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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka V Náchodě

~ sezona 2009/2010 ~

Divadelní abonentní cyklus

~ 15. září 2009 ~
I. Janžurová, S. Remunda:
Ani po kolenou se 
ke mně nevracej aneb Pudl a magnolie

~ 27. října 2009 ~
E. Lotjanu , J. Doga: Cikáni jdou do nebe
Východočeské divadlo Pardubice
Režie: Marián Pecko, j. h.

~ Listopad 2009 ~
J. Šotola: Možná je na střeše kůň
Náchodská divadelní scéna 

~ Prosinec 2009 ~ 
Q. Bolton, W. S. Maugham: Julie, ty jsi kouzelná!
Divadlo na Fidlovačce

~ Leden 2010 ~
N. V. Gogol: Ženitba
Divadelní společnost Jana Hrušínského

~ 16. února 2010 ~
Karel Poláček, Martin Vačkář, Ondřej Havelka: 
Muži v ofsidu
Městské divadlo Mladá Boleslav

~ 23. března 2010 ~
Alejandro Casona: Jitřní paní
Východočeské divadlo Pardubice

~ Duben 2010 ~
Robert Bolt:  Ať žije královna
Divadlo Pod Palmovkou

~ Květen 2010 ~
Michail Jurjevič Lermontov: MAŠKARÁDA
Švandovo divadlo

~ Červen 2010 ~
Eric Assous: Příbuzné si nevybíráme
Agentura Harlekýn

Ceny abonentek pro divadelní sezonu 2009–2010:
I. kat. 1300 Kč, II. kat. 1150 Kč, 
III. kat. 900 Kč, IV. kat. 700 Kč

Abonentní cyklus Komorní hudby Náchod

~ 23. září 2009 ~ 
Adamusovo trio           
Jan Adamus – hoboj, anglický roh 
Jitka Adamusová – housle
Květa Novotná – klavír

~ 21. října 2009 ~ 
Filharmonie Hradec Králové
Ivan Ženatý – housle 
Miriam Němcová – dirigent

~ 11. listopadu 2009 ~
Graffovo kvarteto
Štěpán Graffe – I. housle, Lukáš Bednařík – II. housle,
Lukáš Cybulski – viola, Michal Hreňo – violoncello

~ Prosinec 2009 ~
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
Dirigent Jindřich Roubíček

~ 19. ledna 2010 ~
Bohuslav Matoušek – housle; 
Petr Adamec – klavír

~ 24. února 2010 ~
Filharmonie Hradec Králové
Matyáš Novák – klavír; 
Andreas Sebastian Weiser – dirigent

~ 31. března 2010 ~
Irvin Venyš – klarinet 
Ivo Kahánek – klavír

~ 13. dubna 2010 ~
Klavírní recitál
Martin Vojtíšek

~ 18. května 2010 ~
Marie Šestáková – varhany
Vladislav Kozderka – trubka
Kostel sv. Vavřince v Náchodě
Začátek koncertu v 19.30 hodin

Ceny abonentek pro koncertní sezonu 2009–2010:
I.  kat. 800 Kč, II. kat. 650 Kč, 
III. kat. 450 Kč, IV. kat. 350 Kč

Způsob prodeje abonentních průkazů:
Prodej abonentek pro stávající abonenty potrvá do 11. 7. 2009 (prosíme o předložení letošní průkazky). Od 15. 6. bude zároveň 

probíhat prodej pro veřejnost a to na místa, která nebyla v loňské sezoně obsazena. Prodej ostatních abonentek pro veřejnost bude 
zahájen 13. 7. a potrvá do 12. 9. 2009. Prodej bude opět probíhat v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, 

otevírací doba: po–pá 8.00–17.30 hod., so 8.30–11.30 hod. Rezervaci abonentek lze uskutečnit telefonicky (491 420 420) 
nebo písemně na adrese Informační a cestovní centrum, Kamenice, 547 01 Náchod, popřípadě na e-mail: info@icnachod.cz.
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Celostátní 
cyklokonference 2009
(aneb jak je možné vyzrát na dopravní zácpy v centru města) 

Úvodník tohoto čísla zpravodaje věnu-
jeme účasti města na celostátní konferen-
ci věnované cyklistické dopravě v České 
republice a ocenění, které se městu v této 
souvislosti dostalo z rukou ministra do-
pravy Gustáva Slámečky.

Cyklokonference se uskutečnila ve 
dnech 26.–27. 5. 2009 v Krkonoších, v ho-
telu Club Harmony ve Špindlerově Mlý-
ně pod záštitou Královéhradeckého kra-
je. Od roku 2005 se jednalo již o třetí 
akci tohoto druhu. Zúčastnily se jí poli-
tické špičky státní, krajské a místní sa-
mosprávy a také mnoho dopravních od-
borníků, úředníků, zástupců neziskové 
a podnikatelské sféry. Následný dopro-
vodný program ve dnech 28.–30. 5. 2009 
na Náchodsku, Hradecku a Rychnovsku 
přiblížil účastníkům konkrétní výsledky 
práce samospráv přímo v terénu. Hlavní-
mi organizátory konference byly Minis-
terstvo dopravy ČR, Centrum dopravního 
výzkumu, CzechTourism, Státní fond do-
pravní infrastruktury a Královéhradecký 
kraj. Počet domácích a zahraničních hos-
tů, odborníků a dalších účastníků zajíma-
jících se o cyklodopravu a cykloturistiku 
převýšil 200 osob.

První dva odborné dny konference (26. 
a 27. 5.) byly zaměřeny na téma „Moderní 
městské a regionální plánování a projek-
tování“ a zkvalitňování legislativy v záj-
mu bezpečností cyklistů. Nárůst cyklis-
tické dopravy je důležitým měřítkem při 
znovuzískávání životního prostoru v za-
stavěných územích, který limituje další 
rozvoj automobilizmu. Cyklistika umož-
ňuje mobilitu bez ohledu na stáří a výši 
příjmu, je cenově výhodná, bezhlučná, 
přátelská k životnímu prostředí a má 
malé plošné nároky. Cyklisté nemají tako-
vý problém s hledáním parkovacích míst, 
s dopravními kolapsy a zácpami. K tomu, 
aby lidé začali v plné míře využívat poten-
ciálu cyklistické dopravy, je pak nezbytné 
vytvoření nabídky bezpečných cyklotras 
a odpovídajícího zázemí.

 Nemusíme si připomínat, s jakými pro-
blémy se Náchod v dopravě potýká. V na-
šem městě většímu využití kola jako kaž-
dodenního dopravního prostředku stále 
brání ne příliš přívětivá a bezpečná na-
bídka cyklistické infrastruktury. Zatím-
co se v minulých letech postupně poda-
řilo zprůjezdnit pro cyklisty dvě hlavní 
cyklotrasy podél Metuje (č. 22) a z Bě-
lovse po Kladské k Itálii, dále na zámek 
a Kramolnu (č. 4095), potýkáme se stále 
se zavedením pravidel pro pohyb cyklis-
tů v ostatních částech města. Po vzoru ji-
ných samospráv (dnes především Prahy) 

začíná každé město zpravidla od genere-
lu cyklistické dopravy. Studii cyklistické 
dopravy pro centrální část Náchoda jsme 
pořídili ve spolupráci s dopravní fakultou 
ČVÚT v Praze. Diplomová práce ing. Pavla 
Tesaře získala v květnu t. r. zvláštní oce-
nění děkana fakulty a město ji má dnes 
k dispozici. Ing. Tesař navrhuje několik 
nenáročných stavebních úprav chodní-
ků a silnic a změny v dopravním znače-
ní. Cílem navrhovaných opatření je zave-
dení pořádku a jasných pravidel v užívání 
městských komunikací jak automobilisty 
a chodci, tak také cyklisty. (Kdo má bližší 
zájem seznámit se s těmito pracemi, bu-
dou během července vyvěšeny na měst-
ských internetových stránkách.)

Druhý odborný den konference (27. 5.) 
byl zaměřen na téma „Cykloturistika je 
naším národním produktem“, ve kterém 
byla pozornost zaměřena na hledání no-
vých trendů v plánování podpory rekre-
ační cyklistiky a to prostřednictvím pra-
covního materiálu „Česká republika jako 
významná cyklistická destinace Evropy, 
aneb Česko jede“. 

Společným závěrem obou konferenč-
ních dnů byla vůle po založení „cyklistic-
ké rady“, která by kontrolovala realizaci 
vytčených cílů.

Cyklokonference 2009 také ukázala, že 
v Královéhradeckém kraji se objevuje stá-
le více regionů, měst a obcí, které vsadily 
na budování cyklostezek, na podporu cyk-
listické dopravy a cykloturistiky. Z tohoto 
důvodu se rozhodl ministr dopravy Gus-
táv Slámečka a ministr pro místní rozvoj 
Rostislav Vondruška, v rámci doprovod-
ného programu Cyklokonference 2009, 
symbolicky ocenit hostitelský Králové-
hradecký kraj a dalších šest měst a obcí 
kraje: Hostinné, Hradec Králové, Koste-
lec Nad Orlicí, Lánov, Náchod a Vrchla-
bí za přínos rozvoje cyklistické dopravy 
v České republice. 

Královéhradecký kraj nebyl oceněn ná-
hodou, neboť je jedním z mála krajů, kte-
rý dlouhodobě a systematicky finančně 
přispívá na podporu cyklistiky prostřed-
nictvím svého dotačního titulu. Co se týče 
oceněných obcí a měst, tak se jim poda-
řilo díky prostředkům ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury a fondů Evrop-
ské unie vybudovat síť bezpečných cyk-
listických stezek nebo je mají v nejbliž-
ším plánu. Ministři se mohli na vlastní oči 
přesvědčit, jak dané finanční prostředky 
mění krajinu, jak přispívají ke zvyšování 
bezpečnosti silničního provozu a jak jsou 
hojně využívány obyvateli daného regio-
nu a návštěvníky.                Ing. J. Rohulán
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Zprávy 
z radnice

2 Náchodský zpravodajZPRÁVY Z RADNICE

Rada města 26. 5. 
Jednání rady města se zúčast-
nilo osm radních, jeden byl 
omluven.
Číselný popis u každé zprávy představu-
je poměr hlasů při hlasování PRO-PROTI-
ZDRŽEL SE.

Výroční zpráva 
o činnosti za rok 2008 8-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávu pří-
spěvkové organizace Sportovní zařízení 
města Náchoda.
Příspěvková organizace ukončila rok 2008 
ziskem 48,3 tis. Kč. Ziskem z hospodář-
ské činnosti byla pokryta ztráta z hlav-
ní činnosti. Nárůst nákladů v roce 2008 
(105,32 % oproti roku 2007) byl kompen-
zován nárůstem příjmů (111,88 % oproti 
roku 2007). Růst nákladů byl zapříčiněn 
zvýšením cen vstupů, zejména energií. 
Růst příjmů ovlivnily zejména vysoké příj-
my v plaveckém bazénu a Jiráskovo kou-
paliště. Celkem dotace činila 6 637 000 Kč. 
V organizaci je 31,6 přepočtených pracov-
níků.
Výše úplaty v náchodských mateřských 
školách, školních družinách a školních 
klubech 8-0-0

 RM vzala na vědomí výši úplaty v ná-
chodských mateřských školách pro škol-
ní rok 2009/2010 v částce 300 Kč/měsíčně. 
Měsíční výše úplaty v náchodských škol-
ních družinách a klubech byla pro škol-
ní rok 2009/2010 stanovena v těchto vý-
ších: ZŠ Komenského – 100 Kč, ZŠ Plhov 
– 90 Kč, ZŠ TGM – 100 Kč, ZŠ Babí – 60 Kč, 
ZŠ 1.  Máje (Běloves) – 60 Kč a ZŠ Drtino-
vo náměstí (Staré Město) – 80 Kč. Výše 
úplat se v porovnání se školním rokem 
2008/2009 nezměnila.
Přerušení provozu 
mateřských škol 8-0-0

 RM schválila nejnižší možný počet dětí 
v mateřských školách, který bude důvo-
dem k přerušení provozu a uzavření MŠ. 
Provoz bude přerušen, pokud počet dětí 
klesne pod sedm. 
Veřejná služba podle zák č. 111/2006 Sb., 
O pomoci v hmotné nouzi 8-0-0

 RM souhlasila s realizací veřejné služ-
by pro občany v hmotné nouzi a schválila 
uzavření smlouvy o zajištění jejího výko-
nu s Technickými službami Náchod, s. r. o.
Veřejná služba = pomoc obci v záležitos-
tech, které jsou v zájmu obce, zejména 
při zlepšování životního prostředí v obci, 
udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství, pomoc v oblasti kulturního 
rozvoje a sociální péče. Za výkon veřejné 
služby nenáleží odměna! 
Přímý vliv na dávky pomoci v hmotné 
nouzi: do 20 hod. – existenční minimum 

2020 Kč (pro jednotlivce), 20–30 hod. – 
životní minimum 3126 Kč a nad 30 hod.  
– životní minimum + 1/2 rozdílu mezi ži-
votním a existenčním minimem (553 Kč).
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy s panem Evženem Hlaváčkem 
na pronájem stánku rychlého občerstve-
ní v areálu koupaliště. 8-0-0

 RM souhlasila se schválením vzorové 
smlouvy o výpůjčce pozemku se spole-
čenstvím vlastníků bytových jednotek, 
případně s bytovým družstvem, na bez-
platné přenechání části pozemku u pří-
slušného domu, na kterém budou umís-
těny kontejnery určené pro ukládání 
komunálního odpadu. 8-0-0
Názvy mostů a lávek 
– barevné provedení 8-0-0

 RM souhlasila s navrženým barevným 
provedením a s rozměry tabulek pro ozna-
čení mostů a lávek dle platných předpisů.
Tabulky budou mít bombírový tvar, pod-
klad modrá barva, písmo a rámeček v bílé 
barvě (dle zásad pro dopravní značení 
na pozemních komunikacích). 
Oprava asfaltového krytu vozovky 
ul. Běloveská 
– u restaurace Pod Montací 8-0-0 

 RM souhlasila s vystavením objednáv-
ky na provedení opravy asfaltového kry-
tu  vozovky ul. Běloveská u restaurace Pod 
Montací firmě COLAS CZ, a. s., s termínem 
provedení opravy krytu do 31. 7. 2009.
Digitalizace 8-0-0

 RM schválila nabídku na realizaci úpra-
vy anténních systémů pro příjem digi-
tálního televizního vysílání u bytových 
domů v majetku města se společnou an-
ténou. Jedná se o digitalizaci v domech 
Borská čp. 293, 294, Běloveská 391, Fran-
couzská 348, 349, 504, 505, Komenského 
577 a Bartoňova 275–277.
Smlouvy o dotacích 8-0-0

 RM schválila smlouvy o poskytnutí do-
tací z rozpočtu města Náchoda na rok 
2009 na sportovní činnost dětí a mláde-
že do 18 let SK Běloves, o. s. – 18 tis. Kč 
a SK STAR Babí – 8 tis. Kč. 
Použití kupní ceny za pivovar 8-0-0

 RM vzala na vědomí zprávu o použi-
tí prodejní ceny 100 % akcií Pivovar Ná-
chod, a. s.
prodejní cena ..............................150 000 000
na úhradu splátek úvěrů ............. 52 185 428
náhrada střednědobého úvěru
na výstavbu polikliniky ................. 7 500 000
zbývá pro investice ........................90 314 572
Návrh na realizované 
investice ZUŠ *) .............................86 000 000
komunikace Slunečná, Blažkova, 
Brožíkova .........................................4 314 572
Celkem ............................................90 314 572
*) U ZUŠ až po výběrovém řízení je možné 
detailněji určit, jaká částka bude v jednot-
livých obdobích prostavěna a z toho lze 
určit i finální výši ceny. Případná úspo-
ra by pak šla ve prospěch návrhu na re-

konstrukci jiného majetku města Nácho-
da. Na jiné investice roku 2010 by mohla 
jít i částka, která by byla určena k prosta-
vění v roce 2011 u akce ZUŠ.
Úprava kontejnerových stání 8-0-0

 RM souhlasila s provedením oprav vy-
braných kontejnerových stání na měst-
ských pozemcích v nejjednodušší variantě 
a pověřila odbor správy majetku a finan-
cování výběrem těchto ploch ke schvále-
ní radě města.
Výroční zpráva 
– Lesy města Náchoda spol. s r. o. 8-0-0

 RM schválila zprávu o činnosti společ-
nosti za rok 2008, roční účetní závěrku 
za rok 2008 bez výhrad, návrh společnosti 
na převedení disponibilního zisku, zprá-
vu dozorčí rady, zprávu o vztazích mezi 
ovládající a ovládanou osobou a o vzta-
zích mezi ovládanou osobou a ostatními 
osobami ovládanými stejnou osobou (pro-
pojené osoby) dle obchodního zákoníku 
v roce 2008 a plán činnosti společnosti 
na rok 2009.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila přípravu cyklostezky spo-

jující Náchod a Českou Čermnou v trase 
Běloves–lom–státní hranice. 8-0-0

 RM souhlasila s pořízením kamery 
do vozidla Městské policie Náchod, kte-
rá bude sloužit k monitorování přestup-
ků řidičů, popřípadě k záznamu z jedná-
ní s přestupci a zásahů strážníků.  8-0-0

Rada města 9. 6.  
Jednání rady města se zúčastnilo 
osm radních, jeden byl omluven.
Výroční zprávy o činnosti za rok 2008 
– SVČ Déčko, Kino Vesmír 8-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy 
příspěvkových organizací Středisko vol-
ného času Déčko Náchod a Kino Vesmír, 
Náchod.
Kino Vesmír – ředitel Zdeněk Duba
– v roce 2008 kino oslavilo 95. výročí za-
hájení provozu prvního stálého kina v Ná-
chodě 
– promítá 365 dní v roce, jsou uváděny 
premiéry, představení pro děti a mládež, 
artová představení filmového klubu
– návštěvnost v roce 2008 – 38 tisíc div.
v současné době se připravuje zavedení 
digitální technologie
Středisko volného času Déčko, Náchod 
– ředitelka Ing. Ludmila Pohanková
– Ve školním roce 2007/2008 mělo Déčko 
92 pravidelných zájmových útvarů s 932 
účastníky, uspořádalo 32 soutěží, z toho 
28 vzdělávacích s 976 účastníky a čtyři 
sportovní soutěže se 677 účastníky.
– další aktivity – Karneval pro děti, Valen-
týnský ples, Den hudby, Vavřinecká pouť, 
Martinské slavnosti, Bambiriádu, Živý 
Betlém atd., činnosti spontánní v podobě 
volné nabídky vstupu do fit-centra, hřiš-
tě na zahradě, stůl pro stolní tenis, volná 
nabídka práce na PC, klub Fošna.
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Výroční zpráva 
– Technické služby Náchod, s. r. o. 8-0-0

 RM schválila zprávu o činnosti společ-
nosti za rok 2008.

 RM v působnosti valné hromady zvoli-
la za členy dozorčí rady ing. Pavlu Marší-
kovou, ing. Ivu Cvetanovu a ing. Jarosla-
va Rohulána.
Výroční zpráva 
– Správa budov Náchod, s. r. o. 8-0-0

 RM schválila zprávu o činnosti společ-
nosti za rok 2008.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy s ČR – Ministerstvem zeměděl-
ství a Křesťanskou společností Nový Život 
na pronájem pozemku pod stavbou č.  3211 
v k. ú. Náchod. Smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2007. 
Stavební parcela č. 3211 o výměře 133 m² 
se nachází v Raisově ulici. 8-0-0

 RM uložila odboru správy majetku a fi-
nancování projednat převod pozemků 
č. 2177 a č. 1153/3 v k. ú. Náchod s jednot-
livými společenstvími vlastníků za uve-
denou cenu s tím, že pro objekt „Slavie“ 
bude zřízeno věcné břemeno práva chů-
ze a jízdy za opakující se úplatu. Jedná se 
o dvůr domů čp. 654, 655, 656, 929, 930 
v ul. Němcové, čp. 652, 653 Palachova ul. 
a čp. 682, 683, 783 ul. Pražská. 8-0-0
Projekty v Kladském pomezí 8-0-0

 RM schválila uzavření dodatků k man-
dátním smlouvám se společností Regional 
Development Agency, Rychnov nad Kněž-
nou, které řeší změnu ve způsobu faktu-
rování za vykonanou službu.
Předmětem mandátních smluv je kom-
plexní příprava žádostí o dotaci z Ope-
račního programu přeshraniční spolu-
práce Česká republika – Polská republika 
2007–2013 včetně související poradenské 
činnosti a organizačního zajištění výbě-
rových řízení na jednotlivé dodavatele 
v rámci realizace projektu „Cyklostezky 
v Kladském pomezí“ a projektu „Česko-
polské komunikace se sdíleným provo-
zem pěším, cyklistickým a automobilo-
vým v Kladském pomezí“.
Integrovaný plán rozvoje 
města Náchoda 
– problémová zóna u nemocnice 8-0-0

 RM schválila uzavření Dohody o zabez-
pečení realizace Integrovaného plánu roz-
voje města Náchoda – problémová zóna 
u nemocnice předloženého do Integro-
vaného operačního programu mezi Měs-
tem Náchodem a Ministerstvem pro míst-
ní rozvoj ČR. 
Oprava základů a izolací bývalé 
obřadní síně, oprava izolací 
v plaveckém bazénu 8-0-0

 RM souhlasila s objednáním prove-
dení oprav základového zdiva a izola-
ce proti zemní vlhkosti bývalé obřadní 
síně na hřbitově v Náchodě od společ-
nosti ENTAZE, s. r. o, Náchod a s uzavře-
ním smlouvy o dílo na opravu poškoze-

ných částí izolací proti vodě (sprcha a WC  
v 1. nadzemním podlaží krytého plavec-
kého bazénu v Náchodě) od pana Petra 
Hepnara, Náchod.
Stavební úpravy komunikace Jizbice 
v Náchodě 8-0-0

 RM schválila zadání veřejné zakáz-
ky „Stavební úpravy komunikace Jiz-
bice v Náchodě“ uchazeči na 1. místě  
– STRABAG, a. s., Hradec Králové a uza-
vření smlouvy o dílo.
Stavební úpravy dvora ZŠ TGM 
v Náchodě 8-0-0

 RM schválila zadání veřejné zakáz-
ky „Stavební úpravy dvora ZŠ TGM v Ná-
chodě“ uchazeči na 1. místě – STRABAG, 
a. s., Hradec Králové, a uzavření smlou-
vy o dílo.
Smlouva o překládce kabelových 
vedení na stavbě ul. Komenského 
v Náchodě 8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o pře-
kládce mezi Městem Náchod a Telefonica 
O

2
 Czech Republic, a.s., a uzavření smlou-

vy o dílo s TELKABEL CR, s. r. o. 
Jedná se o vyvolanou překládku kabelo-
vých vedení, která je zahrnuta v projek-
tu realizace stavební úpravy komunikace 
ul. Komenského.
Stavební úpravy místních komunikací 
– ul. Železniční kolonie, Na Terasách, 
Vodárenská 8-0-0

 RM schválila mandátní smlouvu na pro-
vedení a zajištění přípravy a průběhu ve-
řejné zakázky na tuto akci, výzvu podle 
zákona č. 137/2006 Sb. na zhotovení této 
stavby a uchazeče na veřejnou zakázku: 
M-SILNICE, a. s., COLAS CZ, a. s., ALPINE 
stavební společnost CZ, s. r. o., STRABAG, 
a. s., a Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s.
Kino Vesmír – „Digitální kino“ 8-0-0

 RM souhlasila s výběrem zhotovitele 
a uzavřela smlouvu o dílo na dodávku „Di-
gitálního kina“ se společností Kinotechni-
ka Praha, a. s.

TELEGRAFICKY:
 RM v působnosti valné hromady zvolila 

za členy dozorčí rady Lesů města Náchoda 
spol. s r. o. ing. K. Maršíka, ing. J. Rohulá-
na a paní H. Bauerovou. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlou-
vy o dílo na stavební úpravy sociální-
ho zařízení v MŠ Vančurova s firmou 
Grada, s.  r.  o., Praha a na výměnu le-
žatého rozvodu vody v MŠ Havlíčkova 
v Náchodě s p. J. Cvejnem, Nové Město  
n. M.  8-0-0

Zastupitelstvo města 15. 6.
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
20, později 19 zastupitelů, sedm bylo omlu-
veno. 
Změny územního plánu sídelního útva-
ru (ÚPSÚ) Náchod

 ZM schválilo návrh změny č. 4, poříze-
ní změny č. 5 a návrh zadání změny č. 7 
ÚPSÚ Náchod.  19-0-1

Majetkoprávní úkony obce 
 ZM schválilo bezúplatné nabytí pozem-

ků č. 1256/1 a č. 1256/2 na Klínku v Nácho-
dě od Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových. Uvedené pozemky jsou 
situovány ve svahu, který tvoří terénní 
předěl mezi ulicemi Trojická a Na Pláni 
a dále mezi ulicemi Na Pláni a Nad Bře-
zinkou s výškovým rozdílem 1 až 8 m. Jed-
ná se o pruhy v délce 160 m a 230 m s max. 
šířkou 4 m a ze všech stran jsou obklope-
ny městskými pozemky. 20-0-0

 ZM schválilo nabytí pozemkové parcely 
č. 1195/3 k. ú. Náchod do vlastnictví Měs-
ta Náchod formou bezúplatného převo-
du od ČR – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových smlouvou. Jedná 
se o pozemkovou parcelu, která je součás-
tí místní komunikace zajišťující obsluž-
nost obytných domů čp. 1529–1532 v ul. 
Pražská. 20-0-0

 ZM schválilo prodej částí pozemkových 
parcel č. 1903/1, č. 1903/4, č. 1905/4 v k. ú. 
Náchod dle žádosti, mimo prostor, kde ve-
dou inženýrské sítě s tím, že veškeré ná-
klady včetně daně z převodu nemovitostí 
hradí strana kupující, předmětem prode-
je bude i svažitá část pozemku č. 1905/4. 
Jedná se o pozemky, které tvoří zázemí 
domu čp. 1875 v ul. Nová. 19-0-1
Rozbor hospodaření a Závěrečný účet 
Města Náchoda za rok 2008 20-0-0

 ZM schválilo závěrečný účet Města Ná-
choda za rok 2008 včetně příloh bez vý-
hrad. Při přezkoumání hospodaření 
za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedo-
statky a Město Náchod získalo hodnocení 
dle stupnice – A. Toto hodnocení získává 
velmi málo obcí a krajů, protože ve slo-
žitých podmínkách stanovených zákony 
pro jejich hospodaření je málo pravděpo-
dobné, že se neudělá žádná drobná chyba. 
Přezkoumání ekonomiky města bylo Krá-
lovéhradeckým krajským úřadem prová-
děno ve dnech 15.–23. 9. 2008 a 20.–28. 
4. 2009.
 Smlouva o dotaci 20-0-0

 ZM schválilo dotaci a smlouvu o dota-
ci z rozpočtu města Náchoda na rok 2009 
s Občanským sdružením Cesta – stacionář 
na úhradu nájemného ve výši 120 800 Kč.

TELEGRAFICKY:
 ZM schválilo půjčku a smlouvu o půjč-

ce z rozpočtu obce ve výši 1,4 mil. Kč pro 
Lesy města Náchoda, spol. s r. o. 20-0-0

 ZM zamítlo ručení za úvěr Komitétu 
pro udržování památek z války roku 1866 
z důvodu ustanovení zák. č. 128/2000 Sb. 
o obcích, které říká, že obec nesmí ručit 
za závazky neinvestičního charakteru.  
 19-0-0

 ZM schválilo přijetí revolvingového 
úvěru ve výši 20 mil. Kč za úrokovou saz-
bu 1M PRIBOR + 1,3 % p. a. od Komerční 
banky, a. s., na období 2009/2010 se splat-
ností do 31. 5. 2010. 16-0-3



  Kronika
V květnu byli oddáni:
15. 5.
Marcel Dančo  Hronov
Andrea Miková  Červený Kostelec
29. 5.
Martin Žďárský  Nové Město nad Metují
Karolína Kačerová  Náchod
 Vratislav Maršík  Náchod
 Radka Kracíková  Náchod
 30. 5.
Rostislav Poledna  Vlkov
Kateřina Malá  Horní Radechová

V květnu se narodili:
Dominik Karvai
Martin Joch
Beáta Čtvrtečková
Tereza Johnová
Jan Vítek
Marcus Čisár
Dominik Pasler
Klára Synková
Hynek Navara
Barbora Škodová
Ondřej Adamu

Město Náchod připravuje od října 2009 
poskytování nové sociální služby, která 
je zaměřena především na seniory a oso-
by se zdravotním handicapem, kteří žijí 
osamoceni ve svém bytě. Cílem této so-
ciální služby je okamžitá pomoc nebo 
zprostředkování neodkladné pomoci uži-
vatelům v krizových situacích. Uživa-
tel tísňové péče nosí doma stále při sobě 
dálkový ovladač velikosti krabičky od zá-
palek s tlačítkem, které mu po stisknutí 
umožní hlasový kontakt s operátory dis-
pečinku z kteréhokoli místa v jeho bytě. 
Operátor dispečinku zorganizuje přimě-
řenou pomoc odpovídající povaze uživa-
telovi tísně. 

V rámci systému je zapojeno také čidlo, 
které sleduje pohyb v bytě pro případ, že 
by uživatel nemohl stisknout tísňové tla-

Tísňová péče – nová sociální služba
čítko. Pohybové čidlo je možné zároveň 
využít k ochraně bytu proti neoprávněné-
mu vniknutí cizí osoby v době dlouhodo-
bější nepřítomnosti uživatele v bytě (např. 
v době hospitalizace).

Tísňová péče na území města Nácho-
da bude organizována ve spolupráci s No-
vým Městem nad Metují a s organizací Ži-
vot 90 Hradec Králové, která má bohaté 
zkušenosti v této oblasti. Služba bude fi-
nancována z rozpočtu města, MPSV a pří-
spěvku uživatele.

V případě zájmu o službu nebo poskyt-
nutí více informací můžete volat na: 
odbor soc. věcí 491 405 437 
nebo pečovatelskou službu 491 426 539 
a 491 427 747.

Pavel Schuma
vedoucí odboru SVZ

Od 1. ledna 2009 nabyla účinnosti no-
vela zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve 
které je zřízen nový institut Veřejné služ-
by. Týká se nezaměstnaných, kteří dlouho-
době pobírají dávky pomoci v hmotné nou-
zi. Pokud chtějí nadále pobírat uvedené 
dávky ve stejné výši, musí předložit orgá-
nu pomoci v hmotné nouzi doklad o odpra-
covaných hodinách v zájmu obce zejména 

Informace k novele zákona 
o pomoci v hmotné nouzi – veřejná služba

při zlepšení životního prostředí, udržová-
ní čistoty ulic a jiných veřejných prostran-
ství ve výši nejméně 20 hod. měsíčně. Za 
výkon veřejné služby nenáleží odměna. 
V případě, že neodpracují stanovený limit, 
obdrží sociální dávku pouze ve výši exis-
tenčního minima. Tato nová pravidla jsou 
uplatňována od měsíce června 2009.

Pavel Schuma, vedoucí odboru SVZ

Pro mladší školáčky, žáky prvního 
stupně základních škol v Náchodě, při-
pravili na Vyhlídce odměnu za pěkné 
známky. Těm, kteří se dobře učili, přida-
la paní učitelka k vysvědčení ještě překva-
pení v podobě krásného poháru, který jim 
rádi připravili v hotelu Vyhlídka v Nácho-
dě. Samozřejmě zadarmo, za odměnu se 
přeci neplatí. Ti ostatní, kteří tentokrát 
pohár nedostali, mohli vzít rodiče a přijít 
taky.                               Lada Adámková

Za dobré vysvědčení…

Oblastní charita Červený Kostelec – Hospic Anežky České  

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA BENEFIČNÍ  KONCERT 
Marka Ztraceného s kapelou objev roku Zlatý slavík 2008,
interpret populární písničky Ztrácíš, předkapela Timotej crossover band
ve čtvrtek 27. srpna v 18 hod. přírodní areál v Červeném Kostelci
(při špatném počasí v sokolovně) 
Výtěžek koncertu bude věnován na podporu Hospice Anežky České
Předprodej vstupenek od 15. července, Červený Kostelec, trafika Dali, Sokolovská 29,
Červený Kostelec, prodejna levného oblečení, 5. května 1170, Náchod – infocentrum, 
Kamenice 144, Hronov – Infocentrum, Náměstí Čs. armády 500, Vstupné: v předprodeji 
200 Kč, zleněná 150 Kč pro děti do 12 let a ZTP, před koncertem o 50 Kč více

4 Náchodský zpravodajKRONIKA

Kulturní a sportovní nadace města Ná-
choda vyhlašuje termín podání přihlášek 
o nadační příspěvky (granty) v oblasti kul-
tury a sportu. Nadační příspěvek (grant) 
je určen pro fyzické a právnické osoby. 
V oblasti sportu se týká pouze města Ná-
choda, oblast kultury může mít i regio-
nální působnost.
Vyplněné žádosti na předepsaném 
formuláři zašlete na adresu:
Kulturní a sportovní nadace 
města Náchoda, odbor školství, kultury, 
sportu a cest. ruchu 
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod.
Termín podání – do 10. 9. 2009 
Formulář žádosti včetně zásad o posky-
tování nadačních příspěvků obdržíte na 
kontaktní adrese nebo na internetových 
stránkách Města Náchoda – www.mesto-
nachod.cz (Kulturní a sportovní nadace).
Další informace na tel. č. 491 405 196.

Podání žádostí 
o nadační příspěvek
(grant) II. kolo 
v oblasti kultury a sportu rok 2009

Město Náchod a pracovní skupina pro 
prevenci kriminality vyhlašují termín po-
dání žádostí o finanční příspěvek (dotaci) 
na projekty v oblasti prevence kriminali-
ty a sociálně patologických jevů. 

Dotace jsou určeny na financování pro-
jektů občanských sdružení, státních i ne-
státních organizací, škol a školských za-
řízení, církví a dalších právních subjektů, 
které se v Náchodě věnují prevenci sociál-
ně patologických jevů.

Vyplněné formuláře žádosti předklá-
dejte koordinátorovi prevence na místní 
úrovni Mgr. Olze Landové na MěÚ v Ná-
chodě prostřednictvím podatelny. Termín 
podání žádosti je do 30. 9. 2009. 

Formulář žádosti včetně zásad o posky-
tování dotací obdržíte u koordinátora pre-
vence kriminality nebo na www.mestona-
chod.cz. Bližší informace můžete získat 
na tel. č. 491 405 430 nebo 739 548 965.

Program prevence 
kriminality ve městě 
Náchodě pro rok 2010



11-42-57 nejsou, jak jistě správně tu-
šíte, míry žádné z adeptek na titul MISS 
PANENKA UNICEF, který u nás na ZŠ Ko-
menského v Náchodě udělujeme v rámci 
účasti na projektu Dětského fondu orga-
nizace UNICEF „Adoptuj panenku, zachrá-
níš dítě“, již čtvrtým rokem, ale počty pa-
nenek, které u nás ve škole vznikly během 
minulých tří ročníků.

A ačkoliv to vypadá jakkoliv neuvěřitel-
ně, do stovky adeptek na tento titul nám 
letos chyběla pouze jedna jediná panen-
ka. A přibyly nejenom panenky, ale i ka-
tegorie, ve kterých se soutěžilo. 

V kategorii Minimiss panenka 2009, 
tedy mezi panenkami, které šily děti, na-
vštěvující první stupeň naší školy, si ví-
tězství odnesly Aneta a Lucie Fendrycho-
vy s panenkou číslo 43, Aničkou. 

O titul Miss panenka 2009 se ucháze-
li žáci druhého stupně, kteří panenky šili 
nejen doma, ale i v rámci hodin pracov-
ních činností. 

Titul nakonec získala panenka Aničky 
Galbové, Evy Konheiserové a Kristýny No-
vákové s číslem 9, představující figurku 
Pata ze známého animovaného seriálu.

 Vítězkou nové kategorie Maximiss, 
určené všem „dospělákům“, se stala paní 
Zdeňka Martínková se svým Tomášem, 
který měl soutěžní číslo 2. Dalším úspě-
chem, který musím zmínit, je vítězství 
v literární soutěži, která proběhla v rám-
ci 4. ročníku „Týdne pro UNICEF 2009“ 
na naší škole mezi žáky osmých ročníků, 

Do stovky chyběla jedna panenka
a které právem náleží Lucce Panenkové.

A právě s další kategorií, ve které se le-
tos tituly udělovaly, je spjatá další akce, 
která se ke konci letošního školního roku 
váže. Proběhla 7. 5. 2009 v náchodské So-
kolovně pod názvem „ODPOLEDNE PRO 
RADOST“ a zváni na ni byli všichni, kteří, 
jak stálo v pozvánce, se „...chtěli pobavit 
a pomoci dobré věci“. 

O úsměvy na jejich tvářích se zaslou-
žili členové pěveckých sborů NOTIČ-
KY A PÍSNIČKA, pod vedením Mgr. Hele-
ny Bohadlové a Mgr. Lenky Pavlíčkové, 
děti z dramatického kroužku Mgr. Len-
ky Adámkové, taneční kroužek FLAP NÁ-
CHOD, který „kormidluje“ také p. uč. 
Bohadlová, básnička v podání Justýny Do-
čkalové, vítězky letošního školního kola 
recitační soutěže, dále již zmíněná práce 
Lucie Panenkové na téma „Nechtěla bych 
se narodit jako...“ a děti z keramického 
kroužku, který na naší škole pracuje pod 
vedením Mgr. Zuzky Kůrkové a Mgr. Jany 

…ale zúčastnit se. Plně v duchu tohoto 
hesla proběhlo dne 27. 5. 2009 školní kolo 
Soutěže mladých zdravotníků v ZŠ a MŠ  
J. Zemana v Náchodě. Kromě žáků pořáda-
jící školy si svoje vědomosti z oblasti zdra-
vovědy přijeli procvičit i žáci ze Speciální 
školy v Novém Městě nad Metují. Celkem 
devět soutěžících porovnávalo své zna-
losti nejen v poskytování první pomoci, 
v dovednostech obvazové techniky, v pro-
vádění umělého dýchání, přesunu raně-
ných, ale také v poznávání léčivých bylin 
nebo ve vědomostech o organizaci Červe-
ného kříže.

Na zápolení podle pravidel dohlíže-
ly paní učitelky. A kdo vlastně zvítězil? 
Na 1. místě se umístila Žaneta Klempá-
rová z Náchoda, na 2. místě Zuzka Skoč-
dopolová z Nového Města a na 3. místě 
Milena Svatošová z Náchoda. Ale vlast-
ně vyhráli všichni. Děti nás dospělé pře-
svědčily, že by si dokázaly poradit v situ-
acích, kde by si i mnozí „velcí“ nevěděli 
rady. Dík patří všem soutěžícím (kromě 
výše jmenovaných také děvčatům Olze Ja-

nové, Ladě Jungové a chlapcům Martino-
vi Šlechtovi, Jirkovi Kolárikovi, Zdeňkovi 
Majerovi a Martinovi Vrátnému), učitel-
kám, které děti na soutěž připravily, paní 
asistentce i paní uklízečce, která se po-
starala o občerstvení. Poděkování patří 
i p. Zelené z Oblastního spolku ČČK v Ná-
chodě za zapůjčení figuríny na resuscita-
ci. Za sponzorské dary děkujeme PEKU 
z České Skalice, Řeznictví p. Mareše z Ná-
choda a společnosti ELEKTROIN z Nácho-
da, která poskytla věcné dary.

Kolektiv učitelů, Základní škola 
a Mateřská škola J. Zemana Náchod

Soutěž mladých zdravotníků 
– není důležité zvítězit

Komárkové, které pro každého návštěvní-
ka připravily malý dárek.

Kromě zábavy a překvapení pro všech-
ny maminky čekal návštěvníky „Odpoled-
ne pro radost“ i nelehký úkol, a to právě 
volba těch nejvydařenějších panenek. Své-
ho úkolu se zhostili dokonale, díky moc, 
a my mohli po sečtení jejich hlasů ur-
čit jména vítězných panenek v kategorii 
„MISS PRO RADOST“ a jejich autorů. Stali 
se jimi Míša Halešová, paní Zdeňka Mar-
tínková, Daniela Kubečková, Katka Vaň-
ková, Dan Pomahač a David Mojžíš.

Ale ať už panenky titul získaly, nebo 
ne, svůj úkol splní všechny do jedné, 
za což patří všem jejich autorům veliké 
poděkování. V tuto chvíli jsou již všech-
ny na českém výboru UNICEF, kde čekají 
na svoji „adopci“, a tedy i na možnost po-
moci dětem, které to potřebují.

Jestli se v příštím již pátém ročníku vol-
by Miss panenky UNICEF, podaří pokořit 
onu stovku, nevím, ale ono to vlastně vů-
bec není podstatné, nemám pravdu? 

Přeji všem krásné a pohodové léto.
Mgr. Vlaďka Schneiderová

Ve dnech 3. a 4. června 2009 jsme spo-
lečně s žáčky prvních tříd oslavili „Slav-
nost slabikáře“. Tato oslava je již na zá-
kladní škole T. G. Masaryka v Náchodě 
tradicí a vyvrcholením celoroční školní 
práce. Malí školáci se celý rok pilně uči-
li číst, psát, počítat a přečetli již celý sla-
bikář. Pod vedením svých učitelek připra-
vili pro své hosty a rodiče velmi zajímavé 
pásmo. Nechyběly básničky, písničky, dra-
matizace pohádky ani tanečky. Na závěr 
vystoupení dostali pamětní list, který jim 
bude připomínat jejich první rok prožitý 
ve škole.     Třídní učitelky I.A a I.B

Slavnost Slabikáře
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Prázdninová výročí
Na sv. Annu před 95 lety vydal císař 

František Josef I. manifest Mým náro-
dům, jímž se datuje obvykle začátek prv-
ní světové války. O dva dny později, 28.  7. 
1914, vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku 
Srbsku, na to vstoupilo do války Rusko, 
tomu vyhlásilo 1. srpna válku Německo 
a 4. 8. 1914 je oficiálním počátkem války 
mezi Velkou Británií a Německem. V ně-
kolika dnech o prázdninách v roce 1914 
se rozhořel konflikt, který zachvátil celou 
Evropu a záhy i další části světa a stál ži-
voty mnoha milionů nevinných lidí. Snad 
v každé naší obci připomínají pomníčky 
jména zbytečně padlých spoluobčanů.

Dne 23. 8. 1939 byl podepsán sovětsko-
německý pakt o neútočení, jímž se chtěl 
Sovětský svaz vyhnout válečnému kon-
fliktu – druhé světové válce. Ta začala tý-
den na to, 1. září 1939 napadením Polska. 
Část polského území pak Sovětský svaz 
anektoval.

Již 145 let usiluje o zmenšení boles-
ti a bídy ve světě mezinárodní Červený 
kříž. Vznikl ve Švýcarsku, jako oficiální 
datum se uvádí 22. 8. 1864. Jeho českoslo-
venská pobočka vznikla v roce 1919. Dne 
4. 8. 1869 v Náchodě „založil technik J. Tu-
rek ženský zpěvácký spolek, který si zvo-
lil jméno Libuše“. O dvacet let později se 
spojil s mužským sborem Hron a vznikl 
sbor smíšený, který zpívá dodnes. 20. 7. 
1969 přistála na Měsíci loď Apollo a z ní 
pak na Měsíc vstoupil první člověk.

I v červenci a srpnu se lidé rodí a umí-
rají. Dne 28. 8. 1749 se narodil německý 
básník Johann Wolfgang Goethe, v létě 
1790 navštívil adršpašské i teplické skály 
a ze slezské strany vystoupil na Sněžku. 
V Náchodě se 5. 7. 1879 narodil akademic-
ký malíř Jindřich Rajl, 3. 8. 1889, ve Dvo-
ře Králové sochař Otto Gutfreund, tvůrce 
sousoší Babičky v Ratibořicích.

Před 80 lety, 4. 7. 1929, zemřel v Pra-
ze u syna Karla MUDr. Antonín Čapek, 
lékař ve Svatoňovicích a v Úpici, proto-
typ jednoho z pánů doktorů ve Velké po-
hádce doktorské Karla Čapka. 11. červen-
ce 1944 zahynul v Osvětimi náchodský 
lékař MUDr. Karel Kraus, v díle Jose-
fa Škvoreckého doktor Štras. 18. 7. 1949 
zemřel ve Skutči hudební skladatel Ví-
tězslav Novák. Bendlova pěvecká župa 
severovýchodních Čech uspořádala v Ná-
chodě v červnu 1931 koncert z jeho skla-
deb, skladatel se koncertu zúčastnil a byl 
při něm jmenován čestným členem župy. 
Ve Švýcarsku zemřel 28. srpna 1959 hu-
dební skladatel Bohuslav Martinů, připo-
menutý u nás koncertem letos 17. 5. v Hu-
sově sboru. A nakonec připomeňme smrt 
krále Václava IV. Lucemburského (16. srp-
na 1419), po níž se rozhořely husitské vál-
ky.

 (AF)

V půli června vyšlo 38. číslo vlastivěd-
ného sborníku kraje Aloise Jiráska, Bože-
ny Němcové a bratří Čapků Rodným kra-
jem. 

Úvodník 20 let od listopadu 1989 na-
psal Vladimír Wolf. Milovníky dávné his-
torie jistě zaujme druhá, závěrečná část 
stati Františka Musila Rod erbu třme-
ne a vrcholná kolonizace na střední Úpě 
a střední a horní Metuji. Sleduje vývoj 
kolonizace našeho regionu od konce 14. 
století do století 16. I pro mnohého „ro-
duvěrného Náchoďana“ bude asi novin-
kou obsah článku Vlastimila Málka Ne-
realizovaný projekt knížecího cukrovaru 
v Náchodě r. 1858. Církevní rozkol a vznik 
církve československé po roce 1920 na Ná-
chodsku a Úpicku sleduje Vojtěch Kábrt. 
Čtvrtou částí pokračují vzpomínky Aloise 
Kováře na těžká studentská léta na konci 
první republiky a za protektorátu, tento-
krát léty studia v Jaroměři. V čísle je i zá-
věrečná část stati běloveského kronikáře 
Antonína Samka Zašlá sláva lázní a zřídel 
v Bělovsi, tentokrát věnovaná stáčírnám 
minerálních vod. Tentýž autor připravil 
i článek o poště na území kladského po-
mezí. Alexandr Skalický st. podrobně se-
znamuje s další architektonicky význam-
nou budovou v článku Stavba architekta 
Ernsta Schäfera v Náchodě. Jde o dvojdům 
č. 920 921 v ulici Palackého. Do roku 1939 

a let následujících nás zavádí text připra-
vený Věrou Vlčkovou Vzali nám domov 
...o těžkém protektorátním osudu dvou 
děvčátek ze smíšeného manželství. Situ-
aci poúnorovou z hlediska jedné z proná-
sledovaných náchodských rodin popisuje 
syn náchodského advokáta Oskar Sýkora, 
který zde tehdy právě odmaturoval. Text 
je vskutku dramaticky napínavý. Dokon-
čen bude v příštím čísle. Mnohého čte-
náře asi také zaujmou vzpomínky Kar-
la Tylše na Jana Masaryka. Zastavení nad 
záslužným dílem Evy Koudelkové připo-
míná životní jubileum náchodské rodač-
ky a absolventky zdejšího gymnázia, dnes 
úspěšné nakladatelky a spisovatelky. Sou-
časné číslo otiskuje i dvě básně někdejší-
ho náchodského knihovníka Václava Fryč-
ka. Z fotografie na s. 53 se na nás usmívá 
současná ředitelka náchodské knihov-
ny se svou předchůdkyní. Dětská příloha 
přináší práce dětí, inspirované pohádkou 
Zvířátka a Petrovští.

I v tomto čísle je vskutku hodně zají-
mavých poznatků i zajímavého počtení. 
Šedesátistránková publikace je k dispo-
zici na obvyklých místech stále za pou-
hých 30 Kč, to díky podpoře od jednotli-
vých měst a obcí regionu, muzeí a archivu 
a samozřejmě díky autorům textů i foto-
grafií, kteří pro sborník dělají vše z lás-
ky ke kraji a věci.                                 (AF)

Náchod a jeho okolí 
ve sborníčku Rodným krajem č. 38

Děti z padesáti čtyř škol, dětských do-
movů a domovů mládeže Královéhradec-
kého kraje zachrání 1096 dětí z rozvojo-
vých zemí.

Přesně tolik panenek předali ve středu 
třetího června pracovníci Českého roz-
hlasu Hradec Králové zástupcům České-
ho výboru UNICEF jako výsledek čtvrtého 
ročníku projektu „Miss panenka“. Smys-
lem soutěže, určené školám a domovům 
dětí v našem regionu, bylo na základě 
stanovených pravidel vytvořit co největ-
ší počet panenek, které budou organizací 
Unicef prodávány za 600 Kč. Přesně tolik 
stojí proočkování jednoho dítěte z rozvo-
jových zemích proti šesti hlavním dět-
ským nemocem. 

Miss panenkou 2009 Ema
Na slavnostním setkání všech soutěží-

cích v královéhradeckém Kongresovém 
centru Aldis porota, ve které mimo ji-
ných zasedli prezidentka Českého výbo-
ru Unicef Pavla Gomba, novinář Radek 
John a další osobnosti, porota zvolila nej-
krásnější panenku a její autorku odměni-
la. Stala se jí Štěpánka Císařová ze Rtyně 
v Podkrkonoší.

„Všechny nás těší stálý zájem o tuto akci, 
vybrat tu nejkrásnější byl i letos velmi ne-
lehký úkol, nejraději bych odměnil všech-
ny soutěžící.“ říká ředitel Českého rozhla-
su Hradec Králové a předseda poroty Jiří 
Kánský. 

Akce se koná za podpory akciové spo-
lečnosti Východočeské plynárenské (člena 
skupiny RWE), která ji každoročně podpo-
ruje od jejího vzniku v roce 2006. „Jsme ve-
lice rádi, že za čtyři roky tohoto projektu se 
ušilo celkem 3701 panenek v celkové hodno-
tě 2 220 600 Kč. Tato skutečnost nás utvrzu-
je v našem rozhodnutí podporovat i nadále 
akci rozvíjející u tvůrců panenek jejich vý-
razné sociální cítění,“ doplňuje Jiřího Kán-
ského předseda představenstva VČP.

Ing. Jindřich Broukal
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7. Mlýnská a ulice Boženy Němcové
Náchodské hostince, hotely a vinárny

Mlýnská ulice se v průběhu 20. století 
změnila k nepoznání. Jméno má po his-
torickém Velkém mlýnu, později přebu-
dovaném na městskou elektrárnu. Po pů-
vodních mlýnských objektech s náhonem 
však již nenajdeme ani stopy. Stejně ne-
návratně zmizela v letech 1980–1981 celá 
jedna část ulice, v níž mezi jednopatro-
vými domy stál poněkud vysunut do uli-
ce přízemní hostinec U bílé růže, který 
dlouho patřil mezi nejoblíbenější náchod-
ské hospody. Dnes a prý skutečně na tém-
že autentickém místě najdeme pouze kio-
sek s prodejem ovoce a zeleniny na okraji 
rozlehlého parkoviště. S dojemnou pietou 
je označen vývěsní tabulí s původním ná-
zvem a obrázkem bílé růže. Tento emblém 
zdobil i průčelní štít bývalé hospody a dal 
jí jméno nebo naopak, dnes už nevíme. 
Každopádně víme, že po dlouhou dobu pa-
třila přední zámožné náchodské měšťan-
ské rodině Fibírových, s jejichž jménem 
se často setkáváme při jmenování měst-
ské rady i při jiných důležitých městských 
aktivitách. Roku 1889 byl v soudobém tis-
ku zveřejněn inzerát tohoto znění: „Ctěné 

radoxně až v době totality a velký podíl 
na ní měl jednoznačně originální hostin-
ský Josef Rail. Znal své zákazníky, z nichž 
většinu tvořili tzv. štamgasti, dovedl od-
hadnout velikost porce, ženám i bez ob-
jednání předkládal skvělé místní mouč-
níky. Zvláštností bylo i to, že polévka se 
neroznášela, ale každý z hostů si ji mohl 
sám podle chuti nabrat z velkého hrnce 
u výčepu. Poněkud pitoreskně znějí zprá-
vy o dojemném loučení Náchoďáků s oblí-
beným podnikem včetně polibků a polože-
ní smutečního věnce na zříceninu, ale jsou 
plně pochopitelné. Kéž bychom podobné 
zařízení zde měli i dnes!

Dne 9. prosince 1927 povolila městská 
rada v Náchodě stavbu hotelu v ulici Bo-
ženy Němcové naproti jatkám stavite-
li Kohoutovi. Náchodský stavitel Jindřich 
Kohout, který koncem dvacátých a ve tři-
cátých letech 20. století získával poměrně 
lukrativní zakázky, projektoval a provedl 
řadu místních průmyslových, hospodář-
ských a hlavně soukromých staveb. Hotel, 
v němž po řadu let s rodinou bydlel, nesl 
dlouhou dobu jeho jméno, až těsně před 
druhou světovou válkou byl přejmenován 
na hotel Slavie. V době výstavby hotelu le-
žela lokalita stranou od rušného městské-
ho centra a právě tato skutečnost se snad 
jevila vhodnou pro zřízení baru s dám-
skou obsluhou v suterénu, první tohoto 
druhu v Náchodě. Zde se tančilo a sezna-
movalo, pokojíky měla děvčata ve vyšších 
patrech domu. Podle reklamní pohledni-
ce nabízel podnik restauraci, vinárnu, bar, 
kavárnu a samozřejmě i hotelové služby. 
Navíc také pravidelné hudební produkce 
jazzového kvartetu v baru a v restauraci. 
Za totality zde byla ubytovna pro svobod-
né zaměstnance podniku Rubena. V dneš-
ní podobě hotel MG Slavie (zkratka je mo-
nogramem majitelky Mileny Galbové) 
nabízí restauraci, hotel a salonek (bývalý 
bar), příležitostně využívaný jako galerie 
stejnojmenným občanským sdružením.

Mgr. Lydia Baštecká 

obecenstvo upozorňuji na svůj dobře zaří-
zený hostinec U bílé růže, v němž čepuji vý-
borné náchodské pivo od ledu a posloužím 
chutnými pokrmy, poněvadž provozuji též 
živnost řeznickou a uzenářskou. Čeněk Fibír, 
hostinský a řezník v Náchodě.“ Ano, před-
ní postavení a majetek rodu Fibírů měly 
svůj základ v řeznické živnosti. Ovšem 
i pohostinství bylo součástí rodinné tra-
dice. Jeho původ kladli již do 15. století 
a důkazem pro něj jim bylo datum uve-
dené na obraze při vchodu do výčepu. Co 
však na něm bylo zobrazeno, se mi nepo-
dařilo objevit. Každopádně Fibírovi byli 
milovníky výtvarného umění. V lokále 
visel cenný obraz požáru Náchoda v roce 
1837 od malíře Aloise Špuláka. Roku 1849 
se v hostinci ubytoval po dobu svého ná-
chodského pobytu malíř Josef Mánes a jak 
už to tak bývalo zvykem, namísto peně-
žité úhrady namaloval několik rodinných 
portrétů. Na památku pobytu jiného slav-
ného umělce v hostinci – houslisty Josefa 
Slavíka, upomínal obrázek houslí od ná-
chodského malíře Emila Tylše, který zde 
býval častým hostem a zasloužil se o ori-
ginální výzdobu hostinských místnos-
tí svými rozměrnými obrazy starého Ná-
choda, na nichž byla vyobrazena stará 
rychta, sbor Českých bratří a jiné paměti-
hodnosti. Druhá slavná éra hospody, nyní 
již bez ubytovacích možností, nastala pa-
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V náchodském nízkoprahovém klu-
bu Archa se pořád něco děje. V pátek 15. 
května se klienti klubu s pracovníky vy-
dali sportovat na krásný atletický stadion 
do nedalekého Nového Města nad Metu-
jí. Děti soutěžily ve štafetových závodech, 
házely pištícím Vertexem, skákaly do dál-
ky, zkusily si přeběhnout překážky a vy-
startovat z bloků. Mohly se také vydová-
dět na doskočišti pro skok vysoký, který 
většinou využily k nácviku stoje na hla-
vě. Všem se sportovní odpoledne líbi-
lo a děkujeme SK Nové Město nad Metují 
za umožnění bezplatného užití stadionu. 

První červnový týden byl pro Archu ob-
zvláště pestrý ale i náročný. Na den dětí 
vyjelo fotbalové družstvo Archy a několik 
fanoušků na fotbalový turnaj nízkopraho-
vých center do Jaroměře. Účastnilo se pět 
center a jedno družstvo dospěláků. Bohu-
žel Archa měla smolný los a první zápas 
prohrála s dospělými obry a tím její sou-
peření v Jaroměři skončilo. Ale tým si ne-
nechal vzít dobrou náladu a zbytek odpo-
ledne si vyměňoval brejkové zkušenosti 

s ostatními klienty jiných center a nava-
zoval přátelské vztahy. Archa odjížděla 
z Jaroměře mírně rozčarována z podivné-
ho herního systému, ale i tak plná dojmů 
a zážitků pozitivního charakteru.

V pátek 5. června vyvrcholila příprava 
Šafr breakers na vystoupení na Bambiri-
ádě v parku náchodského Déčka. Skupina 
ještě pár hodin před vystoupením nevě-
děla, zda opravdu vystoupí. Důležitý člen 
Šafr breakers měl závažné zdravotní pro-
blémy, ale nakonec vše dobře dopadlo. Pá-
nové si užili aplaus publika a vřískot fa-
nynek. Šafr breakers předvedli, co v nich 
je, a všem udělali radost. 

Provoz Archy 
během letních prázdnin

Klub Archa je otevřen celý červe-
nec. Klienti se chystají na konci prvního 
prázdninového měsíce na pětidenní po-
byt do přírody. V srpnu bude Archa ote-
vřena jen první týden, poté bude zavřeno. 

ARCHA v akci

Město Náchod vybudovalo v květnu 
a červnu 2009 v obcích Babí a Pavlišov 
dvě dětská hřiště. Celkové náklady na obě 
hřiště včetně nových laviček a košů činí 
cca 500 000 Kč. Obě hřiště zhotovila fir-

Dětská hřiště 2009 ma B plus P, spol. s r. o., Červený Koste-
lec. Veškeré prvky jsou certifikovány dle 
ČSN EN, mají příslušné certifikáty a je 
na ně vydáno prohlášení o shodě. Hřiš-
tě byla Městu Náchod předána k užívání 
a již slouží široké veřejnosti.                

Miroslav Petr,
odbor správy majetku a financování

Tak už máme za sebou tři kola požární-
ho sportu. Bohužel z náchodských sborů 
se soutěže zúčastnili pouze hasiči z Jizbi-
ce a to soutěže ve Velkém Třebešově. Dal-
ších dvou soutěží se nezúčastnili, jelikož 
pořádali ve své obci kulturní akce. Zatím 
nelze říct, kdo se letos stane vítězem, zda 
Sněžné dosáhne na první místo nebo nás 
překvapí někdo jiný. Na prvním místě je 
zatím Velký Třebešov se 43 body v kate-
gorii muži a Kramolna s 42 body v katego-
rii ženy. V letošním roce se nám do soutě-
že také zapojilo několik nových družstev, 
tak je soutěžní konkurence opět pestřejší. 
Družstva jsou stále omlazována a doplňo-
vána novými sportovci. Velké změny pro-
běhly na Kramolně a v Červeném Kostelci.

V příštím článku Vás zde seznámím 
s výsledky za první část naší ligy. Všem 
hasičům bych rád popřál pěkné léto a vy-
dařenou dovolenou.           P. Břenda

V. kolo Vysokov 
 29. 8. 2009 v 13.00 hod.
VI. kolo Nový Hrádek 
 5. 9. 2009 v 13.00 hod.
VII. kolo Červený Kostelec 
 12. 9. 2009 v 13.00 hod.
VIII. kolo Kramolna 
 19. 9. 2009 v 13.00 hod.

Požární sport 
Náchodská Hasičská Primátor NTC Liga
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 Krámská 727, jednotka č 727/7, 
1+kk, výměra 35,50 m2 
Vyvolávací základní cena 500 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 
23. a 30. 7. 2009 vždy v 9.00 hod.

 Němcové 656, jednotka č. 656/4, 
2+1, výměra 71,79 m2 
Vyvolávací základní cena 
1 200 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 23. 
a 30. 7. 2009 vždy v 9.30 hod.

 Pražská 1313, jednotka č. 1313/3, 
3+1, I. kat., výměra 72,10 m2 
Vyvolávací základní cena 
1 200 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 
23. a 30. 7. 2009 vždy v 10.00 hod.

 Pražská 1550, jednotka č. 1550/15, 
3+1, I. kat., výměra 63,40 m2 
Vyvolávací základní cena 
1 000 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 23. 
a 30. 7. 2009 vždy v 10.30 hod.

Nabídky v uzavřené obálce označené 
v levém hor. rohu nápisem:
Výběrové řízení – byt 727/7 
– neotvírat
Výběrové řízení – byt 656/3 
– neotvírat
Výběrové řízení – byt 1550/15 
– neotvírat
Výběrové řízení – byt 1313/3 
– neotvírat
doručit na MěÚ Náchod, Odbor sprá-
vy majetku a financování. 

Uzávěrka přihlášek 31. 7. 2009 
ve 13.00 hodin.

Informace na tel. 491 405 233, 
491 405 237 a https://www.mestona-
chod.cz/mu/uredni_deska

Prodej pouze prvnímu v pořadí – při 
jeho odstoupení se řízení ruší a opa-
kuje.

Město Náchod prodá 
obálkovou metodou

V termínu od 10. 7. do 14. 8. 
2009 dojde k opravě vnějšího vstup-
ního schodiště z Palachovy ulice bu-
dovy Městského úřadu v Náchodě. 
Z důvodu prováděných prací, nebu-
de možné toto schodiště používat. 
Vstup do budovy čp. 1303 v tomto ter-
mínu, bude tedy pouze ze zadní čás-
ti objektu. 

Oprava vnějších schodů 
budovy MěÚ 
a Okresního soudu

O prvním červnovém víkendu proběh-
ly v Evropské unii, tedy i v naší repub-
lice a našem městě volby do Evropské-
ho parlamentu. O 22 poslaneckých křesel 
přidělených České republice se ucházelo 
asi 730 kandidátů (tedy v průměru 33 zá-
jemců na jedno křeslo) na 33 kandidát-
kách stran, hnutí a koalic (celkem 46 po-
litických subjektů, tj. 37 stran a 9 hnutí). 
Z Náchoda nekandidoval nikdo, na kandi-
dátce ČSSD byla na 22. místě Ivana Tom-
ková z Kramolny. Pětiprocentní hranici 
pro zvolení překročily celostátně jen čty-
ři strany, ODS získala 9 mandátů, ČSSD 7, 
KSČM 4 a KDU-ČSL 2. Neuspěly tedy sub-
jekty „euroskeptické“, ani např. „zelení“, 
za ty totiž kandidovaly dokonce tři „zele-
né“ strany. 

V Náchodě byla volební účast mírně 
přes 30 %, tedy nad celostátním průmě-
rem. Celkem bylo odevzdáno 6087 plat-
ných hlasů. Volit tu ovšem mohlo přes 
dvacet tisíc obyvatel. Nejvíce získala ODS 
(33,4 %, přes 2 tisíce hlasů), dále ČSSD  
(19, 3 %; 1178 hlasů), KSČM (10,3 %), KDU-

Ohlédnutí za volbami do Evropského 
parlamentu v Náchodě

ČSL 9 %. Přes 5 % (313 hlasů) získala u nás 
ještě Suverenita, kterou vedla Jana Bo-
bošíková, pátá byla i celostátně (4,26 
%). Na dalším místě byly „Věci veřejné“  
(3,3 %), přes dvě procenta získali „Sta-
rostové a nezávislí“, Evropští demokraté, 
Strana zelených a Dělnická strana, těsně 
pod dvěma procenty byla Evropská de-
mokratická strana a Strana svobodných 
občanů, těsně nad jedním procentem ješ-
tě Pravý blok s 67 hlasy. Zbývajících 20 
subjektů pak získalo jen desetiny či seti-
ny procenta. Kandidátkám, které neuspě-
ly, bylo u nás odevzdáno 1692 hlasů, tedy 
asi 28 % zúčastněných voličů dalo hlasy 
stranám a hnutím, které nepřekročily ce-
lostátně 5 % hranici. Kdyby se tito lidé ně-
jak spojili, byli by u nás druhým nejsilněj-
ším blokem. 

 Myslím, že by bylo vhodné se nad těmi-
to fakty a čísly před blížícími se předčas-
nými parlamentními volbami zamyslet. 
Ty budou totiž pro nás občany podstatně 
důležitější než byly tyto volby „evropské“.

(AF)

Město Náchod vyzývá zájemce o stře-
žení objektu budovy polikliniky čp. 738 
v ulici Němcové v Náchodě o předložení 
nabídky s uvedením ceny a rozsahu po-
skytované sužby. 

V budově je nainstalováno elektronické 
zabezpečovací (EZS) a protipožární zaříze-
ní (EPS) připravené k napojení na pult cen-
tralizované ochrany bezpečnostní agen-
tury. 
Rozsah EZS: 6 samostatných bloků, cel-
kem cca 30 detektorů. 
Rozsah EPS: příjem signálů (POŽÁR) a (PO-

VÝZVA pro zájemce střežení polikliniky
RUCHA) s okamžitým vyrozuměním pra-
coviště HZS. 
Požadavky na bezpečnostní agenturu 
a pult centralizované ochrany: 
– napojení datového kanálu radiovým 
nebo GPRS pojítkem, – neustálá kontrola 
mezi centralizovaným pracovištěm a ob-
jektovou stanicí, – vlastní zásahové vozi-
dlo s posádkou v místě (Náchod).

Předložením nabídky nevzniká právní 
nárok na uzavření smlouvy o střežení bu-
dovy polikliniky. Termín pro předložení na-
bídek je 10. 7. 2009. 
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Město Náchod již od roku 1998 oceňuje vždy v závěru školního 
roku několik pedagogů za jejich práci udělením titulu „Náchod-
ský pedagog roku“. Připomíná tak veřejnosti záslužnou práci pra-
covníků ve školství.

Návrhy na ocenění učitelů předkládají ředitelé příslušných zá-
kladních škol, za tři menší školy vždy jednoho po vzájemné doho-
dě. Návrh na ocenění jediného zástupce pedagogů v mateřských 
školách předkládá odbor školství, kultury, sportu a cestovního 
ruchu, rovněž na základě doporučení ředitelek náchodských ma-
teřských škol.

Zároveň může město Náchod udělit Ocenění za dlouholetou 
práci ve školství a za aktivní práci s dětmi.

Titul Náchodský pedagog roku 2009 převzali:
Jaroslava Přibylová

je učitelkou MŠ Vančurova od roku 2002. Aktivně působí v dět-
ském sborečku „Srdíčko“. Každý rok pro děti skládá nový muzikál, 
který společně s nimi a se svojí kolegyní nacvičují a později tak 
prezentují svoji mateřskou školu na veřejnosti. V současné době 
připravuje své muzikály k publikaci pro využití ostatním školám. 
Mgr. Markéta Klimešová

Na škole T. G. Masaryka vyučuje 9 let. Jejími aprobačními před-
měty jsou matematika a zeměpis. Svou odbornost si neustále zvy-
šuje a rozšiřuje, a to nejen ve „svých“ předmětech, ale i v anglic-
kém jazyce účastí v kurzech a cestami po různých zemích. 
Mgr. Alena Balcarová

Je učitelkou na ZŠ Komenského. Vystudovala vysokou školu pe-
dagogickou v Hradci Králové, obor český jazyk – dějepis. Vyko-
nává také funkci kariérového a výchovného poradce. Spoluorga-
nizuje pravidelná setkání rodičů vycházejících žáků a pomáhá 
třídním učitelů řešit výchovné problémy s jejich žáky. 
Mgr. Irena Nováková

Je členkou sboru základní školy Náchod-Plhov od jejího ote-
vření v roce 1984. Učí na 1. stupni a její specializací je hudeb-
ní výchova. 
Mgr. Gabriela Melicharová

Je učitelkou ZŠ na Drtinově náměstí. Ve škole již po několik 
let motivuje a organizuje žáky pro účast na celorepublikové akci 
Tříkrálová sbírka. Pracuje jako dyslektická asistentka, vede krou-
žek flétniček. 
Simona Adamcová

pracuje na ZUŠ J. Falty v Náchodě od září roku 2004, jako uči-
telka dechových nástrojů. Její žáci se každoročně účastní soutě-
ží MŠMT a hudebních přehlídek, kde vždy obsazují přední místa 
a získávají mnohá ocenění. V roce 2005 založila společně s pa-
nem učitelem Františkem Fraňkem jazzový soubor F.A. BAND, 
který pod jejich vedením získal již v roce 2007 vynikající 2. mís-
to v krajské soutěži. 

Titul Náchodský pedagog roku 2009
V roce 2008 získala tato majitelka včelí farmy se svým pro-

duktem Rokytnický med lesní květový prestižní ocenění Potra-
vina roku Královéhradeckého Kraje.

Ocenění města Náchoda za dlouholetou práci ve školství
Růžena Vaněčková

V Náchodě pracovala jako učitelka v MŠ Zámecká a MŠ Jugo-
slávská. Od roku 1999 působí v mateřské škole v Komenského 
ulici. Vede kroužek Veselého pískání a šestým rokem také sbo-
reček „Komenďáček“. 
Alena Šedivá 

Svoji čtyřicetiletou pedagogickou praxi rozdělila na dvě pra-
covní místa – ve svém rodišti v Jižních Čechách a v Náchodě 
v MŠ v Bělovsi. Od roku 1992 přešla na MŠ Babí, kde do roku 
2002 působila jako ředitelka jednotřídní MŠ a po sloučení s MŠ 
Běloves jako vedoucí učitelka. 
Magda Havlíčková

Většinu své profesní kariéry prožila ve školství. Ať už ve škol-
ní jídelně ZŠ Komenského jako vedoucí školní jídelny nebo 
na Školském úřadě v Náchodě či odboru školství, kultury, spor-
tu a cestovního ruchu MěÚ v Náchodě. Vždy se v její pracovní 
náplni objevovalo školní stravování. Její znalosti v tomto obo-
ru, podložené zkušenostmi, byly pro mnohé neocenitelnou po-
mocí. Po celou dobu svého působení bojovala za uznání práce 
zaměstnanců ve školním stravování, zlepšení jejich společen-
ského postavení, pracovních podmínek i zvýšení platu. Je sym-
bolické, že letos, při jejím odchodu do důchodu, se změna pla-
tových tarifů stala skutečností i pro personál jídelen.

Ocenění města Náchoda za aktivní práci s dětmi
Jiří Bek In memoriam

Zemřel loni v únoru. Dlouholetou činností v běloveském ha-
sičském oddíle i pořádáním dětských táborů vtiskl dětem do po-
vědomí zodpovědnost a lásku k profesi hasiče. Svým pevným 
ale laskavým přístupem cílevědomě připravoval své svěřence 
k účasti v krajských a národních kolech celostátních soutěží. 
Z některých se stali profesionální hasiči a dnes zastávají vý-
znamné pozice po celé ČR.

Hasičská mládež byla smyslem jeho života. V místní jednotce 
bylo organizováno až 10 oddílů a prošlo jimi na 1100 dětí. Pan 
Bek byl jedním ze zakladatelů celostátní hry Plamen, která je 
dnes jednou z hlavních náplní celoroční činnosti dětí z oddílu 
Mladých hasičů Běloves. Na jeho počest je pořádána soutěž ha-
sičů s názvem Memoriál Jiřího Beka. Jeho jméno je symbolem 
a vzorem pro jeho následovníky. 
Mgr. Petra Němcová

Jako členka O. s. Náchodská Prima sezóna se podílí na pořa-
datelství náchodského Festivalu studentské tvořivosti. Posled-

ní čtyři roky kompletně zajišťu-
je produkční aktivity festivalu. 
Hlavně díky jejímu nápadu vznik-
la Malá Prima sezóna, festivalo-
vá odnož pro základní a mateřské 
školy a dětská zájmová sdružení. 
Petra tak svým nápadem výraz-
ně posunula kupředu aktivitu 
občanského sdružení NPS. Děti 
z mateřských a základních škol 
tak mají možnost aktivně vstou-
pit do náchodského kulturního 
dění. 

Eva Fořtová
vedoucí odboru školství, 

kultury, sportu a cestovního ruchu
MěÚ Náchod
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Parčík na rozhraní ulic Českých bratří a na Hamrech je urči-
tě známý všem Náchoďanům. Chodí si tam posedět staří, hrát 
si mladí, bohužel tam také chodí mnozí „páníčkové“ venčit své 
pejsky. A málokdo si všimne nepatrného pomníčku, zarostlého 
trávou a zelenavého od mechu, jehož již čím dál tím hůře čitel-
ný nápis hlásá, že zde býval židovský hřbitov. Ano, toto místo je 
spojené s dlouhou historií náchodské židovské obce.

Snad již na sklonku 15. století zde měli židé svůj hřbitov, kte-
rý byl rozšiřován v letech 1630 a 1661. Zároveň zde bylo bydlí 
pro hrobníka, postavené znovu v r. 1661, kde byla v 18. století 
také zřízena židovská nemocnice. Tehdy to bylo místo odlehlé, 
za městskými branami, tak, jak bylo židům povoleno. Z důvo-
du malého prostoru bylo na židovských hřbitovech pohřbíváno 
v několika vrstvách nad sebou, proto i staré náhrobní stély stá-
ly velmi blízko u sebe. Od poloviny 19. století se tvar židovských 
náhrobků přizpůsobuje náhrobním kamenům a hrobek na křes-
ťanských hřbitovech. 

Starý židovský hřbitov sloužil do roku 1925, další pohřby byly 
prováděny na novém hřbitově v místech ulice Za tratí, na západ-
ním okraji Náchoda, zde byla také vybudována nová obřadní síň 
– funkcionalistická stavba podle projektu brněnského architek-
ta A. Kurze (nyní přebudovaná v obytný dům).

Tragický osud postihl jak starý historický, tak i nový židov-
ský hřbitov za německé okupace. Po deportaci židovských obča-
nů Náchodska do koncentračních táborů vydal německý komi-
sař Hans Keil dne 14. 12. 1942 příkaz k demolici obou židovských 
hřbitovů. Pomníky byly poráženy, rozprodávány jako kamenic-
ký materiál, dokonce některými náhrobky byl překryt potok Ra-
dechovka, s jehož regulací se začalo v r. 1944. Židovský obřadní 
domek byl pronajat kováři Václavu Matlasovi, který si jej upra-
vil podle svých profesních potřeb.

Ani po roce 1945 nebylo toto místo pietně zachováno, namís-
to hřbitova byl upraven parčík, dnes již se značně přerostlými 
stromy. Zachovala se část obvodní hřbitovní zdi, budova obřad-
ního domu sloužila jako provozovna místního podniku komu-
nálních služeb. K částečné obnově došlo na novém hřbitově, kde 
po roce 1945 byly zničené pomníky nahrazeny dřevěnými a ple-
chovými tabulkami se jmény pohřbených. Dne 30. října 1949 
zde byl odhalen Památník obětem holocaustu z Náchodska, vy-
budovaný podle projektu náchodského rodáka ing. arch. Karla 
Kačírka. Na obou stranách desky jsou jména umučených z Ná-
choda, Červeného Kostelce, České Skalice, Hronova, Úpice a Po-
lice nad Metují.

Starý židovský hřbitov zanikl. Můžeme jen litovat, že tato jedi-
nečná historická památka zmizela. Také obřadní dům – nejstarší 
objekt, který vlastnila dřívější Židovská náboženská obec Náchod 
– chátral. Až koncem 90. let minulého století se projevuje snaha 
zachránit tuto poslední židovskou stavební památku v Nácho-
dě. Majitelem hřbitovů a zmíněného obřadního domu je Židov-
ská náboženská obec Praha, která má zájem na obnově a úpravě 

objektu a místa, připomínajícího dřívější existenci židovské ko-
munity v Náchodě. Ve spolupráci se společností MATANA (spra-
vuje objekty patřící ŽNO) je vypracován plán na rekonstrukci ob-
řadního domku, který bude složit jako památník a zároveň jako 
kulturní a společenské centrum pro náchodské občany. 

Probíhající rekonstrukce se postupně bude zabývat i úpravou 
bývalého starého hřbitova, který zůstane nadále místem ote-
vřeným veřejnosti, kde však bude nutno upravit režim správy 
tohoto pietního místa. Budou zde také znovu zabudovány sta-
ré náhrobky, pocházející z 18. století, objevené počátkem 90. let 
20. století. Jsou nesmírně cenné, unikátní je především náhro-
bek s drobným reliéfem ženské postavy.

Plocha bývalého židovského hřbitova s obřadním domem jsou 
součástí našeho města, a proto i představitelé města mají zá-
jem, aby toto místo bylo dobře udržováno a zkulturněno. Mohou 
k tomu také pomoci svým chováním a přístupem všichni obča-
né města Náchoda.  

Věra Vlčková

Obřadní hřbitovní dům s přilehlou plochou starého židov-
ského hřbitova jsou poslední památky, které v Náchodě zůsta-
ly po bývalé početné židovské obci. Po dlouhá staletí se židov-
ské obyvatelstvo aktivně podílelo na rozvoji města, především 
v období konce 19. a první poloviny 20. století. Tragické událos-
ti 2. světové války a holocaustu přežilo jen velmi málo náchod-
ských židovských občanů, němečtí fašisté zničili starý i nový ži-
dovský hřbitov, zdevastovány byly i další objekty, zbytek domů 
v bývalé židovské čtvrti včetně synagogy byl zbourán v 60. a 70. 
letech minulého století. Proto je v zájmu města Náchoda zacho-
vat alespoň zbylé památky, které jsou součástí historie města.

Objekt židovského obřadního domu, který je v havarijním sta-
vu, bude po rekonstrukci sloužit jako výstavní síň a společen-
ské a kulturní centrum pro veřejnost, ke konání příležitostných 
akcí – hudební pořady, besedy, přednášky, a rovněž k propaga-
ci židovské kultury.

V prostoru domu bude instalována stálá výstavní expozice, 
připomínající historii náchodské židovské obce a oběti holocaus-
tu, která bude rovněž využívána k projektovému vyučování pro 
základní a střední školy.

Provozovatelem zařízení bude Regionální muzeum v Náchodě 
na základě smlouvy o výpůjčce se Židovskou obcí v Praze. V ob-
jektu židovského obřadního domu bude vytvořen prostor pro 
30–40 účastníků, provozní zázemí (sanitární zařízení, příprav-
na pro jednoduché občerstvení). 

Na rekonstrukci židovského obřadního domu se může město 
Náchod podílet zatím blíže neurčeným finančním příspěvkem.

Věříme, že ve vzájemné spolupráci města Náchoda a všech zú-
častněných složek se podaří v brzké době rekonstruovat zmíně-
ný objekt a důstojně upravit prostory, které jsou součástí histo-
rické zástavby města.

Starý židovský hřbitov v Náchodě
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ANGLIČTINA  NĚMČINA

- v Trutnově a v Červeném Kostelci 
- v učebnách s nejmodernějším vybavením 
- revoluční metoda - až 80% konverzace

www.cizijazyky.info, tel. 775 33 07 33

SLEVA až 30%
Platí jen do 7. 7. 2009

(bližší informace na www.cizijazyky.info)

JAZYKOVÉ KURZY PRO VŠECHNY
od začátečníků po profesionály

Využijte slevy a přihlaste se do celoročních kurzů právě teď. Začínáme 7. září 2009.

Na první poslech otřelé téma procházející mnoha diskuzemi 
ve veřejném mínění i na půdě odborné dostává již po několik let 
zvláštní a do praxe uvedenou formu – tzv. knihovnickou třídu 
na Základní škole Komenského v Náchodě. Tato forma vznikla 
v roce 2003 ze spolupráce třídní učitelky 1. stupně Mgr. M. Je-
línkové a tehdejší vedoucí dětského oddělení Městské knihovny 
v Náchodě a její nynější ředitelky Mgr. I. Votavové. Jejich společ-
nou vizí bylo najít cestu, kterou by děti mohly vstoupit do světa 
knih a oblíbit si ho. Za tím účelem již druhým cyklem třída paní 
učitelky Jelínkové tráví jeden vyučovací den v měsíci v knihov-
ně. V tématu připraveném pro daný čas se děti seznamují s kni-
hami novými i staršími, objevují autory a ilustrátory, hledají in-
formace, na základě kterých tvoří své práce výtvarné a jazykové. 
Právě tvořivost, práce v týmu, rozvoj jazykových schopností, ja-
kož i rozhled a kultivovanost jsou výbavou, kterou žáci v životě 
využijí nejen na půdě knihovny. 

Setkání mívají předem pečlivě připravený scénář: po úvod-
ním seznámení s tématem přichází informační základ v podo-
bě počítačové prezentace na plátně. Někdy bývá spojený s bra-
instormingem – jeho opakování například na konci projektu 
o Velké Británii vykázalo výrazný nárůst ve znalostech o brit-
ské kultuře: děti v ní potkaly (za popíjení pravého anglického 
čaje s anglickými sušenkami) Shakespeara i skotského dudáka, 
Londýn s Oxfordem, Stonehage, seznámily se s typickými znaky 
jednotlivých zemí apod. Poslední letošní vyučování v knihovně 
se uzavíralo i s ukončením 5. třídy. Po setkáních – věnovaných 
např. dobrodružné literatuře, fantasy literatuře, dětské detek-

Tak čtou ty děti nebo ne? 
A má to vlastně cenu? 

tivce, autorům, kteří si své knihy nejen píší, ale i ilustrují (bra-
tři Čapkové, O. Sekora, P. Sýs, projekt Trnkova Zahrada měl své 
pokračování až do školy v přírodě), dále ilustrátorům samot-
ným, ale i rozdílu mezi pohádkou klasickou a moderní, mezi po-
ezií a prózou – na děti čekalo Barevné království. Skrze pohád-
ku objevovaly symboliku barev až k závěru, že nejlépe by všem 
vyhovovalo Království duhové s rozmanitostí života. „Při hře 
na Barevné království spolupracovali všichni. I notoričtí nečte-
náři-sportovci podávali výkony dobrovolně a s vervou – tento-
krát v knihovně,“ říká I. Votavová. „Některým dětem jsme ote-
vřely úžasný svět knížek, literatury, příběhů. Ano, některé by 
k němu došly samy, ale jiné ne. Připravovat pořady pro knihov-
nickou třídu bylo náročné, ale velice mě to bavilo. Mohla jsem 
si s dětmi vyzkoušet nové formy literární  výchovy, přivézt je 
ke knížkám, které by samy asi neobjevily. Ale děti toho také 
mnoho naučily mě.“

Odvážný krok paní učitelky, totiž nabídnout v 5. třídě svým 
žákům 15 knih (!) k přečtení za školní rok, provází velké překva-
pení: většina dětí se do tohoto sousta skutečně pustila a o zvlád-
nutí svědčí jejich „kulturní deníky“. Děti je doplňují: „Objevila 
jsem v knihovně Magdalenu Dobromilu Rettigovou a tajný deník 
její schovanky,“ říká Veronika a Anička už se nadechuje: „A Fim-
fárum a Babičku...“ „...a taky Dva lelci ve skříni a Yorkšírské po-
vídky...,“ přidává Natálka. Děti v knihovnické třídě četly knihy 
nad rámec povinné literatury pátých tříd jako Bylo nás pět, Ty 
máš ale odvahu, Modrý tygr, Princeta a kapitán, Tajemství čer-
vené krabičky a výčet by mohl pokračovat. Ta opravdu důleži-
tá otázka navazující na nadpis článku se tedy posouvá z roviny 
kvantitativní (kolik toho přečtu) do roviny kvalitativní (co čtu). 
Vždyť dobrá kniha se pro vnímavého čtenáře stává skutečně pří-
telem a poznat dobrou knihu (stejně jako přítele) – to je umění, 
kterému je dobré se od dětství učit.

Platí jen do 7. 7. 2009

(bližší informace na www.cizijazyky.info)
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Souběžně byla vyhlášena soutěž ve zpracování výtvarných 
prací s ekologickými náměty. Vyhlášení vítězů soutěže na české 
a polské straně proběhlo také 30. května 2009 v Kudowě Zdrój.

Vítězové české části výtvarné soutěže:

Babí léto a podzim roku 2008 byl ve znamení příprav projek-
tu „Třídění komunálních odpadů v evropském městě Kudowa 
– Náchod“ (číslo projektu PL.3.22/1.2.00/08.00618). Projekt se 
ucházel o podporu z Operačního programu přeshraniční spo-
lupráce ČR – Polsko 2007–2013. Vedoucím partnerem je měs-
to Kudowa Zdrój, partnerem projektu je město Náchod. Dne 23. 
března 2009 obdržel vedoucí partner projektu oznámení o do-
poručení projektu k financování. 

Podstatou projektu „Třídění komunálních odpadů v evrop-
ském městě Kudowa – Náchod“ je ve spolupráci s městem Ku-
dowa Zdrój:

 zjistit a vyzkoušet efektivní systém třídění, uložení a svozu 
tříděného a netříděného odpadu, 

 vytvořit motivační a ekonomický systém třídění odpadů pro 
občany obou měst a 

 pořídit investiční majetek potřebný ke svozu a třídění odpadů. 
Dne 5. května 2009 se ve městě Kudowa Zdrój uskutečnila za-

hajovací konference k projektu „Třídění komunálních odpadů 

GRANT na třídění odpadů
v evropském městě Kudowa – Náchod“. Během konference byli 
účastníci seznámeni s plánovaným harmonogramem projektu, 
jeho změnami a stanovením monitorovacích období, která jsou 
závazná a jsou součástí podkladů k uzavření Smlouvy o financo-
vání ze zdrojů EU. Smlouva byla uzavřena mezi vedoucím part-
nerem – městem Kudowa Zdrój a poskytovatelem dotace v prů-
běhu měsíce června. 

V období od 15. ledna do 15. května 2009 probíhala soutěž 
ve sběru tříděného odpadu pro školní děti v Kudowě a v Nácho-
dě. Cílem soutěže bylo naučit děti správně třídit odpad. Soutěž 
byla rozdělena do tří kategorií podle věku dětí. Soutěž byla slav-
nostně ukončena 30. května 2009 Ekofestivalem konaným v Ku-
dowě Zdrój. V pátek 12. června 2009 byly za účasti ing. Jaroslava 
Rohulána předány ceny jednotlivcům z vítězných tříd v jednotli-
vých kategoriích. Pro každého z vítězné třídy byl připraven drob-
ný propagační předmět projektu. Byly vyhodnoceny vždy tři nej-
lepší třídy v každé ze tří kategorií:

Název školy
Celkem 

nasbíráno 
kg

Celkem 
žáků

1. kategorie 2. kategorie 3. kategorie Průměr 
Kg/1 
žákaTřída Kg Třída Kg Třída Kg

ZŠ Plhov 12520 449 2.A 1884 4.B 1101 7.A 1521 27,884

ZŠ Komenského 2290 787 2.A 558 4.A 688 9.A 560 2,910

ZŠ T. G. M. 1160 431 3.B 258 4.A 381 9.D 297 2,691

ZŠ Staré Město 1440 132 X* X* X* X* X* X* 10,909

Absolutní vítěz: ZŠ PLHOV

*Poznámka: ZŠ Staré Město nedoložila rozdělení do jednotlivých kategorií

1. Václav Zilvar  T. G. Masaryka/7.C
2. Zuzana Kousalová T. G. Masaryka/6.A
3. Jan Rýdlo  T. G. Masaryka/5.B

Také v letošním roce budeme v Nácho-
dě a jeho příměstských částech hledat nej-
hezčí rozkvetlé místo a zajímavé květino-
vé výzdoby Vašich oken, balkónů, domů 
či předzahrádek, veřejných prostranství, 
okolí obytných domů a soukromých firem. 
Letos proběhne již 6. ročník této soutěže. 

Pravidla soutěže: 
Hodnotit květinové výzdoby budeme 

ve třech kategoriích: okno a balkon, ro-
dinný dům a celková úprava, veřejná pro-
stranství a ostatní (předzahrádky, okolí 
obytných domů a soukromých firem). 

Rozkvetlá místa budeme nejen sami vy-
hledávat, ale rádi uvítáme podněty, kte-
ré občané mohou zaslat na Městský úřad 
Náchod, odbor životního prostředí, odlou-
čené pracoviště, Palachova1303, Náchod. 
Hledání a fotografování zajímavých kvě-
tinových výzdob bude probíhat v období 
od 1. července do 15. září 2009.  

V případě, že víte o nějaké zajíma-
vé květinové výzdobě Vaší nebo Vašeho 
souseda a rozhodnete se nás o tomto in-
formovat, prosíme Vás o přesné uvedení 
místa, kde je možné květinovou výzdobu 
zhlédnout. I letos si fotografickou doku-
mentaci zajistíme sami. 

Místo, kde se květinová výzdoba nachá-
zí, musí být v Náchodě (včetně jeho pří-
městských částí). Vaše podněty a návrhy 
můžete zaslat také na e-mail: richard.hra-
chovy@mestonachod.cz.

Některé fotografie budou průběžně 
zveřejňovány v Náchodském zpravodaji 
a na internetových stránkách Města Ná-
choda. 

Vyhodnocení soutěže provedou členo-
vé komise životního prostředí v měsíci říj-
nu, přičemž vítězové všech kategorií bu-
dou na konci roku odměněni. 

Richard Hrachový – odbor ŽP

Dne 21. června se žáci naší školy zú-
častnili okresního kola Dopravní soutěže 
v Náchodě.

Protože jsme se do soutěže přihlásili 
jako jediná praktická škola z okresu, sou-
těžili jsme společně se základními škola-
mi. Naše čtyřčlenné družstvo se v konku-
renci ostatních škol neztratilo a skončilo 
na osmém místě.

 Žáci musí v soutěži zvládnout několik 
dovedností – test znalostí z dopravních 
předpisů, jízdu po dopravním hřišti, jíz-
du zručnosti a první pomoc. Děkujeme or-
ganizátorům soutěže na Dopravním hřišti 
v Náchodě. Dopravní výchova se na všech 
typech základních škol vyučuje a pořádá-
ní soutěží je určitě správnou motivací pro 
mladé cyklisty.

Růžena Žižková

ZŠ a MŠ Josefa Zemana 
v Náchodě na Dopravní 
soutěži mladých cyklistů

Celkové náklady projektu partnera Města Náchoda činí zhruba 409 640 €. Předpokládaná výše dotace z Evropské unie je přibližně 338 189 €, 
očekávaná výše dotace ze státního rozpočtu činí cca 19 894  €. Vlastní podíl města Náchoda bude cca 51 557 €.

Soutěž o nejhezčí rozkvetlé místo
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V sobotu 23. května odpoledne se sluníčko zase usmívalo. Pří-
roda umytá pátečním přívalovým deštěm nás vítala a my jsme se 
zase po roce sešli před naším Domovem pro seniory Marie v Ná-
chodě k poslechu a tanci s Country kapelou Nacopak band. Ve-
selé tóny a vtipný komentář zpestřily naše dny a my jsme s dob-
rou náladou a chutným občerstvením trávili májové odpoledne 
tak nevšední pro nás, kteří již za zábavou nedojdeme bez pomo-
ci. Jsme rádi, že pro ty, kteří o nás v Marii pečují, není problém 
věnovat i svůj volný čas a zábavu přivést za námi. Také je vzác-
né, že i v době hospodářské krize se najdou dobří lidé, kteří da-
rují své prostředky na sponzorské dary pro starší spoluobčany, 
kteří jim to už obratem nemohou vrátit tak, jak se v dnešní spo-
lečnosti běžně očekává. A tak dík patří paní Lence Matouško-

Tradiční májové odpoledne v Marii
vé, panu Miroslavu Ptáčkovi, Svatopluku Gollovi, Petru Ptáčko-
vi, Ladislavu Krušinovi a organizaci Tělovýchovné jednoty Start 
Olešnice v Orlických Horách. Děkujeme také paní místostarost-
ce Maršíkové, panu místostarostovi Rohulánovi a panu vedou-
címu odboru sociálních věcí Schumovi, kteří s námi přišli naše 
odpoledne také užívat a pozdravit nás. Není to už tak docela sa-
mozřejmé věnovat svůj čas těm, kteří z důvodu věku tráví své 
dny na odpočinku mimo hlavní dění ve společnosti. Děkujeme 
všem, kteří na nás nezapomínají. 

Za obyvatele Domova 
pro seniory Marie v Náchodě 

Irena Svozilová, sociální pracovnice

Pod pojmem filmová superstar si každý z nás určitě okamži-
tě představí mladého obvykle štíhlého člověka bez jediné vrás-
ky, oblečeného v dobře padnoucích šatech s dokonalým účesem. 
Zrovna tak slovo film v mnohých z nás vyvolá představu napě-
tí, automobilových honiček a nekonečných přestřelek. Filmový 
příběh, který se točil na naší Marii, ale o ničem takovém není. 
Je málo autorů, kteří se věnují psaní příběhů o starých lidech, 

V Marii se točil film a mezi mladými jich najdeme ještě méně. Tomáš Magnusek k ta-
kovým mladým lidem patří. Po napsání dvou knih o významných 
seniorech, se pustil do filmového scénáře s příběhem o starých 
lidech, který zrealizují herci provázející nás z obrazovek od mlá-
dí. Od nápadu k realizaci není u pana Magnuska nikdy příliš 
dlouhá doba, a tak se filmový štáb objevil na prvního máje také 
u nás v Marii. Tomáš napsal zajímavý příběh, který pod názvem 
Pamětnice začal natáčet ve svém rodném městě Náchodě. Jak 
nám sám prozradil, příběh psal pro nás starší, abychom se ne-
jen pobavili dějem příběhu, ale abychom měli příležitost uvidět 
po létech své oblíbené filmové superstar. Některé z nich přive-
dl i do našeho Domova Marie, abychom měli příležitost promlu-
vit s nimi nejen o tom, jak ten čas strašně letí a zapisuje se nám 
svým tryskem do tváří. Ale také o tom, jak nám nad tím letem 
rozum zůstává stát, protože náš rozum zůstal totiž pořád v rovi-
ně mládí. Na besedě s paní Miriam Kantorkovou jsme si společně 
zanotovali, že je důležité hledět stále dopředu, co nás ještě čeká 
hezkého, protože to nás právě udržuje svěží. Její vitalita nás pře-
svědčila o tom, že opravdu ví, o čem mluví. Našimi milými hos-
ty byli také pánové Lubomír Lipský a Jan Skopeček, pan režisér 
Vlado Štancel s manželkou a další členové štábu. Bylo zajímavé 
vidět tyto osobnosti na vlastní oči, mít je na návštěvě ve svém 
domově. Bylo zajímavé sledovat práci filmařů, vidět, kolik úsilí 
je potřeba k pořízení jen jedné scény.

V současné době je film již natočen, čekají ho technické úpra-
vy a na podzim se budeme těšit na jeho premiéru. Věříme, že se 
na nás naši herci zase přijedou podívat a podělit se o nějaké ty 
veselé historky z natáčení. Děkujeme panu Magnuskovi, který 
pro nás zajímavý zážitek připravil, a těšíme se, že připraví i další. 

Za obyvatele Domova pro seniory Marie 
Bc. Irena Svozilová, sociální pracovniceObyvatelé Marie s režisérem filmu a herci

Každoročně patří v Náchodě měsíc květen zahájení hned dvou 
výrazných festivalů. Ten první studentský a již dvanáct let za-
kořeněný v náchodském kulturním životě je bezesporu festival 
studentské tvořivosti Náchodská prima sezóna, ten druhý Ca-
merata Nova Náchod je věnován už 39 let neprofesionálním ko-
morním sdružením.

I letos oba zdárně proběhly, každý z nich si jistě našel své příz-
nivce na obou stranách „barikády“, ať už tedy mladí umělci vě-
nující se různým kulturním aktivitám (divadlo, film, hudba, vý-
tvarné umění, či literatura a próza), tak rovněž členové různých 
hudebních těles, jež se věnují komorní hudbě, stejně jako diváci 
návštěvníci zmiňovaných akcí. Shrňme snad jen, že 12. ročník 
festivalu NPS se nesl v komornějším duchu, vlivem nepříznivé fi-
nanční situace ve světě byly pořadatelům pokráceny dotace, ale 
přesto se podařilo zachovat všechny umělecké disciplíny, včet-

ně workshopů a seminářů. Podtrženo – sečteno i v letošním roce 
nakonec mělo s festivalem co do činění dobrých 1500 účastní-
ků. Ne všichni byli přítomni v Náchodě fyzicky, ale už jen účast 
v soutěžních částech nebyla rozhodně zanedbatelná. 

Camerata nova Náchod pak nabídla milovníkům vážné hudby 
hned devět koncertních zastavení v sedmi městech náchodského 
okresu a v polském Klodzku, kde se s naprosto skvělým ohlasem 
prezentoval Komorní orchestr Slávy Vorlové a Polyfonní sdruže-
ní z Nového Města nad Metují. Ti v tamním, do posledního místa 
obsazeném, chrámu nanebevzetí Panny Marie přednesli Mozar-
tovo Requiem, za které se dočkali upřímných a několikanásob-
ných ovací ve stoje.  Pro oba festivaly je stále nesmírně důležitá 
podpora města Náchoda, u Cameraty novy pak také spolupráce 
s dalšími městy, tamními kulturními středisky a farními úřady. 

Všem, kteří se jakkoliv podílí na přípravách a hladkém průbě-
hu obou kulturních akcí patří za letošní rok, srdečný dík!  

Tým O. s. NPS

Ohlédnutí za festivaly
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Potěšitelný rozvoj rekreační pohybové aktivity po celé ČR je 
příčinou toho, že uznávaný seriál „Český pohár v běhu do vrchu 
2009 – 24. ročník“ probíhá od dubna do listopadu 2009. Jeho sou-
částí je, a bude se v neděli 12. července 2009 konat, další závod, 
kterým je náš velmi tradiční výběh, z údolí Metuje až na Dobro-
šov, s názvem: Náchod–Dobrošov, XXIV. ročník. 

Dvacet let se běhalo po silnici a za současného pro účastníky 
zcela neúnosného provozu motorových vozidel na komunikacích, 
byl závod v r. 2006 přeložen do přírodních partií se zpevněnými 
cestami a vede též po zcela nové cyklostezce. Má délku 8,9 km 
s výhledy na Pekelské údolí v okolí Ostrovů, na Krkonoše se Sněž-
kou před Lipím a na Jiráskovu chatu na Dobrošově, z jejíž rozhled-
ny účastníci mohou, za ideálních podmínek, spatřit až 1/3 Čech. 

Před Jiráskovou turistickou chatou s rozhlednou (JTCHsR), zre-
konstruovanou Klubem českých turistů a znovu po 11 letech ote-
vřenou dne 14. září roku 2002, je též staronový cíl. Doplňková, 
atraktivní jízda pro cyklisty je po známé trati v délce 7,4 km. 

XXIV. ročník závodu na vrcholek Dobrošov nad Náchodem, s n. 
m. výškou 622 m, je pod patronací hejtmana Královéhradecké-
ho kraje, s finanční podporou, obdobně od Kulturní a sportovní 
nadace města Náchod, Pivovaru Náchod, PéCé Náchod a dalších. 
Bezpečnost pohybu účastníkům na nezbytných komunikačních 
úsecích zajistí Městská policie Náchod. 

Běžci startují v 10.00 hodin od lávky přes Metuji – pod zimním 
stadionem v Náchodě. Cyklisté následně tamtéž, již do svého ju-
bilejního X. ročníku, v 10.01 hodin. Šatny, prezentace účastní-
ků je v restauraci hotelu Zimní stadion od 8.30 hod do 9.45 hod. 
Přeprava svršků a zavazadel závodníků do cíle bude zajištěna.

Závod je vypsán pro všechny věkové kategorie od 10 let obého 
pohlaví, též pro rekreační a kondiční sportovce. Mládež do 15 let 

startuje jen se souhlasem a nejlépe i se spoluúčastí rodiče. Kaž-
dý pak startuje jen na „vlastní nebezpečí“. 

Zdravotní službu zajišťuje ČČK na Lipí a v cíli.
Oběd, tradiční kuřecí stehna s bramborem pro každého star-

tujícího – zúčastněné a vyhlášení výsledků s předáním cen bude 
již v 7 let zprovozněné Jiráskově turistické chatě s rozhlednou. 
Účastníci běhu mají vstup na rozhlednu zdarma. K pohodičce 
všech přítomných u JTCHsR přispěje country kapela. Každému, 
i nezávodníku, bude bezplatně změřen tep, tlak, tučnost…

Nejstaršími běžci v roce 2008 byli 73letý Jaroslav Merta z Čes-
ké Třebové a 61letá Eva Cupalová z Bučnice. Nejmladším účast-
níkem byl 16letý Hubert Sliwinski z Polska. 

Titulem „Miss XXIII. r.“ byla oceněna vítězka běhu „ženy B“ 
Lenka Wiesnerová z Police n. Met., nejvzdálenější byla Gabriela 
Wiessová z Ostravy, nejlepším z Náchoda byl Pavel Tichý, z INS 
ateliér pak Petr Šulc a úspěšným kolektivem byl vyhlášen AC Ná-
chod.

Neváhejte, přijďte se setkat s přáteli a prověřit svou kondič-
ku … vypotit deka!    

K účasti za organizátory Sportovního centra 
Dobrošov zve  Josef Kolisko

V pátek 5. června 2009 vyrazila první skupinka členů Fotoklu-
bu Náchod do Moravské Třebové na jubilejní 10. ročník fotofesti-
valu, opět pořádaný tamní Galerií umělecké fotografie p. Rudolfa 
Zukala. Této tradiční mezinárodní fotografické akce se fotogra-
fové z Náchoda účastní již popáté, po třech ročnících, na kterých 
Náchod reprezentovala společná členská klubová výstava a loň-
ském ročníku, kdy za náchodský fotoklub vystavovali jednotlivci 
Miroslav Kolátor a Roman Unger, letos vystavují opět tři jednot-
livci a to Miroslav Kolátor, Petr Šulc a Roman Unger. Již v pátek 
byla provedena instalace výstav prvních dvou jmenovaných au-
torů v prostorách městské knihovny v moravskotřebovském zám-
ku, poté se trojice fotografů z Náchoda odebrala na prohlídku Ga-
lerie umělecké fotografie a večer pak fotografovat do moravské 
metropole – Brna. V brzkých sobotních ranních hodinách dorazili 
další fotografové z Náchoda, proběhla instalace výstavy fotogra-
fií Romana Ungera v čítárně městské knihovny a dále pak insta-
lace dalších fotografií do tradiční jednodenní výstavy s názvem 
„salon na šňůrách“. Této akce se svými fotografiemi zúčastnili 
také tito fotografové z Náchoda: Pavel Berák, Jana Čížková, Eri-
ka Buchalová, Karel Jungwirth, Petr Šulc a Roman Unger a dále 
pak klubová kolekce fotografických čtveřic s názvem „Proměny“.

V sobotu dopoledne byl moravskotřebovský fotofestival ofici-
álně zahájen v místním muzeu a pak následovala prohlídka dvou 
desítek fotografických výstav doslova rozesetých po celé Morav-
ské Třebové. K vidění zde byly jak výstavy amatérských fotogra-
fů (Ladislav Kryl, Rudolf Zukal, Petr Šulc, Miroslav Kolátor, Roman 
Unger…), celých fotoklubů (Jablunkov, Černá slunečnice Praha, 
Litovel, Lodz-Polsko, Ostrava, Žilina, Tišnov…), tak i výstavy ve-

Fotoklub Náchod 
na fotofestivalu v Moravské Třebové

Opět vzhůru přírodou na Jiráskovu chatu 
„Náchod–Dobrošov“ již po čtyřiadvacáté    

likánů české fotografie (Josef Sudek, Václav Jírů, K.O. Hrubý, Jiří 
Platenka…). Mimo to byla spousta zajímavých fotografií k vidě-
ní i v kapli a v podloubí zámku, kde byl připraven prostor pro 
„salon na šňůrách“. V odpoledních hodinách bylo, opět v morav-
skotřebovském muzeu, provedeno vyhodnocení a předání cen. 
První cenu obdržel kamarád náchodských fotografů, mladý foto-
graf Witek Kurowski z polské Lodze, na druhém místě se umístil 
se svojí kolekcí fotografií s názvem „Portréty lidí NEobyčejných“ 
Roman Unger z Náchoda, na třetím místě skončil Petr Šulc z Ná-
choda za svůj fotografický soubor s názvem „Nekonečnost ilu-
ze“ a dalším úspěchem pro náchodské fotografy bylo ocenění je-
jich společné kolekce fotografických čtveřic s názvem „Proměny“, 
za kterou obdrželi čestné uznání. Ač si jsou náchodští fotografo-
vé vědomi skutečnosti, že fotografie není sportem a jejich kvalita 
se nedá změřit a tím pádem nelze jednoznačně určit, která foto-
grafie je lepší a která horší, je ocenění zejména společné fotogra-
fické kolekce povzbuzením do další fotografické práce… 

Fotoklub Náchod

Ze „salonu na šňůrách“
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Oddíl MH Běloves 
postoupil do krajského 
kola hry Plamen

Jiráskovo koupaliště

Děti z oddílu Mladých hasičů Běloves 
se dne 23. 5. na plhovském školním hřišti 
zúčastnily okresního kola celostátní hry 
Plamen v požárních disciplínách. Umístě-
ní družstva starších žáků na 2. místě bě-
loveským i letos zajistilo postup do kola 
krajského. Družstvo mladších žáků skon-
čilo na pěkném 3. místě. Pro většinu 
z nich to byla první velká soutěž. Mladší 
žáci v okresním kole končí, do kraje nepo-
stupují. Krajské kolo hry Plamen se ode-
hrálo ve dnech 20.–21. 6. v Bystrém a Sol-
nici. „Hasičství kdo zamiluje, dobré srdce 
projevuje.“

Ing. Jiří Polák 
mediální poradce SDH a oddílu MH Běloves

Sbor dobrovolných hasičů Běloves 
a oddíl Mladých hasičů Běloves Vás co 
nejsrdečněji zvou na oslavy výročí 55 
let nepřetržité práce s dětmi a s mláde-
ží v běloveském hasičském oddílu, kte-
rý založil náš kolega – Jirka Bek. Oslava 
se uskuteční před běloveskou hasičskou 
zbrojnicí, a to poslední srpnovou sobo-
tu dne 29. 8. 2009. Začátek akce je ve 14 
hod. Přijďte si se svými dětmi zasoutěžit 
o zajímavé ceny sponzorů! Občerstvení 
zajištěno, vstup volný, večer bude taneč-
ní zábava s živou hudbou. Možná přijde 
i kouzelník…

Ing. Jiří Polák 
mediální poradce SDH a oddílu MH Běloves

Oslavy 
výročí 55 let 
práce s mládeží

Vstupné:      
vstupenka pro návštěvníka:
– který vstoupí do areálu do 15 hodin: děti 1–10 let 40 Kč, ostatní 60 Kč 
– který vstoupí do areálu od 15 do 17 hod.: děti 1–10 let 30 Kč, ostatní 50 Kč
– který vstoupí do areálu od 17 hodin: děti 1–10 let 20 Kč, ostatní 40 Kč
zvýhodněná vstupenka (platná pro jednu sezonu):
děti 1–10 let – pro 30 návštěv – 800 Kč; pro 50 návštěv – 1000 Kč  
ostatní – pro 30 návštěv – 1400 Kč; pro 50 návštěv – 2000 Kč
(v případě nevyčerpání návštěv se vstupné nevrací)
vstup zdarma:  osoby nevidomé a vozíčkáři (včetně jedné osoby doprovodu)
slevy: organizované návštěvy náchodských škol ve dnech školního vyučování 20 Kč 
na osobu (včetně doprovodu); důchodci, držitelé průkazek Města Náchoda vstupné 
dle kategorie děti 1–10 let; skupiny od 30 osob sleva 50 %
Půjčovné (na jednu hodinu):
hřiště včetně míče – 100 Kč; stůl pro stolní tenis včetně sp. potřeb – 50 Kč; 
kuželník – 50 Kč 
Platnost ceníku od 1. 6. 2009.

Provozní doba koupaliště v červenci a srpnu je denně od 9 do 19 hodin.
V případě nepříznivého počasí je koupaliště uzavřeno. 
Informace na tel. 491 426 355, 733 745 769.

 Mezinárodní multiutkání tří reprezen-
tačních výběrů mladších juniorů v plavá-
ní se uskutečnilo 9.–10. 5. v polské Osvě-
timi. Reprezentační premiéru zde měli 
hned tři plavci Delfínu Náchod – to zna-
mená druhé nejpočetnější zastoupení 
z plaveckých oddílů v ČR hned za brněn-
skou Kometou. 

Trenér českého výběru Boris Neuwirt 
hodnotil celkové výsledky výběru jako 
solidní a dobré. Celkově tým ČR obsadil 
s 232 body 2. místo jako vloni za skvělý-
mi Poláky, kteří získali celkem 353 bodů, 
když Slováci dosáhli na 163 bodů. Počet 
bodů našeho týmu byl ovšem vyšší než 
vloni a také 39 zaplavaných osobních re-
kordů dokumentovalo snahu českého vý-
běru – vloni jich bylo 21.

V trojutkání spolu soupeřily pohroma-
dě dva ročníky – r. 1993 a r. 1994. Všichni 

Mezistátní utkání ČR – PL – SR 
s účastí plavců Delfína
Plavci Delfínu Náchod 
Pavel Janeček, Martin Cöger
a Aneta Nýčová ve výběru ČR! 

tři plavci Delfínu patřili ve své repre pre-
miéře k těm mladším, takže jejich pozice 
byla velmi obtížná. Přesto přispěli k cel-
kovému výsledku českého týmu celkem 
15 body z individuálních závodů. 

Na motýlkářské a krátké kraulař-
ské tratě byl za svůj ročník nominován 
15letý Pavel Janeček. Po vleklých zdravot-
ních potížích v minulém roce znovu po-
tvrdil návrat formy a zaplaval své osobní 
rekordy ve všech individuálních startech. 
Pavel obsadil 4. místa na tratích 100 kraul 
a 200 motýl za vynikajícími Poláky. V mo-
týlku porazil oba slovenské reprezentan-
ty v nejlepším čase 15letých letos u nás 
– 2:22,74 a v kraulu mu scházelo 1,5 se-
kundy k bronzové medaili. Poté připojil 
5. místa na 50 kraul a 100 motýl. ČR šta-
feta 4x 100 kraul obsadila také díky jeho 
finiši 2. místo, opět za Poláky. 

Martin Cöger nominovaný na 200 m 
prsa obsadil 4. místo časem 2:37,47, když 
porazil oba slovenské reprezentanty. 
Škoda lehké zdravotní indispozice, která 
mu zabránila atakovat svůj vítězný čas 
na této trati z únorového MR dorostu.

Ve svých 13 letech okusila svůj repre-
zentační křest také prsařka Aneta Nyčo-
vá, která přispěla dvěma body za 6. pozi-
ce na tratích 100 a 200 prsa. Čas 3:01,37 
na delší distanci je letos nejlepším výko-
nem u nás v tomto ročníku. 

Gratulujeme všem třem plavcům i je-
jich trenérům Romanu Haklovi a Kateřině 
Kramlové za příkladnou reprezentaci na-
šeho města Náchoda a přejeme plavcům 
Delfína hodně zdraví a formy v dalších zá-
vodech.                                    (pj)
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v červenci a srpnu 2009 v Regionálním muzeu

Přehled kulturních akcí

Státní zámek Náchod
  Budiž světlo… od louče až k žárovce

Do 1. 8. 2009 mohou návštěvníci ve výstavní síni Regionálního 
muzea v Náchodě (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout vý-
stavu historických svítidel a osvětlení s názvem Budiž světlo… 
od louče až k žárovce. K vidění jsou mimo jiné různé typy louč-
níků, kratiknotů, petrolejových lamp i elektrických svítidel. Ote-
vřeno je denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v so-
botu 8–12 hod.

  Kresby a obrazy Evy Skořepové
Do 19. 7. 2009 probíhá v přednáškovém salonku a chodbě budo-
vy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Nácho-
dě výstava obrazů a kreseb Evy Skořepové. Návštěvník si může 
prohlédnout např. kalendáře s lidovými a křesťanskými námě-
ty, ilustrace k pohádkám B. Němcové nebo obrázky s květinový-
mi motivy. Otevřeno je denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod. 

  Fotografie a pohlednice starého Náchoda
Od 23. 7. do 30. 8. 2009 si mohou návštěvníci v přednáškovém 
salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově 
nám., čp. 18 v Náchodě prohlédnout výstavu fotografií a pohled-
nic starého Náchoda. Exponáty pochází ze sbírek Petra Honzery. 
Otevřeno je denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod. 

  Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších do-
ložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Ná-
chod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno denně kromě pon-
dělí 9–12; 13–17 hod. Organizované výpravy lze objednat na tel. 
čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adresemuzeumna.eko-
nom@seznam.cz.

  Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. V červen-
ci a srpnu je otevřeno denně mimo pondělí 10–12, 13.30–18.00 
hod. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 491 426 047, 
491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo 
nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muzeumna.ekonom@
seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.

„Široko daleko se rozhlásilo, že bohatý vévoda Kuronský a Zaháň-
ský sídlí v Náchodě, a tak se sem přicházeli předvádět mnozí umělci 
– zkrátka bylo málo dní, kdy by se nedalo něco vidět...“

Takto zapsal svou vzpomínku tehdejší zámecký úředník Jan 
Müller ve svých Pamětihodnostech panství Náchod. Jako očitý 
svědek zaznamenává čilý ruch na náchodském zámku i ve měs-
tečku pod ním, který zavládl během pobytu nového majitele pan-
ství Petra vévody Kuronského. 

V letošním roce již potřetí proběhnou Náchodské Kuronské 
slavnosti, které ve svém scénáři navazují na ty historické, kdy 
se na zámku předváděli umělci různých žánrů, pouliční kejklí-
ři i zdatní řemeslníci.

V předvečer slavností v pátek 4. 9. bude provedeno v ná-
chodském děkanském chrámu sv. Vavřince Mozartovo Requi-
em, které nastudoval Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod 
pod vedení dirigenta Jindřicha Roubíčka a pěvecký sbor Poly-
fonní sdružení Nové Město n. M. vedené sbormistrem Lukášem 
Janko. Tímto významným hudebním počinem bude uctěna pa-
mátka kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské, rozené princezny 
Kuronské, která zemřela před 170 lety, 29. 11. 1839. Její ostatky 
byly převezeny 18. 3. 1840 do Náchoda a až do 21. 1. 1841 ulože-
ny v zámecké kapli. Při církevním obřadu bylo Mozartovo Requi-
em hráno náchodskými hudebníky. 
Hlavní program slavností se bude konat na náchodském zám-
ku v  sobotu 5. září. Na zámek přijede sám vévoda Kuronský se 

Náchodské Kuronské slavnosti 2009
svým doprovodem, aby slavnosti zahájil a přijal hold od všeho 
lidu z náchodského panství. A pak se prostory zámku rozezní 
zpěvem, hudbou, návštěvníkům se představí tanečnice, kejklíři, 
divadelní umělci. Přivítáme i vzácnou návštěvu, účast na slav-
nostech přislíbila velvyslankyně Lotyšské republiky paní Argita 
Daudze. Kuronsko, odkud vévoda Petr i jeho manželka vévodky-
ně Dorothea pocházeli, je součástí nynějšího Lotyšska. S krása-
mi této země se budou moci návštěvníci seznámit v doprovod-
ném programu.

Skupina Manové Přemysla Otakara předvedou své šermířské 
umění, návštěvníci se mohou projet kočárem zámeckou alejí, 
dětem je opět určen zajímavý program. V Piccolominské zahra-
dě bude také rušno – bude se zde kouzlit, ukážou se hezké ma-
nekýnky a zase bude všude plno kejklířů, tanečnic, prodejních 
stánků. 

Věříme, že si každý návštěvník Kuronských slavností vybere 
z pestrého programu právě to, co se mu líbí, co ho potěší a pro-
žije tak hezký den na náchodském zámku! 

Sledujte podrobný program slavností na tradičním modrém pla-
kátu s erbem Petra vévody Kuronského! Všichni jste srdečně zváni!

Od května do září je otevřen I. prohlídkový okruh (tzv. Piccolo-
minská expozice) i každé pondělí od 10 do 16 hodin (poslední 
prohlídky začínají v 15 hodin), prodlužuje se otvírací doba v úte-
rý – neděli, kdy je otevřeno od 9–18 hod. (poslední prohlídky za-
čínají v 17 hod.). Plánované kulturní akce pro červenec:

  1. 4. – 31. 7.  Výstava – Historie Lázní Běloves
Výstava fotografií a dalších dokumentů zachycujících historii 
a proměny lázní Běloves. V případě zájmu lze uspořádat i před-
nášku na toto téma (kontakt na tel. 491 426 201 nebo na e-mai-
lu: objednavky.nachod@tiscali.cz) . 
Vstupné jednotné: 10 Kč, děti do šesti let zdarma.

  3.–6. 7.  Vystoupení Skupiny historického šermu Buhurt
Na konec každé prohlídky zámku se budou konat v zámeckém 
sklepení krátké šermířské scénky v podání SHŠ Buhurt. Dále mají 
šermíři připravené večerní vystoupení pod širým nebem, vždy 
od 20.30 pro malé i velké. Vstupné na prohlídky zámku se v těchto 
dnech zvyšuje o 10 Kč. Vstupné na večerní představení (vybírají šermí-
ři): 50 Kč dospělí, děti od 9 do 15 let 30 Kč, děti do 8 let zdarma. V pří-
padě nepřízně počasí se večerní představení ruší.

  4.–5. 7. Zvláštní prohlídky
Prohlídky kaple s průvodcovským výkladem v rámci otvírací 
doby zámku. Vstupné jednotné: 10 Kč, děti do šesti let zdarma.

  4. 7.  Mše v kapli Nanebevzetí Panny Marie začíná v 16 hodin. 
  17. 7. Koncert tria In camera caritatis

 Jako poetické prázdninové zastavení se v 16 hodin ve Velkém 
sále na I. nádvoří zámku koná koncert tria In camera caritatis, 
které zahraje skladby skladby od dolnorakouských skladatelů, 
jako např. W. A. Mozarta. Vstupné jednotné: 40 Kč

  22.–25. 7.  Renesanční a barokní hudba
Krátké koncertní vstupy v podání souboru „Brass Band“ ZUŠ Po-
lice n. M. Vstupné na denní prohlídky zámku se nemění.
Večerní prohlídky s Černou paní. Netradiční a trochu strašidel-
né prohlídky. Budou probíhat vždy od 21 do 22 hod. na I. okru-
hu. Doporučujeme se na tyto prohlídky objednat alespoň tři dny 
předem na tel. 491 426 201, na e-mailu: objednavky.nachod@tis-
cali.cz.  Vstupné: 100 Kč plné, 70 Kč zlevněné, 30 Kč rodinné.
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Stomatologická pohotovost 
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 7–20 hod., v neděli 8–20 hod.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

ČERVENEC|SRPEN
PROGRAM

SVČ Déčko, Náchod 
www.deckonachod.cz

 4.  a 5. 7. MUDr. Michaela Kučerová Komenského 48
   Nové Město nad Metují Tel: 491 472 924
  6. 7. MUDr. Radmila Sedláčková Kostelecká 1204
   Náchod Tel: 491 426 926
 11.  a 12. 7. MUDr. Jana Malíková Denisovo nábřeží 665 
   Náchod Tel: 491 428 885
 18.  a 19. 7. MUDr. Hana Matoušová Komenského 134   
   Nové Město nad Metují Tel: 491 470 566
 25.  a 26. 7. MUDr. Svatava Olšarová Komenského 48   
   Nové Město nad Metují Tel: 491 472 946
  1. a 2. 8. MUDr. Eliška Pištorová Komenského 48   
   Nové Město nad Metují Tel: 491 472 923
  8. a 9. 8. MUDr. Alena Prouzová Jugoslávská 33
   Náchod Tel: 491 421 725
  15. 8. MUDr. Jarmila Vokůrková Větrník 720   
   Červený Kostelec Tel: 491 462 331
  16. 8. MUDr. Božena Rysnarová Burdychových 325  
   Červený Kostelec Tel: 491 463 237
 22.  a 23. 8.  MUDr. Simona Ságlová, Ph.D. ZŠ Malecí   
   Nové Město nad Metují Tel: 491 520 373
 29.  a 30. 8. MUDr. Jiří Sedláček Kostelecká 1204   
   Náchod Tel: 491 426 926

V historickém městě Telči se ve dnech 
18. až 20. června konal V. ročník evrop-
ského filmového festivalu filmů o umění 
Arts & Film 2009 Telč. V silné konkurenci 
235 filmů z 32 zemí získal ve III. katego-
rii Hudba, dramatické umění, film a litera-
tura cenné 3. místo televizní film režiséra 
Petra Kaňky Gentleman Josef Škvorecký. 

Ocenění pro film o Josefu Škvoreckém
Toto ocenění nás Náchoďáky obzvlášť 
těší, protože velká část filmu se natáče-
la v loňském roce přímo v Náchodě, v ro-
dišti světoznámého spisovatele. Měli jsme 
také možnost 6. ledna t. r. snímek zhléd-
nout v předpremiéře v městském divadle 
v rámci cyklu literárně hudebních večerů. 

(LB)

Koncem srpna se v Náchodě opět usku-
teční celorepubliková akce Den dobrých 
skutků. Na 28. a 29. srpna 2009 je pro ná-
vštěvníky Městského divadla Dr. J. Číž-
ka připraven kulturní program v podobě 
koncertu Radky Fišarové a letos podesá-
té soutěže Muž roku ČR 2009 a podruhé 
Muž roku SR 2008. Výtěžek koncertu bude 
věnován Stacionáři Cesta v Náchodě, Sta-
cionáři Nona v Novém Městě nad Metují, 
Dětskému domovu v Pardubicích. Soutěž 
MUŽ ROKU 2009 proběhne v pátek 28. 8. 

Den dobrých skutků a Muž roku
2009 od 20.00 hodin. Z celkového počtu 
805 přihlášených bylo vybráno šestnáct fi-
nalistů. Celým večerem bude provázet Lu-
cie Koňaříková-Salamé a Erika Judínyová. 

V porotě zasednou významné osobnos-
ti z kulturního, společenského a politické-
ho života. 

Na sobotní večer je letos od 18.00 hodin 
připraven koncert Radky Fišarové, které-
ho se zúčastní i dětské domovy. Zazní ob-
líbené šansony od Edith Piaf.

David Novotný, hl. organizátor

 Léto s úsměvem 
– Přehlídka tanečních souborů
21. až 24. 7. 2009 na Masarykově náměstí
Program plný tanečních vystoupení pořá-
dá SVČ Déčko Náchod a sdružení MIKMA 
(Swidnica-Polsko) ve spolupráci s Městem 
Náchod. Každé odpoledne od 17 hodin bu-
dou na pódiu probíhat taneční vystoupe-
ní jednotlivých souborů – účinkují ta-
neční i hudební soubory a divadlo módy 

z Ukrajiny, taneční soubory z Náchoda 
a další. Festival bude zahájen 21. 7. průvo-
dem a ukončen 24. 7. 2009 galapřehlídkou 
s vyhlášením výsledků. Všechna vystou-
pení jsou veřejně přístupná a jste srdeč-
ně zváni.

 Vavřinecká pouť v Náchodě 
8. až 9. 8. 2009
Od pátku 7. 8. se na Masarykově náměs-
tí v Náchodě uskuteční tradiční pouť plná 
houpaček, kolotočů, stánků a atrakcí. Pro-
gram bude vrcholit v sobotu a neděli hu-
debně-zábavnými a kulturními programy 
na Masarykově a Karlově náměstí. Vstup 
volný.

otevírá pro příští školní rok 
Obor Dramatické výchovy, 
zaměřené na loutkové divadlo.
Hlásit se mohou žáci od 8 let.
Frekvence schůzek – jednou týdně dvě 
vyučovací hodiny.
Přihlášky můžete zasílat na e-mailovou 
adresu: 
detemproradost@seznam.cz. 
Uzávěrka přihlášek 21. června 2009. 
Do přihlášky prosím uveďte adresu, věk 
a kontaktní spojení.
Ostatní informace: 
Daniel Šárka, tel.: 777 209 535 

Loutková scéna 
Dětem pro radost

Loutkové divadlo

Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì

www.detemproradost.com

Vstupné dobrovolné. Srdeènì zveme 

i náchodskou divadelní veøejnost.

v sobotu 2. kvìtna v 17 hodin 

a v pondìlí 4. kvìtna v 15.30 a 17.30 hodin

uvádí divadelní pøedstavení hry A. Jiráska

LUCERNA

Zámecká 243, 547 01 Náchod
tel. 491 428 744

pořádá formou zájezdu s CK Horizont
pro kluky i holky od 11 do 18 let

Tábor v Chorvatsku
Kemp Sutikla – Podgora

22.–31. 8. 2009
Odjezd z Náchoda 21. 8. 2009 

ve 14.00 hod.

Taneční tábor 
(nejen pro tanečníky) nabízí 

tanec, aerobik, orientální tance,
ale také výtvarné činnosti, hry na pláži, 

výlety, koupání a opalování…
Ubytování ve stanech, strava 
– česká kuchyně, plná penze, 

pitný režim. Program bude upraven 
podle zájmů přihlášených dětí

 a aktuálních klimatických podmínek
* Možnosti fakultativních výletů lodí: 

(cca 15O kuna)
Cena tábora:

 5590 Kč / člen Déčka, 5690 Kč / ostatní

!!! POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA !!!

Další informace a přihlášky: 
www.deckonachod.cz

nebo Tereza Išová, DiS. 
Tel. 774 223 296 (hlavní vedoucí)
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Náboženská obec Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod. Farář Zdeněk Kovalčík. Telefon 
491 423 226, mobil 737 475 945. E-mail: noccsh.kov@seznam.
cz. Bohoslužby – neděle 9 hod. Úřední hodiny v době prázdnin: 
pondělí a středa 9–12 hod. Sbírky pro Diakonii Broumov je mož-
no dávat do chodby z Raisovy ul. od pondělí do soboty v době 
od 8–17 hod. Prosíme ne v neděli!
6. červenec 2009 – Ekumenická bohoslužba na památku 594. 
výročí mučednické smrti M. J. Husa se koná v pondělí 6. 7. 2009 
od 18 hod. v Husově sboru v Náchodě. Srdečně zve místní eku-
menická rada církví v Náchodě.

Římskokatolická farnost
Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Bogus-
law Partyka 603 861 275, kaplan Mgr. Ing. Vladimír Handl 
728 515 557, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@
tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, pátek 8.15 do 9.00, od 13.00 
do 14.00, středa 8.15 do 9.00, od 17.00 do 18.00., v jinou dobu 
kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vávřin-
ce: po 7.00, út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 
9.00, 18.00, v kapli na zámku 4. 7. a 1. 8. v 16.00 hod. Oslava 
110 let existence kapličky na Jizbicí bude v neděli 2. 8. při pout-
ní mši sv. v 14.00 hod. Svatovavřinecká pouť se uskuteční v ne-
děli 9. 8., slavnostní mše sv. s posvěcením a rozdáváním chle-
ba bude v 9.00 hod.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova ul. 535, tel.: 491 426 712, bo ho služ by v neděli v 9.00 hod. 
a pravidelně v 16.30 v Evang. domově Betanie (Špre ňa ro va 1053). 
Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-so nov@evangnet.cz. Biblické 
hodiny každé út. v 17 hod. Fa rář M. Bárta. 

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Petr Adame, mo bil: 605 874 765,  
e-mail: petr.adame@volny.cz. Bohoslužby pravidelně každou so-
bo tu od 9.30 hodin. Studium Bible v pondělí neprobíhá.

Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax: 491 427 332; kazatel Ing. R. Sta něk, e-mail: 
rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Ja vor nic ký, CSc.; 
stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bo ho služ by v neděli v 9.30 
hod., studium Bible ve středu v 18.30 hod.

Křesťanská společnost Nový Život 
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384, 
http://www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.

Církve v NáchoděSdružení zdravotně postižených

ICC informuje

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavu

  Ruské malířství 19. století
Tradiční expozice obrazů 19. a počátku 20. století ze sbírek 
GVU v Náchodě, Národní galerie v Praze, Galerie moderního 
umění v Hradci Králové a Moravské galerie v Brně  
(přízemí jízdárny 20. 2. – 1. 11.)

  Neznámé země – obrazy, kresby a grafika Michala 
Burgeta. Výstava mladého umělce z Náchoda, patřícího 
k výtvarné generaci 90. let.
(26. 6. – 30. 8., ochoz a kabinet grafiky, kresby a fotografie)

Výstava je otevřena denně kromě pondělí, 9–12 a 13–17 hodin.

Více informací na www.gvun.cz.

Novinky:
   vyšla knížka Turov – pověsti z okolí bájné 

 hory Kladského pomezí, cena 140 Kč
   nové číslo Rodným krajem (č. 38)
   průvodce „Skalní města Broumovska“, cena 139 Kč
   mapa Babiččino údolí – Kladské pomezí jih, 

 1:25 000, cena 89 Kč
Předprodej:

   koncert M. Kubišové v Hronově     Rock for People – letiště HK
   Benátská noc – Malá Skála     Brutal Assault – Josefov

Zdarma:
   jízdní řády cyklobusů     zpravodaj Euroregionu Glacensis

Připravuje pro své členy a příznivce podzimní výlet dne 22. 9. 
2009 na Broumovsko. Program: 
1. Broumov – prohlídka náměstí, části kláštera, klášterní zahra-
dy, nejstaršího dřevěného kostelíka na broumovském hřbitově 
(prohlídka bohužel není bezbariérová).
2. Exkurze v závodě Veba – Police nad Metují
3. Návštěva muzea Merkur – Police nad Metují
4. Pozdější oběd – v restauraci na Mýtě
Cena zájezdu, člen 100 Kč, nečlen 120 Kč.
Odjezd od Tepna Klubu – 7.30 hod., 
předpokládaný návrat – 18.00 hod.
Telefonické přihlášky na č. 775 671 344 paní Máslová 
– červenec, srpen.
Placení zájezdu každou středu v klubovně SZdP MěÚ, 
Palachova 1303.
Po dobu prázdnin, zůstávají poradenské služby od 13.00 hod.
Přejeme Vám všem příjemné prožití letních měsíců a budeme 
se těšit na shledanou opět v září – výlet a odpolední přednáš-
ka na téma „Bezpečnost seniorů“ ve spolupráci s Městskou po-
licií, pojišťovnou.

Za výbor SZdP Miroslav Čiháček, Olga Frühaufová

v Náchodě ve spolupráci s Městským úřadem oceňoval ve středu 
dne 24. června v náchodské obřadní síni bezpříspěvkové dárce 
krve. K předání bronzové medaile bylo pozváno 21 dárců, k pře-
dání stříbrné medaile 18 dárců, pro zlatou medaili 16 dárců. Je-
den dárce převzal Zlatý kříž 3. třídy a jeden dárce Zlatý kříž 
2.  třídy.
Bronzové medaile převzali: Kateřina Ptáčková z Kramolny, Ja-
roslav Beneš z České Čermné a Tomáš Burdych ze Třtice. Dále 
pak Zdena Čermáková, Lada Hejzlarová, Petra Kopecká, Daniela 
Krynková, Monika Slavíková, Kateřina Stolínová, Lenka Světlí-
ková, Pavla Vlčková, Jiří Bek, Filip Eichler, Tomáš Janoušek, Petr 
Koucký, David Kvirenc, Martin Rail, Jiří Stašek, Robert Urbánek, 
Libor Vaněk a Michal Zvěřina – všichni z Náchoda.
Stříbrné medaile převzali: z Náchoda – Ester Blažková, Dita 
Horáková, Jana Hornychová, Alena Kolínská, Jindra Metznero-
vá, Eva Semeráková, Jiří Beneš, Václav Ducháč, Miloš Fidler, Jan 
Landa, Roman Novák, Petr Pozděna, Zdeněk Semerák, Josef Ště-
pař a Kamil Zoubek; dále Lenka Švorcová z České Čermné, Jaro-
slav Klesl z Vysokova a Jan Říha z Nového Hrádku.
Zlaté medaile převzali: z Náchoda – Blanka Jarošová, Jana Javůr-
ková, Alena Machová, Lucie Peterková, Lenka Skočdopolová, To-
máš Fiedler, Dominik Grim, Jakub Horák, David Kocián, Jan Ko-
rec, Jaromír Osoba, Josef Stříbrný, Petr Vlček, Jiří Zeman a Petr 
Zlatohlávek a Jaroslav Ďuriška ze Lhotek.
Zlatý kříž 3. třídy převzal: Lubomír Marek z Náchoda.
Zlatý kříž 2. třídy převzal: Jiří Brát z Náchoda.

             OS ČČK v Náchodě

Oblastní spolek Českého červeného kříže
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jednotlivých akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, 
nevyžádané se nevracejí. 
Neoznačené a nepodepsané příspěvky pořídila 
redakce. Adresa časopisu: 
NZ, Městský úřad v Náchodě, 
Masarykovo náměstí 40, 547 61, 
tel./fax: 491 405 255, 
e-mail: nina.adlof@mestonachod.cz. 
Uzávěrka tohoto čísla byla 17. 6. 2009. 
Uzávěrka zářijového čísla bude 18. 8. 2009!

Půjčovní doba o prázdninách
Oddělení pro dospělé čtenáře a studovna
Pondělí až pátek od 9.00 do 17.00 hod.
V tuto dobu můžete navštívit i letní čítárnu – parčík za knihovnou. Na sluníčku a čer-
stvém vzduchu si můžete číst časopisy, noviny i knížky. 
Samozřejmě jen ty, které jste si předtím nechali načíst na své čtenářské konto.

Kniha mého srdce
Celonárodní anketa o nejoblíbenější knihu českých čtenářů
V červnu bude odhaleno pořadí Top100 a v abecedním pořadí Top12, zároveň bude spuš-
těno třetí kolo hlasování o nejoblíbenějších 12 knih (Top12) a potrvá do neděle 13. září.
Můžete se stát spoluautory knížky na pokračování. Tuto knížku můžete psát buď na http://
mknachod.cz nebo ve všech odděleních knihovny.

Oddělení pro děti
Pondělí a pátek od 9.00 do 14.00 hodin
Úterý, středa, čtvrtek od 12.00 do 17.00 hodin
I o prázdninách vás zveme do knihovny. Můžete si tu nejen číst knížky a časopisy, ale 
i hrát stolní i počítačové hry, kreslit, popovídat si s kamarády – už vás tedy nemůže za-
skočit ani to, když bude o prázdninách škaredé počasí. Přijďte k nám a zažeňte nudu.

  Co naše děti umějí – cyklus výstav našich čtenářů
Studie – Kresby – Malby 
Výstava obrázků a kreseb studentů Marie Šimonové, Pavla Mrověce, Ondřeje Vašíčka a Vaš-
ka Zídky. Výstava potrvá do konce července. Srdečně zveme.

Výstavy
výstavní sálek ve 2. poschodí knihovny 
Kořeny – Výstava fotografií Radoše Notka  (Vo)     

V úterý 16. června premiérově pro ve-
řejnost a 17. června ve dvou reprízách pro 
základní školy a náchodské gymnázium, 
proběhl v Městském divadle Dr. J. Čížka 
Závěrečný koncert žáků a učitelů ZUŠ Ná-
chod, věnovaný skupině Beatles.

Zaplněný sál si mohl vychutnat 90 mi-
nut muziky této legendární kapely, jejíž 
hudba je dodnes živá a svěží a po padesá-
ti letech je stále populární napříč spekt-
rem fanoušků hudby.

Koncert odstartoval akordeonový sou-
bor svou bravurně technicky provedenou 
směskou známých písní Beatles. Poté pu-
blikum zaujal něžný projev Andrey Šul-
cové, která na kytaru zahrála a velmi po-
eticky zazpívala nejhranější píseň všech 
dob, jež se dočkala 10 tisíců úprav a vy-
dělala nejvíce peněz – Yesterday. Mnohé 
dojala až k slzám.

Když se za naprosté tmy na pódiu vy-
nořily tanečnice s míhajícími se světýlky 
v rukou, publikum doslova ztichlo úža-
sem. Celý taneční obor se během kon-
certu představil v nápaditých, krásných 
a zábavných aranžích, které si v mnoha 
případech žačky vytvářely samy či se na 
nich podílely. 

Velmi byl oceněn i výkon našich zpěva-
ček, převážně pak oduševnělý a osobitý 

Závěrečný koncert 
žáků a učitelů ZUŠ Náchod

výkon Terezy Hanušové. Pokračovali jsme 
v rockovém stylu, který vystřídal swing, 
kde všechny přítomné pobavily slečny 
z tanečního oboru, proměněné ve staré 
babky, předvádějící na pódiu komediál-
ní kousky na skladbu z Bílého dvojalba 
Honey pie. Koncertem jsme chtěli doložit 
pestrost tvorby skupiny Beatles, která za-
sahovala do nejrůznějších žánrů od blu-
es, country, swingu přes rock až k roc-
kenrolu.

V momentě, kdy se na pódiu objevil 
zpěvák Matěj Ungr, fanynky z řad studen-
tek doslova šílely. Na závěr zazněly v po-
dání sólistů, pěveckého sboru a smyčco-
vého a dechového orchestru hity jako Let 
it be, Oh!Darling, nebo píseň Sgt. Pepper’s 
ze stejnojmenného alba, které je kritiky 
považováno za jedno z nejdokonalejších 
alb všech dob. Vzpomněli jsme také vliv 
čtyř velikánů skupiny Beatles na další vý-
voj populární hudby, který je srovnatelný 
pouze s Bobem Dylanem. 

Závěrečné defilé všech účinkujících za 
tónů skladby The End bylo tou přísloveč-
nou třešničkou na dortu vydařeného pod-
večera se ZUŠ Náchod a kapelou Beatles. 

Marcela Fulková
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HANNAH MONTANA (HANNAH MONTANA: THE MOVIE – USA 2009) DOLBY–STEREO DIGITAL
Žila dva životy… Teď si musí vybrat jeden z nich… Televizní fenomén konečně ve filmu! Příběh o dívce, která žije dvojí život průměrné středoškolačky a zároveň populární zpěvačky... Rodin-
ná hudební komedie, uváděná v českém znění. 
Vstupné 80 Kč  Více informací o filmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/hannahmontanamovie/ Mládeži přístupný

SYNECDOCHE, NEW YORK (SYNECDOCHE, NEW YORK – USA 2008) DOLBY–STEREO DIGITAL
Všichni máme na vybranou… a nakonec všichni skončíme stejně… Komedie o režisérovi a jeho nové hře. V hlavní roli Philip Seymour Hoffman. Režie Charlie Kaufman. České titulky. 
Vstupné 70 Kč  Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.sonyclassics.com/synecdocheny/ Mládeži do 15 let nepřístupný

NA ODSTŘEL (STATE OF PLAY – USA 2009) DOLBY–STEREO DIGITAL
Vše, co řeknete, bude použito… Russell Crowe, Rachel McAdamsová, Ben Affleck, Helen Mirrenová a Jeff Daniels v napínavém thrilleru. České titulky.
Vstupné 70 Kč  Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.stateofplaymovie.net Doporučená přístupnost: od 12 let

NEDODRŽENÝ SLIB (NEDODRŽANÝ SĹUB – Slovensko/ČR/USA – 2009) DOLBY–STEREO DIGITAL
Příběh natočený podle skutečných událostí, který získal na festivalu Los Angeles Jewish Film Festival hlavní cenu v kategorii hraný film. Hrají S. Spišák, O. Vetchý, L. Paulovič, M. Slovák,  
P. Kříž a další. Režie Jiří Chlumský.
Vstupné 70 Kč  Více informací o filmu na www.spi-film.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

NOC V MUZEU 2 (NIGHT AT THE MUSEUM: BATTLE OF THE SMITHSONIAN – USA 2009) DOLBY–STEREO DIGITAL
Světla zhasla, další dobrodružství začíná!!! Ben Stiller opět zachraňuje své „oblíbené exponáty“ ve volném pokračování úspěšné fantasy komedie. Film je uváděn v českém znění. 
Vstupné 75 Kč  Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.nightatthemuseummovie.com Mládeži přístupný

JMÉNEM KRÁLE (ČR – 2009) DOLBY–STEREO DIGITAL
Píše se 13. století a Království českému a Markrabství moravskému vládne Přemysl Otakar II... Historické drama s kriminální zápletkou natočil Petr Nikolaev, ve filmu uvidíte Karla Rodena, 
Kláru Issovou, Jana Kanyzu, Davida Prachaře, Lukáše Vaculíka, Markétu Hrubešovou, Martina Štěpánka, Jana Dolanského, Davida Matáska a další známé tváře.
Vstupné 75 Kč  Více informací o filmu na www.bioscop.cz Mládeži přístupný

BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD (BOLT – USA 2009) DOLBY–STEREO DIGITAL
Když kamery natáčejí, je každý den pro superpsa Bolta plný dobrodružství, nebezpečí i nástrah… Animovaný rodinný film natočený ve studiu Pixar, uváděný v českém znění. 
Vstupné 70 Kč  Více informací o filmu na www.falcon.cz a na www.bolt-film.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/bolt/ Mládeži přístupný

VÍNO ROKU (BOTTLE SHOCK – USA 2008) DOLBY–STEREO DIGITAL
Skutečný příběh o lásce, vítězství a kvašení… Komedie o jedné malé americké vinici, která se postarala o pořádný rozruch ve světě a definitivně pak zapsala Kalifornii do mapy vinařského 
světa… V hlavních rolích Bill Pullman a Alan Rickman. České titulky.
Vstupné 70 Kč  Více informací o filmu na www.palacepictures.net a na www.bottleshockmovie.com Mládeži do 15 let nepřístupný

KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ (I LOVE YOU, MAN – USA 2009) DOLBY–STEREO DIGITAL
Na hledání nejlepšího kamaráda není nikdy pozdě… Má krásnou snoubenku, skvělou práci a jeden zdánlivě nepatrný problém – postrádá totiž kámoše, který by mu šel na svatbu za svědka! 
Romantická komedie, uváděná s českými titulky.
Vstupné 70 Kč  Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.iloveyouman.com Doporučená přístupnost: od 12 let

TRANSFORMERS 2: POMSTA PORAŽENÝCH (TRANSFORMERS: REVENGE OF THE FALLEN – USA 2009) DOLBY–STEREO DIGITAL
Čas odplaty nadešel… Transformers jsou akčnější, napínavější a zábavnější. Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky a jejich klíčovou zastávkou se stane Egypt a jeho hlav-
ní dominanta – pyramidy v Gíze. Akční sci -fi i pro úplně malé kluky, uváděné v českém znění. Režie opět Michael Bay.
Vstupné 80 Kč  Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.transformers-2.cz a na www.transformersmovie.com Mládeži přístupný

LÍBÁŠ JAKO BŮH (ČR – 2008) DOLBY–STEREO DIGITAL
O muži mezi dvěma ženami a ženě mezi dvěma muži vypráví česká komedie režisérky Marie Poledňákové. Bouřlivý příběh plný vášně, rozchodů a návratů, o trampotách v rozvětvené rodi-
ně, pošetilostech, sebeiluzích i snech, kterým podléhají zamilovaní, nemilovaní i žárliví… V hlavních rolích Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Eva Holubová a Jiří Bartoška, v dalších rolích  
M. Šteindler, M. Issová, J. Adamová, N. Boudová, R. Vojtek a V. Postránecký.
Vstupné 80 Kč  Více informací o filmu na www.libasjakobuh.cz Mládeži přístupný

PEKLO S PRINCEZNOU (ČR – 2008) DOLBY–STEREO DIGITAL
Bude svatba? Bude válka? Nebo peklo na Zemi? Komediálně laděná pohádka o dávném královském slibu, geniální lsti a lavině nepředvídatelných okolností… Hrají T. Voříšková, J. Mádl, P. Ná-
rožný, V. Postránecký, Z. Adamovská, V. Vydra a M. Táborský. Režie Miloslav Šmídmajer.
Vstupné 70 Kč  Více informací o filmu na www.peklosprinceznou.cz Mládeži přístupný

WRESTLER (THE WRESTLER – USA 2008) DOLBY–STEREO DIGITAL
Na konci 80. let zaplňoval Randy „The Ram“ Robinson, profesionální wrestler, titulní stránky novin. Nyní, o dvacet let později, se těžko protlouká životem a ve školních tělocvičnách a komu-
nitních centrech kolem New Jersey dělá vystoupení pro hrstky nezdolných wrestlingových fanoušků. V hlavní roli Mickey Rourke. České titulky.
Vstupné 70 Kč  Více informací o filmu na www.spi-film.cz a na www.thewrestlermovie.com Mládeži do 15 let nepřístupný

MUŽ A JEHO PES (UN HOMME ET SON CHIEN – Francie 2008) DOLBY–STEREO DIGITAL
Legenda se vrátila… Jean-Paul Belmondo dokazuje, že člověk se nikdy nemusí vzdávat. Prostě krásný, silný a smutný film. České titulky.
Vstupné 70 Kč  Mládeži přístupný

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ (ICE AGE: DAWN OF THE DINOSAURS – USA 2009)
Pokračování úspěšné animované komedie. Naši oblíbení hrdinové jsou zpět a opět se vydávají na další neuvěřitelnou cestu za dobrodružstvím... Scrat se stále pokouší chytit nepolapitelný ža-
lud ... a možná při tom potká opravdovou lásku! Film je uváděn v českém znění. Předprodej vstupenek od 1. července 2009 v pokladně kina Vesmír.
Vstupné 80 Kč  Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.dobaledova-3.cz a na www.iceagemovie.com Mládeži přístupný

T.M.A. (ČR – 2009)
Každej se něčeho bojí… Hororový snímek, s kterým po delší odmlce přichází režisér Juraj Herz (mj. slavný „Spalovač mrtvol“). O domu s pohnutou minulostí i napínavém odhalení tragických 
událostí dávné minulosti... Hrají I. Franěk, L. Krobotová, M. Kozuchowska, M. Dlouhý a A. Hryc. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o filmu na www.tma-film.cz Mládeži do 18 let nepřístupný

ANDĚLÉ A DÉMONI (ANGELS AND DEMONS – USA 2009) DOLBY–STEREO DIGITAL
Světový fenomén „Šifra Mistra Leonarda“ se vrací  a s ním i spisovatel Dan Brown, představitel hlavní role Tom Hanks i režisér Ron Howard. Čekají nás honičky po zapečetěných hrobkách, ne-
bezpečných katakombách i opuštěných katedrálách. České titulky.
Vstupné 80 Kč  Více informací o filmu na www.falcon.cz a na www.angelsanddemons.com Doporučená přístupnost: od 12 let

HOLKA Z MĚSTA (NEW IN TOWN – USA 2009) České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL
Je mladá, je milá, je z města … ale ocitne se jinde, než by čekala… A využije všech svých možností, které ji však zcela změní život. Romantická komedie s Renée Zellwegerovou v hlavní roli. 
Vstupné 70 Kč  Více informací o filmu na www.spi-film.cz a na www.newintownmovie.com a na www.holkazmesta.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

HANNAH MONTANA (HANNAH MONTANA: THE MOVIE – USA 2009) DOLBY–STEREO DIGITAL
Žila dva životy… Teď si musí vybrat jeden z nich… Televizní fenomén konečně ve filmu! Příběh o dívce, která žije dvojí život průměrné středoškolačky a zároveň populární zpěvačky... Rodin-
ná hudební komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 80 Kč  Více informací o filmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/hannahmontanamovie/ Mládeži přístupný

PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY (Itálie/ČR – 2009) DOLBY–STEREO DIGITAL
Miloval Kláru. Miloval ji opravdově, hluboce a šíleně. A z jeho šílené lásky se zrodila žárlivost. Zbytečná, nekonečná a hlavně nebezpečná. Film podle jednoho z bestsellerů asi nejpopulárněj-
šího českého spisovatele současnosti Michala Viewegha. Krimikomedie o žárlivosti a intrikách... Z českých herců uvidíte Aňu Geislerovou, Pavlínu Němcovou nebo Miroslava Šimůnka. Film 
je uváděn v českém znění.
Vstupné 75 Kč  Více informací o filmu na www.nevernaklara.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

PAŘBA VE VEGAS (THE HANGOVER – USA 2009) DOLBY–STEREO DIGITAL
Byla to noc jako žádná jiná. Škoda jen, že si z ní nic nepamatují… Komedie o loučení se svobodou, při kterém se ztratí budoucí ženich…
Vstupné 70 Kč  Více informací o filmu na www.warnerbros.cz a na www.hangovermovie.co.uk Doporučená přístupnost: od 12 let

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE (HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE – USA 2009) DOLBY–STEREO DIGITAL
Temná tajemství se zjevují… Harry začíná již šestý rok v Bradavicích a do rukou se mu dostává stará kniha, která je velmi zvláštně označena – „Tato kniha je majetkem Prince dvojí krve“. Zá-
roveň se dozvídá další střípky z Voldemortovy temné minulosti. Film, který je uváděn v českém znění, byl natočen podle knižního bestselleru spisovatelky J. K. Rowlingové. 
Předprodej vstupenek od 1. Července 2009 v pokladně kina Vesmír.
Vstupné 85 Kč  Více informací o filmu na www.warnerbros.cz a na www.harrypotter.co.uk Doporučená přístupnost: od 12 let

ŽIVOT JE BOJ (FIGHTING – USA 2009) DOLBY–STEREO DIGITAL
O některé sny se vyplatí bojovat… Akční drama o mladíkovi, který se pokusil vlastní osud vyřídit K.O. systémem v hodně nerovném souboji. V hlavní roli (hvězda tanečních filmů „Let‘s Dan-
ce“) Channing Tatum. České titulky.
Vstupné 70 Kč  Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.fightingmovie.net Doporučená přístupnost: od 12 let

KRVAVÉ POBŘEŽÍ (RED CLIF – Čína 2008) DOLBY–STEREO DIGITAL
Výpravné akční drama z doby Tří císařství. Historický velkofilm s rozpočtem 80 milionů dolarů se stal nejdražším čínským filmem v historii – jeho natáčení začalo v dubnu 2007 a trvalo té-
měř 9 měsíců! Režie John Woo (mj. filmy „Operace: Zlomený šíp“, „Mission Impossible II“ nebo „Kód Navajo“. České titulky.
Vstupné 75 Kč   Mládeži přístupný

ZACK A MIRI TOČÍ PORNO (ZACK AND MIRI MAKE A PORNO – USA 2008) DOLBY–STEREO DIGITAL
Byli mladí a potřebovali peníze… Romantická komedie legendárního Kevina Smithe. České titulky.
Vstupné 70 Kč  Více informací o filmu na www.palacepictures.net a na www.zackandmiri.com Mládeži do 15 let nepřístupný

VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ (PUBLIC ENEMIES – USA 2009) DOLBY–STEREO DIGITAL
Krimi thriller o muži, který měl obrovské sympatie veřejnosti, navzdory tomu, že páchal ty největší zločiny… Gangsterka z 30. let, ve které se agent Melvis Purvis pouští po stopách bankov-
ního lupiče gentlemana a gangstera Johna Dillingera a jeho bandy s jasnými rozkazy – raději mrtvého, než živého. V hlavních rolích Johnny Depp a Christian Bale. České titulky.
Vstupné 75 Kč  Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.publicenemies.net Mládeži do 15 let nepřístupný

VENI, VIDI, VICI (ČR – 2009) Republiková premiéra!!!  DOLBY–STEREO DIGITAL
Romantické komedie o tom, jak „český Honza“, mladý golfový talent, dobyl svět a srdce půvabné Terezky. V hlavních rolích Filip Tomsa, Jitka Kocurová a Sandra Nováková. 
Vstupné 80 Kč  Více informací o filmu na www.vvvfilm.cz Mládeži přístupný

OPERACE DUNAJ
COCO CHANEL
VZHŮRU DO OBLAK
PIRÁTI NA VLNÁCH
DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
BRUNO
PROROCTVÍ a další filmy. Sledujte plakáty kina Vesmír nebo internetové stránky www.kinonachod.cz

1. středa 16 a 18 hod

1. středa pouze ve 20 hod

2. čt. 3. pá pouze v 18.45 hod
4. sobota pouze ve 20 hod
5. neděle pouze ve 20 hod

2. čtvrtek pouze v 16.30 hod
3. pátek pouze v 16.30 hod
4. sobota pouze v 18 hod

4. sobota pouze v 16 hod
5. neděle 16 a 18 hod
6. pondělí pouze v 16 hod

6. pondělí pouze 18 a 19.30 hod
7. úterý pouze v 18 hod
8. středa pouze v 19 hod

7. úterý pouze v 16 hod

7. úterý pouze v 19.30 hod
8. středa pouze v 17 hod

9. čtvrtek pouze ve 20.30 hod
10. pátek pouze ve 20.30 hod
11. sobota pouze ve 20.30 hod
12. neděle pouze ve 20.30 hod
9. čt, 10.pá, 11. so, 12. ne 15 a 17.45 hod
13. pondělí pouze v 15.30 hod
14. úterý pouze v 17.45 hod
15. středa pouze v 16 hod

13. pondělí pouze v 18.15 hod

14. úterý pouze v 15.45 hod

13. pondělí pouze ve 20.30 hod
14. úterý pouze ve 20.30 hod
15. středa pouze ve 20.30 hod

15. středa pouze v 18.45 hod

16. čt, 17. pá 16.30 a 18.30 hod
18. so, 19. ne 16.30 a 18.30 hod
20. po, 21. út 16.30 a 18.30 hod
22. středa 16.30 a 18.30 hod
16. čt, 17. pá ve 20.30 hod
18. so, 19. ne pouze ve 20.30 hod
20. po, 21. út pouze ve 20.30 hod
22. středa pouze ve 20.30 hod

23. čtvrtek pouze ve 20.30 hod

24. pátek pouze v 18.30 hod
25. sobota pouze v 18.30 hod
26. neděle pouze ve 20.30 hod
23. čt, 24. pá, 25. so v 16.30 hod
26. ne, 27. po pouze v 16.30 hod
28. úterý pouze v 16.30 hod
29. středa pouze v 16.30 hod

23. čtvrtek pouze v 18.30 hod
24. pá, 25. so pouze ve 20.30 hod
26. ne, 27. po pouze v 18.30 hod
28. úterý pouze ve 20.30 hod
29. středa pouze ve 20.30 hod
27. pondělí pouze ve 20.30 hod
28. úterý pouze v 18.30 hod
29. středa pouze v 18.30 hod

30. čtvrtek 14 a 17 a 20 hod
31. pátek 15 a 18 hod
SRPEN 2009
1. so, 2. ne 15 a 18 hod
3. po, 4. út, 5. st 15 a 18 hod
31. pátek pouze ve 21 hod
SRPEN 2009
1. sobota pouze ve 21 hod
2. neděle pouze ve 21 hod

3. pondělí pouze ve 21 hod
4. úterý pouze ve 21 hod
5. středa pouze ve 21 hod

7.–8. 8.

6.–12. 8.

6.–12. 8.

13.–19. 8. 
17.–19. 8.
20.–26. 8.
20.–23. 8.
24.–26. 8.
27.–30. 8.
27. 8–2. 9.
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JJTrend s.r.o., Dobrošovská 960, 547 01  Náchod, tel.: 491 420 145, mobil: 775 744 431

www.jjtrend.com

•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany 
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany

•Strážní fyzická ochrana objektů•Veškerá činnost týkající se organizačních 
záležitostí v požární ochraně •Detektivní služby

•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích, 
protipožárních a kamerových systémů

Terapeut tradiční čínské 
medicíny v Náchodě
   bolestivé stavy, migrény, gynekologické potíže, 

 poruchy imunity, trávicí problémy atd.
   více na našich www stránkách

Kontakt:
TCM POINT Hotel Vyhlídka Náchod
tel.: 603 257 873
e-mail: info@tcm-point.cz
www.tradicni-cinska-medicina.cz

Nové relaxační centrum na Vyhlídce
 bohatá nabídka ručních 

 i přístrojových masážních procedur
 !!! novinka – formování postavy novou 

 revoluční metodou UCWRAP
  okamžitý efekt, garantovaný úbytek 15 cm 

Kontakt:
Dennipe-h Hotel Vyhlídka Náchod
tel.: 728 697 766
www.vyhlidka.cz
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ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
Zabezpečovací, kamerové, požární, přístupové 

systémy, domácí telefony a videotelefony, satelitní 
autoalarmy, inteligentní domy.  

Elektronický dohled pro staré nebo nemocné lidi.
Zpracování nabídky a cestovné je ZDARMA!!!

Tel.: 724 823 687       www.zabezpecenisudek.cz

Pracujeme se 
světovou jedničkou 
na trhu okenních 
profilů

Pracujeme se 

Proplast K s.r.o., Polní 468, Nové Město n. Metují 
tel./fax: 491 472 927, mob.: 777 113 020
e-mail: info@proplast.biz

výroba • montáž • dodávky na klíč

w w w. p r o p l a s t . b i z


