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1. MÍSTNÍ EKONOMIKA, PODPORA PODNIKÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH 
 
Podpora začínajících podnikatelů 

● Budeme dál rozvíjet úspěšné aktivity, které jsme pro malé podnikatele poslední 3 roky nastartovali. Z průzkumů Asociace malých a středních 
podniků vyplývá, že lidé, kteří zvažují podnikání, v 31 % případů nemají o podnikání představu a neví, kde hledat informace. Zároveň nemají 
dostatek sebedůvěry začít, což souvisí s tím, že nemají informace či sdílené zkušenosti. Aktivity podnikatelského centra budeme směřovat 
právě k těmto oblastem pomoci podnikatelům. 

● Budeme iniciovat jednání s Ministerstvem pro regionální rozvoj o vytvoření fondů na podporu podnikání v rámci jednotlivých měst. V zahraničí 
tyto fondy fungují a rádi bychom něco podobného měli v Trutnově. Mohli bychom pak začínajícím podnikatelů pomáhat v rozjezdech. 

Podnikatelské pracovní skupiny 
● Cestovní ruch, obchody v centru, řemeslníci a výrobci, začínající podnikatelé, ženy podnikatelky a tak dále. Oblastí podnikání je mnoho a každá 

řeší jiné problémy. Budeme proto s podnikateli a podnikatelkami v jednotlivých oblastech tvořit oborové pracovní skupiny a pořádat pravidelná 
setkání. Aktivní komunikace s lidmi o jejich problémech nám usnadní hledání způsobů a cest, jak jim ze strany města pomoci. 

Oživení centra města 
● Centrum je srdcem města a proto ve spolupráci s podnikateli a na náměty občanů budeme hledat cesty, jak ho oživit. Jedním z cílů je 

například vylepšení vánočních a výročních trhů tak, aby svojí pověstí a nabídkou lákaly do centra nejen místní, ale také návštěvníky ze širokého 
okolí. Budeme hledat i cestu, jak rozjet pravidelné farmářské trhy. 

● Budeme více podporovat místní aktivity, dobrovolníky, nadšence, podnikatele a využívat stávající spolky a struktury (dobrovolní hasiči, 
zahrádkáři, sportovní kluby atp.) 

Propojení základních a středních škol s praxí 
● Budeme ještě více propojovat studenty s praxí. Trutnovská Průmyslovka může být pro ostatní školy příkladem. Tyto aktivity však chceme 

výrazně prohloubit a rozšířit nejen do dalších středních škol, ale i do škol základních. Čím dříve dětem ukážeme praktické zkušenosti z 
reálného života a fungování firem a podnikatelů, tím lépe budou moci rozvíjet své zájmy a hledat budoucí životní cesty. 

● Ve spolupráci s vedením Královéhradeckého kraje navrhneme koncepci rozvoje trutnovských středních škol. Chceme dosáhnout stavu, kdy 
všechny studijní obory budou mít dobré jméno a děti a rodiče se nebudou stydět o nich přemýšlet. Nechceme, aby byl učňák brán jako místo, 
které studuje jen “blbec”. Každý obor je pro společnost potřebný a učňovské obory čím dál víc. 

Vytváření pracovních a podnikatelských příležitostí 



● Pokud chceme opět začít navyšovat počet obyvatel, základní podmínkou budou pracovní či podnikatelské příležitosti. Vedle podpory malých 
podnikatelů budeme spolupracovat i s velkými zaměstnavateli. 

● Zlepšováním kvality života a aktivní propagací Trutnova chceme pomoci místním zaměstnavatelům udržet současné zaměstnance a získat 
nové. Lidé se rozhodují podle různých priorit. Někdo hledá život mimo velkoměsto, jiný řeší dobré bydlení, třetí hledá kvalitní vzdělání pro své 
děti a čtvrtý kulturní či sportovní vyžití. Budeme pracovat na tom, aby toho u nás v Trutnově našli co nejvíce. 

Cestovní ruch - konečně kvalitní koncepce 
● Nastartujeme přípravu koncepce cestovního ruchu. Z komunikace s místními podnikateli v oboru víme, že koncepce a spolupráce je žádaná a 

hodně pomůže. Broumovsko, kdysi turistická pustina, se během posledních deseti let stalo výkladní skříní kvalitní práce s cestovním ruchem, 
který přináší velké příjmy. Trutnov má výjimečnou pozici v podhůří a toho budeme chtít využít. Do budoucna vidíme Trutnov jako centrum 
lokálního turismu s unikátními zážitky, kvalitními nabízenými službami a propojením mezi ubytovateli a provozovateli atraktivit, odkud se vyráží 
na cesty po okolí a na hory. 

● Město bude aktivním mediátorem a garantem rozvoje cestovního ruchu. Ve spolupráci s místními a dalšími partnery vytvoříme strategii tohoto 
rozvoje i plán pro její postupnou realizaci. 

● Chceme usilovat o další rozvoj Trutnova jako města tradic. K tomu patří rozvíjení a podpora výročních událostí i klasických sezónních akcí (Už 
ho nesou, Rýbrcoul, Čarodejnice, Den dětí atd.). 

 

2. ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Možnost výběru mezi klasickou a výukou dalšími možnostmi vzdělávacích metod 
● Umožníme rozšíření způsobu výuky o nové vzdělávací metody (například lesní školka, Montessori, Scio, Hejného metoda a další). Chceme dát 

rodičům a dospívajících studentům možnost volby mezi metodami vzdělávání od mateřské až po střední školu. Chceme rovněž iniciovat 
spolupráci mezi MŠ a ZŠ zajišťující návaznost. Naším cílem je mít v Trutnově co nejkvalitnější způsoby vzdělávání pro naše malé i dospívající 
děti, jelikož každému jednotlivci vyhovuje jiný způsob učení. Proto budeme s odborníky dlouhodobě vyhodnocovat úspěšnost studentů v jejich 
dalším vzdělávání i následném životě. 

Zakládání studentských rad a senátů 
● Podpoříme vznik Rady studentů jako samosprávné skupiny, která bude partnerem pro město. Každá základní a střední škola v ní bude mít své 

zástupce. Cílem je, aby trutnovští studenti, kteří nemají volební právo, měli své zástupce a mohli vyjádřit svůj názor. Chceme dát mladým 



studentům možnost rozhodování o věcech, které se jich přímo dotýkají. Zároveň se tím učí vnímat reálné problémy a překážky a pracovat s 
nimi. Cílem je vychovat sebevědomé a samostatné jedince, kteří mají chuť a vůli řešit problémy a rozvíjet nápady. 

Supervize pro ředitele a kantory, větší kooperace mezi školami, vnější podpora 
● Naším cílem je vnější aktivní podpora ze strany města. Iniciování dialogu mezi řediteli škol a školek i kolegy kantory. Novela školského zákona 

schválení v lednu minulého roku přináší spravedlivější financování škol bez ohledu na počet žáků. To pomůže odstranit vzájemnou rivalitu a 
usnadní případnou spolupráci mezi školami. Chceme, aby z dobrých nápadů těžili všichni žáci. 

● Oproti současnosti chceme mnohem důsledněji plnit doporučení rozsáhlé studie o školství na Trutnovsku, která je pro město zpracovaná a 
kde jsou ukázané nedostatky i vize. Proto rozšíříme činnost pracovních skupin představitelů škol a vedení měst a obcí. 

● Chceme, aby nejlepší zkušenosti a praxe z jednotlivých škol byly postupně rozšířené do všech dalších, aby rodiče věděli, že jejich nejbližší 
spádová škola je v základnu stejně dobrá jako všechny další. Tyto rozdíly jsou v současnosti dobře vidět například na přístupech k prvňáčkům. 
Některé školy se jim věnují mnohem víc než jiné a to pak u rodičů vyvolává oprávněný pocit, že ta jedna škola je mnohem lepší. 

● Pomůžeme ředitelům i učitelům dostávat do výuky více praxe. Budeme více podporovat propojení středních a základních škol s firmami a 
rozšiřovat projekty na podporu podnikatelských dovedností. Chceme pobízet a podporovat ředitele a kantory v hledání nových způsobů, jak 
pomoci studentům více pracovat v týmu či kriticky myslet a další podobné potřeby, které v následujících letech budou stále více zapotření. 
Projekty na tato témata probíhají v některých městech a my je chceme přitáhnout i k nám. 

Primární prevence rizikového chování 
● Budeme aktivně podporovat školy ve využívání Ministerstvem školství certifikovaných programů primární prevence rizikového chování (šikana, 

kyberšikana, návykové látky a závislosti, sexuální chování, kriminalita, finanční gramotnost a další), abychom děti lépe připravili pro život. 

 

 

 

 

 

 

 



3. URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DOPRAVA A INVESTICE 
 

Zřízení kanceláře městského architekta 
● Městský architekt je moderátor mezi oprávněnými ekonomickými zájmy investorů a oprávněnými zájmy občanů města. Tento vztah moderuje 

s důrazem na funkčnost veřejného prostoru a účelnost jeho využití. 
● Městský architekt se podílí na aktualizaci dlouhodobé strategie rozvoje města, jako specialista upozorňuje na potenciální problémy a otázky, 

které je třeba řešit. Dbá na soulad strategického plánu s ostatními rozvojovými dokumenty (př. územní plán; rozvojové plány jednotlivých 
integrovaných obcí). Řeší dodržování jednotného a koncepčního přístupu k rozvoji města včetně sjednocení reklamy v historickém jádru 
města. Pomáhá také investorům a majitelům nemovitostí v při formulaci jejich zájmů a plánů, tak aby byly v souladu se strategií města, tím jim 
napomáhá k rychlejšímu vyřízení stavebních povolení a dalších administrativních úkonů. 

Zásobník projektů a investičních akcí 
● Naším cílem je strategický, racionální a plánovaný rozvoj města, aby veřejné výdaje byly prováděny promyšleně a rovnoměrně v čase i místě. 

Každá městská organizace, škola, objekt s pečovatelskou službou či bytový fond ve vlastnictví města má jasnou prioritu a stav, na základě 
kterého se rozhoduje o pořadí, v jakém se bude investiční akce realizovat. Město pro tyto projekty využívá vícezdrojové financování a má své 
projekty připravené do takové podoby, která umožní adekvátně reagovat na případné dostupné finanční zdroje. 

Podpora dostupného bydlení 
● Podle Českého statistického úřadu je 1 450 000 domácností v ČR ohroženo chudobou a více než polovina vše obyvatel vynakládá na bydlení 

více než 30 % svých příjmů. 
● Chceme proto vytvořit pro Trutnov koncepci dostupného bydlení tak, aby se lidé mohli snáze dostat k vlastnímu bytu nebo k dostupné ceně 

nájmu. Možnou lokalitou je například pozemek u soudu či brownfieldy po zavřených továrnách. 
● Možná cesta je například PPP (Public Private Partnership), kdy se spojí město se soukromým sektorem a staví společně. Další možnost je 

model Baugruppe, kdy se spojí lidé sami a s pomocí projektanta připraví projekt. Mohou ušetřit až 25 % z ceny. Třetí možný způsob jsou 
bytová družstva. 

● Myslíme si, že město může být v aktivní v bytové výstavbě a nabízet svým občanům dostupné bydlení. Ve Vídni je většina nájemních bytů ve 
vlastnictví města a všichni jsou spokojeni, protože je dobrá kvalita i cena. 

Výstavba cyklostezek 



● Dokončíme plán páteřních cyklostezek, které budou propojovat všechny hlavní městské části bezpečnými trasami. Tento plán je třeba ladit ve 
spojení s plánem cykloturismu i v reakcí na dostavbu dálnice a následné výrazné změny v dopravě v Trutnově. 

● V souvislosti s rozvojem elektrokol chceme vytvořit ve spolupráci s podnikateli i síť dobíjecích stanic. 

Omezení dopravních zácp ve špičkách,řešení dopravy v centru a nedostatek parkovacích míst 
● Chceme omezit zácpy v hlavních ulicích města ve špičkách, nedostatek parkovacích míst v některých částech města a navrhnout efektivní 

řešení parkování a průjezdu centra. Víme, že to je velká výzva, ale chceme to zkusit. 
● Budeme proto pořádat veřejné diskuze a besedy s občany, podnikateli v centru a dopravními experty, abychom našli možná řešení a následně i 

výrazně většinový souhlas. 

Definování významných staveb 
● Po zkušenostech s demolicí historicky cenné školky firmy Haase (známá více jako Labyrint) je naším cílem definovat architektonicky nebo 

urbanisticky významné stavby v Trutnově, aby město mohlo podobným excesům zabránit. Města jako Jaroměř či Semily to již mají. U nás by to 
mohly být například Etrichova a Klugeho vila 

● Nejde nám o prohlášení za památky, neboť je současný památkový zákon problematický a vůči majitelům šikánózní. Naším cílem je, aby při 
rekonstrukcích byl přítomen autorizovaný architekt, který bude garantovat kvalitní provedení rekonstrukce a zachování hlavních 
architektonických prvků daných domů. Díky tomu budou zachovány i pro příští generace. 

 

 

4. OTEVŘENÁ RADNICE, DIGITALIZACE, OBČANSKÁ SPOLEČNOST 
Veřejné besedy o rozvoji města, velkých i malých aktivitách 

● Začneme s občany konečně mluvit. V každé městské části a pro každou hlavní oblast správy města (školství, sport, kultura, podnikání atd.) 
budeme nejméně jednou ročně pořádat veřejné besedy. Chceme s občany probírat naše i jejich nápady, abychom mohli vybrat to nejlepší a to 
pak v Trutnově připravit a zrealizovat. 

● Chceme, aby o hlavní městské vizi, kam město směřuje, každé velké investici či změně ve městě věděli občané dostatečně dopředu, aby byla 
dobře rozebraná a lidé s ní byli srozuměni. Chápeme, že s novinkami nemusí být spokojeni všichni, ale budou o nich vědět a mohou se tak na 
ně připravit. Nechceme, aby se v budoucnu opakovala situace z rekonstrukce Jiráskova náměstí, o které se část obyvatel dozvěděla až v den, 
kdy začalo kácení a jim před okny začaly padat k zemi první stromy. 



Nový web města a rozvoj mobilní aplikace 
● Vytvoříme nový moderní web města, který bude přehlednější a uživatelsky přístupnější. Přidáme na web další služby, aby si občané mohli co 

nejvíce služeb města zařídit z domova a omezili tak nutnost navštívit městskou radnici osobně na nutné minimum. 
● Budeme dál rozvíjet mobilní aplikaci města. Například aby Trutnováci měli v mobilu aktuální pozici autobusu MHD, na který se chystají jít, aby 

viděli, zda nemá třeba 15 minut zpoždění. 

Rozklikávací rozpočet, faktury a smlouvy na internetu 
● Příjmy a výdaje města, všechny faktury a smlouvy budou kompletně a hlavně přehledně na internetu, aby si každý občan města mohl dohledat, 

jak město hospodaří. Pro tyto funkce využijeme například projekt Cityvizor, který programuje sdružení měst pro své potřeby i ve formátu open 
source. 

● Budeme zveřejňovat všechna data, která město sbírá, aby je firmy i občané mohli využívat. Možnost veřejnosti zpracovávat městská BIG 
DATA, prospívají celé společnosti. Transparentnost a otevřenost se u nás stane běžným standardem, ne nějakou výjimečností. 

Participativní rozpočet 
● Tento složitý název znamená, že občané budou moci rozhodovat v hlasování, do kterých projektů či oprav má město investovat. 
● Radnice navrhne a připraví například 10 projektů, které budou celkem stát 10 milionů, ale peněz bude například 5 milionů. A občané vyberou, 

které projekty jsou pro ně důležité a které se tedy budou řešit první. Lidé vědí moc dobře, co je trápí a je třeba řešit. 

Obecní referendum 
● Pokud se ve městě vyvine situace, kdy bude třeba rozhodnout o nějaké zásadní otázce (například kontroverzní investice), budeme chtít aktivně 

využívat obecní referendum, aby mohli rozhodnout sami občané. 
● Zde budeme upřednosťovat co nejvíce racionální diskuzi založenou na faktech a číslech, které budeme dodávat neutrálně pro obě názorové 

strany a ne jen pro jednu. 

 

 

5. SOCIÁLNÍ VĚCI A OBČANSKÁ POMOC 
Vznik občanské poradny 



● Podpoříme vznikající občanskou poradnu, která je levným a snadno dostupným nástrojem k řešení řady problémů, se kterými se setkáváme v 
každodenním životě. Klíčový význam má v oblasti dluhového poradenství, protože v současné době je exekucemi jenom v Trutnově dotčeno 
přes 10 % obyvatel. Pomáhá i v oblastech bydlení, pojištění, pracovně právních vztahů i s problémy rodinnými. Občanská poradna slouží jako 
první pomoc, která poskytuje lidem základní poradenství a provází klienty složitými životními obdobími. Napomáhá tak tomu, aby se veškeré 
problémy řešily včas a nepřerostly do kritické fáze, kdy už jsou náklady na jejich řešení nesrovnatelně vyšší nejen pro dotčené lidi, ale i pro 
jejich okolí a město. 

Centrum duševního zdraví 
● Velmi aktivně podpoříme projekt Centra duševního zdraví, které významně zvýší kapacity a dostupnost odborné psychologické a psychiatrické 

pomoci. Poptávka po specializovaných psychologických službách na Trutnovsku totiž výrazně převyšuje naše aktuální možnosti. Kritická je 
pak situace zejména u dětí. V souvislosti s tím se zaměříme na finanční i nefinanční podporu, abychom pro Centrum získali více kvalitních 
specialistů. 

Dostupné bydlení 
● Zrealizujeme v praxi koncept dostupného bydlení, které zahrnuje jednak startovací a jednak sociální bydlení. Zejména se zaměříme na mladé 

začínající rodiny, seniory, matky samoživitelky, mladé lidi po opuštění dětských domovů, lidi bez domova. Individuálním přístupem a 
nastavením jasných pravidel zamezíme vytváření lokalit, kde se kumulují sociální problémy a obchoduje s chudobou. Přehodnotíme pravidla 
přidělování sociálních bytů - holobytů 

Denní centrum / nocléhárna 
● Podpoříme vznik denního centra / noclehárny pro lidi bez domova. Je to efektivní způsob, jak pomoci rychle vrátit do života a postavit 

navlastní nohy lidi, kteří se ocitli v mimořádně nepříznivé sociální situaci (Odchod z dětského domova z důvodu dosažení 18 let věku, 
rozvod/rozchod s partnerem, konflikty v rodině, zdravotní důvody. Díky včasnému záchytu nedojde k rozvoji nežádoucí sociální situace a k 
minimalizaci zátěže zdravotnických kapacit, sociálního systému nebo bezpečnostních složek. 

Regulace hazardu 
● Připravíme obecní vyhlášku regulující minimální vzdálenost heren od škol a dobu, po kterou mohou být otevřeny. 

 

 



6. KULTURA A SPOLEČENSKÉ AKCE 
Větší podpora regionálního umění, včetně ochotnických a amatérských spolků 

● Budeme výrazně podporovat místní projekty, ochotnické spolky a pořadatele akcí. Aktivnějším přístupem chceme pomoci vychovat a nechat 
rozvinout více kvalitních trutnovským umělců. Umožníme využití volných městských prostor i mimo centrum města pro pořádání 
společenských akcí, krátkodobé výstavy, koncerty místních kapel a další kulturní projekty. 

Podpora pořádání společenských a kulturních akcí i v okrajových částech města. 
● Prioritou jsou akce zaměřené na rodiny s dětmi. Chceme tlačit na částečnou decentralizaci venkovních nebo veřejných akcí zaměřených na 

rodiny (Svatomartinský lampionový průvod, Halloween, rozloučení s létem a jiné). Cílem je, aby konání takových akcí nebylo omezené pouze na 
centrum města, ale přiměřeně se rozprostřelo do dalších částí města. 

Architektonická soutěž na budovu kina Vesmír a její širší využití. Revitalizace kina Hvězda 
● Navrhneme moderní a smysluplné využití budovy kina a všech jeho prostor. 
● Kromě tradiční večerní filmové nabídky a nabídky filmů pro náročnější diváky chceme také rozšířit denní nabídku programů pro děti, zahrnující 

novou produkci i oblíbené starší pohádky a filmy pro děti za zvýhodněné vstupné. Takovouto víkendovou denní nabídku by mohla rozšířit 
speciální prázdninová nabídka také ve všední dny. 

● Ze zrekonstruovaného foyer kina chceme vytvořit prostor pro společenské setkávání k mimo promítání, s prostorem pro posezení, občerstvení 
a odpočinek. Chceme, aby prostor sloužil jako výstavní galerie pro studenty ZUŠ, jejich absolventské práce i kreativní projekty v průběhu 
školního roku. 

● V souvislosti s podporou kultury v okrajových částech města chceme také revitalizovat a znovu uvést do provozu kino Hvězda na Zelené 
Louce v Trutnově. Programová nabídka by se měla zaměřovat primárně na rodiny s dětmi a na mládež. 

Udržení stávajícího vysokého standardu v oblasti vysoké kultury 
● V oblasti velké kultury dělá město a jeho organizace UFFO velký kus práce a Trutnov je díky akci CIRKUFF známým a během několika dní 

festivalu vyhledávaným místem. I hudební a divadelní nabídka UFFO je dobrou a reprezentativní kolekcí kvalitních tuzemských souborů a 
představení. Laťka je nastavena vysoko a zkusíme ji ještě trochu zvýšit. 

 

 



 

7. SPORT DĚTÍ I DOSPĚLÝCH 
 

Definování koncepce rozvoje sportu 
● Znovu otevřít, upravit a doplnit strategický plán města pro oblast sportu. Plán se snaží vyhovět všem zájmům, ale nezaměřuje se konkrétně na 

detaily jednotlivých oblastí. 
● Do diskuze a budoucnosti sportu v Trutnově chceme zcela zásadně zapojit místní podnikatele a velké firmy. Jen z peněz města to nepůjde. 

Proto je třeba s hlavními sponzory a donátory kvalitně rozebrat a naplánovat, kam bude sport v Trutnově směřovat a jak se bude podporovat a 
financovat. Je třeba mít pro soukromé partnery jasnou a čitelnou koncepci na delší dobu, aby věděli, že co jejich peníze sportu a sportovcům 
přinesou. 

● Budeme pracovat na sportu koncepčně. Chceme místo kouskované politiky (tady zalepíme, vedle zalátáme, sem dáme drobek) dělat 
promyšlený rozvoj investic, které mohou propojovat a doplňovat různé zájmové skupiny. 

Definování koordinátora pro sport 
● Ve strategickém plánu je doslovně zmíněno, že je třeba udělat jedno místo, kde se veškerá agenda, projekty a finance budou soustřeďovat. 

Hned u toho je popsáno 10 odborů či organizací, které to ve městě dělají, ale chybí ta definice jednoho místa. 
● Uspořádáme proto transparentní výběrové řízení na projektového manažéra - koordinátora - sportu v Trutnově. Stejně jako má UFFO svého 

ředitele, který má na starosti hlavní kulturní akce a projekty v Trutnově, měl by mít to samé sport. 

Kvalitní pohyb již od raného věku 
● V porovnání s dobou před 20 lety dnes mnoho malých i dospívajících dětí sportuje minimálně nebo vůbec. Nezvládají ani základní cviky a 

následně se to pak odráží se na jejich tělesném vývoji v období růstu. Chceme proto společně vytvořit s mateřskými a základními školami 
program na zlepšení výuky pohybu, který pomůže jak učitelům a učitelkám, tak i rodičům tyto děti rozpohybovat. 

Hlavní projekty a investice 
● Podpoříme více sportu mimo centrum. Vybudujeme workout, parkour a streetballové hřiště na Zelené louce a v případě zájmu občanů i v 

dalších oblastech - Šestidomí, Poříčí… Oproti investicím do větších sportovišť je investice do venkovních hřišť malá, ale efekt pro dospívající i 
dospělé je velký. 



● Ještě než se dokončí projektová dokumentace, otevřeme diskusi na téma krytý bazén. Z našeho pohledu je to šité horkou jehlou a nenavazuje 
to koncepčně na potřeby Trutnováků i třeba cestovní ruch. 

● Ve spolupráci se soukromým sektorem chceme vybudovat velké dětské sportovně zábavní centrum, které bude moci být, nebo alespoň jeho 
část, otevřená celoročně. Může být tématicky propojené například myšlenkou trutnovských draků. 

● Rozšíření sítě trailů i mimo oblast Čížkových kamenů, aby se cyklisté více rozprostřeli do okolí a nezatěžovali tolik Lhotu. Podpoříme dostavbu 
kvalitního bikeparku Vlčka, aby se dostal na vyšší úroveň. 

● Je třeba rekonstruovat střechu hokejové haly a zvážit rekonstrukci letního koupaliště. 

 

 
 

 


