad bude přijata 
nejpozději ve 13:30;
- z důvodu přechodu na nový systém bude 
úsek registru řidičů Městského úřadu Trut-
nov uzavřen 28. 6. 2018 od 11:00 a 29. 6. 
2018 po celý den.

Upozorňujeme občany města, že v červen-
ci a srpnu dojde ke změně pracovní doby 
v inforecepci Městského úřadu Trutnov. 
Důvodem změny je čerpání řádných do-
volených. Pracovní doba v ostatních dnech 
zůstává zachována.
Červenec – srpen:
PÁTEK do 15:00 

-rl-

Oznámení o odstávce dodávek 
tepla a teplé vody ze sítí CZT 
Dovolujeme si Vám tímto oznámit termín 
celkové plánované odstávky primárních 
napáječů centrálního zásobování tepel-
nou energií – parovodů a horkovodů 
z Elektráren Poříčí pro lokality: Trutnov, 
Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Janské 
Lázně, Horní Maršov, Úpice, Bohuslavice 
nad Úpou a Radvanice v Čechách, která 
se uskuteční v termínech:
Odstavení     
pátek 6. 7. 2018 od 22:00 
Najetí – plné parametry
pátek 13. 7. 2018 do 22:00 

ČEZ Teplárenská, a. s. 

KRÁTCE

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

5. 7. – STOMATOLOGIE.VYK, s. r. o. – MUDr. Simo-
na Vykouřilová, zubní ordinace čp. 35, Hajnice, tel. 
499 393 810
6. 7. – MUDr. Miroslav Voženílek, Polská 91/14, Trut-
nov, tel. 499 814 867
7. - 8. 7. – MUDr. Jolana Nezvalová, Bratří Čapků 
773, Úpice, tel. 499 846 073
14. - 15. 7. – K2 stomatologie, s. r. o. – MDDr. Martin 
Košťál, Pražská 537, Trutnov, tel. 776 557 805
21. - 22. 7. – Stomatologie Radvanice, s. r. o. – 
MUDr. Magda Grätzová, zubní ordinace čp. 25, Ra-
dvanice, tel. 499 897 411
28. - 29. 7. – MUDr. Eva Davidová, Sokolská 238, 
Trutnov, tel. 499 735 314
4. - 5. 8. – MUDr. Vladimíra Skrbková, 5. května 424, 
Svoboda nad Úpou, tel. 605 356 933
11. - 12. 8. – S-DENTIS, s. r. o. – MUDr. Jitka Slavíčková, 
Pražského povstání 543, Trutnov, tel. 499 732 032
18. - 19. 8. – MUDr. Rudolf Dušánek, Kladská 466, 
Trutnov 3 - Poříčí, tel. 499 826 558
25. - 26. 8. – Stovicek Dent, s. r. o. – MUDr. Táňa Šťo-
víčková, Komenského 821, Trutnov, tel. 499 907 260
1. - 2. 9. – Stomatologie Radvanice, s. r. o. – 
MUDr. Magda Grätzová, zubní ordinace čp. 25, Ra-
dvanice, tel. 499 897 411 
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

Když čtrnáctiletá Kristýna L. posílala stejně 
starému Martinovi K. fotografi i, na které si 
hraje se svým milovaným psem Alexem, tak 
ještě netušila, že začínající virtuální kama-
rádství skončí jejím psychický traumatem, 
se kterým se bude potýkat několik let. Vše 
začalo naprosto nevinně, když jí kamarád-
ky ze třídy řekly, že se jim na sociální síti 
ozval pěkný kluk z Jihlavy a začal si s nimi 
psát. 
Zpočátku si Kristýna užívala zájmu ze stra-
ny Martina a lichotilo jí, že se o ni zajímá 
kluk, který má stejné záliby jako ona a na-
víc je velmi inteligentní. Virtuální přátelství 
přerostlo v lásku a Kristýně proto nepřišlo 
vůbec divné, že po ní Martin chce zaslat 
fotografi i, na které bude úplně nahá. Jak-
mile ji odeslala, tak se Martinovo chování 
úplně změnilo. Z milého a vtipného přítele 
se rázem stal vulgární agresor, který jí sdě-
lil, že pokud mu nezašle další intimní fo-
tografi e, tak tu stávající zveřejní na faleš-
ném facebookovém profi lu, který založí. 
Kristýna ze strachu souhlasila a fotografi e 
zaslala. 
O několik měsíců a několik desítek zasla-
ných fotek později Martin Kristýně napsal, 
že se s ní chce sejít a kdyby náhodou ne-
souhlasila, tak ať si uvědomí, že o její fo-
tografi e by určitě měli spolužáci zájem. 
Kristýna se psychicky složila a věc oznámila 
Policii ČR…
Příběhů, jako je tento, se odehrává po celé 

republice tisíce denně. Obliba tzv. „sex-
tingu“ mezi dětmi mladšími 15 let každo-
ročně stoupá. Neuvědomují si případné 
následky a nepřipouštějí si, že sdílením 
svých intimních fotografi í s ostatními risku-
jí jejich zneužití – o tom, že se dopouštějí 
protiprávního jednání ani nemluvě (§ 192 
Trestního zákoníku – Výroba a jiné naklá-
dání s dětskou pornografi í). 
Vraťme se ale k příběhu Kristýny a Martina. 
Případem se ihned začali zabývat policisté 
ze specializovaného útvaru, který vyšetřu-
je kybernetickou kriminalitu, a chlapce se 
jim podařilo vystopovat. Ve skutečnosti se 
však jednalo o 31letého muže z Vysočiny, 
který obdobným způsobem vylákal intim-
ní fotografi e od více než 70 dívek. Příběh 
však šťastný konec nemá – ačkoliv byl pa-
chatel dopaden před tím, než stihl cokoliv 
zveřejnit na internetu, popřípadě než stihl 
fyzicky ublížit Kristýně, tak ale psychické 
útrapy, kterými si dívka prošla, v ní zane-
chaly hluboké rány, které se budou zacelo-
vat ještě hodně dlouho.
V současnosti i Krajské ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje přijímá nové po-
licisty – napříč celým krajem se jedná o de-
sítky míst, přičemž možnost kariérního 
růstu Vám může pomoci splnit si svůj sen 
a stát se jedním z kriminalistů, kteří mo-
hou dalším podobným Kristýnám pomoci.

por. Šárka Pižlová, DiS. 
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ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMUJÍ

Na základě usnesení Rady města Trutnova 
ze dne 18. 6. 2018 zveřejňujeme záměr 
města pronajmout byty:

Trutnov – M. Gorkého čp. 261
/objekt na st. p. 1996 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Kryblice/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 
o výměře – kuchyň 6,00 m2, pokoj 17,20 m2, 
koupelna + WC 4,10 m2, předsíň 2,40 m2 
a sklep 2,85 m2, standardní byt, číslo bytu 
12, 5. podlaží. Topení dálkové. V bytě je 
kuchyňská linka, sporák, vestavěná skříň, 
karma, měřidlo tepla a vodoměr SV. 
Orientační výše zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/byt, osvět-
lení 40,00 Kč/osoba, úklid 80,00 Kč/byt, do-
movní odpad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého 
pobytu, SV 150,00 Kč/osoba, teplo 800,00 
Kč/byt, domovní služby 30,00 Kč/osoba.  
Minimální měsíční nájemné: 1.862 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
29. 6. 2018 v 8:00 přímo na místě.
Byt M. Gorkého čp. 261 o vel. 1+1, 
standardní 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 
nabídek se bude posuzovat i délka prvního 
platebního období nájemného.
 

Trutnov – Palackého čp. 77
/objekt na st. p. 166/1 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 
o výměře – kuchyň 53,97 m2, pokoj 21,13 
m2, koupelna + WC 3,56 m2 a předsíň 
20,40 m2, standardní byt, číslo bytu 3, 3. 
podlaží. Topení etážové plynové. V bytě 
je kuchyňská linka, sporák, plynový kotel 
a vodoměr SV. 
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 150,00 Kč/
osoba, domovní služby 30,00 Kč/osoba, 
komín 40,00 Kč/průduch.  
Minimální měsíční nájemné: 5.277 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
29. 6. 2018 v 8:30 přímo na místě.
                                            

Trutnov – Bulharská čp. 65
/objekt na st. p. 101/1 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 
o výměře – kuchyň 10,00 m2, 1. pokoj 28,00 
m2, 2. pokoj 21,00 m2, koupelna 3,00 m2, 
WC 1,00 m2, předsíň 6,00 m2, spíž 1,00 m2 
a sklep 7,50 m2, standardní byt, číslo bytu 
1, 2. podlaží. Topení etážové plynové. 
V bytě je kuchyňská linka, kombi sporák, 
plynový kotel a vodoměr SV. Orientační 
výše zálohy na služby spojené s užíváním 

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto bytů

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.  
Minimální měsíční nájemné: 4.132 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
29. 6. 2018 v 8:45 přímo na místě.
Byty Palackého čp. 77 a Bulharská čp. 65, 
standardní 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 
6 měsíců. Bude se posuzovat výše 
měsíčního nájemného. V případě rovnosti 
nabídek se bude posuzovat i délka prvního 
platebního období nájemného.
 
Žádosti je možné podat do 20. 7. 2018 
do 12:00. Veřejné otvírání obálek 23. 7. 
2018 v 8:00, malý sál MěÚ Trutnov.

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

Ing. Radek Hojný
vedoucí Odboru majetku města                                          

Cesty do místa trvalého 
bydliště pro nový řidičský 
průkaz jsou minulostí

●  Nový řidičský průkaz a paměťovou 
kartu do tachografu získáte nově 
na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou 
působností

●  Při změně bydliště se řidičský průkaz už 
nemění

●  K žádosti už nepotřebujete papírovou 
fotografi i

Od 1. 7. 2018 přichází malá revoluce 
pro řidiče. Nejen řidičský průkaz si totiž 
nově vyřídíte na libovolném úřadě obce 
s rozšířenou působností. Nadále platí, že 
výměna dokladu, kterému končí platnost, 
je zdarma a nově s sebou už nemusíte nosit 
ani papírovou fotografi i. Řekneme si ale 
i o dalších novinkách, které nový způsob 
vydávání řidičských průkazů přináší.
Pokud žijete v Trutnově, ale trvalé 
bydliště máte v Ostravě nebo Brně (či 
obráceně), nezbylo Vám než si vzít den 
volna a vydat se na úřad. Polovinu dne 
jste strávili cestou, narychlo zajišťovali 
svou průkazovou fotografi i a následně 
přišlo na řadu samotné vyřizování dokladu 
na úřadě. Nyní už se to dá zvládnout 
mnohem lépe a jednodušeji. Od 1. 7. 2018 
lze vyřídit záležitosti spojené s řidičskými 
průkazy na nejbližším obecním úřadě obce 
s rozšířenou působností nebo na takovém, 
který Vám svou lokalitou nejvíce vyhovuje. 
Celkově to bude na 206 místech v ČR.
Téměř vše vyřídíte na jednom místě

Nově si tak můžete na nejbližším úřadě 
vyřídit vydání nového řidičského průkazu. 
Také si na zvoleném úřadě zajistíte výpis 
z evidenční karty řidiče, stav bodového 
konta a záležitosti spojené s profesní způ-
sobilostí řidiče. 
Existují situace, kdy je přesto nezbytné 
dojet na úřad obce s rozšířenou působností 
v místě Vašeho trvalého bydliště. Mezi 
ně patří odnětí nebo vrácení řidičského 
oprávnění, omezení oprávnění atd. 
Dosud bylo nutné na úřad přijít s papíro-
vou fotografi í, kterou pracovník na pře-
pážce umístil na žádost. Podle nové úpravy 
se už na úřad s fotografi í nebude muset. 
Systém sám vyhledá, zda již nemáte foto-
grafi i v jiné databázi (např. z občanského 
průkazu nebo cestovního pasu), a pokud 
bude Vaše podoba stále aktuální, použije 
ji a fotit se vůbec nebudete. V případě, že 
jste změnili vizáž a Vaše podoba se na prv-
ní pohled neshoduje s fotografi í v existují-
cích databázích, vyfotí Vás úředník přímo 
při vyřizování žádosti. Odpadá tedy nut-
nost pořídit si průkazové fotografi e. Nově 
se také na každý doklad bude prostřednic-
tvím podpisového tabletu pořizovat digi-
talizovaný podpis žadatele. Jediný případ, 
kdy s sebou ještě na úřad ponesete papí-
rovou fotografi i, je vydání mezinárodního 
řidičského průkazu (ten má formát malé 
knížky, který prozatím tisk digitální foto-
grafi e neumožňuje).
Změna trvalého bydliště nemá na řidičský 
průkaz vliv
Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila 
povinnost tuto změnu hlásit na úřadě. Ten 
Vám vydal nový řidičský průkaz. Nyní je 
tato povinnost již minulostí. Od července 
se budou vydávat řidičské průkazy, které 
údaj o obci, ve které máte trvalé bydliště, 
neobsahují. To se vztahuje i na majitele 
dříve vydaných, ale stále platných řidič-
ských průkazů.
Správní poplatky
Změna legislativy přinesla také úpravu výše 
správních poplatků. Za výměnu řidičského 
průkazu za nový v případě, že končí doba 
jeho platnosti, stále nebudete nic platit 
a dostanete ho zdarma. Při vydání nového 
průkazu zaplatíte z původních 50 Kč nově 
200 Kč. Navýšení správního poplatku je 
kompenzováno tím, že si již nemusíte po-
řizovat průkazovou fotografi i. Také se na-
výšil poplatek za zrychlené vydání průkazu 
do pěti pracovních dnů z 500 Kč na 700 Kč. 
Částka za vystavení mezinárodního řidič-
ského průkazu zůstává 50 Kč, za vy dání 
paměťové karty do digitálního tachografu 
zaplatíte nadále 700 Kč.
Z důvodu přechodu na nový systém bude 
úsek registru řidičů Městského úřadu 
Trutnov uzavřen 28. 6. 2018 od 11:00 
a 29. 6. 2018 po celý den. Od 2. 7. 2018 si 
můžete na Městském úřadu Trutnov vyřídit 
řidičský průkaz v těchto úředních hodinách
Po 8:00 – 17:00
Út 8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St 8:00 – 17:00
Čt 8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá 8:00 – 11:00 a 13:00 – 14:30

Odbor správní
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  ZPRÁVY Z MĚSTA

V souvislosti s připravovanou aktualiza-
cí Strategického plánu rozvoje města Vás 
chceme seznámit s činností Komise pro stra-
tegický rozvoj  města v tomto volebním ob-
dobí. Strategický plán rozvoje města se zrodil 
na jaře roku 2000, kdy se představitelé sa-
mosprávy města Trutnova shodli na potřebě 
koordinovaného postupu a vytvoření plánu. 
Z tohoto důvodu vznikla „Komise pro strate-
gický rozvoj města“ (dále jen „komise“), již 
tvoří starosta a místostarostové města a  více 
než třicet zástupců trutnovských podniků, 
škol, státní správy a samosprávy, městské-
ho úřadu a reprezentantů dalších institucí. 
Komise již v letech 1999 – 2000 spolupracova-
la na vzniku strategického plánu. 
Dalším úkolem komise je stálá kontrola 
a tvorba dokumentace Strategického plánu 
rozvoje města. V roli konzultanta komise spo-
lupracuje společnost Berman Group. Komise 
se schází 1 – 2 x ročně, přičemž hlavní náplní 
je vyhodnocení plnění Strategického plánu 
rozvoje města a sběr nových poznatků. 
Tyto poznatky jsou posléze podrobeny připo-
mínkování a rozboru při aktualizaci strategic-
kého plánu. Nejinak tomu bude i v případě 
nadcházející aktualizace Strategického plánu 
rozvoje města (dále jen „strategický plán“).
Strategický plán (ke stažení k dispozici 
na http://wisp.trutnov.cz/wisp/oblasti_seznam.
php) je základní dokument pojednávající 
o prioritách v rozvoji města. Jeho jádrem jsou 
„Akční plány“. V těch jsou defi novány kroky 
k posílení postavení Trutnova v rámci regio-
nu, přičemž řada aktivit má nadregionální či 

přeshraniční dopad (dálnice, vysoká škola, zá-
bavní centrum, produkty cestovního ruchu, cy-
klostezky apod.). Většina cílů je zaměřena do-
vnitř do města a věnuje se péči o lidské zdroje 
a kvalitu života, posílení konkurenceschop-
nosti podnikatelského a investičního klimatu 
a zlepšování dopravní obslužnosti města. 
Po aktualizaci strategického plánu v roce 
2015 byly stanoveny tři prioritní oblasti roz-
voje města, které byly nazvány: doprava a in-
frastruktura, podnikání a lidské zdroje a kva-
lita života. Tyto prioritní oblasti jsou dále 
rozčleněny na jednotlivé podoblasti, v rámci 
kterých jsou již defi novány konkrétní cíle, 
na které je třeba se při rozvoji města zaměřit. 
V rámci jednání komise letos v březnu staros-
ta města zkonstatoval, že většina opatření se 
plní, popř. byla započata jejich realizace. 
V rámci prioritní oblasti „Doprava a infra-
struktura“ je hlavním cílem nejen celkové 
zlepšení jako takové, ale především vytvoření 
systému, který bude nabízet lidem bezpečné, 
vstřícné a pohodlné formy dopravy jak pro 
dostupnost města, tak i pro pohyb po městě. 
Doprava a technická infrastruktura předsta-
vují velmi komplexní oblast, která ve svém 
důsledku ovlivňuje pozitivně či negativně jak 
podmínky pro podnikání, tak do značné míry 
také atraktivitu města a nezanedbatelnou 
měrou přispívá ke kvalitnějšímu a spokoje-
nějšímu životu ve městě. Zejména dopravu 
vnímají lidé nejcitlivěji, protože se dotýká je-
jich každodenního života.
Oblast „Podnikání a lidské zdroje“ je napl-
ňována prostřednictvím podpory partnerství 

veřejného a soukromého sektoru a poskyt-
nutím (zejména informační) podpory pro 
místní i nově příchozí podniky a podnikatele 
v Trutnově. 
Oblast nazvaná „Kvalita života“ se zaměřuje 
na vybudování a udržení kvalitního městské-
ho prostředí vč. infrastruktury pro kulturu 
a volný čas. Součástí této oblasti je podpora 
rozvoje sociálních služeb, kdy město Trutnov 
patří v rámci Královéhradeckého kraje k nej-
aktivnějším městům, a současně také probí-
hající příprava střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb. V této oblasti je zaměřena 
pozornost také na životní prostředí a jeho 
zkvalitňování.  
Strategický plán by měl být aktualizován 
v roce 2019, přičemž městu Trutnov se na ten-
to proces podařilo získat dotaci z Operačního 
programu Zaměstnanost. V rámci projek-
tu „Podpora profesionality veřejné správy 
Městského úřadu Trutnov a aktualizace stra-
tegických dokumentů města“ je na tuto ak-
tivitu vyhrazena částka 700.000 Kč, přičemž 
85 % této částky bude hrazeno z výše uvede-
ného operačního programu a 10 % ze státní-
ho rozpočtu; spoluúčast města tak činí pouze 
5 % předpokládaných nákladů. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem ak-
tivním členům komise za jejich čas, věcné při-
pomínky i náměty, které přispívají k rozvoji 
našeho města.

Mgr. Tomáš Hendrych, místostarosta
Jaroslav Rufer, předseda Komise pro strategický 
rozvoj města

Komise pro strategický rozvoj města

Každý, kdo si někdy vyzkoušel jít „za školu“, 
určitě zažil ten opojný pocit pohody a svobo-
dy. U nás chodíme za školu každý rok. Dříve 
jsme tomu říkali jarmark, ale letos jsme šli 
s pravdou ven. Ve čtvrtek 31. 5. odpoledne se 
na zahradě a sportovišti za naší školou děly 
věci. Velká zahradní slavnost plná soutěží, za-
jímavých ochutnávek a setkání přilákala žáky 
naší školy, jejich rodiče, babičky a vůbec celé 
rozvětvené rodiny.

 Jednotlivé třídy se svými učitelkami a učiteli si 
připravily zajímavá zastavení přímo na dekách 

na trávníku, a vybízela tak kolemjdoucí k pří-
jemnému posezení, popovídání a pochutnání. 
Děti a rodiče mohli během odpoledne plnit 
rozličné zábavné úkoly a zároveň si užívali ho-
rolezeckou stěnu, hostinu pod lipami, vodní bi-
tvu, poznávání a lov ryb, hod míčkem do sudu, 
skákání v pytli, rozeznávání bylin, hry se slovy 
apod. Ti žíznivější a mlsnější mohli také ochut-
nat různé druhy domácích bylinných sirupů, 
zeleninových a bylinných limonád, ochucená 
domácí másla a čerstvě pečený chléb, nebo do-
konce výtečné bramboráčky a koláče. Ke všem 
dobrotám byl k dispozici i recept. Romantické 
typy návštěvníků objímaly stromy a vázaly ky-
tice z lučních květů. A protože jsme si předem 
objednali nádherné počasí, dobrá nálada a ve-
selé švitoření provázelo toto jedinečné odpo-
ledne až do západu slunce. 
Zdá se tedy, že na Základní škole Komenského 
v Trutnově se nejspíše bude chodit za školu 
i příští rok.

Mgr. Jana Jirásková
ZŠ, Trutnov, Komenského 399

Mámo, táto, pojďte se mnou 
za školu!

PODĚKOVÁNÍ – Trutnovský 
den pro rodinu II.

Dne 18. května 2018 se uskutečnil 2. ročník 
Trutnovského dne pro rodinu. Prvního roč-
níku Trutnovského dne pro rodinu se zú-
častnilo celkem 16 organizací a letošní rok 
se nás sešlo již 22. Děkujeme všem organiza-
cím, které se do tohoto dne na Krakonošově 
náměstí zapojily. Děkujeme především 
za jejich pozitivní a vstřícný přístup, za ak-
tivní prezentaci svých služeb. Děkujeme 
městu Trutnov za záštitu nad touto akcí. 
Děkujeme všem účastníkům, kteří vytvo-
řili bohatý program pro občany města 
Trutnova. Děkujeme hudebníkům a taneč-
níkům ze Stacionáře mezi mosty Trutnov, 
ReBels Teamu, ZUŠ Trutnov - pěveckému 
sboru Asinus musicus,  a především moderá-
torce Báře, která nás provázela programem 
po celý den. Tato akce by se neuskutečnila 
bez podpory Společenského centra UFFO 
a Technických služeb města Trutnova, za což 
jim velmi děkujeme.
Děkujeme všem, kteří jste se přišli na tuto 
akci podívat, podpořit nás, a těšíme se na vi-
děnou za rok v květnu 2019 na Den rodiny.

Realizační tým: Martina Vágner Dostálová 
- Oblastní charita Trutnov a Michaela Chláp-
ková - Centrum DAR
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Poděkování 
Spolek občanů Klíč Trutnov děkuje touto ces-
tou všem, kteří se spolupodíleli na uskutečně-
ní víkendového pobytu pro děti, který se ko-
nal v období 25. 5. 2018 – 27. 5. 2018 v Horní 
Malé Úpě na horské chalupě FTVS. 
Víkendového pobytu se zúčastnilo 23 dětí 
ve věku od šesti do čtrnácti let. V pátek 
jsme opékali špekáčky. Po opékání jsme 
dělali brambory v popelu, což byla pro vět-
šinu dětí úplně neznámá věc.  

V sobotu jsme se vydali na celodenní vý-
let, při kterém jsme cestou přes Jelenku 
a Svorovou horu pokořili naši nejvyšší horu 
Sněžku. Všichni jsme se nadšeni a unaveni 
vrátili na chalupu, bez sebemenšího zraně-
ní. V neděli se uskutečnil bowlingový turnaj 
v Bowling centru na Pomezních Boudách. 
Děti se během pobytu seznámily s novými 
kamarády a odjížděly se spoustou zážitků. 
Poděkování patří sponzorům naší akce pro 
děti, Mgr. Ivanu Adamcovi, městu Trutnov, 
Oblastní charitě Trutnov a Řeznictví Šrol. 

Za Spolek občanů Klíč 
Bohumil Sokol, Jitka Krausová a Vladimíra 
Líbalová

JAZYKOVÉ KURZY NA GYMNÁZIU TRUTNOV
VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
NOVĚ ZAHAJUJEME TYTO KURZY:
Název kurzu: Zkratka: Vyučující: Termín konání:
Angličtina pro úplné začátečníky AÚZ J. Pluháčková Út  16:30 – 18:00
Francouzština pro úplné začátečníky FÚZ K. Václavíková St   16:00 – 17:30
Termín a dobu těchto kurzů lze případně upravit dle dohody s přihlášenými zájemci. Bu-
dou zahájeny, pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců (tj. min. 4 do každého kurzu).

DÁLE BUDOU POKRAČOVAT TYTO KURZY:
Angličtina pro začátečníky AZ B. Kranátová Čt   16:30 – 18:00
Angličtina pro mírně pokročilé 1 AMP1 K. Pitašová Po   16:00 – 17:30
Angličtina pro mírně pokročilé 2 AMP2 P. Pitašová Čt   16:15 – 17:45
Angličtina pro středně pokročilé 1 ASP1 K. Pitašová St   16:30 – 18:00
Angličtina pro středně pokročilé 2 ASP2 P. Pitašová Út   16:30 – 18:00
Angličtina pro pokročilé 1 AP1 P. Pitašová Po  17:00 – 18:30
Angličtina pro pokročilé 2 AP2 L. Hašek Po  16:30 – 18:30
Němčina pro začátečníky NZ A. Báchorová Čt  16:00 – 17:30
Němčina pro mírně pokročilé NMP A. Báchorová Út  16:00 – 17:30
Francouzština pro mírně pokročilé FMP K. Václavíková Út  16:00 – 17:30
Pokud máte zájem o některý z nabízených kurzů, přihlaste se co nejdříve, nejpozději však 
do konce srpna 2018 na adrese: pitasova@gymnaziumtu.cz  .
Podrobnosti o kurzovném najdete na www.gymnaziumtu.cz, případné dotazy na čísle 
603 487 170. Na spolupráci s Vámi se těší

Mgr. Petra Pitašová

Svaz tělesně 
postižených
Po delší odmlce přicházíme s informacemi 
o činnosti místní organizace Svazu tělesně 
postižených v Trutnově. 
Jarní měsíce nebyly pro naše akce příliš pří-
větivé. Chladné a deštivé počasí nám pře-
kazilo jarní vycházku do přírody a i návště-
va Červeného Kostelce se musela odvolat. 
Jako každý rok i letos jsme pro naše členy 
uspořádali kulturní zájezd. Tentokrát jsme 
se rozjeli do Českého ráje. Hlavním cílem 
byla prohlídka zámku Hrubý Rohozec. 
Jako doprovodný program byla návštěva 
Kopicova statku – lidová architektura to-
hoto kraje a zhlédnutí skalních soch vy-
tvořených majitelem statku od čtyřicátých 
let až do roku 1978. Poslední zastávka byla 
v Jičíně – individuální prohlídka města, 
případná návštěva cukrárny na kafíčko. 
Po celodenním chození jsme si ho určitě 
zasloužili. Dle ohlasů zúčastněných se vý-
let líbil a pár kapek, co na nás během pro-
cházky spadlo, nikoho neodradilo. Pro or-
ganizátory zájezdu je to určitě povzbuzení 
do příštího roku.
Do konce roku 2018 připravujeme ještě 
tři „setkání se členy“ v restauraci Junior 
s přednáškami. Dne 18. 9. 2018 – Historie 
dobrovolných hasičů, dne 13. 11. 2018 – 
Domácí zdravotní péče. Vánoční posezení 
a rozloučení s rokem bude 11. 12. 2018.
Blíží se čas prázdnin a dovolených. Přeje-
me všem jejich příjemné prožití a těšíme se 
na shledání na podzim v Junioru.

MO STP Trutnov

Sjednocená 
organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR 
Co je u nás nového? 14. 5. 2018 nás navští-
vily pracovnice linky pro neslyšící a nevido-
mé a seznámily nás s touto službou. Linka 
bezplatně pomáhá například v těchto pří-
padech: kontaktuje potřebného lékaře, 
objednává pro klienty zboží, v případě po-
třeby zajistí i reklamaci, vyhledává potřeb-
ná telefonní čísla, vyhledává trasu, popisu-
je výrobky, přečte letáčky od léků atd. Dne 
17. 5. 2018 jsme navštívili Hasičský záchranný 
sbor Trutnov. Setkali jsme se s velkou vstříc-
ností, ochotou a trpělivostí. Dozvěděli jsme 
se, jak hasičský sbor funguje, seznámili jsme 
se s hasičskou technikou, s hasičskou osobní 
výbavou a vše jsme si mohli osahat, popří-
padě i vyzkoušet. Děkujeme našim hasičům 
nejen za tuto exkurzi, ale hlavně za jejich 
těžkou a obětavou práci. A abychom také 
trochu protáhli naše těla, tak jsme spolu 
s našimi kolegy z Náchoda 6. 6. 2018 navštívi-
li Sněžku. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli 
přímo na vrcholu strávit delší dobu a nemu-
seli jsme utíkat před nepřízní počasí, jako se 
nám to stalo minulý rok. 
Posláním naší organizace je poskytovat 
konkrétní služby vedoucí k integraci zra-
kově postižených občanů do společnosti. 
Kromě volnočasových aktivit zprostředko-
váváme kontakt se společenským prostře-
dím, pomáháme při vyřizování běžných 
záležitostí i při uplatňování práv a opráv-
něných zájmů.   
Setkáváme se každé pondělní dopoled-
ne v budově úřadu práce, 3. mezipatro, 
č. dveří 707. Další informace na www.sons.
cz/trutnov nebo na tel.: 778 702 410.
Přejeme všem hezké a pohodové prázdniny. 

Adriana Teplá
SONS Trutnov

RIAPS  
V srpnu započne realizace investičního 
projektu Centrum duševního zdraví RIA-
PS Trutnov, spolufi nancovaného ze zdrojů 
Evropské unie prostřednictvím Integrova-
ného regionálního operačního programu 
(IROP). Rekonstrukce objektu Na Nivách 57 
potrvá zhruba dva roky. Realizace projektu 
a především následná provozní fáze projek-
tu bude znamenat vyšší míru poskytování 
služeb v přirozeném prostředí nemocných, 
vyšší počet terénních služeb (zvýšení ka-
pacity terénní formy sociální rehabilitace, 
nová služba v podobě terénní formy psychi-
atrické rehabilitace, nová služba v podobě 
mobilních týmů, a tím i včasná intervence 
v prostředí pacientů), nárůst kapacity i časo-
vé dotace a rozšíření spektra ambulantních 
služeb (krizové služby, rozšíření kapacity 
a dotace sociální rehabilitace, vznik specia-
lizované ambulance, vznik denního stacio-
náře s PT programem). Projekt umožní také 
potřebnou, koordinovanou a efektivní spo-
lupráci mezi zdravotními, sociálními a další-
mi službami ve prospěch nemocného. To by 
mělo vést ke zdravotní a sociální stabilizaci 
nemocných, prevenci či řešení sociálního vy-
loučení duševně nemocných, ke zvyšování 
míry sociální integrace, zvýšení kvality jejich 
života, k postupné změně postoje společ-
nosti k duševně nemocným. Projekt pod-
pořil Královéhradecký kraj i obce v regionu.

MUDr. Zuzana Kozáková
ředitelka RIAPS Trutnov  
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ZUŠkál – znamenitý 
muzikál v UFFU
Ve čtvrtek 14. 6. a v pátek 15. 6. 2018 měl 
v trutnovském UFFU svou premiéru a zá-
roveň i derniéru autorský mezioborový 
muzikál trutnovské ZUŠky. Muzikál vznikal 
v průběhu jednoho roku a jeho hlavním 
cílem bylo propojit všechny obory, které se 
v ZUŠ Trutnov vyučují. Své zastoupení tak 
měla hudba, tanec, divadlo i výtvarno. 

Vše se propojilo do jednoho úžasného cel-
ku, kde doslova zářili žáci i učitelé ZUŠ. Ho-
dinový muzikál, ve kterém nechyběl humor, 
tanec, vtipné dialogy, příběh a hlavně krás-
ná hudba, jen potvrdil, že trutnovská ZUŠ 
patří dlouhodobě mezi TOP školy v republi-
ce a že žáky i učitele rozvíjení talentů baví. 
Zcela zaplněný sál UFFA se dobře bavil a na-
konec ocenil všechny vystupující a autory 
zaslouženým potleskem ve stoje…  

Autorem scénáře je Alena Rodrová, režije 
Kateřina Talavašková, hudbu složil a orche-
str dirigoval letošní maturant trutnovského 
gymnázia Lukáš Červený.  Dále se na přípra-
vách a realizaci podíleli učitelé a žáci hu-
debního, tanečního, výtvarného a literárně-
-dramatického oboru ZUŠ Trutnov.

Iva Trávníčková
Radniční listy

Odkdy mají domy v Trutnově podloubí

Fotbalový turnaj mateřských škol

Červen je měsícem, kdy jsem slíbila sezná-
mit čtenáře se svým největším objevem roku 
2017. Týká se podloubí domů v Trutnově, 
které je podobně jako v mnoha dalších na-
šich městech velkou raritou a oceňovaným 
architektonickým prvkem. 

Položili jste si však někdy otázku, odkdy 
vlastně se jím domy v Trutnově pyšní? Od-
povědí budete určitě mile překvapeni. 
Velmi dlouho, s největší pravděpodobnos-
tí již šest a půl století. Podloubím domů 
se zřejmě mohlo pochlubit již hradbami 
obehnané středověké město v době vlády 
císaře a krále Karla IV. O existenci podlou-
bí v Trutnově se patrně zmiňuje jeden ze 
stěžejních církevních pramenů 14. století. 
Drobnou, lehce přehlédnutelnou zajíma-
vou zmínku skrývá zápis zanesený v erekční 
knize k datu 17. ledna 1360, který informu-
je o listině sepsané za přítomnosti veřejné-
ho notáře a uvedených svědků v Trutnově 
dne 2. ledna 1360. Listina se týká fundace 
mší v Trutnově, kterou učinili ke spáse duší 
svých předků Mikuláš Bohuslavův z Trutno-
va a Heslin Kunady řečený Wernher (Libri 
erectionum I (1358-1376), s. 19-20). Podle 
tohoto zápisu byla listina zaslaná arcibis-
kupství v Praze sepsána v podloubí domu 
jednoho z uvedených svědků, místního pe-
kaře Heslina Meyna. 
Stěžejní úryvek zápisu „in civitate Trutnow 
sub lobiis domus Heslini Meyn civis ibidem“ 
je citován u hesla lobium ve 20. dílu na po-
kračování vycházejícího slovníku středověké 
latiny nazvaného LATINITATIS MEDII AEVI 

LEXICON BOHEMORUM (SLOVNÍK STŘEDO-
VĚKÉ LATINY V ČESKÝCH ZEMÍCH), 20, limi-
tanter – magnus, Pragae 2009, s. 528. Podle 
kolektivu autorek slovníku vedeného Zu-
zanou Silagiovou (Julie Černá, Hana Flori-
anová, Barbora Kocánová, Markéta Koron-
thályová, Dana Martínková, Hana Šedinová 
a Kateřina Vršecká z Kabinetu pro klasická 
studia Filosofi ckého ústavu AV ČR) má slovo 
lobium dva významy. Prvním z nich je porti-
cus – (pod)loubí. Druhý význam je taberna 
– krám, stánek. Podle mého názoru se v pří-
padě události v Trutnově jeví jako správnější 
možnost první, tedy podloubí. Podle Aka-
demického slovníku cizích slov A-Ž, Praha 
2001, s. 609, je portikus otevřená sloupová 
síň před hlavním vchodem budovy. Jako pří-
klad uvádí renesanční portikum zámku.    
Tomu, že i v Trutnově šlo s největší pravděpo-
dobností o podloubí, prostornou sloupovou 
síň, by svědčila i samotná událost. A to setkání 
obou bohatých donátorů s veřejným notářem 
(jím byl Jan Petrův dříve z Wratislavi, klerik 
Wratislavské diecéze) a zvolenými svědky. Šlo 
o vážené osoby v Trutnově a jeho okolí. Byli 
to kněží Mikuláš a Albert, řečení Roitové, Heř-
man, plebán ve Starých Bukách, Racek, pekař 
v Trutnově, a konečně i sám hostitel Heslin 
Meyn, v jehož domě byla listina sepsána. Bo-
hatí měšťané Mikuláš Bohuslavův z Trutnova 
a Heslin Kunady z Úpy jistě zvolili pro setkání 
s notářem a svědky prostor odpovídající důle-
žitosti jednání a jeho slavnostnímu rázu. 
V každém případě lze zápis v erekční knize 
zařadit k těm nejzajímavějším a nejvýznam-
nějším historickým pramenům umožňujícím 
poznání podoby města v lucemburské době. 
Ještě bych ráda připomněla, že od poloviny 
měsíce června je v prodeji nejnovější číslo 
sborníku Rodným krajem, kde najdete slíbe-
nou ilustraci Karla Franty k pověsti o trut-
novskému drakovi. 

Mgr. Alena Křivská
kronikářka města Trutnova

Stalo se již krásnou tradicí, že první víkend 
v červnu, kolem svátku všech dětí, se sejdou 
na hřišti SK HSM družstva nejmenších fotba-
listů z mateřských školek v Trutnově. Letos 
se zúčastnilo 9 týmů. Počasí jim přálo, a tak 
se turnaj mohl odehrát na travnaté ploše. 
I přes obrovské vedro bylo nasazení malých 
fotbalistů neuvěřitelné a bojovné. Hrálo se 
na dvou hřištích skupiny A, B v hracím čase 
10 minut. Při nerozhodném stavu se kopaly 
penalty. Po odehrání skupin se hrálo o po-
řadí. Za obrovského povzbuzování fandí-
cích kamarádů, rodičů a ostatních diváků si 
první místo vybojovali malí fotbalisté z MŠ 
Čtyřlístek v souboji s MŠ Kytičky, kteří si také 
odnesli putovní pohár. S odměnami bylo pa-
matováno na každé družstvo i na každého 
jednotlivého hráče. Velké poděkování patří 
především učitelkám, které děti ke sportu 
vedou, rodičům, kteří je podporují, ale hlav-
ně organizátorům z SK HSM – především 
Miroslavu Seidelovi, který se ujal role konfe-
renciéra a hlavního organizátora místo dlou-
holetého funkcionáře a fandy turnaje Mila-
na Groha, kterého náhle zradilo zdraví. Dík 

patří i ostatním nadšencům ze sportovního 
oddílu MŠ Srdíčko, ale i rozhodčím za velkou 
trpělivost při velmi nestandardních situacích, 
které bylo možno na hřišti vidět. Tak zase 
za rok!
V individuálních disciplínách byli vyhlášeni:
Monika Kociánová (MŠ Kulíšek) – nejlepší 
brankář
Matyáš Kamitz (MŠ Sluníčko) – nejmladší hráč
Klára Šoltézsová (MŠ Klíček) – nejlepší hráčka
Dominik Mark Šopinec (MŠ Kytičky) – nejlep-
ší střelec
Milan Sagasser (MŠ Čtyřlístek) – nejlepší hráč
Jiří Rejl (MŠ Stonožka) – největší bojovník
Eliška Vrabcová (MŠ Sedmikráska) – MISS turnaje

Mgr. Radomíra Viková

Exkurze do Drážďan 
ZŠ kpt. Jaroše

Dne 11. května jsme se v rámci studia němec-
kého jazyka zúčastnili exkurze do Drážďan. 
Vyrazili jsme cca v 5 hodin ráno. Po zábavné 
cestě jsme dojeli k našemu prvnímu cíli – 
zámku Moritzburg. Zde jsme měli možnost 
vidět místa, kde se natáčela pohádka Tři 
oříšky pro Popelku. Dále jsme pokračovali 
do centra Drážďan a prošli jsme si historické 
město. Navštívili jsme známý Frauenkirche, 
Zwinger, Balkón Evropy, Altmarkt. Poté nás 
čekaly dvě hodiny bouřlivého nakupování 
v PRIMARKU. Spokojeni jsme se přesunuli 
do „Deutsche Hygiene-Museum“. Interak-
tivní formou jsme si mohli otestovat naše 
smysly, a tak lépe porozumět vlastnímu 
tělu.
Výlet jsme si všichni užili a domů jsme dojeli 
doslova napěchováni nevšedními zážitky.

Marie Řezníčková a Tereza Serbousková (9. B)
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K vyvrcholení činnosti v kroužcích působí-
cích při SVČ Trutnov již tradičně patří dvě 
květnové přehlídky v prostorech SCT UFFO. 
Na Hudební přehlídce vystoupilo téměř 
sto malých hudebníků a herců. Velkou část 
jeviště zaujímaly Kytary začátečníci i po-
kročilí, vlevo Píšťalka, vpravo Klávesové 
nástroje a uprostřed Bubnování. Hodinové 
představení tvořila koláž instrumentálních 
skladeb a písniček, propojených divadelní-
mi scénkami na společné téma představení 
„Země Nezemě“. 

Po přehlídce hudebně zaměřených krouž-
ků SVČ Trutnov se uskutečnila i přehlídka 
tanečních souborů. Všechny tři skupiny 
mažoretek Sarra – juniorky, seniorky i nej-
menší mažoretky Sluníčka předvedly pěkný 
pochodový i taneční krok a náročné prvky 
s hůlkou. TS Angeles měla připravená tři 
výpravná představení – Legenda o kon-
ci světa, Kráska a zvíře a Samara. Orien-
tální tanec s hedvábnými vějíři odtančila 
skupina Naila. Street dance, a to hip hop, 
hause, lock, skvěle předvedly obě skupiny 
Ice Dancers. Malí tanečníci z Kloboučku 
předvedli country a Rodeo ve své choreo-
grafi i zpracovalo kromě cloggingových po-
stupů i charakteristické pohyby tanečníků 
valčíku, swingu, rokenrolu, diska nebo hip 
hopu. Skupina Uprockers oslnila akrobatic-
kými prvky break dance, spojení s vystou-
pením maličkých roztleskávaček Lentilek 
bylo příjemným překvapením. Ti nejmen-
ší, Předškoláček, vystoupili se skladbou 
nazvanou Bubáci a strašidla. Na Taneční 
přehlídce vystoupilo přibližně dvě stě pa-
desát účinkujících a zhlédlo ji téměř osm 
set diváků.

Jarní měsíce bývají každoročně pro taneční 
oddělení SVČ Trutnov ve znamení soutě-
ží a přehlídek. Ani letos tomu není jinak, 
a tak v dubnu začal soutěžní maraton. Naši 
tanečníci se účastnili doslova jedné sou-
těže za druhou. Vedli si velmi dobře a za-
slouženě posbírali řadu krásných ocenění. 
Soutěžní přehlídky mohou být nepostu-
pové, to znamená, že nemají návaznost 
na další stupně soutěže. Do této skupiny 
patří soutěžní přehlídky Dvorská jednička, 
O rychnovský pohárek, Hronovské jablíčko, 

Dance box, „Raz, dva, tři!“ a Rtyňská zvo-
nice. Ale i zde lze úroveň posuzovat podle 
počtu soutěžících, kvality organizace nebo 
podle odbornosti poroty. Je potřeba říci, 
že Hronovské jablíčko je mezinárodní účas-
tí, významnými porotci z řad choreografů 
Superstar a počtem tisíce soutěžících v této 
řadě nejprestižnější. Zde pod kritickými 
zraky odborné poroty získalo Rodeo první 
místo a TS Angeles dvě první místa.
Jen o něco menší je soutěž „Raz, dva, 
tři!“, která byla v tomto roce pořádána již 
po dvacáté sedmé. Mažoretky Sarra zde 
získaly druhé a třetí místo, Rodeo i Klo-
bouček místa druhá, TS Angeles byla druhá 
a třetí v pořadí.
Na čtrnáctém ročníku soutěžní přehlídky 
Dvorská jednička v sále Hankova domu 
ve Dvoře Králové nad Labem získala TS An-
geles jedno druhé a dvě první místa, mažo-
retky Sarra dvakrát první místo. 
Soutěž O rychnovský pohárek zase domi-
nuje počtem soutěžících. Na tanečním par-
ketu se zde letos během víkendu vystřídalo 

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

Ohlédnutí za přehlídkami SVČ

Úspěchy na tanečních soutěžích

2 000 tanečníků. V této silné konkurenci 
vybojovala TS Angeles první a druhé mís-
to a ze Rtyňské zvonice si odvezla tři první 
místa, Rodeo dvě místa druhá a Mažoretky 
první, druhé i třetí místo ve svých katego-
riích. 
Poslední zmíněná akce je nepostupová po-
hárová soutěž tanečních kolektivů Dance 
box, která se konala ve sportovní hale v Ji-
lemnici. Zde obsadila TS Angeles dvě třetí 
místa.

K významným soutěžím patřilo jistě 21. 
otevřené mistrovství ČR v country tancích 
a cloggingu, které pořádala TK Black and 
White Hodonín ve spolupráci s Českomo-
ravskou asociací dětských country taneč-
ních skupin, kde jsme v kategorii duo zís-
kali čtvrté, páté a šesté místo, čtvrté místo 
v country show a šesté v kategorii acapella.
Na kvalifi kačním kole Mistrovství ČR v ma-
žoretkovém sportu naše dívky ze soubo-
ru Sarra vybojovaly první a druhé místo 
a postoupily do fi nále, které se konalo 
až v Karviné. Díky příznivému bodovému 
ohodnocení, které jim porota udělila, po-
stoupily až na třinácté Mistrovství Evropy 
do Crikvenice v Chorvatsku. To se uskuteč-
nilo v termínu 15. - 17. června letošního 
roku a pro mažoretky bylo jistě přínosem 
a inspirací do příštího roku.

Je možné konstatovat, že trenéři i vedoucí 
tanečních, hudebních i dramatických 
kroužků odvedli výbornou práci, za kterou 
jim všem ještě touto cestou děkujeme 
a přejeme hodně úspěchů v další činorodé 
práci.
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POHLEDY DO MINULOSTI

SPORT

Trutnov v 19. století

V roce 1850 zakoupili František Kluge, ob-
chodník se lněným zbožím v Rudníku, a Josef 
Erich, majitel středního mlýna a obchodník 
s moukou a obilím, v Horním Starém Měs-
tě na levém břehu Úpy mlýn s přilehlými 
pozemky a vodním právem. Oba pak zalo-
žili fi rmu pod označením Kluge a Erich. Se 
stavbou mechanické přádelny lnu v Horním 
Starém Městě začali v roce 1851 a do pro-
vozu ji uvedli s 1200 vřeteny v následujícím 
roce. V této době pro ně pracovalo 132 žen, 
73 mužů a 64 dětí. V roce 1856 měla přádelna 
už skoro 6000 vřeten, v roce 1860 přes 10 000. 
K pohonu strojů využívala od konce 50. let 
kromě vodní turbíny o výkonu 130 HP i dvou 
anglických patních strojů o výkonu 50 a 45 
HP. Jeden z nich byl využíván jako rezerva při 
nízkém stavu vody v Úpě.
Koncem 19. století, kdy každý z obou spo-
lečníků už podnikal sám, zaměstnával Erich 
ve své přádelně 600 a Kluge ve své nově po-
stavené přádelně 900 dělníků. Každá přádel-
na měla 14 000 vřeten. Stejně jako v jiných 
továrnách této doby trpěli dělníci Klugovy 
a Erichovy přádelny dlouhou, až 14 hodino-
vou pracovní dobou a nízkými výdělky. Bo-
hatství obou podnikatelů však rostlo. 

Po požáru Trutnova v roce 1861 zakoupil 
Kluge stavební místo po vyhořelém domě čp. 
21 na trutnovském náměstí a dal tu postavit 
velký moderní objekt. V něm byly umístěny 
od roku 1865, kdy už měl vlastní přádelnu, 
jeho obchodní kanceláře. 
Výhodný odbyt příze si přímo vynucoval roz-
šíření továrny. Pro potíže se získáváním při-
lehlých pozemků se Kluge a Erich rozhodli 
postavit výše proti proudu řeky Úpy na mís-
tě staré obecní pazderny s vodním právem 
další přádelnu. Dokončena byla v roce 1864. 
Oba továrníci se pak dohodli o samostatném 
podnikání. K rozdělení továren došlo losová-
ním. Původní přádelna u řeky zůstala Josefu 
Erichovi a nová přádelna, označená dohodou 
sudým číslem, které bylo taženo u pražské lo-
terie, jako první připadla Františku Klugovi. 
Vybavena byla anglickými stroji. 
Po Josefu Erichovi vedli fi rmu jeho synové Jan 
a Ignác. Jejich spolupráce skončila v roce 1900 
dohodou. Ignác podržel přádelnu v Horním 
Starém Městě, zatímco Jan, který se zaměřil 
na jutařskou výrobu, převzal kromě přádelny 
a tkalcovny juty v Mladých Bukách stejný pod-
nik s výrobou jutových pytlů v Trutnově v mís-
tech bývalého OUNZ u Špitálského mostu.

Antonín Just

Krakonoš zachoval cyklistům 
přízeň i popáté
V sobotu 16. června se Trutnov opět stal hlav-
ním městem cyklistiky. Stovky cyklistů se již 
popáté vydaly na trať Krakonošova cykloma-
ratonu, který spojuje obce svazku Východní 
Krkonoše. Závodníky na dlouhé trase, kte-
rá měří 149 km, čekalo několik náročných 
krkonošských stoupání včetně legendární-
ho výjezdu z Pece pod Sněžkou na Pražskou 
boudu. Toto stoupání se již stalo symbolem 
závodu a je pro každého účastníka výzvou 
ho zdolat. Letos byl na vrcholu nejrychleji Fi-
lip Endler z Lawi Stars – Giant Teamu, který 
se stal i nejlepším vrchařem závodu. V cíli se 
nejvíce radoval jeho teamový kolega Vojtěch 
Jonáš. Nejrychlejší ženou na dlouhé trati se 
stala Šárka Dýrová Macháčková reprezentují-
cí Sportraces – Isaac Team. 

Letošního ročníku Krakonošova cyklomarato-
nu se zúčastnilo téměř sedm stovek závodní-
ků, což z této akce dělá jeden z největších 
cyklomaratonů v ČR. Hlavní závod doplnily 
závody dětí a kulturní program v prostoru 
startu a cíle u společenského centra UFFO. 
Krakonoš, který nad naším závodem drží 
ochrannou ruku, se opět vyznamenal, a tak 
i pátý ročník proběhl za nádherného počasí 
a bez problémů. 
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě 
a organizaci podíleli, hlavně Policii ČR, Měst-
ské policii Trutnov, Krkonošskému národnímu 
parku, profesionálním i dobrovolným hasičům, 
partnerským městům Lubawka a Kamenia Gora 
(PL) a hlavně desítkám obětavých pořadatelů 
po celé délce trati. Děkujeme všem účastníkům 
a již dnes se těšíme na příští ročník.

Za organizátory 
Jan Slavíček a Tomáš Hendrych

Exkurze do Bratislavy
Dne 9. 5. 2018 se žáci devátých tříd zúčastni-
li tematické exkurze v rámci výuky dějepisu, 
zeměpisu a přírodopisu do Bratislavy. Brzo 
ráno jsme se všichni sešli před školou a no-
vým a pohodlným autobusem společnosti 
Casia tour jsme se vydali na cestu. Po příjezdu 
do Bratislavy jsme se od Dunaje vydali kolem 
budovy Slovenské národní rady přímo na Bra-
tislavský hrad. Na nádvoří jsme se dozvěděli 
něco z historie Bratislavy od samých počátků 
až po dnešní dobu. Do historického centra 
města jsme se dostali z náměstí SNP Michal-
skou bránou, což je jedna z nejstarších staveb 
v centru Bratislavy. V úzkých starých uličkách 
kolem Hlavného námestie jsme mohli obdi-
vovat honosné paláce, ve kterých dnes sídlí 
ambasády různých zemí, galerie, ale i všelija-
ké obchůdky se suvenýry a kavárničky. Nejdů-
ležitější pro nás však byla zmrzlina, na kterou 
jsme se vrhli jako vosy. Po předchozím chození 
to bylo příjemné sladké osvěžení. Ve starém 
městě jsme také dostali osobní volno a moh-
li jsme si koupit nějaké suvenýry a drobné 
dárečky pro rodiče a sourozence. Naše další 
kroky směřovaly na Hodžovo námestie, kde 
stojí Grasallkovičův palác, což je sídlo prezi-
denta. Měli jsme štěstí, prezident byl v paláci, 
o čemž svědčila vlající standarta a prezident-
ská stráž. Dále jsme zamířili do zahrad palá-
ce, kde jsme mohli vidět dubovou alej. Jeden 
z dubů vždy zasadí hlava cizího státu, která 
je u slovenského prezidenta na ofi ciální ná-
vštěvě. Všichni jsme hledali hlavně stromy na-
šich prezidentů. Netrvalo dlouho a našli jsme 
dub Václava Havla i Václava Klause. To už nás 
ale na nábřeží Dunaje čekal autobus a my 
jsme se vydali na Děvín, což je místo s jedním 
z nejstarších osídlení na Slovensku. Děvínský 
hrad spolu s Bratislavským a Nitranským hra-

dem patří k nejstarším a nejvýznamnějším 
na Slovensku a jejich úkolem bylo chránit 
staré obchodní stezky, které spojovaly Čer-
né, Baltské a Jaderské moře. Na Děvíně jsme 
se nedozvěděli pouze zajímavé informace 
o římském, keltském, germánském a nako-
nec slovanském osídlení a Velké Moravě, ale 
také jsme si mohli prohlédnout vykopávky 
starých kulturních, náboženských předmětů, 
ale i zbraní a věcí z běžného života. Mohli 
jsme si také vyzkoušet a potěžkat staré meče, 
helmy, dýky, kuše, kyje a pazourky a na vlast-
ní kůži se přesvědčit, že práce s nimi nebyla 
vůbec jednoduchá. Komu to bylo ještě málo, 
mohl si vyzkoušet střelbu z luku na terč, hod 
na cíl nebo trenažér jezdeckého souboje s ko-
pím. Už jenom běh s dlouhým kopím nebyl 
nic jednoduchého, natož účinně zasáhnout 
cíl. Hrad Děvín není pouze archeologickým 
skvostem, ale je také ceněnou biologickou 
lokalitou, která je součástí chráněných úze-
mí pod záštitou NATURA 2000. Vyskytuje se 
zde řada endemických druhů rostlin, jako je 
třeba žlutě kvetoucí hlaváček jarní a různé 
vzácné druhy orchidejí. Vyskytuje se zde až 
1 100 druhů cévnatých rostlin. Kromě rost-
lin se zde také daří množství motýlů a jiným 
bezobratlým. Je to dáno slunným podnebím, 
vápencovým geologickým podložím a napla-
veninám řeky Moravy a Dunaje. Na strmějších 
svazích se dobře daří vinné révě. To už se ale 
den chýlil ke konci a my jsme se pomalu vy-
dali plni dojmů a zážitků na zpáteční cestu 
domů. Protože nám po celodenním chození 
pořádně vyhládlo, zastavili jsme se na dobrou 
baštu v KFC v Brně. To byla naše poslední za-
stávka a pak už jsme uháněli zpátky ke škole. 

RNDr. Jiří Teichmann  

Rozhýbeme Trutnov
Město Trutnov ve spolupráci se společností 
MEBYS Trutnov, s. r. o., pořádá v pondělí 
3. září druhý ročník akce „Rozhýbeme 
Trutnov“. První školní den odpoledne 
představí trutnovské veřejnosti svoji čin-
nost desítky sportovních oddílů. Rodiče 
a děti budou mít možnost seznámit se s je-
jich činností a mnoho sportů si budou moci 
také vyzkoušet. Na začátku školního roku 
si tak budou moci prohlédnout širokou na-
bídku možností trávení volného času, kte-
rou město Trutnov prostřednictvím oddílů 
přináší. Pro sportovní kluby to zase bude 
příležitost prezentovat svoji činnost nejen 
formou výsledků, ale také představením 
konkrétních aktivit. Bližší informace o akci 
přinese srpnové číslo Radničních listů.

Pavel Káňa
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MEBYS Trutnov, s. r. o.

více na www.spartaktrutnov.com nebo na FB

SPARTAK TRUTNOV, z. s., přeje svým členům, 
sportovním nadšencům a všem, kteří se těší 
na aktivně prožité letní prázdniny, krásné 
počasí, pohodu a především další nadšení 
na aktivity spojené s činností našeho spolku.

 MUAY-THAI

CZECHMAN kid´s triatlon
To, že oddíl HIGHLANDERS propaguje u dětí 
všestrannost a komplexnost, dokazuje i fakt, 
že jeden ze členů oddílu (Radek Horák ml.) se 
2. 6. 2018 účastnil pod taktovkou oddílu triatlo-
nu Trutnov CZECHMAN kid´s triatlonu v Lázních 
Bohdaneč. 100 metrů plavání na otevřené vodě, 
2 km na kole a 800 metrů běh – to vše absolvo-
val mladý bojovník poprvé v závodním tempu 
a bez jakýchkoliv zkušeností (depo, převléká-
ní atd.) se umístil ve své kategorii na krásném 
11. místě. Ale o pořadí zde vlastně vůbec nejde – 
jde o radost z pohybu a umění se postavit čelem 
k výzvám, které zde jsou. Gratulace a respekt. 
Velké poděkování patří trenérům triatlonu: Pa-
vel Káňa a Petr Barvínek za pomoc a podporu.
Štěpán Brožek obdržel ocenění „Nejaktivnější 
dobrovolníci města“
Rotary klub Trutnov, který se mimo jiné zaměřu-
je na pomoc postiženým či jinak hendikepova-
ným občanům, uspořádal 16. 5. 2018 v koncert-
ním sále zdejší základní umělecké školy čtvrtý 
společenský večer. Při této příležitosti ocenil 
nejaktivnější dobrovolníky, kteří ve svém volném 
čase pomáhají v trutnovských sociálních a zdra-
votnických zařízeních. Mezi oceněnými byl i náš 
bojovník z oddílu HIGHLANDERS Štěpán Brožek.

 SILOVÝ TROJBOJ

Tři tituly mistra Evropy pro trutnovské 
powerliftery

Ve dnech 27. 5. – 2. 6. 2018 probíhalo ve fran-
couzském městě Nancy Mistrovství Evropy GPC 
v powerliftingu. Do soutěže zasáhli i tři zástupci 
Spartaku Powerlifting Trutnov, kteří přivezli tři 
zlaté medaile a jednu bronzovou. Jako první 
do mistrovství nastoupil Libor Hurdálek, který 
po výkonech 240 kg dřep, 170 kg benchpress, 
220 kg mrtvý tah a se součtem 630 kg vybojo-
val titul mistra Evropy v silovém trojboji Equip 
(s vybavením) ve váhové kategorii 100 kg mužů 
masters 60 – 64 let. V absolutním pořadí masters 
mužů nad 40 let bez rozdílu vah pak Libor ob-
sadil druhé místo za prvním domácím francouz-
ským závodníkem a před třetím lotyšským po-
werlifterem. Druhý Jaroslav Tomanec nastoupil 
na disciplínu mrtvý tah Equip a s výkonem 160 kg 
se stal mistrem Evropy v kategorii 82,5 kg mas-
ters 75 – 80 let. V absolutním pořadí mužů nad 

40 let pak Jaroslav obsadil rovněž druhé místo. 
Třetí zástupce Spartaku Jan Sztefek v disciplíně 
dřep RAW (bez vybavení) a s výkonem 220 kg 
vybojoval 1. místo a titul mistra Evropy v kate-
gorii Open (24 – 39 let) do 100 kg. V absolutním 
pořadí mužů Open bez rozdílu vah pak získal 
druhé místo. Honza nastoupil ještě k disciplíně 
mrtvý tah RAW (bez vybavení) ve stejné kate-
gorii a zde s výkonem 250 kg obsadil třetí místo. 
Velké uznání na ME Evropy pak získali i nakla-
dači Spartak Powerlifting Trutnov. Nakladači byli 
velice chváleni na loňském mistrovství světa, kte-
ré probíhalo v Trutnově. Francouzský pořadatel 
proto vsadil na jistotu a vyžádal si pro ME celý 
náš tým nakladačů. Všem zástupcům Spartak Po-
werlifting Trutnov a jejich doprovodu děkujeme 
za výbornou reprezentaci města a gratulujeme 
k dosaženým výsledkům. Koncem června naše 
siláky čeká MČR v powerliftingu v Domažlicích 
a MS v Maďarsku a v listopadu MČR v benchpre-
ssu a mrtvém tahu u nás v Trutnově.

 GYMNASTIKA

Gymnasté Petr a Bydžovská vítězi nejen 
krajské, ale i republikové soutěže v atletic-
kém čtyřboji pro rok 2018
V neděli 20. 5. 2018 se v Jičíně uskutečnilo kraj-
ské kolo atletického čtyřboje, jehož pořada-
telem byla KASPV ve spolupráci s RCSPV Jičín. 
Gymnastický oddíl Spartak Trutnov, který se 
kromě gymnastiky a TeamGymu věnuje také 
všestrannosti, vyslal na krajskou soutěž celkem 
třináct závodníků. Nejlepšího umístění v jednot-
livcích a příčky nejvyšší dosáhli v mladších žácích 
Jáchym Petr a v dorostenkách Kateřina Bydžov-
ská. Krásné atletické výkony ve skoku dalekém, 
sprintu, dlouhém běhu a hodu, zlatá medaile 
a jako odměna postup na republiku do Třebí-
če. Stříbrnou příčku ve starších žákyních obsa-
dila Sabina Chaloupková a mezi postupující se 
přiřadila ještě mladší žákyně Ellen Pírová, která 
obsadila čtvrté místo. Na čtvrtém místě se také 
v kategorii žen umístila gymnastická trenérka 
Lída Oravcová, která si týden po gymnastické 
republikové soutěži vyzkoušela závod „z trochu 
jiného soudku“, a hned za ní na páté příčce se 
usadila její kolegyně Kája Hellingerová. V kraj-
ské soutěži byla vyhodnocena i soutěž družstev. 
Trutnov si vedl velice dobře, mladší žáci byli dru-
zí, mladší žákyně první a druhé a družstvo žen 
obsadilo příčku nejvyšší. Týden poté, tj. 26. 5., se 
konalo republikové fi nále v atletickém čtyřboji. 
Do Třebíče postoupila Kateřina Bydžovská spo-
lu s Jáchymem Petrem, Sabinou Chaloupkovou 
a Ellen Pírovou. Velký potlesk za zlatou medaili 
z republikového fi nále si odnesla Kateřina By-
džovská a Jáchym Petr. Sabina Chaloupková se 
umístila na šesté příčce a Ellen Pírová, která se 
této nejvyšší soutěže účastnila poprvé, obsadila 
příčku osmou.
Teamgymové závodnice SPARTAKU ovládly 
Brněnský pohár
Nejúspěšnějším týmem 21. ročníku Brněnského 
poháru v soutěži TeamGym se stal oddíl Spor-
tovní gymnastiky a TeamGymu Spartak Trutnov.  
Při 3. závodu Českého poháru TeamGym 2018 
se mu v jihomoravské metropoli podařilo získat 
dva ze čtyř zlatých pohárů soutěže a dokázal, že 
se právem řadí mezi špičku republikového Tea-
mGymu. Závod, kterého se zúčastnilo 20 týmů 
z celé republiky, zahájila kategorie nejmladších 
děvčat do 11 let – Junior I. V  nejsilněji obsazené 
kategorii vybojovala trutnovská děvčata 6. místo 
z deseti celků. Lepšímu umístění nepomohla ani 

Letní koupaliště láká atrakcemi a dostupností
Léto začíná a s ním i nová sezóna na letním 
koupališti v Trutnově, které otevřelo svoje 
brány 15. 6. 2018. Městská společnost MEBYS 
Trutnov, s. r. o., která koupaliště provozuje, 
se drží priorit, kterými jsou jednoznačně ro-
diny s dětmi. Pískoviště s plastovými skluzav-
kami, skákací hrad, dětské hřiště, trampolína 
a tobogán ocení snad všichni rodiče se svými 
ratolestmi. Aktuální akce, změny a nabídky 
sledujte na našich webových stránkách či FB. 

Na léto plné zábavy a úsměvu se těší kolektiv 
LK MEBYS Trutnov, s. r. o.

Krytý bazén končí svoji sezónu
Krytý bazén bude končit svoji sezónu. Chceme 
poděkovat všem návštěvníkům a sportovcům 
za jejich přízeň a budeme se těšit na další 
sezónu. V sobotu 30. 6. 2018 bude krytý 
bazén uzavřen na letní odstávku. V odstávce 
bude provedena běžná údržba zařízení, a to 
včetně přípravy na další sezónu, která již opět 
začne v srpnu sportovními kempy. 

Multifunkční skate park i pump track 
dostávají konkrétní podobu
Stavba, která nebude mít ve východních 
Čechách, ale možná i v celé ČR obdoby, dostává 
již jasné kontury a tvary. Betonový multifunkční 
skate park, na který bude přímo navazovat 
asfaltový pump track, je prostě jedinečnou 
stavbou, která uspokojí všechny milovníky 
adrenalinu a umožní všem ve společné 
návaznosti jezdit nové a nové „lajny“. Celý park 
se „ladí“ i s přispěním a nápady lokálních jezdců 
jak na BMX, tak i na skateboardu. Nejtěžší 
hrubé zemní práce, a to včetně tvarování, jsou 
již ukončeny – nyní nás čeká doladění tvarů 
včetně fi nálních velikostí. Finálové armování 
s betonováním se plánuje na konec června. 
PumpTrack dostal již konkrétní tvary a nyní se 
hutní „cestičky“. Finálový asfaltový koberec 
přijde v 1/2 července. Velká otevírací „párty“ 
s  velkolepou exhibicí se plánuje na přelom 
července a srpna 2018. 

Sledujte aktuální dění na FB a www.
sportoviste-trutnov.cz
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TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
www.lokotrutnov.cz 

 CYKLISTIKA

Vrchařská liga ve fi nále
21. ročníku Vrchařské ligy se zúčastnilo 
146 závodníků. Cyklistům Apache LOKO Trut-
nov se na tomto seriálu dařilo. Získali 6 me-
dailových umístění a stali se nejúspěšnějším 
týmem celého seriálu. V kategorii muži A zví-
tězil Josef Mojžíš a druhý byl Martin Tichý. 
V mužích masters (E) obsadil Šlechtislav Žal-
ský 2. místo. Anna Kráčmarová a Andrea Lan-
gová braly stříbro a bronz v kategorii mladší 
žákyně. Vítězem v kategorii mladších žáků se 
stal Kryštof Kábrt. 

 JUDO

Mladý judista nezaváhal, zvítězil ve třetím 
kole Českého poháru 
Tatami v Chomutově, kde se konalo třetí kolo 

vydařená pohybová skladba, která byla ohodno-
cena jako třetí nejlepší. Dívky se bohužel nevy-
varovaly několika chyb na trampolíně a celkově 
nižší obtížnost prvků na akrobacii nedovolila 
v tak silné konkurenci vystoupat na medailové 
pozice. Gymnastkám z kategorie Junior II. (do 16 
let) se povedl husarský kousek, když o čtyři de-
setiny za sebou nechaly velkého rivala, družstvo 
z Chropyně, a navíc poprvé za dobu svého pů-
sobení dokázaly porazit špičkový domácí tým 
Moravské Slavie Brno. První příčka za povedené 
akrobatické prvky a skoky z malé trampolíny 
bez jediného pádu, navíc s úsměvem a s radostí 
z předvedených sérií. A ještě kolektivně odcviče-
ná pohybovka bez výrazných chyb oceněná po-
tleskem publika. Trenérky mohly být spokojené 
a hrdé na svůj tým. Radost z dosaženého výsled-
ku ještě umocnilo první místo nejstarších děvčat 
z kategorie Senior. Nedávno vyhlášený nejúspěš-
nější sportovní kolektiv města Trutnova potvrdil 
roli favorita a i v oslabeném složení porazil druž-
stvo z Kadaně a radoval se z dalšího vítězství. 
Klobouk dolů, gratulace a poděkování celému 
realizačnímu týmu před letními prázdninami.

Českého poháru v judu, přineslo štěstí staršímu 
žákovi Davidu Šopincovi z Lokomotivy Trutnov. 
Nezaváhal, ve fi nále porazil Matěje Klobučni-
ka ze slovenského Pezinoku a vybojoval zlato! 
Do konečného duelu mladý trutnovský judista 
bez zaváhání přešel přes Ondřeje Šlaise z Plzně, 
Sebastiána Zicha z Liberce a Karla Trousila z Hra-
nic na Moravě. „Důležité body a dobré skóre, dva 
vyhrané a dva prohrané zápasy uhájil dorostenec 
Matěj Krčmář,“ přidal trenér Robert Gottwald. 
Jeden bod do národního rankingu si připsal i star-
ší žák Radek Gottwald, dorostenec Petr Kudrna 
a Vojtěch Vach. Starší žáci Šimon Brezáni, Michal 
Imerlišvili a dorostenec Tobiáš Chmelík se nepro-
sadili. Trutnovskou Lokomotivu reprezentovali 
i méně zkušení závodníci ve stejném termínu 
v polské Strzegomy. Zkušenosti na mezinárodním 
poli získávali Richard Bureš, Michal Žilka, Tadeáš 
Turičík a Eda Štejnar. A rovněž úspěšně. Zlato vy-
bojovali Richard Bureš a Tadeáš Turičík.

 PLAVÁNÍ

Jana Moravíková je šestinásobnou přebornicí 
kraje
V sobotu 2. 6. 2018 se konaly mezikrajské pře-
bory Královéhradeckého a Pardubického kraje 
desetiletých a jedenáctiletých žáků ve Svita-
vách a v Chrudimi. Kvalifi kační závod na Pohár 
ČR, který se konal v Chrudimi, nejlépe sedl duu 
Janiček. Jana Moravíková zaplavala parádní 
výsledky, když brala celkem šestkrát zlatou 
medaili. Ve všech disciplínách (100, 200, 400, 
800 kraul, 100 motýl a 200 znak) si zaplavala 
svá osobní maxima. Jana Hůlková získala dru-
hé místo na 400 kraul, třetí byla na dvojnásob-
né trati a čtvrtá na 100 znak. Dvě pátá místa 
pak přidala na 100 a 200 kraul a sedmá se ještě 
umístila na 200 polohovce.
Z chlapců si nejlépe vedl Marek Hofman, který 
skončil pod stupínkem vítězů na čtvrtém mís-
tě hned třikrát, a to na 200 znak, 400 a 800 
kraul. Štafeta děvčat ve složení Tereza Petro-
vá, Anežka Kňávová, Jana Moravíková a Jana 
Hůlková dohmátla na třetím místě na 4 x 50 
kraul a čtvrté místo obsadily holky v poloho-
vém závodě. Ve Svitavách se v dobrém světle 
představil David Cihlář, který obsadil dvě šes-
tá místa na 100 prsa a 200 kraul. David Kalyn 
si vyplaval osmou příčku na 200 kraul. Mladé 
plavce TJ Loko Up Group Trutnov čeká závě-
rečná příprava a za tři týdny vrchol sezony 
v Kladně a Mladé Boleslavi.

 ŠACHY

Konečné výsledky snažení našich žáků
Krajský pohár 16  - David Prycl - 10. místo, Ad-
riana Albrechtová -  9. místo (postup na mis-
trovství Čech). Krajský pohár  14  -  Michal 
Bouška - 10. místo, KSŽD  družstvo LOKO 
Trutnov obsadilo 9. místo z 16 družstev. Tur-
naj špuntů hraný v DDM ve Dvoře Králové 
vyhrál ve své věkové skupině Michal Bouška. 
Oddílový přebor mladých trutnovských na-
dějí, hraný dvoukolově, vyhrál David Retek 
se ziskem 8 bodů před Tomášem Horným 
(5 bodů) a Davidem Pryclem (4 body). Na 
4. místě se umístila Adriana Albrechtová 
a na místě 5. Michal Bouška, kterému se po-
dařilo porazit Tomáše Horného, což nikdo 
nečekal.
 
TRIATLON

Mladí triatlonisté zahájili velmi úspěšně 
novou sezónu 
Mladí trutnovští triatlonisté vedení trenérem 
Pavlem Káňou zahájili letošní sezónu úspěš-
ně. Zúčastnili se Poděbradského triatlonu, 

jehož parametry byly 700 metrů plavání, 30 
kilometrů jízda na kole a sedm kilometrů 
běh. V dorostenecké kategorii zvítězil Michal 
Papež a druhou příčku obsadil Jan Gunther. 
Mezi juniory byl třetí Lukáš Kábrt. V triatlonu 
se utkali také mladší i starší žáci. V kategorii 
starších žaček – 300 metrů plavání, 6 kilomet-
rů kolo a 1,6 kilometru běh – byla druhá Adé-
la Barvínková a čtvrtá Barbora Ondráčková. 
Ve starších žácích obsadil třetí místo Kryštof 
Pásler a mezi mladšími žačkami zvítězila Ema 
Bakočová.

Trutnovská průmyslovka 
pořádala Velkou cenu 
Trutnova v orientačním běhu

Dne 15. května 2018 se konal již třináctý roč-
ník okresního kola v orientačním běhu zá-
kladních a středních škol Trutnovska i z dal-
ších okresů v Královéhradeckém kraji. Velkou 
cenu Trutnova v orientačním běhu organi-
začně zaštiťují pedagogové ze Školního spor-
tovního klubu Sprint při Střední průmyslové 
škole, Trutnov, Školní 101.
Významnou pomocí bylo technické zabezpe-
čení závodu zkušenými členy oddílu orien-
tačního běhu Lokomotiva Trutnov, z. s. Zá-
vodilo se na mapě SEJFY v měřítku 1:10000. 
Stav z dubna 2018. Celkem bylo postaveno 
10 různých tratí, pro každou kategorii jiná – 
dle obtížnosti a délky s různými počty kont-
rol. Pro elitní závodníky bylo navíc připrave-
no 6 speciálních kilometrových okruhů. 
Do závodu se ze 197 přihlášených prezento-
valo celkem 178 závodníků z 12 škol a spor-
tovních klubů z Podkrkonoší. Centrum zá-
vodu jsme zvolili v krásném prostředí lesní 
plovárny Retropark Sejfy (http://www.retro-
park.cz/). V lese jsme rozmístili na 45 kont-
rol. Horský terén s mnohými zářezy, jámami 
a rýhami po dávné těžbě nerostných surovin, 
s velkým převýšením a těžkou podložkou 
kladl jak fyzické, tak orientační nároky na zá-
vodníky. Dětské kategorie byly o poznání jed-
nodušší, vedly většinou po cestách či okrajích 
lesa. Výsledky byly zpracovávány elektronicky 
pomocí systému SportIdent, každý závodník 
měl vlastní čip a v krabičce na kontrole zazna-
menal svůj průchod kontrolou.
Nejlepší závodníci v mládežnických kategori-
ích obdrželi medaile, diplomy a ceny a všichni 
startující dostali v cíli koláče, ovocné tyčinky 
a energetické nápoje. 
Počasí se vydařilo, pršet začalo až po závo-
dech při likvidaci centra závodu. 
Všichni byli spokojeni po příjemném odpo-
ledni stráveném při sportování v horské pří-
rodě. Poděkování patří všem účastníkům, 
pořadatelům a sponzorům (KH kraj, město 
Trutnov, Vella Trutnov). Akce byla fi nančně 
podpořena z Programu regionálních soutěží 
pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji 
pro rok 2018.
Výsledky a fotografi e ze závodu na www.
spstrutnov.cz  

Milan Rejmont
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Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,  
Vrbová 459, Trutnov 
(v Poříčí naproti Kaře přes most a doprava)
e-mail: utulek@trutnov.cz, tel.: 603 872 653 
(v prac. dny), 731 143 002 (víkend)
informace: Odbor ŽP MěÚ, p. Hejna, 
tel.: 499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz

Úplnou nabídku útulku včetně podrobnějších 
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

18_047

18_069

Ve dnech 7. a 8. 6. 2018 se v Trutnově konalo Finá-
le poháru „Aquatlon do škol“ a „Para Aquatlon 
do škol“ 2018. Akce byla vypsaná pro žáky ZŠ a SŠ 
v kategorii jednotlivců. Tuto vrcholnou akci pořáda-
li pedagogové ze ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 
38, ve spolupráci s ČTA. Nominační kritéria splnili 
a do mistrovského závodu se následně prezentovali 
nejlepší závodníci z celé ČR. 
První den soutěže se v krytém plaveckém bazénu 
uskutečnila plavecká část. Naměřené časy nasvědčo-
valy, že cenné kovy se budou brát pouze za špičko-
vé výkony. Jen pro představu v kategorii IV. chlapci 
zaplaval Jakub Marek ze Sportovního gymnázia 
Ludvíka Daňka z Brna na 100 m VZ čas 1:01,40 mi-
nuty! Druhý den se uskutečnila běžecká část na at-
letickém stadionu. I na atletickém oválu byly zazna-
menány kvalitní běžecké výkony. Za zmínku stojí čas 
6:15,54 minuty na 2000 m, který zaběhl v kategorii 
V. chlapci Michal Macháček ze SPŠ Tábor. 
O mistrovských titulech rozhodly až součty časů 
z plavecké a běžecké části závodu. Zlaté medaile 
z Finále poháru „Aquatlon do škol“ 2018 vybojovali:
Kategorie I. D: Jenčíková Anna, ZŠ Tábor, Zborovská 
2696
Kategorie I. CH: Prášek Luca Samuel, ZŠ kpt. Jaroše, 
Trutnov
Kategorie II. D: Dolejšová Sára, ZŠ a MŠ Chodov, 

Praha
Kategorie II. CH: Prášek Nello Daniel, ZŠ kpt. Jaroše, 
Trutnov
Kategorie III. D: Kašparová Kateřina, ZŠ kpt. Jaroše, 
Trutnov
Kategorie III. CH: Homola Jakub, ZŠ a MŠ Sezimovo 
Ústí
Kategorie IV. D: Barvínková Adéla, ZŠ V Domcích, 
Trutnov
Kategorie IV. CH: Kostlán Robert, ZŠ a MŠ Sezimovo 
Ústí
Kategorie V. D: Pěničková Anežka, VOŠ a SZŠ, Trut-
nov
Kategorie V. CH: Macháček Michal, SPŠ Tábor
Kategorie TRI 2, CH: Januš Petr, ZŠ kpt. Jaroše, Trut-
nov
Nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích, kteří 
se umístili na stupních vítězů, obdrželi medaile, di-
plomy a věcné ceny. Vítězové si navíc z Trutnova od-
vezli tituly mistrů ČR v aquatlonu ZŠ a SŠ pro školní 
rok 2017/2018. Akce by se neuskutečnila bez podpo-
ry: Česká triatlonová asociace, fi rma CASIA spol. s r. 
o., město Trutnov, KOLA u kostela Trutnov a Hotel 
Patria Trutnov.

Mgr. Petr Karajanis, DiS.

Na sobotu 9. 6. jsme chystali již pátý ročník zá-
vodu v prostředí krásného městského lesoparku 
na Paradráze. Díky Lesům a parkům Trutnov jsme 
měli trávník na hřišti vystříhaný, jako kdyby se zde 
měla konat anglická Premier league. Závodním 
dnem provázela moderátorka Rádia Černá hora 
Martina Adamů a sportovní znalec Luboš Toman. 
Parné počasí, bylo narušeno poobědovým deštěm, 
a tak měli dobíhající závodníci na nejdelší trati 
o osvěžení postaráno. Závodu se letos zúčastnily 
necelé čtyři stovky běžců. Dopolední program pa-
třil nejmladším sportovcům, ti soutěžili na tratích 
100, 400, 800 a 1600 metrů. Všechny dětské kate-
gorie startovaly zdarma, přesto každé ze 150 star-
tujících dětí v cíli obdrželo medaili, lahev na pití 
s logem závodu, pitíčko Capri Sonne a od ABB 
nanuk. Dospělí si vybírali trať ze tří délek: 5 km, 
10 km anebo závod na čtyři kola 20 kilometrů. 
V pravé poledne starosta města Mgr. Ivan Adamec 
odstartoval nejdelší závod. Mezi půlmaratonskými 
běžci byl mimo jiné i běžec na lyžích v seriálu Vi-
sma Ski Classics závodící za Vltava Fund Craft Team 
Jiří Ročárek. Umístil se na druhém místě za Pavlem 
Brýdlem z Olfi n Car/Mizuno, který byl v cíli v čase 
1:18:18. Nejrychlejší ženou byla žacléřská Lucie 
Luštincová z týmu Adidas Outdoor Team, která 
zdolala trať za 1:39:19. Z našich závodníků se po-
vedlo Tomáši Peškovi vybojovat 4. místo, 6. skončil 
Aleš Zlámal, 16. byl Jan Haas, 27. Karel Šesták. 
Velkých úspěchů se dočkal organizátor závo-
du Kasper – Swix Team, a to když na desetiki-
lometrové trati zvítězil Jan Hruška v čase 39:32, 
na třetím místě ho doplnil kolega Tomáš Veber, 
pátý byl Pavel Vozka a devátý Adam Prášek. Na 
19. příčce doběhl Petr Krákora. První ženou byla 
běžkařka Adéla Boudíková Vltava Fund Craft 
Team a na stupně vítězů ji doprovodila závodnice 
z pořádajícího týmu Eva Stoklasová. 
Nejpočetnější startovní pole přilákala pětikilo-
metrová trať, na ni se vydala stovka běžců. První 

v cíli se po 19 minutách a 12 vteřinách objevil trut-
novský atlet Matěj Zima, o pouhé tři a půl minuty 
později doběhla první žena, kterou byla Jana Le-
blochová z Olfi n Car Ski Teamu. Mezi ženami do-
běhla na bramborové pozici Petra Šípková, o tři 
příčky za ní doběhla Pavla Holubová, 14. Andrea 
Žabčíková, 25. Lada Vozková. Bronzovým místem 
se blýskl Michael Mráz. Závod si hezky užil i sed-
mý v cíli Petr Holub: „Trať je tady krásná, pěkné 
cesty, pestrý profi l a navíc se mi dobře běželo, tak-
že jsem se sebou spokojen.“ 
Součástí závodu je Memoriál Tomáše Dutky, který 
je určený pro zaměstnance ABB a je věnovaný pa-
mátce tragicky zesnulého kolegy. Závod se poved-
lo organizátorům dobře připravit i díky podpoře 
města Trutnova a zejména regionálních fi rem 
ABB, Kasper, s. r. o., Autostyl, a. s., Pivovar Krako-
noš, Lesy a Parky Trutnov, VaK. Těšíme se na Vás 
zase za rok!
Půlmaraton: Muži: 1. Pavel Brýdl Olfi n Car/Mizuno 
1:18:18, 2. Jiří Ročárek Vltava Fund Team 1:27:24, 
3. Marek Švec Syrovínský běh 1:28:49
Ženy: 1. Lucie Luštincová Adidas Outdoor Team 
1:39:19, 2. Svatoslava Kacířová Cobram Team 
1:40:09, 3. Markéta Zeisková Rajbas klub Náchod 
1:46:05
10 km: Muži: 1. Jan Hruška Kasper – Swix Team 
39:32, 2. Oldřich Schejbal Rafans Team 41:45, 
3. Tomáš Veber Kasper – Swix Team 42:52. 
Ženy: 1. Adéla Boudíková Vltava Fund Team 
44:26, 2. Eva Stoklasová Kasper – Swix Team 48:55, 
3. Markéta Pechová Trutnov 55:43. 
5 km: Muži: 1. Matěj Zima Atletika Trutnov 19:12, 
2. Čeněk Augusta SK Nové Město n/M 19:34, 
3. Michael Mráz Kasper – Swix Team 19:52
Ženy: 1. Jana Leblochová Olfi n Car Ski Team 22:50, 
2. Marcela Nývltová Olfi n Car Ski Team 24:11, 
3. Daniela Tylšová Triatlon Team Trutnov 26:11

Petra Šípková

Trutnov hostil Finále poháru „Aquatlon do škol“ 2018

ABB trutnovský půlmaraton s rekordní účastí takřka 400 účastníků

Formace ReBels teamu mají 
další titul z  pražské Lucerny 
a druhé prvenství ze závodů 
ve Rtyni

Taneční oddíl ReBels team zaznamenal obrovský 
úspěch. Na mezinárodních závodech MIA festival 
Děti Fitness 1. 6. 2018 v pražské Lucerně obhájil 
počtvrté  v řadě evropské tituly v kategorii roken-
rol. Trutnovský klub se musel do evropského fi nále 
kvalifi kovat z dubnového závodu v Brandýse nad 
Labem. Dívky neponechaly nic náhodě a obě for-
mace rokenrolu The ReBels a ReBelky postupovaly 
přímo z prvních míst. V Hradci Králové se kvalifi ko-
vala další naše rokenrolové  formace, ReBelky junior 
a MiniReBeLky, která v obou kategoriích vyhrála. 
Evropská kvalifi kace probíhala od ledna do května 
v několika městech ČR, Polska, Německa, Slovenska, 
Chorvatska atd., do fi nále se vždy dostanou první 
tři týmy v každé kategorii v daném kraji. Velké fi ná-
le probíhalo v Lucerně šest dní. Oddíl ReBels team 
se utkal se svými soupeři v pátek 1. 6. V dopolední 
části fi nálové soutěže si ReBelky junior vytancovaly 
2. místo a MiniReBeLky 4. místo. V odpolední části 
nastoupily v kategorii senior formace ReBelky a zís-
kaly 2. místo a The ReBels   si 1. místem vybojovala 
evropský titul v kategorii rokenrol. 
Dalším obrovským úspěchem byly závody ve Rtyni 
2. 6. 2018, na kterých se ReBels team stal nejúspěš-
nějším účastníkem a zvítězil ve dvou kategoriích 
Zumby. Výsledky závodů: Formace Zumba A team 
Adam a jeho holky 1. místo ze 7 účastníků, Hip 
Hop Just dance Kids 2. místo, Formace MiniReBelky 
3. místo ze 7 účastníků, Rokenrol Duo Kája a Viki 
1. místo z 5 účastníků, Formace B team Zumba 
Andílci 4. místo z 8 účastníků, Duo rokenrol Verča 
a Máťa 2. místo z 5 účastníků. ReBels team děkuje 
za podporu ZŠ Mládežnická KZČ Eldorádo, městu 
Trutnovu, Trutnovinkám a rodičům za podporu 
a přízeň. ReBels team pořádá v létě od 17. 8. do 
29. 8. taneční kemp pro děti 4 - 25 let. V případě zá-
jmu kontakt na stránky www.rebelsteam.cz, mobil 
725 960 971. 
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