Fotbalový turnaj „O pohár ředitele“ Střední
průmyslové školy zná svého vítěze!
Pedagogové ze sekce tělesné výchovy při
Střední průmyslové škole, Trutnov, Školní 101,
připravili pro žáky 12. ročník mezitřídního
fotbalového turnaje. Celou akci od prvního
ročníku zaštiťuje svým jménem ředitel školy
Ing. Vladislav Sauer.
Pro letošní školní rok se do turnaje přihlásilo 20 týmů, které byly dle pravidel tvořeny
výhradně žáky jednotlivých tříd studijních
a učebních oborů. Týmy byly losem rozděleny do čtyř základních skupin, ve kterých
bylo 27. 12. 2014 sehráno celkem 40 utkání.
Do dalších bojů si zajistilo postup 8 nejlepších týmů. Fotbalový turnaj „O pohár ředitele“ vyvrcholil finálovými boji 2. 2. 2015, kdy
družstva sehrála systémem každý s každým
celkem 28 zápasů.
V konečném pořadí obsadil třetí příčku tým

žáků 4. ročníku Strojírenství – počítačová grafika. Druhé místo vybojovali žáci 3. ročníku
Nástrojař. Prvenství v turnaji s výraznou převahou získal tým žáků 2. ročníku Elektronické počítačové systémy. Vítězové během finálových bojů neprohráli jediný zápas, vstřelili
12 branek a ani jednou neinkasovali. Členové
vítězného týmu navíc získali všechna individuální ocenění. Nejlepším hráčem byl vyhlášen
Tomáš Horký, titul nejlepšího střelce vybojoval Lukáš Cvik a Ondřej Kacovský převzal cenu
pro nejlepšího brankáře.
O hladký průběh celého turnaje se starala
dvojice delegovaných rozhodčích Jan Andrýs
a Pavel Mlynář. Akce se konala za finanční
podpory Školního sportovního klubu Sprint
při Střední průmyslové škole.
Text a foto: Mgr. Petr Karajanis, DiS.

Nabídka opuštěných psů
Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,
Vrbová 459, Trutnov (v Poříčí naproti Kaře
přes most a doprava)
tel.: 603 872 653, e-mail: utulek@trutnov.cz
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna,
499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz
Úplnou nabídku útulku včetně podrobnějších
informací najdete na webových stránkách
města: http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/utulek-pro-opustene-a-zatoulane-psy
Návštěvní doba:
pondělí 13.00 – 16.00 hod.
středa
13.00 – 16.00 hod.
sobota 11.00 – 13.00 hod.
Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jinou
dobu.
Pro případné dárce finanční hotovosti máme
č. ú. 6015-124601/0100 VS 288 u Komerční
banky v Trutnově.
Od 1. 1. 2013 můžeme (v případě volné kapacity) fungovat i jako hotel pro psy.
Jiří Hejna
odbor životního prostředí
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Světový pohár FIS Masters
Cup zavítá i letos do Pece
pod Sněžkou
11. ročník divácky oblíbeného světového poháru
Pec pod Sněžkou 7. - 8. 3. 2015
Slalom a obří slalom na Javoru
Vyhlášení výsledků a párty v hotelu Horizont
I letos hostí město Pec pod Sněžkou závod
světového poháru ve sjezdovém lyžování FIS
Masters Cup 2015. Aktuální sněhové podmínky jsou vynikající a vše nasvědčuje tomu, že takové budou i začátkem března, kdy se zde pojede již 11. ročník tohoto divácky atraktivního
lyžařského klání. V sobotu 7. 3. je na programu
slalom a v neděli 8. 3. následuje obří slalom.
Oba závody se jedou na sjezdovce Javor, která je díky místnímu SkiResortu vždy ve skvělé
kondici. Vedle města Pec pod Sněžkou a SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC je tradičním partnerem této akce i známý hotel Horizont.

Historie konání FIS Masters Cup v Peci sahá až
do roku 2008. Závodů se účastní muži i ženy
ve věku od 30 let ve věkových kategoriích odstupňovaných po 5 letech. V letošním ročníku
se očekává účast minimálně 200 závodníků
z více než 17 zemí světa včetně silného domácího zastoupení. Na seznamu najdeme i závodníky z exotických zemí, jako je Chile, Austrálie nebo Kazachstán. Přijedou i Američané,
ale hlavně Evropané, a to včetně Řeků, kteří
zde měli v loňském roce premiéru. Dorazit by
mohl i Peter Schröcksnadel, prezident Rakouské lyžařské asociace, dále Stafano Arnhold,
nový předseda Sub Committe FIS Masters, či
Rolando Galli, hlavní organizátor Mistrovství
světa Masters v Abetone v Itálii 2015. A v roli
nejvýše postaveného rozhodčího se představí
jedna z legend českého lyžování. Po Miloslavu Sochorovi bude letos funkci technického
delegáta FIS zastávat Bohumír Zeman, vítěz
prestižního závodu v kombinaci v Kitzbühlu
v roce 1981. Více informací na www.sjski.cz.
Iva Kárníková
SJ SKI s.r.o., OV FMC 2015
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