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Shrnutí předpokládaných termínů akcí uvedených v obecně závazné vyhlášce č. 1/2018, o nočním klidu
Předpokládané termíny akcí v roce 2018 pro které je vymezena doba nočního klidu od 00:00 do 06:00
Předpokládaný termín omeNázev akce
Pořadatel
Popis akce
zení doby nočního klidu
Již tradiční „opening“ sezóny budou provázet testy kol,
průvodcované jízdy po trailech i okolí, slavnostní otevření
2 nových trailů a večer koncert živé hudby do 24:00.
Otevření sezóny 2018
noc z 31.03. na 01.04.
Trutnov Trails, z. s.
Zázemí bude zřízeno na horních terasách Popílkového
jezera, v případě nepříznivého počasí ve Lhotecké hospodě.
Pálení čarodějnic – oslanoc z 30.04. na 01.05.
různé osoby
Tradiční oslavy
vy Filipojakubské noci
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 proVeronika Scholzeová,
Trutnovský Majáles
noc z 11.05. na 12.05.
gramu se zapojí spousta škol. Každá škola by měla ve
Trutnov
volném čase mezi kapelami nějakým způsobem předvést
svou školu či ukázat, co se na ní dá vidět a naučit.

„Už ho nesou“

noc z 05.05. na 06.05.

Trutnovské vinařské
slavnosti

noc z 26.05. na 27.05.

Cirk-UFF

noc z 30.05. na 31.05.
noc z 31.05. na 01.06.
noc z 01.06. na 02.06.
noc z 02.06. na 03.06.

PIVOFEST

noc z 09.06. na 10.06.

Naděje fest

noc z 16.06. na 17.06.

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.
Již 14. ročník tradiční ochutnávky kvalitních vín nejen
z českých a moravských sklepů spojené s poslechem dobPřátelé dobrého vína, z. s.
ré 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
Společenské centrum
z českého prostředí a předvést i progresivní zahraniční
Trutnovska pro kulturu a
soubory, které určují směr vývoje současného cirkusu a
volný čas
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. Už 15 let se Pivofest
v Trutnově těší oblibě tisíců návštěvníků, kteří za slavnostmi míří do města nezřídka i z více než sto kilometrů
vzdálených míst v republice. Velká část těchto diváků je i
Savage Company, s. r. o.
z Trutnova. Ať už na pivo, hudební program, setkání
s přáteli, nebo na vše, co tradiční událost druhou červnovou sobotu nabízí.
Jiří Hučko, Ing. Renáta
Charitativní akce: Festival rockových kapel s doprovodným
Portlová, Rekreační areál
programem. Výtěžek jde na podporu vážně nemocným
Dolce
dětem se svalovou dystrofií duchenova typu.
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Závody dračích lodí

noc z 23.06. na 24.06.

Josef Pokorný,
Rekreační areál Dolce

Dolce fest

noc z 30.06. na 01.07.

Josef Pokorný,
Rekreační areál Dolce

Garage párty

termíny budou upřesněny
během roku - duben, přelom
října a listopadu, vánoční období

Společenské centrum
Trutnovska pro kulturu a
volný čas

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.
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. V poslední době se na ní představují především trutnovská uskupení jako Colorsound Systém, Trautenberk Squad a 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.

Předpokládané termíny akcí v roce 2018 pro které je vymezena doba nočního klidu od 00:00, od 02:00, nebo do 03:00 do 06:00

Obscene Extreme Festival

Trutnoff Open Air

noc z 18.07. na 19.07.
noc z 19.07. na 20.07.
noc z 20.07. na 21.07.
noc z 21.07. na 22.07.
noc z 22.07. na 23.07.

noc z 09.08. na 10.08.
noc z 10.08. na 11.08.
noc z 11.08. na 12.08.
noc z 12.08. na 13.08.

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.

Geronimo, s. r. o.

Tradiční festival konaný na Bojišti

Stránka 3 z 4

nebo
noc z 16.08. na 17.08.
noc z 17.08. na 18.08.
noc z 18.08. na 19.08.
noc z 19.08. na 20.08.
bude upřesněno

Termíny v roce 2018 pro které je vymezena doba nočního klidu od 23:00 do 06:00
noc z 29.06. na 30.06.
noc z 04.07. na 05.07.
noc z 05.07. na 06.07.
noc z 06.07. na 07.07.
noc z 07.07. na 08.07.
noc z 13.07. na 14.07.
noc z 14.07. na 15.07.
noc z 27.07. na 28.07.
noc z 28.07. na 29.07.
noc z 03.08. na 04.08.
noc z 04.08. na 05.08.
noc z 10.08. na 11.08. nebo noc z 17.08. na 18.08. – bude upřesněno v závislosti konání akce Trutnoff Open Air
noc z 11.08. na 12.08.
noc z 18.08. na 19.08.
noc z 24.08. na 25.08.
noc z 25.08. na 26.08.
noc z 31.08. na 01.09.
noc z 01.09. na 02.09.
Tento dokument bude Městský úřad Trutnov v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018, o nočním klidu, aktualizovat dle informací pořadatelů výše uvedených akcí.

Stránka 4 z 4

