MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
Odbor Kancelář MěÚ
oddělení komunikace

Evidenční číslo:

…..

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Iva Trávníčková
499 803 104
travnickova@trutnov.cz

Datum:

14.03.2019

Shrnutí předpokládaných termínů omezení doby nočního klidu dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o nočním klidu
Předpokládaná omezená doba nočního klidu
v noci z 27.04. na 28.04.
v době od 00:00 do 06:00
v noci z 30.04. na 01.05.
v době od 00:00 do 06:00

v noci z 03.05. na 04.05.
v době od 00:00 do 06:00

Název akce

Pořadatel

Popis akce

Cyklistické závody Enduro TT

Trutnov Trails, z. s.

Tradiční cyklistické závody pořádané na Zimním stadionu
v Trutnově s venkovním doprovodným programem.

Pálení čarodějnic – oslavy
Filipojakubské noci

různé osoby

Tradiční oslavy

„Už ho nesou“

Tradiční městské slavnosti zaměřené na rodiny s dětmi
konané na Krakonošově náměstí a v přilehlém centru města. Dračí slavnosti, se konají od roku 2006, vždy na počátku měsíce května. Slavnosti originálním způsobem seznamují návštěvníky s bohatou trutnovskou mytologií a
přitahují pozornost tisíců návštěvníků. Dny plné všelidové
Trutnov – město draka, z.s.
zábavy, při kterých si samozřejmě přijdou na své i naši
nejmenší, vrcholí večerním průvodem a vyzdvižením šestimetrového draka na věž Staré radnice. Účastníci průvodu, ale i přihlížející prožívají magickou atmosféru, jak to
popisují staré pověsti. Kovový drak je na věži k vidění až
do přelomu září a října.

v noci z 10.05. na 11.05.
v době od 00:00 do 06:00

Trutnovský Majáles

Za pořadatele
Karin Miháliková,
Trutnov

v noci z 18.05. na 19.05.
v době od 23:00 do 06:00

Letní kino na Bojišti

Bojiště s. r. o.
Roman Dorňák

v noci z 24.05. na 25.05.
v době od 23:00 do 06:00

Letní kino na Bojišti

Bojiště s. r. o.
Roman Dorňák

v noci z 25.05. na 26.05.
v době od 00:00 do 06:00

Trutnovské vinařské slavnosti

Přátelé dobrého vína, z. s.

Cirk-UFF

Společenské centrum
Trutnovska pro kulturu a
volný čas

PIVOFEST

Savage Company, s. r. o.

v noci z 30.05. na 31.05.
v době od 00:00 do 06:00
v noci z 31.05. na 01.06.
v době od 00:00 do 06:00
v noci z 01.06. na 02.06.
v době od 00:00 do 06:00
v noci z 02.06. na 03.06.
v době od 00:00 do 06:00
v noci z 08.06. na 09.06.
v době od 00:00 do 06:00

Jako každý rok se opět uskuteční květnová studentská
slavnost. Jsou zváni všichni studenti a celá veřejnost, která
hromadně oslaví příchod jara. Vstupné je zdarma. Do programu se zapojí spousta škol. Každá škola by měla ve
volném čase mezi kapelami nějakým způsobem předvést
svou školu či ukázat, co se na ní dá vidět a naučit.
Obnova tradičního promítání v letním kině na Bojišti již
v sezóně 2019.
Přínos – oživení letního kina vítá naprostá a drtivá většina
obyvatel Trutnova a okolí. Využití stále funkčních promítacích zařízení a nepřenosný zážitek ze shlédnutí kvalitních
titulů v překrásném prostředí přírodního areálu a
z původních 35mm pásů jsou jenom jedněmi z mnoha
předností tohoto záměru a pokusem o zachování tradiční
hodnoty české kinematografie v dnešní digitální době.
Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje pouze na areál
letního kina na Bojišti.
Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje pouze na areál
letního kina na Bojišti.
Již tradiční ochutnávky kvalitních vín nejen z českých a
moravských sklepů spojené s poslechem dobré muziky
konané na Krakonošově náměstí. Bohatý hudební program, soutěž o Dračí víno.
Cirk-UFF je mezinárodní festival nového cirkusu, jehož
první ročník proběhl v roce 2011. Během své krátké existence si získal značné renomé nejen v ČR, ale i v zahraničí. Cílem je každoročně přivést do Trutnova to nejlepší
z českého prostředí a předvést i progresivní zahraniční
soubory, které určují směr vývoje současného cirkusu a
pouličního umění. Festivalu je pravidelně vyhrazen více či
méně prodloužený první víkend v červnu. Vybraná představení se konají v Uffu. Další vystoupení se konají v šapitó u Uffa nebo na prostranství přímo před Uffem tak, aby
do festivalu byla vtažena široká veřejnost.
Festival piva s hudební produkcí. Pivofest se v Trutnově
těší oblibě tisíců návštěvníků, kteří za slavnostmi míří do
města nezřídka i z více než sto kilometrů vzdálených míst
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v noci z 14.06 na 15.06.
v době od 01:30 do 06:00
Festival Jazzu a Kávy
noc z 15.06. na 16.06.
v době od 01:30 do 06:00

v noci z 22.06. na 23.06.
v době od 00:00 do 06:00

v noci z 28.06. na 29.06.
v době od 23:00 do 06:00

Závody dračích lodí

Josef Pokorný,
Rekreační areál Dolce

(V tento den zároveň probíhá
akce letní kino na Bojišti)

(Bojiště s. r. o.
Roman Dorňák)

Žádná akce
Dolce fest

v noc z 29.06. na 30.06.
v době od 00:00 do 06:00

termíny budou upřesněny
během roku (max. 4 noci)
v době od 00:00 do 06:00

Bojiště s. r. o.
Roman Dorňák

(V tento den zároveň probíhá
akce letní kino na Bojišti)

Garage párty

Josef Pokorný,
Rekreační areál Dolce
(Bojiště s. r. o.
Roman Dorňák)
Společenské centrum
Trutnovska pro kulturu a
volný čas

v republice. Velká část těchto diváků je i z Trutnova. Ať už
na pivo, hudební program, setkání s přáteli, nebo na vše,
co tradiční událost druhou červnovou sobotu nabízí.
Festival se bude konat v areálu na Bojišti v Trutnově ve
dnech 14. – 15. 6. 2019 a jedná se o nevšední formát festivalu, který se zaměřuje především (jak už název napovídá) na fenomén kávy, kavárnictví a pražíren a také na
hudbu dotýkající se jazzu a jeho fúzí. Myšlenkou této události je si užít kvalitní společenskou událost v magickém a
legendárním prostředí přírodního areálu, která bude reflektovat vzrůst a kvalitu kávové kultury u nás stejně jako existenci a práci mnoha oblíbených pražíren a kaváren napříč
Českou republikou.
Přínos – formát této akce je novou záležitostí a již nyní
máme pozitivní ohlasy také z nedalekého Polska a
z různých koutů ČR. Přeshraniční spolupráce a zvýšený
zájem návštěvníků festivalu o různé služby ve městě jsou
jasným přínosem pro Trutnov a jeho obyvatele.
Sportovně-kulturní akce pořádaná v areálu Dolce. Jedná
se o celorepublikové závody dračích lodí, do kterých se
však převážně zapojují posádky z místa, kde se závody
konají. Připraven je celodenní program se spoustou doprovodných akcí pro dospělé i děti, včetně možnosti projet
se na dračích lodích, hudba po celý den, v sobotu večer
vystoupení kapel.
Omezení doby nočního klidu je z důvodu letních prázdnin
Festival místních kapel v areálu Dolce. Součástí festivalu
je také program pro děti – různé soutěže a zábava. Na
festival je vstup zdarma. Akci navštěvuje široká veřejnost a
také návštěvníci kempu. Akce svým provedením oživuje
nabídku kultury v Trutnově.
Garage party v podzemním parkovišti Uffa se staly už jakousi tradicí. První Garage party se uskutečnila v rámci
dnes již mezinárodně respektovaného festivalu Cirk-UFF
v roce 2011. Představují se na ní především trutnovská
uskupení jako Colorsound Systém, Trautenberk Squad a
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Combain Company a další. Hlavním cílem akce je otevřít
Uffo (byť jen v jeho „podzemní“ části) skupině lidí, která by
do něj jinak hledala cestu těžko, která jej může považovat
za příliš oficiální a tudíž nezajímavé. Setkávání na Garage
party tyto předsudky a bariéry boří.
v noci z 03.07. na 04.07.
v době od 02:00 do 06:00
v noci z 04.07. na 05.07.
v době od 03:00 do 06:00
v noci z 05.07. na 06.07.
v době od 03:00 do 06:00

Obscene Extreme festival

v noci z 06.07. na 07.07.
v době od 03:00 do 06:00

Obscene Extreme, s. r. o.

Přehlídka nejtvrdších kapel světa na Bojišti. Na festival,
který charakterizuje přátelská atmosféra a tolerance, se
sjíždějí návštěvníci z České republiky, ale i zahraniční.
Festival je mezi vyznavači tvrdé muziky dobře znám. Kromě poslechu kapel si můžete na festivalu zasoutěžit
v různých disciplínách. K dispozici je zdarma i koutek pro
děti.

v noci z 07.07. na 08.07.
v době od 00:00 do 06:00
v noci z 12.07. na 13.07.
v době od 23:00 do 06:00
Žádná akce

Omezení doby nočního klidu je z důvodu letních prázdnin

Žádná akce

Omezení doby nočního klidu je z důvodu letních prázdnin

Žádná akce

Omezení doby nočního klidu je z důvodu letních prázdnin

v noci z 13.07. na 14.07.
v době od 23:00 do 06:00
v noci z 19.07. na 20.07.
v době od 23:00 do 06:00
v noci z 20.07. na 21.07.
v době od 23:00 do 06:00
v noci z 26.07. na 27.07.
v době od 23:00 do 06:00
v noci z 27.07. na 28.07.
v době od 23:00 do 06:00
v noci z 02.08. na 03.08.
v době od 23:00 do 06:00

Žádná akce
Omezení doby nočního klidu je z důvodu letních prázdnin
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v noci z 03.08. na 04.08.
v době od 23:00 do 06:00
v noci z 09.08. na 10.08.
v době od 23:00 do 06:00
Žádná akce

Omezení doby nočního klidu je z důvodu letních prázdnin

Žádná akce

Omezení doby nočního klidu je z důvodu letních prázdnin

Artu Kus Festival

Festival se bude skládat z programu probíhajícím na 3
scénách:
1. Hudební scéna – v srdci přírodního amfiteátru zahrnuje
vybraná a kvalitní hudební seskupení různých stylů.
2. Divadelní a experimental scéna – většina programu této
scény se bude odehrávat v magickém prostoru hrubé železobetonové stavby uvnitř areálu tzv. „Skleníku“, který
nebyl nikdy skutečně dokončen k funkčnímu stavu svého
účelu, ale poskytuje dokonalý prostor pro zamýšlená představení. Program bude probíhat převážně v odpoledních a
večerních hodinách.
3. Kreativní scéna – v rámci programu můžete očekávat
řízený program probíhající převážně během dne. Půjde o
postupnou prezentaci jednotlivých děl umístěných v areálu
a také o představení jednotlivých workshopů, kterých se
mohou návštěvníci během festivalu libovolně účastnit. Půjde třeba o animovanou tvorbu (bude se např. vytvářet
festivalový krátký film za pomoci diváků), stone balancing,
keramiku, sklo, dřevo, atd. Ale také se návštěvníci budou
moci těšit na kresba live show, instalace všeho druhu, večerní a noční projekce a videomaping a na přítomnost
mnoha dalších kreativních odvětví. Účast přislíbili mnozí
významní a také veřejnosti méně známí umělci a umělecké skupiny. Před samotným festivalem bude probíhat týdenní plenér, který bude volně přístupný veřejnosti, a na

v noci z 10.08. na 11.08.
v době od 23:00 do 06:00
v noci z 16.08. na 17.08.
v době od 23:00 do 06:00
v noci z 17.08. na 18.08.
v době od 23:00 do 06:00

v noci z 22.08. na 23.08.
v době od 03:00 do 06:00
v noci z 23.08. na 24.08.
v době od 03:00 do 06:00
v noci z 24.08. na 25.08.
v době od 03:00 do 06:00
v noci z 25.08. na 26.08.
v době od 00:00 do 06:00

Bojiště s. r. o.
Roman Dorňák
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kterém budou vybraní tvůrci z různých oblastí tvořit a
“zdobit“ areál různými instalacemi, přípravou projekcí a
např. landartovými zásahy do areálu. Dále se budou připravovat workshopy a jednotlivé zóny festivalu. Počítá se
také například s kempem, parkovacími zónami, vybraným
a kvalitním občerstvením a s možností neuzavírat areál po
dobu celého festivalu.
Přínos – tento festival je naším největším produkčním počinem a volným pokračovatelem tradice v oblíbeném termínu. Zvýšený odbyt v oblasti cestovního ruchu, pro poskytovatele různých služeb a drobné prodejce v Trutnově
budou vítaným navázáním na dřívější festivaly. Chceme
vrátit Trutnov na kulturní mapu ČR a tato originální událost, která jde za hranice běžného „pobavení se“, útočí na
tvůrčí a zájmové zaměření pro všechny věkové skupiny.
v noci z 30.08. na 31.08.
v době od 23:00 do 06:00
Žádná akce

Omezení doby nočního klidu je z důvodu letních prázdnin

v noci z 31.08. na 01.09.
v době od 23:00 do 06:00
v noci z 05.10. na 06.10.
v době od 02:00 do 06:00

Rýbrcoul duch hor

v noci z 31.12. na 01.01.
doba nočního klidu není
vymezena

Oslavy příchodu nového roku

RÝBRCOUL DUCH HOR,
z. s.
Jan Duduš

Další ročník celodenní kulturní akce, která končí hudební
produkcí ve vnitřních i venkovních prostorech dvanácti
vybraných restaurací.

Pořadatel

Popis akce

Josef Pokorný,
Rekreační areál Dolce

Večery s živou hudbou jsou jedním z bodů v prázdninovém
týdenním programu, který v kempu každoročně pořádáme
jak pro hosty ubytované v kempu, tak i pro širokou veřejnost z Trutnova a okolí. Každý sobotní večer vystupuje jiná
hudební kapela na venkovním pódiu, vstupné je zdarma.

Další termíny pro Rekreační oblast Dolce
Předpokládaná omezená doba nočního klidu
v noci z 13.07. na 14.07.
v době od 00:00 do 06:00
v noci z 20.07. na 21.07.
v době od 00:00 do 06:00

Název akce
Hudební léto na Dolcích
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v noci z 27.07. na 28.07.
v době od 00:00 do 06:00
v noci z 03.08. na 04.08.
v době od 00:00 do 06:00

Máme pozitivní ohlasy od návštěvníků. Lidé oceňují, že je
na Dolcích pravidelný kulturní program a mají kam vyrazit
za zábavou.
Zkrácená doba nočního klidu se vztahuje na rekreační
oblast Dolce v části města Oblanov.

v noci z 10.08. na 11.08.
v době od 00:00 do 06:00
.
v noci z 17.08. na 18.08.
v době od 00:00 do 06:00
v noci z 31.08. na 01.09.
v době od 00:00 do 06:00
Tento dokument bude Městský úřad Trutnov v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019, o nočním klidu, aktualizovat dle informací pořadatelů výše uvedených akcí.
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