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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, 
otevírací doba: pondělí–pátek 8.00–17.30 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin, tel. 491 420 420. 

Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P. 
Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek. Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

 uvádí v červnu

Pavel Žalman Lohonka & Spol.
Vstupné: 160 Kč    
Předprodej od 14. 5. 2012
SLEVA

Setkání s hudbou Jaroslava Celby
Závěrečný koncert ZUŠ J. Falty Náchod
Vstupné: 50 Kč

Literárně hudební večer
Náchodské GENy
Děkan Boguslaw Partyka a starosta 
Miloslav Čermák ve fi lmové premiéře
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 1. 6. 2012 

G. B. Shaw: Svatá Jana
Divadlo Pod Palmovkou
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč   
Předprodej od 1. 6. 2012

Středa
6. 6. 2012
v 19.00 hodin

Středa
13. 6. 2012
v 17.00 hodin

Úterý
19. 6. 2012
v 19.00 hodin

Středa
20. 6. 2012
v 19.00 hodin

Čtvrtek
21. 6. 2012
v 17.00 hodin

Středa
27. 6. 2012
V 17.00 hodin

Čtvrtek
28. 6. 2012
v 17.00 hodin

Slavnostní akademie žáků ZŠ 
Komenského I. stupně
Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek organizuje škola,
prodej před představením v pokladně divadla

Slavnostní akademie žáků ZŠ Plhov
stupné: 40 Kč

Slavnostní akademie žáků ZŠ 
Komenského II. stupně
Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek organizuje škola,
prodej před představením v pokladně divadla

Literárně hudební večer
Náchodské GENy

Sehraná dvojice, kterou tvoří režisérka Jitka Štěpánková a kameraman Petr Rousek, se již několik let zabývá tvorbou fi lmových 
životopisných medailonů náchodských osobností. Nalezneme mezi nimi jak historické postavy, tak i naše současníky z nejrůzněj-
ších oborů – umění, průmysl, politika, medicína. Návštěvníci večera budou mít možnost zhlédnout dva nejnovější snímky v ná-
chodské premiéře. Polák Boguslaw Partyka je náchodským děkanem a kromě toho, že je vzdělaným teologem a pečlivým správ-
cem farnosti, je i obratným manažerem. O Miloslavu Čermákovi můžeme bohužel mluvit už jen v čase minulém. Tento výborný 
muzikant a dobrý kamarád se stal ve vypjaté době úspěšným komunálním politikem. Autoři obou fi lmů posluchačům prozradí, 
jak tyto náchodské GENy vznikají, kolik hodin a dnů se skrývá za výsledným několikaminutovým dokumentem a další zajíma-
vosti z natáčení.

G. B. Shaw: Svatá Jana
Divadlo Pod Palmovkou

Režie: Petr Kracik
Hrají: René Přibil / Luděk Nešleha, Ivo Kubečka, Tereza Kostková j. h., Radek Zima, Jiří Havel, Rudolf Jelínek, 

Radek Valenta, Aleš Alinče, Martin Preiss j. h., Jitka Sedláčková, Otto Rošetzký, Petr Kostka j. h. a další.
Hra Svatá Jana z pera jednoho z největších dramatiků dvacátého století G. B. Shawa, kterou uvádí Divadlo pod Palmovkou, je 
především brilantně napsanou tragikomedií plnou nejrůznějších paradoxů. S neobyčejnou rafi novaností přivádí na jeviště vše, 
co činí divadlo divácky působivým a lákavým. Představuje Svatou Janu a její příběh ve zcela jiném světle, než jak to učinila růz-
ná romantizující a sentimentální díla, včetně několika známých fi lmů: přivádí na jeviště svatou Janu nejen jako živoucí symbol, 
ale také jako osobu z masa a krve, která je ve všem podstatném úplně jiná než ostatní „běžní“ lidé, ale paradoxně je právě pro-
to ze všech lidí nejlidštější. Janin příběh se v Shawově podání odlišuje od jiných zpracování i svým závěrem – nekončí totiž Ja-
ninou smrtí na hranici. Velký dramatik a ironik Shaw si totiž mimořádně rafi novaným a zábavným způsobem pohrává s před-
stavou, co by se stalo, kdyby se Jana, prohlášená za svatou, ještě jednou setkala s těmi, kteří jsou vinni její smrtí … Představení 
nabízíme náhradou za původně plánovaného Mefi sta, kterého lze uvést z objektivních důvodů až v příští sezóně. V hlavní roli di-
váci v Náchodě uvidí Terezu Kostkovou. 
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Červen
Kvetoucí bergenie
obrací k slunci tvář
zem úrodou už nyje
co dobrý hospodář
Na třešních plody zrají
po bílém okvětí
lásky se objímají
a myslí na děti
                    Pavel Hepnar

Červen je pro většinu lidí předzvěstí 
blížících se prázdnin a dovolených. V pl-
ném proudu je sklizeň drobného ovoce, 
sluníčko nás (tedy většinou) příjemně hře-
je na těle i na duchu.

Pro zaměstnance Sportovních zaříze-
ní města Náchoda červen znamená plné 
nasazení. 

Krytý plavecký bazén je v provozu až 
do pátku 29. 6. 2012, kdy ve 20 hodin bude 
ukončena sezóna 2011/2012. I přes mírný 
meziroční pokles návštěvnosti je možné 
tuto sezónu zařadit mezi úspěšné. Do dal-
ší sezóny hledíme s obavami. Jak to bude 
se školní výukou plavání po krácení fi nan-
cí z Ministerstva školství? Nebudou ná-
vštěvníci výrazněji omezovat návštěvy 
bazénu vzhledem k nedostatku fi nanč-
ních prostředků? Další sezóna bude za-
hájena v pondělí 3. září 2012.

Na fotbalovém a atletickém stadio-
nu Hamra do konce června cvičí v rám-
ci tělesné výchovy a sportovních kroužku 
náchodské školy, trénují mladí fotbalis-
té z FK Náchod a také atleti, volejbalisté, 
basketbalisté, skauti. Významnou červ-
novou akcí je již tradiční Okresní sou-
těž v požárním sportu a Okresní sou-
těž dorostu, která se uskuteční v sobotu 
2. 6. 2012. Stadion může dvakrát týdně bez-
platně využívat i veřejnost a to ve středu 
a v pátek od 15 do 20 hodin. Ostatní vyu-
žívání stadionu je možné sjednat za úpla-
tu. V průběhu letních měsíců dojde ke zbu-
dování nového skateparku, což jistě potěší 
příznivce tohoto sportu. Provoz stadionu 
bude omezen v prázdninových měsících. 
Začátkem července proběhne rekultiva-
ce fotbalového trávníku. Přibližně měsíc 
poté nebude možné travnaté hřiště použí-
vat. Veřejnost bude samozřejmě moci vy-
užívat ostatní sektory stadionu.

Jednou z akcí pořádaných v mezisezó-
ně zimního stadionu je ZIMÁK 2012. Tato 
akce proběhne v pátek 29. 6. 2012. Sezóna 
ledové plochy 2012/2013 bude zahájena 

Jiráskovo koupaliště 
zahajuje sezonu 16. června

6. srpna 2012. V průběhu srpna se usku-
teční několik soustředění hokejistů i kra-
sobruslařů a to jak tuzemských, tak i za-
hraničních.

A jak je to s Jiráskovým koupalištěm? 
Od dubna je připravována nová sezóna. 
V roce 2011 proběhl nátěr velkého bazénu 
a brodítek a letos v květnu byl proveden 
nátěr dětského bazénu a brouzdaliště. 
V průběhu sezóny 2011 došlo na mnoha 
místech velkého bazénu k odloupnutí bar-
vy, což si vyžádalo opravu. Technologic-
ký postup aplikace nátěru vyžaduje dobu 
zrání v délce cca 20 dní a především příz-
nivé a teplé počasí. Nutná údržba a opra-
vy však nejsou hlavním důvodem, proč se 
koupaliště otevře návštěvníkům až v po-
lovině června. Na koupališti je voda ne-
vyhřívaná a není zde vnitřní zázemí pro 
návštěvníky. Teplota bazénové vody závi-
sí na dlouhodobě příznivějších teplotách 
vzduchu a měsíce duben a květen nejsou 
obecně zárukou stabilních vysokých tep-
lot. V případě otevření koupaliště dříve se 
pak prohlubuje jeho provozní ztráta, kte-
rá například v loňském roce dosáhla výše 
361 tis. Kč. Jeden provozní den předsta-
vuje náklady na provoz ve výši 13.850 Kč. 
Na pokrytí takového nákladu by bylo tře-
ba 230 návštěvníků denně za celodenní 
vstupné 60 Kč. Jakmile jsou bazény napuš-
těny, musí být úpravna vody v nepřetrži-
tém provozu a to i v případě nepříznivé-
ho počasí. Alternativou pro návštěvníky 
je krytý plavecký bazén, který v případě 
pěkného počasí umožňuje návštěvníkům 
slunění na venkovní terase. 

Zahájení provozu koupaliště je naplá-
nováno na sobotu 16. června 2012. Ná-
vštěvníky jistě potěší nezvýšené ceny 
vstupného. Zaměstnanci koupaliště se 
těší na návštěvníky, jejichž velkou část 
tvoří občané Polska.

Léto budiž pochváleno!!! Budeme dou-
fat, že se to letošní vydaří lépe, než to mi-
nulé…                        Ing. Jaroslava Justová
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2 NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Zastupitelstvo 
města 23. 4. 
Jednání zastupitelstva města 
se zúčastnilo 20 zastupitelů, 
sedm bylo omluveno.
Číselný popis u každé zprávy představuje 
poměr hlasů při hlasování PRO-PROTI-ZDR-
ŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 ZM zamítlo žádost na směnu podílu o ve-

likosti 6/144 na rodinném domu čp. 628 
v ul. Čechova spolu se stavební parcelou 
číslo 609 a zahradou číslo parcely 1236/3 
vše v k.ú. Náchod za bytovou jednotku 
v domě čp. 783 v ulici Pražské. 19-0-0

 ZM schválilo nabytí pozemkových par-
cel č. 685/40 (18 m²) a č. 748 (1 m²) v Bě-
lovsi za cenu 10.000 Kč z vlastnictví ČR 
– Správy železniční dopravní cesty Pra-
ha do vlastnictví Města Náchoda. Jedná se 
o pozemky dotčené výstavbou cyklostez-
ky v Kladské ulici realizované z programu 
INTEREG.  19-0-0

 ZM schválilo nabytí pozemkových par-
cel č.111/3, 111/4, 111/5 vše v k. ú. Náchod 
do vlastnictví města Náchoda. Jedná se 
o pozemky potřebné pro realizaci dlou-
hodobě připravované zástavby v lokalitě 
nad MěSS Marie. 18-0-1

 ZM schválilo bezúplatné nabytí pozem-
ků dle zákona č. 569/1991 Sb. z vlastnic-
tví ČR Pozemkového fondu do vlastnictví 
Města Náchoda. Jedná se o pozemky: kat. 
úz. Náchod – parcely č. 421/28, 669/18, 
669/19, 677/13, 1399/2, 2067/37 a 2067/40, 
kat. úz. Lipí u Náchoda – parcely č. 43/1, 
163/5, 166/9, 166/33. Dle zák. č. 92/1991 
Sb. se jedná o bezúplatné nabytí pozem-
ků: k.ú. Náchod – parcela č. 690/45, k. ú. 
Běloves – parcela č. 715 a k. ú. Staré Měs-
to nad Metují – parcela č. 176/8. 19-0-0

 ZM schválilo prodej části pozemko-
vé parcely č. 453/1 k.ú. Dobrošov (30 m²) 
za cenu 250 Kč/m2 s tím, že strana kupu-
jící uhradí veškeré náklady spojené s pro-
dejem včetně daně z převodu nemovitosti. 
Jedná se o část pozemku, kde je umístě-
na opěrná zídka, kterou si chtějí žadatelé 
opravit a nyní je na pozemku města.
 19-0-0

 ZM schválilo prodej příslušné části po-
zemkové parcely č. 1122/7 k. ú. Náchod 
za cenu 1200 Kč/m². Jedná se o 43 m² po-
zemku, který má v současné době prona-
jatý pan Klugar a využívá ho jako sklad 
obalů a přepravek v souvislosti s provo-
zem prodejny potravin v domě čp. 271 
v ulici Pražské. Strana kupující uhradí veš-
keré náklady spojené s převodem vč. daně 
z převodu nemovitostí. 19-0-0

 ZM schválilo prodej bytu 1+1 v domě 
čp. 1829 v ulici Kostelecké do osobního 
vlastnictví dle výsledku výběrového ří-
zení za cenu 556.600 Kč. 19-0-0

 ZM schválilo bezúplatné nabytí – for-
mou darovací smlouvy – stavby silnice 
č. III/30414 od uzlového bodu A135 do uz-
lového bodu A136 v délce 0,150 km včet-
ně všech součástí a příslušenství a včetně 
pozemkových parcel č. 623/1 a č. 643/2 vše 
v katastrálním území Běloves z vlastnic-
tví Královéhradeckého kraje do vlastnic-
tví Města Náchoda. Uvedená stavba je po-
třebná pro realizaci připravované okružní 
křižovatky u Kaufl andu. 19-0-0
Dotace z rozpočtu 
města Náchoda 19-0-0

 ZM schválilo smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – veřejná 
podpora de minimis č. o.s. Náchodská Pri-
ma sezóna (300.000 Kč), Klub SUN Náchod 
(220.000 Kč), NONA – společnost zdravot-
ně postižených (70.000 Kč), Občanské 
sdružení CESTA – stacionář (300.000 Kč) 
a Betanie (100.000 Kč) a pověřilo starostu 
města jejich podpisem.

 ZM schválilo smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda pro Re-
gionální muzeum v Náchodě (280.000 Kč) 
a Galerii výtvarného umění v Náchodě 
(120.000 Kč). 

 ZM schválilo smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – veřejná 
podpora de minimis – o. s. CESTA na úhra-
du nájemného ve výši 120.796 Kč.
Valná hromada VAK, a. s. 
a Beránek Náchod, a. s.  19-0-0

 ZM delegovalo na valné hromady spo-
lečností Beránek Náchod, a. s. (30. 5. 2012) 
starostu Jana Birke a VAK Náchod, a. s. 
(6. 6. 2012) ing. Tomáše Šuberta s mandá-
tem hlasovat dle programu valné hromady.
Dotace z rozpočtu města – Sport 19-0-0

 ZM schválilo rozdělení dotace ze schvá-
leného rozpočtu města sportovním klu-
bům na rok 2012 dle návrhu tělovýchovné 
komise města (pro 20 sportovních klubů 
v celkové částce 1.930.000 Kč) a současně 
příslušné smlouvy o jejich poskytnutí.

Rada města 2. 5.  
Jednání rady města se zúčastnilo sedm rad-
ních, dva byli omluveni.
Výroční zprávy příspěvkových 
organizací: ZŠ Drtinovo nám., 
ZŠ Pavlišovská a ZŠ 1. Máje 7-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy pří-
spěvkových organizací základních škol: 
ZŠ Náchod, Drtinovo náměstí 121 (Staré 
Město) http://www.zs-staremesto.estran-
ky.cz/; ZŠ, Náchod, Pavlišovská 55 (Babí) 
http://skolababi.webnode.cz/ a ZŠ, Ná-
chod, 1. Máje 365 (Běloves) http://www.
zsbeloves.cz/.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ-Distribuce, a. s. Vedením nízké-
ho napětí jsou zasaženy pozemky města 
č. 956/5, č. 985/21 a č. 2003 v ulici Svolin-
ského v délce 217 m. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-

mene se společností ČEZ-Distribuce, a.s. 
Vedením nízkého napětí bude zasažen po-
zemek města p.č. 555 v k. ú. Lipí u Nácho-
da v délce cca 11 bm. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy na pronájem pozemkové parce-
ly č. 376/11 v ulici Na Drážkách o výměře 
660 m² pro zřízení zahrádky a pro umístě-
ní zahradní chatky, skleníku a montované 
garáže. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s účinností od 1. 7. 2012. 7-0-0

 RM souhlasila se zveřejněním zámě-
ru pronajmout Královéhradecké lékárně, 
a. s., Hradec Králové nebytové prostory 
v budově čp. 738 v ulici Němcové v Nácho-
dě. Jedná se o pronájem místností v sute-
rénu budovy o celkové výměře 92,72 m², 
které budou využívány pro skladování 
zdravotnického materiálu. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy na nebytový prostor provozovny 
v domě čp. 731 v ulici Krámské pro umís-
tění kadeřnictví od 1. 4. 2012. 7-0-0

 RM souhlasila s ukončením nájemní 
smlouvy TV Náchod, s. r. o., na nebytový 
prostor v domě čp. 147 v ulici Hurdálkova 
k 31. 7. 2012. 5-2-0

 RM souhlasila s uzavřením nájem-
ní smlouvy na nebytový prostor v domě 
čp. 577 v ulici Komenského čp. 577 pro 
umístění klubovny pro provozování klu-
bové činnosti primární prevence negativ-
ních jevů u dětí a mládeže s občanským 
sdružením Dokořán s platností od 23. 4. 
2012. 7-0-0
El. energie a zemní plyn 7-0-0

 RM schválila provedení poptávky 
po elektrické energii a zemním plynu po-
mocí burzy na období 2013 a pověřila od-
bor správy majetku a fi nancování zpraco-
váním potřebné agendy.
Smlouvy o dotacích 
sportovním klubům 7-0-0

 RM schválila texty smluv o již schvále-
ných dotacích do 50.000 Kč pro náchodské 
sportovní kluby a pověřila starostu Jana 
Birke jejich podpisem. Jedná se o tyto klu-
by: Sokol Staré Město – 45.000 Kč, START 
Náchod – 30.000 Kč, POWERSLIDE CZ (inli-
ne bruslení) – 20.000 Kč, Lyžování Náchod 
– 4.000 Kč, Turisté Náchod – 20.000 Kč, 
SPŠS Basketbal Náchod – 46.000 Kč, Jiří 
Havrda (bench press) – 8.000 Kč, TJ SK Bě-
loves – 27.000 Kč, STAR Babí – 14.000 Kč, 
Sokol Běloves – 23.000 Kč a SK Goll Bělo-
ves (malá kopaná) – 45.000 Kč.
Příspěvek pro žáky prvních tříd 7-0-0

 RM schválila příspěvek ve výši 500 Kč 
na vybavení žáků 1. tříd náchodských zá-
kladních škol pro školní rok 2012/13.
Dotace na osobní asistenci 7-0-0

 RM souhlasila s rozdělením fi nančních 
prostředků na osobní asistenci konkrét-
ním osobám se zdr. postižením a schváli-
la související darovací smlouvy.
Zateplení a výměna části oken 
budovy MŠ Vítkova v Bělovsi 7-0-0

 RM souhlasila s výběrem zhotovitele ve-
řejné zakázky „Zateplení a výměna části 
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oken budovy MŠ Běloves, č. p. 304, ul. Vít-
kova, Náchod-Běloves“ a schválila uzavře-
ní smlouvy o dílo na tuto zakázku s vy-
branou společností KERSON spol., s. r. o., 
Dobré za nabídkovou cenu 2.373.522,02 Kč 
včetně DPH.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila rozbor hospodaření za 

I. čtvrtletí 2012 bez výhrad. 7-0-0
 RM schválila Dohodu o fi nanční spolu-

účasti „SKI BUS Kladským pomezím – se-
zóna 2011/2012“. Touto dohodou se Město 
Náchod zavazuje uhradit o. p. s. BRANKA 
část ztráty ve výši 2500 Kč. 7-0-0

 RM schválila ZŠ Komenského přije-
tí příspěvku od Česko-německého fondu 
ve výši 40.000 Kč na projekt s partnerskou 
školu z Halberstadtu s názvem „Život dří-
ve a dnes“. 7-0-0

Rada města 15. 5.
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, později všech devět.
Výroční zprávy MŠ Březinova, 
MŠ Havlíčkova, 
ZŠ Plhov a SVČ Déčko 8-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy 
příspěvkových organizací MŠ Březinova 
(www.materskeskolky.cz/brezinova), MŠ 
Havlíčkova (Plhov) – http://www.msplhov.
cz/, ZŠ Náchod-Plhov (http://www.zspl-
hov.cz/) a Střediska volného času Déčko 
(http://deckonachod.cz/). 
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila se směnou pozemků 
a zveřejněním záměru převodu pozem-
ku stav. p. č. 2184, č. 1879/2, č. 1879/6 
a č. 2042/24 souvisejících se stavbou místní 
komunikace, která bude propojením mezi 
ulicemi Dolní Úvoz a U Vodojemu. 9-0-0

 RM souhlasila se zveřejněním záměru 
pronajmout nebytové prostory o výměře 
84,72 m² ve druhém patře domu čp. 371 
v Hurdálkově ulici v Náchodě pro zřízení 
střediska výuky angličtiny pro děti. Ná-
jemní smlouva bude uzavřena s účinnos-
tí od 1. 7. 2012 s tím, že během letních 
měsíců nájemce provede potřebné úpravy 
pronajatých nebytových prostorů a tepr-
ve po zahájení výuky, tj. od 1. 9. 2012 za-
čne platit nájemné. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájem-
ní smlouvy se společností STAMONT CZ, 
s. r. o., na pronájem části čelní stěny domu 
čp. 41 v Broumovské ulici v Náchodě pro 
umístění reklamní plachty o rozměrech 
4,8 x 3,2 m. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou s účinností od 1. 6. 2012. 9-0-0

 RM souhlasila se zveřejněním zámě-
ru pronájmu části městského pozemku 
1919/8 na Karlově náměstí. Jedná se o po-
zemek o celkové výměře 11,2 m², na kte-
rém bude umístěna rampa k objektu Čes-
ké spořitelny. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy s Královéhradeckou lékárnou, 
a. s., Hradec Králové, na pronájem dvou 
parkovacích míst za budovou poliklini-

ky. Nájemce bude hradit roční nájem-
né ve výši 12.000 Kč. Smlouva se uzaví-
rá na dobu neurčitou s účinností od 1. 6. 
2012. 9-0-0

 RM souhlasila se zveřejněním záměru 
pronajmout prodejní stánek v ulici Běloves-
ké vedle restaurace Pod Montací pro drob-
ný prodej potravin a cukrovinek. 9-0-0

 RM souhlasila se zahájením prodeje 
čp. 113 (bývalá hájovna) ve Stárkově včetně 
pozemků výběrovým řízením formou obál-
kové metody za cenu 803.170 Kč.  9-0-0

 RM souhlasila s vyhlášením výběrové-
ho řízení na volné nájemní byty a zve-
řejněním inzerátu v tisku. Podrobnosti 
na www.mestonachod.cz. 9-0-0

 RM souhlasila s ukončením nájemní 
smlouvy s fi rmou Klugar a spol. na ne-
bytový prostor v přízemí budovy čp. 929 
v ulici Němcové ke dni 31. 7. 2012. Součas-
ně radní souhlasili se zveřejněním záměru 
pronajmout uvedený prostor určený k ob-
chodní činnosti fi rmě VERNER POTRAVI-
NY, s. r. o., Nové město n. Met.  8-0-0
Odstavné a parkovací plochy v Palacho-
vě ulici 8-0-0

 RM schválila záměr realizace odstav-
ných a parkovacích ploch v okolí budovy 
Městského úřadu Náchod v Palachově uli-
ci čp. 1303 a pověřila odbor investic a roz-
voje přípravou této akce.
Burza el. energie a zemního plynu   8-0-0

 RM schválila smluvní dokumenty 
na uzavření možnosti zobchodování elek-
trické energie a zemního plynu na burze 
a pověřila starostu města jejich podpisem.
Program prevence kriminality 
na rok 2012 8-0-0

 RM souhlasila s realizací projektů pre-
vence kriminality a sociálně patologic-
kých jevů se spoluúčastí města v celkové 
výši 200.000 Kč.
Pro rok 2012 bude dotací z rozpočtu Města 
Náchod podpořeno:
– Městská policie Náchod – projekt Zefek-
tivnění městského kamerového monito-
rovacího systému. Na tento projekt žádá 
Město Náchod dotaci od Ministerstva vni-
tra ČR ve výši 291.000 Kč, spoluúčast měs-
ta je 50.000 Kč.
– Občanské sdružení Náchodské komunit-
ní centrum – projekt Systematická práce 
s mládeží v Romském komunitním cent-
ru Náchod (17.500 Kč).
– Občanské sdružení Dokořán, nízkopra-
hové centrum pro děti a mládež Archa 
– letní pětidenní prázdninový pobyt pravi-
delných návštěvníků zařízení (20.000 Kč).
– Občanské sdružení Laxus – poskytova-
telem registrované sociální služby a v Ná-
chodě již šestým rokem provozuje terén-
ní program zaměřený na uživatele drog 
(10.000 Kč).
– Středisko volného času Déčko Náchod 
žádá – projekt Komplexní program pro 
sociálně znevýhodněné děti (35.000 Kč).
– Odbor sociálních věcí a zdravotnic-
tví ve spolupráci se Střediskem probační 
a mediační služby Náchod – projekt Pro-

bační program, tj. skupinový program 
pro mladistvé delikventy, jimž bylo ulože-
no toto výchovné opatření soudem nebo 
státním zástupcem (25.000 Kč).
– Občanské sdružením Salinger – pro-
jekt Sanace rodiny Náchod (25.000 Kč). 
– Městská policie Náchod – pořízení sou-
boru materiálů pro prevenci kriminality 
(5.000 Kč).
– Městská knihovna Náchod, o. p. s. – pro-
jekt s názvem Holky a kluci na vodítku, tj. 
beseda se spisovatelkou Ivonou Březino-
vou na téma závislostí – drogy, hrací au-
tomaty, hubnutí (4.500 Kč).
– Komise sociální a prevence kriminality 
– osvětová beseda pro veřejnost (8.000 Kč). 
Vytvoření nové honitby 8-0-0

 RM souhlasila s vystoupením z Honeb-
ního společenstva Česká Metuje a vytvo-
řením honitby ve vlastní režii honebního 
společenstva s majoritním zastoupením 
města Náchoda.
Informace o zápisu do mateřských škol
v Náchodě na rok 2012/13 8-0-0

 Radní byli informování o zápisu dětí 
do mateřských škol v Náchodě pro škol-
ní rok 2012/2013.
Zápis do mateřských škol se konal dne 
2. a 3. května 2012. Celkem požáda-
lo o umístění 231 dětí. Volná kapacita 
pro příští školní rok je 202 míst, tzn. že 
29 dětí nebylo umístěno (pro porovnání 
s loňským rokem došlo k poklesu neuspo-
kojených žádostí z 48 na 29 a to přede-
vším díky zvýšení kapacity v MŠ Vítkova 
v Bělovsi).
Havarijní stav v ulici Vinohrady 8-0-0

 RM souhlasila s provedením oprav for-
mou poptávkového řízení na dodávku 
s maximální cenou 330.000 Kč bez DPH.
RM současně ukládá odboru SMF zabez-
pečit formou rozpočtového opatření po-
třebné fi nanční zdroje na opravu ul. Vi-
nohrady na základě ceny vítězné nabídky.
Náchodem k turistickým cílům 
– Kamerové body 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením objednáv-
ky na dodávku tří webkamer v rámci pro-
jektu „Náchodem k turistickým cílům“ 
s p. Oldřichem Fridrichem, Náchod-Ma-
lé Poříčí. Tyto kamery budou snímat ak-
tuální situaci ve městě, dvě webkamery 
budou sloužit ke sledování dopravního 
provozu (na ulici Pražské u bazénu) a jed-
na bude snímat celkový pohled na město 
– z budovy ZŠ TGM.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila MŠ Komenského při-

jetí příspěvku od Nadace ČEZ ve výši 
100 000 Kč. 8-0-0

 RM souhlasila s prodejem ledové tříš-
tě u zákl. škol ZŠ Plhov a ZŠ Komenského.
 8-0-0

 RM souhlasila s povolením sjezdu v uli-
ci Za Přádelnou z objektu bývalé Tepny 
ve vzdálenosti přibližně 15 m od ulice Ju-
goslávská a bude sloužit pouze pro vý-
jezd. 8-0-0
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     Kronika
V březnu se narodili (dodatek):
 30. 3.  Tereza Bašová

V dubnu 2012 se narodili:
 1. 4.  Veronika Sedláčková
 2. 4.  Přemysl Dusbaba
 3. 4.  Jan Křižka
 4. 4.  Zuzana Wichová
  Natálie Gyömbérová
 6. 4.  Marie Slepčíková
 10. 4.  Denis Pinkava
 11. 4.  Anna Petrášová
 12. 4.  Tereza Nývltová
  Šimon Bis
  Mikuláš Teichman
 14. 4. Josef Bělobrádek
 19. 4.   Aleksandr Karásek
 20. 4. Erik Sandtner
 21. 4. Nikola Sloupenská
 24. 4.  Zuzana Vrátná
 26. 4. Zuzana Čejchanová

 27. 4. Valerie Balašová
  Adriana Koselová
  Tereza Zámečníková
  Veronika Kubíčková
 28. 4.  Ivan Cyprich

Byli oddáni v dubnu 2012
21. 4.
Michal Cerha, Trutnov
Andrea Sodomková, Hradec Králové
27. 4.
Robert Vogl, Velká Jesenice
Lenka Rejholdová, Velká Jesenice
Martin Hrnčíř, Provodov
Lucie Koucká, Náchod 
28. 4.
Jan Kindl, Náchod
Jana Havlíková, Malé Svatoňovice
Aleš Popelka, Dobré
Petra Marková, Nové Město nad Met.

V souladu se STANDARDY kvality so-
ciálních služeb je již tradičně ověřována 
spokojenost našich klientů. Cílovou sku-
pinou naší služby jsou senioři a zdravot-
ně postižení. 

 V případě Domova pro seniory Marie to 
jsou senioři nad 65 let vyžadující celoden-
ní péči. Průzkum spokojenosti je anonym-
ní záležitost a výsledek by se dal shrnout 
do jedné věty. Obyvatelé DS MARIE jsou 
velmi spokojeni. Ankety se zúčastnilo 48 
klientů. Zde je na místě uvést, že dobrý 
výsledek se nerodí sám. Tým zaměstnan-
ců zahrnující profese v sociálních služ-
bách počínaje vedoucí střediska, sociální 
pracovnicí, zdravotními sestrami, pracov-
níky přímé obslužné péče, ergoterapeut-
kou, uklizečkami a domovníkem je jednak 
na vysoké odborné úrovni, ale co je nejdů-
ležitější, tak se jedná o lidi s vysokým mo-
rálním kreditem, kteří jsou vždy připra-
veni řešit problémy „svých“ klientů. Záda 
tomuto týmu kryjí naše dvě vždy ochot-

Průzkum spokojenosti MěSSS Marie
né pracovnice ekonomického úseku. Vý-
sledek je výzvou pro celý tým, aby stále 
hledal cesty jak zpříjemnit podzim živo-
ta našim klientům.

 Největší skupinou klientů jsou naši se-
nioři, o které pečuje tým „terénních“ pe-
čovatelek přímo v domácnostech klientů. 
Zde se průzkumu zúčastnilo 150 z nich. 
A výsledek? Naše profesionálky terén-
ní pečovatelské služby, které většinou 
pracují samostatně, jsou v drtivé převa-
ze oporou seniorů. Jejich výkony lze jen 
podtrhnout i za to, že zvládají náročnou 
„náchodskou“ dopravu a nikdy nenecha-
jí klienta bez pomoci. Nedá mně to a uve-
du několik citací ze vzkazů: „Děkuji a Bůh 
oplať všem, kteří se o nás starají“,  „Všech-
ny pečovatelky jsou velice vstřícné, ochot-
né a s pochopením“…

 Všichni pracovníci v MěSSS Marie si 
plně uvědomují svou odpovědnost vůči 
klientům a do budoucna vzhledem k de-
mografi ckému vývoji lze jen doufat, že 

tato společensky nenahradi-
telná práce bude i více oceně-
na. Rád využívám této mož-
nosti a chci vyjádřit poklonu 
všem zaměstnancům MěSSS 
Marie za odvedenou práci, 
která je velmi náročná, ze-
jména po psychické stránce. 

Zřizovatelem příspěvko-
vé organizace MěSSS Marie 
je Město Náchod, bez jehož 
podpory a přístupu k našim 
seniorům by nemohlo být do-
saženo takových výsledků.

Mgr. Jaromír Vejrych
ředitel MěSSS Marie

Již šestým rokem se 30. 4. slavily ča-
rodějnice i na Jizbici. O program se po-
starala opět místní Občanská rada za fi -
nanční podpory města Náchoda. Vše se 
odehrávalo na místním hřišti za kaplič-
kou. Od 17 hodin se tam scházeli zástup-
ci všech věkových kategorií nejen z Jizbi-
ce. Pro ty nejmenší čarodějnice a čaroděje 
byly připraveny různé sportovní aktivity 
jako např. skok přes koště, motaná, sha-
zování plechovek, skákání v pytli, přeta-
hování lanem, pro nejmenší jízda na odrá-
žedle a další. Nechyběl ani tanec a průvod 
čarodějnic a čarodějů za doprovodu hud-
by. Každý malý čaroděj či čarodějka ob-
drželi čarodějnický průkaz, podle které-
ho plnili zmíněné discipliny. Za vzorné 
splnění pak obdrželi výuční list šikovné-
ho čaroděje, sladkou odměnu a na ohni si 
opekli vuřtík.

Rodiče a další zúčastnění si čekání 
na velký oheň zpestřovali pod party sta-
nem s výborným občerstvením, kde si 
mohli dopřát něco dobrého k pití, samo-
zřejmě náchodské pivo, ale i vepřovou 
pečínku přímo z grilu. V půl osmé večer 
byla konečně zapálena velká hromada 
větví, dřeva a všeho nepotřebného křo-
ví z místních zahrádek, na které uhoře-
ly tři čarodějnice. Ty samy vyrobily starší 
děti. Za skvělou organizaci patří velké po-
děkování především členům místní rady, 
ale i dalším, kteří se zapojili.

Toto setkání bylo do letošního roku 
v podstatě jediným, kdy se sešla pohro-
madě většina jizbických obyvatel všech 
věkových kategorií. Letošní rok však chtě-
jí místní uspořádat i Dětský den, který se 
bude konat 2. 6. 2012, tradiční nohejba-
lový turnaj a dále pak v polovině červen-
ce setkání Jizbice s Jizbicí u Nymburka, či 
podzimní „drakiádu“.

          B. Majerová, kronikářka Jizbice

Čarodějnice

* * *
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Děkujeme za příjemné dopoledne v HZS 
ve Velkém Poříčí, ze kterého si děti odnes-
ly opravdu krásné zážitky. Děti byly se-
známeny s náplní práce profesionálních 
hasičů a vybaveností požárních vozidel. 
Byli jsme velice mile překvapeni připrave-
nými „atrakcemi“: např. jízda v požárním 
automobilu, stříkání vodou na cíl, pohou-
pání v člunu, jízda na záchraném lehátku 
nebo také výhled z plošiny na celou zá-
chrannou stanici a okolí. Moc se už nyní 
těšíme na další návštěvu. 

Děkují děti a zaměstnanci MŠ Babí

Poděkování

Jako každoročně proběhl 19. dubna na 
celé zeměkouli DEN ZEMĚ. Nejinak tomu 
bylo na ZŠ Drtinovo náměstí. Kromě úkli-
du okolí školy si mladší děti vyrobily dor-
ty z papíru a zeměkouli z víček a krepové-
ho papíru. Na větší děti čekaly počítačové 
hry a úkoly. 

Na Den Země 
se uklízelo, na čarodějnice létalo

Pátek 27. dubna patřil naopak čaroděj-
nicím. Paní učitelky pro děti připravily 
pestrý program a soutěžilo se o nejlepší 
vyrobené koště. Děkujeme všem zúčast-
něným a těšíme se na více takových ra-
dostných akcí.  

(hurd)

V měsíci březnu jsme byli osloveni pracovníky Galerie výtvar-
ného umění v Náchodě – Mgr. V. Mesnerovou a Mgr. Vlastisla-
vem Tokošem, abychom se zapojili do mezigeneračního projek-
tu „Plastika ve veřejném prostoru“.

Cílem tohoto projektu je naučit se vnímat okolní svět. Uvědo-
mit si, že věci, které jsou zde po našich předcích, vypovídají něco 
o našem městě a že bychom to jako obyvatelé Náchoda měli vě-
dět. Naučit se pozorovat, vědět, kde se v Náchodě nacházejí vel-
mi zajímavé a vzácné odkazy našich předků.

Projekt je mezigenerační v tom, že se tohoto projektu účastní 
děti ze ZŠ Komenského (4.C) spolu se studenty Academia Mercu-
rii pod vedením paní učitelky Mgr. V. Pellyové.

Na začátku tohoto projektu pro nás pracovníci galerie připra-
vili prezentaci a vysvětlili základní informace o tom, co je to so-
cha, co reliéf, co veřejný prostor. Také dětem vysvětlili, jak je 
možné ze soch číst. 

Ihned poté jsme se setkali v galerii se studenty. Děti a studen-
ti se seznámili a vytvořili pracovní týmy. Týden poté tyto týmy 
procházely naším městem, oslovovaly i kolemjdoucí, aby zjisti-
ly další zajímavosti. V těchto týmech se rozhodli a vybrali si již 
konkrétní sochy. Poté studenti sháněli informace, pročítali růz-
né odborné knihy, zatímco děti vymýšlely k těmto sochám pří-
běhy, kreslily tyto sochy či reliéfy. 

V této době jsme přibližně v polovině tohoto projektu, máme 
radost z toho, jak děti a studenti společně pracují. Pro všechny je 
to přínos, jednak v tom, že získáváme nové informace, ale také 

jsme získali spoustu 
nových zkušeností. 

Výstupem celého 
tohoto projektu by 
měla být výstava, 
která bude ke zhléd-
nutí během letních 
prázdnin v Galerii 
výtvarného umění 
v Náchodě, kde bu-
dou vystaveny práce 
těchto týmů, foto-
dokumentace, také 
kresby soch a jiné.           
Mgr. P. Dočkalová

Plastika ve veřejném prostoru SKAUTI
Ve středu 16. 5. jsme uspořádali v klubovně našeho náchod-

ského 3. oddílu Junáka malou oslavu, která určitě spolu s námi 
proběhla v malých obměnách v celé naší republice. Právě na tuto 
středu totiž připadla naše 1.111 schůzka od roku 1989. Tohle číslo 
určitě stojí za oslavu, a tak jsme slavili. Ve sklepení náchodského 
zámku nováčci dostávali šátky. Podívali jsme se na náš Náchod 
ze zámecké věže a potom jsme už pospíchali do naší klubovny. 
Tady jsme si vyrobili a také snědli obložené chlebíčky. Oslava se 
nám vydařila. Už teď se všichni těší na tu další oslavu. Až bude 
schůzka s číslem 2.222. To už ovšem budou z dnešních malých vl-
čat tatínkové nebo vedoucí těch, kteří na tu příští oslavu přijdou.

Právě v návaznosti na tuto oslavu jsme svolali členy 3. oddí-
lu z let 1968 –1971 do Bražce ke klubovně 2. oddílu. Krátce po 
14. hodině se začali scházet ti, kteří začali skautovat jako kluci, 
ale dnes jsou už taťkové nebo dokonce dědové. Spolu s nimi při-
cházeli i nynější vedoucí oddílu s rovery. Nejprve jsme vzpomně-
li na ty, kteří se o začátky našeho oddílu zasloužili a dnes tu už 
s námi být nemohou. Potom už se rozproudilo to správné bratr-
ské setkání. Nechybělo ani pohoštění v podobě nefalšovaného 
táborového guláše, který připravili naši táboroví kuchaři. Pro-
hlížely se letité kroniky, vzpomínalo se kdo, s kým spal ve sta-
nu, co kdo na táboře zažil zajímavého. K večeru jsme na zahřá-
tí dostali pozornost našeho kuchaře Krtka. Specielně upravené 
maso na lorně s názvem Krtkův šleh. To naše setkání se vyda-
řilo. I počasí nám přálo. Nejstarším účastníkem byl Václav Hu-
šek – někdejší náš duchovní rádce. Nejmladší účastník byl tak 
trochu tajemný. Zatím ani nevíme, jak se bude jmenovat. Byd-
lí totiž zatím u maminky. Ale ať se narodí sestřička nebo brat-
říček, byli tu už s námi. Setkání skončilo a už se těšíme na něja-
ké to příští. Rozešli jsme se pozdě večer.   Karel Kašpar – Vodňajz
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Červnová výročí
Na začátku vlády Marie Terezie za-

čali „sousedé“ uplatňovat vůči ra-
kouské říši územní nároky. Nejtvr-
ději si počínal pruský král Fridrich II. 
Vojenská situace donutila Rakousko 
odstoupit Prusku s podstatnou částí 
Slezska i hrabství kladské. To se stalo 
11. června 1742, Náchod se tak stal pří-
hraničním městem. O sto let později 
– 16. června 1842 přijel na náchod-
ský zámek jeho nový majitel – kníže 
Jiří Vilém Schaumburg-Lippe se svou 
manželkou Idou z Waldeck-Pyrmontu. 
Jeho rod pak držel zámek a náchodské 
panství přes sto let, až do května 1945.
   Před sto lety, 28. června 1912 zemřel 
básník a překladatel Josef V. Sládek; 
několikrát pobýval v lázních v Chu-
době, zajímal se o situaci v Českém 
koutku. Dne 2. června 1912 se naro-
dil v Táboře Jiří Votýpka, profesor ná-
chodského gymnázia, výtvarník, kte-
rý vedl i výtvarné kroužky a ovlivnil 
řádku zdejších amatérských umělců. 
Sté výročí narození prof. Aloise Jed-
ličky připadá na 20. červen. Jako uni-
verzitní profesor a jako spoluautor 
dlouhá desetiletí užívané České mluv-
nice i jejího školního vydání (Stručné 
mluvnice) ovlivňoval velmi kladně vý-
uku češtiny na všech českých školách. 
Další „stoletý“ – sochař Karel Hladík 
se narodil v Králově Lhotě 27. června 
1912, zemřel 27. dubna 1967. Vytvo-
řil mj. řádku významných jiráskov-
ských plastik. Dne 28. června 1922 
se narodil významný náchodský hu-
debník, violoncellista Luboš Nemas-
ta, člen symfonického orchestru FOK. 
Spolupracoval i se zdejším komor-
ním orchestrem. Už dvacet let nás 
dělí od úmrtí knihovníka a bibliogra-
fa Ladislava Vaciny. Působil i ve zdej-
ší knihovně. Zemřel 10. června 1992.
V červnu 1942 dolehla na celý ná-
rod německá pomsta za atentát na 
R. Heydricha. Denně byly oznamo-
vány popravy. Už 1. června byl po-
praven spisovatel Vladislav Van-
čura, od začátku června probíhaly 
popravy na Zámečku v Pardubicích, 
9. června tam byl popraven poslanec 
Josef Stejskal (otec Lexy-Štézy, čle-
na kapely ze Zbabělců a Prima sezó-
ny), 10. června byly vypáleny Lidice, 
19. června byl popraven gen. Alois 
Eliáš, předseda protektorátní vlády, 
24. byly vyhlazeny Ležáky. Akce ge-
stapa Bohdašín – Končiny začala 
30. června, popravy následova-
ly ve dnech dalších. Vyhlazení Li-
dic vzbudilo celosvětový odpor pro-
ti nacismu.

(AF)

V květnu vydalo orlickoústecké nakla-
datelství Oftis Pohádkové vyprávěnky 
studnického rodáka Arnošta Víta s obráz-
ky Jaroslava City. Oba pánové, jejichž da-
tum narození začíná číslovkami 192… se 
vzácně doplňují. Do příhod kluků z vesni-
ce poblíž Náchoda vstupují tu bytosti po-
hádkové, tu „pan princ Šamburák“ spolu 
se stárnoucí princeznou, a posouvají reál-
né příběhy do polohy polopohádkové, jak 
jsme na ni z moderní literatury zvyklí. Vy-
znění příběhů má platnost všeobecnou. 
Čtení je to milé, pro děti i „pamětníky“, 
obrázky jsou půvabné. Škoda že většina 
obrázků uvnitř knihy, ač navržena barev-
ně, byla vytištěna „černobíle“, tedy v od-
stínech šedi. Knížka může být vhodným 
dárkem, třeba „za vysvědčení“.

(AF)

Polopohádková vyprávění z našeho regionu

Náchodský archiv, přesněji řečeno 
Státní okresní archiv Náchod, který sídlí 
na Brance (Dobenínská 96), se letos již po-
třetí připojuje vlastní akcí k Mezinárod-
nímu dni archivů a zve všechny zájemce 
k návštěvě. V pátek 8. 6. 2012 od 8 do 16 
hodin uspořádáme Den otevřených dveří 
spojený s tématickou výstavou. Předsta-
víme na ní část z bohatého souboru his-
torických vedut z období let 1620–1850. 
Obrazový materiál uložený v archivech je 
pro svoji estetickou a dokumentární hod-
notu předmětem stále rostoucího zájmu 
veřejnosti, a proto jsme se rozhodli pro 

tento typ prezentace. Vyobrazení měst či 
jejich částí, ať už to jsou mědirytiny, kres-
by nebo litografi e, se nejčastěji vyskytují 
na tovaryšských a výučních listech, kte-
ré vydávaly jednotlivé cechy. Budete pře-
kvapeni, kam až se mladíci z regionu při 
svých tovaryšských cestách dostali. 

Ve své době měly tyto dokumenty hlav-
ně praktický význam, sloužily totiž jako 
důležitý důkaz o vyučení a získané praxi 
a umožňovaly svým držitelům ucházet se 
o možnost provozování řemesla ve měs-
tě. Obdobně i dnes často přicházejí lidé 
do archivu a hledají zde doklad o svém 
vyučení či absolvování školy, který se jim 
v běhu času někam zatoulal. Proto nabíd-
neme v rámci akce i konkrétní informace 
o tom, co lze pro doložení školní docház-
ky jakéhokoli typu a úrovně v archivu na-
lézt, co naopak ne, případně kam jinam 
se se svou žádostí obrátit. A pokud při-
nesete vlastní rodinné dokumenty, rádi 
vám k nim poskytneme vysvětlení, pří-
padně zhotovíme digitální kopie. Buďte 
u nás vítáni!

 Za kolektiv pracovníků SOkA Náchod 
Mgr. Lydia Baštecká

V Městské knihovně v Náchodě právě 
probíhá projekt „Už jsem čtenář – Knížka 
pro prvňáčka“, kterého se účastní i děti 
prvních tříd ze ZŠ Komenského. Děti cel-
kem třikrát strávily dopoledne v knihov-
ně, kde pro ně měla paní ředitelka Ivana 
Votavová a paní knihovnice Radka Jirma-
nová nachystaný zajímavý program. Děti 
například navštívily suterén knihovny, 
kde viděly „nemocnici“ pro knihy, pojízd-
né regály s knihami, které se nevejdou 
do půjčovny, knížky staré několik stole-
tí apod. Vlastním příkladem se paní kni-
hovnice snažily zdůraznit, jak je důležité 
dětem číst. Děti vyslechly množství příbě-

Čtěme dětem hů a seznámily se tak s různými knížka-
mi, jejich autory a ilustrátory. 

Odměnou za úspěšné absolvování pro-
jektu bude pro děti knížka pro prvňáčka, 
která byla napsána a ilustrována výhrad-
ně pro účastníky projektu a kterou nelze 
v běžné knihkupecké síti koupit. V letoš-
ním školním roce to bude kniha českého 
spisovatele Miloše Kratochvíla „Komu pa-
tří škola“. Děti knihu dostanou při slav-
nostním „pasování na čtenáře“, které pro-
běhne v knihovně 4. června a knihu dětem 
předá sám autor, který je od loňského roku 
patronem Náchodské knihovny.

 Za učitelky prvních tříd 
Pavlína Moravcová
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Z historie náchodských rodů
6. Rod měšťana Josefa Kolínského

Josef Jan Kolínksý

Petr Pavel Kolínský
Petr Kolínský

Pavel Kolínský

Kolínští patrně přišli z Kolína, ale v Náchodě jsou v přímé 
mužské linii už od konce 17. století, kromě toho zde a v blízkém 
okolí žily vedlejší rodové větve. Jen vyjmenovat všechny by za-
bralo velkou část této strany. Navíc u těch nejstarších známe 
pouze jméno, později se přidává údaj o povolání a teprve v 19. 
století se dozvídáme o jednotlivých členech rodiny tolik, že to 
vydá na medailonek. Vybrala jsem tedy jednoho z nich a před-
stavím celkem pět generací jeho rodu až do současnosti.

Josef Jan Kolínský (1803–1874) byl soustružnickým mistrem 
a výrobcem dýmek a kromě vlastního řemesla se angažoval 
i v místní samosprávě. V letech 1844–1850 ve funkci nezkou-
šeného radního a v průběhu roku 1848 dokonce na přechodnou 
dobu několika týdnů jako purkmistr. Obě funkce byly bezplatné 
a vykonávali je vždy řádní a vážení měšťané. Že takovým Josef 
Kolínský byl, dosvědčuje i fakt, že při jeho druhém sňatku v roce 
1841 mu byli za svědky současný purkmistr Jan Krauser a zkou-
šený radní Jan Breyer. Kolínským patřil již od roku 1796 zají-
mavý dům na Horském předměstí u Podbučního potoka. Přední 
přízemní část nesla ozdobný prkenný štít, na němž byla zavěše-
na velká dýmka jako odznak živnosti, zadní patrová část domu 
měla pavláčky na sloupech vysunuté nad potok. Malebné zákou-
tí zaujalo i Josefa Mánesa při jeho pobytu v Náchodě v roce 1849 
a zachytil je na dvou svých obrazech. Také Josef Kolínský byl ob-
dařen určitou dávkou výtvarného talentu a na některých doku-
mentech je uveden přímo jako malíř. Víme, že v revolučním roce 
1848 namaloval dva obrazy na prapor Národní gardy, prováděl 
také zdobení dýmek s porcelánovými hlavičkami tehdy tolik ob-
líbenými obrázky a nápisy. Toto nadání zdědil jeho syn z první-
ho manželství Josef Vavřinec, který studoval malířství ve Vídni, 
kde také později zemřel. V rodině po něm zůstalo několik zdaři-
lých portrétů (jeden, na němž zpodobil s vysokou dávkou prav-
děpodobnosti svého otce, reprodukujeme) a je také nejspíše au-
torem v Náchodě známé rytiny města.

Z šesti Josefových dětí z druhého manželství, které se dožily 
dospělosti, si představíme Petra Pavla Kolínského (1851–1939). 
Narozen na svátek Petra a Pavla (29. 6.) získal svá křestní jména, 
která se pak objevují ve všech dalších generacích. Byl nejznáměj-

ším a nejplodnějším náchodským fotografem, vždyť svoji profe-
si zde vykonával téměř 50 let. Začal v ateliéru, který zřídil již 
v roce 1868 v rodném domě jeho bratr Fridolín, po zboření domu 
roku 1875 si otevřel velký ateliér v dnešní Palackého ulici. V prů-
vodci Náchodem z roku 1893 je o něm uvedeno, že „jeho zdařilé 
práce proslaveny jsou v dalekém okolí nejen vlasti naší, ale i za blíz-
kými hranicemi v cizozemsku“. Jeho služeb využívala i knížecí ro-
dina Schaumburg-Lippe a získal povolení označovat se jako fo-
tograf jeho knížecí Jasnosti prince Viléma, případně Fridricha. 
Z jeho dílny kromě portrétů a skupinových fotografi í pocháze-
jí i vzácné dokumentární snímky města a okolí. Byl členem ná-
chodského Sokola, milovníkem zpěvu a hudby a prý znameni-
tým pianistou. Konec života strávil v Praze.

Jeho syn Petr Kolínský (1891–1963), prožil v Náchodě dětství 
a mládí, pak odešel studovat na univerzitu do Prahy a už v ní 
zůstal. Z existenčních důvodů bohužel studia nedokončil a pra-
coval jako zemský účetní revident. Všechen volný čas věnoval 
své milované literatuře a získané jazykové znalosti uplatnil při 
překladech z němčiny. Byl blízkým přítelem Dr. Karla Farské-
ho a několik let šéfredaktorem časopisu Český zápas a kalendá-
ře Blahoslav.

Oženil se s dcerou redaktora Národních listů Růženou Přim-
dovou, která mu dala jediného syna Pavla Kolínského (́ 1926). 
Toho odmala přitahovala mechanika a opravování různých pří-
strojů, vystudoval fakultu strojního inženýrství a celý profes-
ní život pracoval jako konstruktér. Umí si udělat čas na sport 
a cestování a také na společenský a klubový život. Stále je ak-
tivním členem bývalého Klubu spřízněných duší divadla Sema-
for, dnes klubu Jonáš.

Pátou generaci Kolínských, již chci připomenout, tvoří jeho 
dva synové Pavel (*1954), jaderný fyzik, a Petr (*1957), staveb-
ní inženýr. Oba se navíc významně podílejí na činnosti humani-
tárních organizací. A kromě toho, že dál životem nesou tradiční 
rodinná jména, Petr oživil i starou fotografi ckou tradici, tak-
že i dnes můžete občas najít v tisku nebo na výstavě fotografi e 
se jménem Kolínský. Neumím si pro Náchoďany představit lep-
ší tečku.      Mgr. Lydia Baštecká  
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Je splatný do 30. září 2012 a to v částce 
500 Kč. Upozorňujeme občany, že již ne-
budou zasílány poštovní poukázky na 
úhradu místního poplatku za komunál-
ní odpad. Od 1. 10. 2012 dojde u neuhra-
zeného poplatku k navýšení o 50 %. Míst-
ní poplatek lze uhradit převodem na účet 
číslo: 19337551/0100 (variabilní symbol 
je rodné číslo poplatníka, variabilní sym-
bol je číslo domu) nebo hotově v pokladně 
Městského úřadu Náchod, Němcové 2020.

Místní poplatek 
za komunální odpad

Z důvodů přípravných prací a realiza-
ce sportovní akce Plážový víkend Beze-
dos Cup „O putovní pohár města Náchod“ 
(turnaje – fotbal a volejbal), která se bude 
konat na Masarykově náměstí v Náchodě 
bude ve dnech 22.–25. 6. ve spodní čás-
ti náměstí (u kašny) omezené parkování.

Děkujeme za pochopení.

Upozornění 
na omezené parkování

Upozorňujeme všechny držitele Par-
kovacích průkazů označující vozidlo pře-
pravující osobu těžce zdravotně postiže-
nou (dále jen parkovací karta), že v tomto 
roce 2012 dochází k výměně parkovacích 
karet. Od 1. ledna 2013 bude v platnos-
ti pouze evropský formát tohoto průkazu 
(její vzhled je sjednocen s kartami člen-
ských států EU).

Proto je nutné do 31. 12. 2012 pro-
vést výměnu parkovací karty a to v bu-
dově Městského úřadu Náchod,ul. Pala-
chova 1303 (budova, ve které sídlí soud) 
ve 2. patře, kancelář č. 202.

K výměně je třeba přinést parkovací 
kartu, platný průkaz ZTP a jednu foto-
grafi i. Výměna bude provedena na počká-
ní a týká se občanů žijících na území Ná-
choda, České Skalice, Červeného Kostelce, 
Hronova a Police nad Metují.

Upozornění 
pro občany 
se zdravotním postižením

Město Náchod v letošním roce připra-
vuje rekonstrukci ulic Šafaříkova a Dob-
rošovská. „Jedná se o jednu z největších 
investičních akcí v letošním roce. Celkové in-
vestiční náklady budou více než 11,5 mil. Kč 
včetně nového veřejného osvětlení“, dodá-
vá místostarosta Tomáš Šubert. Stavební 
úpravy těchto dvou komunikací budou na-
vazovat na opravu parovodu, kterou zajiš-
ťuje společnost KA Contracting ČR, s. r. o. 

„Opravy začnou přibližně 4. června zmí-
něnou opravou parovodu, následně bude 
město Náchod realizovat vlastní úpravu ko-
munikace. Vše by mělo být dokončeno začát-
kem října“, upřesnil místostarosta. 

S průběhem stavebních prací jsou sa-
mozřejmě spojena nezbytná dopravní 

Stavební úpravy 
ulic Šafaříkovy a Dobrošovské v Náchodě

opatření navazující na jednotlivé uzavír-
ky komunikací. 

Harmonogram uzavírek a objížďko-
vých tras: 

 4. 6. – 27. 9. 2012 stavební úpravy míst-
ní komunikace Šafaříkovy ul. v Náchodě - 
bude probíhat při úplné uzavírce komuni-
kace od křižovatky s ulicí Dobrošovskou 
po ulici V Zátiší. Objížďková trasa bude 
vedena ulicí Purkyňovou, Smetanovou 
a V Zátiší. 

 4. 6. – 30. 6. 2012 oprava parovodu fi r-
mou KA Contracting ČR, s. r. o. – bude pro-
bíhat při částečné uzavírce komunikace 
Dobrošovské od mostu u pivovaru po uli-
ci Purkyňovu. 

 2. 7. – 9. 10. 2012 sta-
vební úpravy místní ko-
munikace Dobrošovské 
ul. v Náchodě – bude pro-
bíhat při úplné uzavír-
ce komunikace od mostu 
u pivovaru za křižovatku 
s ulicí Pod Montací. Ob-
jížďková trasa bude ve-
dena ulicí Purkyňovou, 
Smetanovou, V Zátiší 
a Dobrošovskou.

Stavební úpravy obou 
komunikací bude prová-
dět na základě výběrové-
ho řízení fi rma M-SILNICE, 
a. s., Pardubice a veřejné 
osvětlení fi rma ELEKTRO-
IN, spol. s r. o., Náchod. 

Nekonečná fronta a čekání v hale plné 
lidí s malým dítětem – to je v posledních 
dnech a týdnech známá situace pro rodi-
če s dětmi, kteří přijdou zažádat o vydá-
ní nového cestovní dokladu nebo občan-
ského průkazu na většině úřadů v České 
republice. 

„Jinak tomu není ani na Městském úřadě 
v Náchodě, kde se poslední dobou na praco-
višti občanských průkazů a cestovních do-
kladů potýkáme právě s tím, že se nám ci-

Nekonečné čekání při vydávání pasů 
zpříjemňuje dětský koutek

telně prodlužují čekací doby pro občany. 
I přesto, že ve srovnání s celostátním prů-
měrem, kdy lidé čekají ve frontě až pět ho-
din, je v Náchodě tato čekací doba přibližně 
poloviční, nepostačuje bohužel s přechodem 
na vydávání elektronických občanských prů-
kazů v současné době kapacita našich pra-
covišť k tomu, abychom byli schopni obslu-
hovat občany rychleji a fronty nevznikaly“, 
upřesnila tajemnice Městského úřadu 
v Náchodě Mgr. Hana Mílová. 

„Proto jsem připravili řadu kroků, jak ob-
čanům čekání zpříjemnit. Díky nápadu pra-
covnic tohoto oddělení vznikl v minulém 
týdnu malý dětský koutek přímo v hale před 
odbavovacími přepážkami. Doufáme, že ale-
spoň děti se u nás tak budou cítit o něco po-
hodlněji a čekání jim bude lépe utíkat“, ko-
mentoval situaci starosta Jan Birke. 

O dalších opatřeních pro zpříjemnění 
čekacích dob, která v současné době chys-
táme i pro rodiče, budeme opět informo-
vat.

Omezení plavání 
pro veřejnost v krytém 
plaveckém bazénu 
v Náchodě – 2. 6. 
Krytý plavecký bazén v Náchodě 
oznamuje, že v sobotu dne 2. červ-
na 2012 je z důvodu konání plavec-
kých závodů plavání pro veřejnost 
pouze od 15 do 18 hodin. 
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Předseda Společnosti Josefa Škvo-
reckého Mgr. Václav Krištof uspořá-
dal ve dnech 11. a 12. dubna 2012 akci, 
jíž dal název Nonstop čtení 68 Publis-
hers. Čtení bylo poctou nedávno zemře-
lému slavnému spisovateli a konalo se 
v budově Soukromého gymnázia Josefa 
Škvoreckého v Praze. Jak napovídá ná-
zev, četlo se skutečně bez přerušení ce-
lých 24 hodin od 8.00 ráno 11. dubna 
do 8.00 12. dubna. Proslulé nakladatel-
ství v kanadském Torontu (v loňském 
roce se připomínalo 40. výročí jeho za-
ložení a nesmírná zásluha o českou exi-
lovou literaturu) bylo majetkem obou 
manželů, ovšem jeho iniciátorkou, hyb-
nou silou a výkonnou pracovnicí byla 
vždy hlavně Zdena Salivarová – Škvorec-
ká. Účastníky pražského čtení byli v prv-
ní řadě autoři spjatí s nakladatelstvím, 
dále současní čeští spisovatelé a umělci, 
osloven byl i Náchod jako rodné město Jo-
sefa Škvoreckého. Každý měl k dispozici 
20 minut a bylo jen na něm, jak s nimi 
naloží a jaký text si vybere. Většinou se 
četlo i s případným komentářem zdůvod-
ňujícím výběr konkrétní ukázky, ale na-

Náchodští na Nonstop čtení v Praze
příklad Eva Pilarová nebo písničkář Jiří 
Dědeček posluchačům zazpívali.

Pro náchodskou delegaci byl vyhra-
zen časový prostor dopoledne prvního 
dne a je třeba konstatovat, že ho náleži-
tě využila. Zahájila paní místostarostka 
Mgr. Drahomíra Benešová zdůrazněním 
vztahu Náchoda k Josefu Škvoreckému 
a představením náchodských účastníků 
akce. Poté přečetla povídku „Práce pro 
kádrováky“ z knihy Hořkej svět. Náchod-
skou knihovnu zastupovala Irena Macu-
rová, která si vybrala ze stejné knihy po-
vídku „Pan doktor Strass“. Lydia Baštecká 
jako organizátorka literárních procházek 
po stopách Josefa Škvoreckého Náchodem 
a zástupce o. s. Náchodská prima sezóna 
zvolila úvodní pasáž novely „Bassaxofon“ 
z knihy Dvě legendy. Značný ohlas mělo 
vystoupení studentů Jiráskova gymnázia. 
Připravil ho profesor Štěpán Macura, kte-
rý sám četl ze Samožerbuchu část romá-
nu Mirákl, a poté studenti Lucie Schneide-
rová, Vladimír Vondrák a Pavel Lokvenc 
v dobovém oblečení předvedli mírně zdra-
matizované úryvky z povídek knihy Pri-
ma sezona. Všichni Náchoďané vyjádři-

li ve svém vystoupení svůj osobní vztah 
k Josefu Škvoreckému a jeho dílu a vý-
znamně přispěli k naplnění smyslu celé 
akce a k výborné atmosféře, která se zde 
vytvořila.         (lb)   

Festival nejen milostné poezie, který se koná ve dnech 15.–17. 
června 2012 na faře v Šonově u Nového Města nad Metují, při-
vítá básníky ze všech koutů republiky.

Občanské sdružení Dobrá dědina srdečně zve na druhý ročník 
jedinečného festivalu plného autorských čtení s bohatým dopro-
vodným programem. V pátek začneme v 18.30 poezií dálného vý-
chodu. V hlavním programu, který začíná ve 20 hodin, vystoupí 
básníci Pavel Kolmačka a Petr Hruška, zhudebněné básně zazní 
v podání Yvetty Ellerové. Večer zakončíme koncertem skvělého 
českého písničkáře Karla Vepřeka. Sobotní odpoledne bude pa-
třit Hance Voříškové a jejímu divadélku jednoho herce pro děti 
i dospělé. Z Hradce Králové přijede jazzová kapela On Line Ses-
sion, která bude doprovázet sobotní vernisáž výstavy obrazů 
a keramiky Veroniky Tymelové, která začne v 19 hodin. Hosty 
sobotního večera pak budou Petr Pazdera Payne, Milan Hrabal 
a Ivan Petlan, prostor dostanou i příchozí v rámci čtení ze šuplí-
ku. Pro nespavce je na pozdní noční hodinu připravena projekce 
kultovního snímku Fritze Langa Metropolis. Na závěr festivalu 
v neděli ráno nás Marek Bárta provede nádhernou starozákon-

ní poezií Písně písní.  
Po celou dobu festiva-
lu bude pro děti k dis-
pozici pískoviště, velká 
trampolína a herna klu-
bu maminek, odvážlivci 
mohou vyzkoušet chůzi 
po laně (slackline) nebo 
v sobotu žonglovat pod 
vedením Zbyňka Zídka. 
Čajové pohoštění zajistí 
čajovníci z náchodského 
čajového klubu Poklop.

 Více informací na 
www.dorotindvur.cz, 

program v příloze

DRUHÝ BŘEH ROZKOŠE 
       aneb FARA POETICKÁ
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 775 777 073   www.trigareality.cz   774 777 073

TRIGA REALITY realitní kancelář 
Náměstí TGM č. p. 82, 
Dvůr Králové n. Labem nabízí:

- dr. byt 1+1 v Dobrušce(39 m2), 6. p., výtah, u centra, dům po revit., pl. okna nové  699.000 Kč 
- dr. byt 2+1 v Náchodě (47 m2), 2. p, pl. okna, výtah, nová kuchyně, jíd. kout nové  799.000 Kč
- dr. byt 2+1 v Náchodě (48m2), 3. p, lodžie, pl. okna, po revit., výtah, zd. jádro   900.000 Kč
- dr. byt 3+1 v Náchodě (74m2) zd. jádro, plast. okna, zateplení, lodžie, 2. p   999.000 Kč
- dr. byt 3+1 v Náchodě (75 m2), 1. p., lodžie, částečně vybavený, po revit. nové  840.000 Kč
- dr. byt 3+1 v Dobrušce (72,4m2), 1. p., pl. okna, lodžie, možno fin. úvěrem nové 899.000 Kč
- byt 2+1 v OV Náchod (59,6 m2) 2.p, pl. okna, po revitalizaci,výtah, lodžie sleva 899.000 Kč
- byt 3+1 v OV Úpice (63,8m2), 3. p, balkon, zděný, nová pl. okna, ihned volný   650.000 Kč
- byt 4+1 v OV Opočno (71 m2) po rek., 4. p, zasklená lodžie, vest. skříně  sleva  1,450.000 Kč
- rodinný dům 3+1 Rožnov-Neznášov 5459 m2, dvojgaráž, po rek., klidná l.   2,970.000 Kč 
- rodinný dům 5+1 Rožnov-Neznášov 1662 m2, studna, vyt. na TP nebo el.  sleva 1,560.000 Kč
- rod.dům 3+1 Šestajovice, 1290 m2, po celk. rekonstr., dílna, stodola, sklep  nové 2.100.000 Kč 
- rod.dům 5+1 Jaroměř, 696 m2, bazén, terasa, altán s grilem, nová střecha  nové 3.180.000 Kč 
- rodinný dům 6+1 Horní Radechová 568 m2, vyt. elektrokotlem, studna   1,790.000 Kč
- rodinný dům-novostavba 4+kk Police n. M., 430 m2, krásné klidné místo   2,060.000 Kč
- rodinný dům 3+1 Heřmanice-Slotov, 2543 m2, po vnitřní celkové rek., výhled   1.710.000 Kč
- rodinný dům-novostavba 5+kk Mezilesí u N. Města, 1039 m2, krb. kamna   2,482.000 Kč
- rodinný dům-novostavba 5+kk Skršice u Č. Meziříčí, 837 m2, garáž, dílna   2,710.000 Kč 
- řadový rodinný dům 3+1 Heřmanice, 473 m2, prostorná kuch., vl. studna  sleva 1,190.000 Kč
- řadový rodinný dům 2+1 Náchod, 289 m2, po rek., terasa, možná vestavba   2,385.000 Kč
- řadový rod. dům 5+1 Česká Skalice, 191 m2, klidná lok., zahrádka, prostorný  sleva 2,250.000 Kč
- RD 6+1, luxusní novostavba Josefov-sady,1516 m2, bazén, garáž, prostroné   3,100.000 Kč
- rodinný dům-novostavba 4+kk Slavětín n. M., 860 m2, zděné, krásné místo  sleva 2,250.000 Kč
- rodinný dům 3+1/2+1+restaurace Heřmanice, 8172 m2, 2x garáž, bazén  sleva 2,700.000 Kč
- rodinný dům 6+1 Dolany-Čáslavky 3611 m2, na polosamotě, k rekonstrukci  nové 1.490.000 Kč 
- rod.dům-chalupa Červený Kostelec, 2069 m2, krásné místo, zd.stodola  sleva 1,350.000 Kč
- rodinný dům - chalupa 6+1 Litoboř, 1402 m2, po rekonstrukci, 3x koupelna  sleva 2,890.000 Kč
- rod.dům-chalupa Nové Město n. M., 1128 m2, výborné klidné místo sleva 690.000 Kč
- RD 3+1 s možností podnik. v Červ. Kostelci 542 m2,2x dvougaráž, dílna  nové 2,990.000 Kč
- rodinný dům s prodejnou 2 x 3+1 Jaroměř,230 m2, balkon,výloha, vyt. plyn   2,990.000 Kč 
- pension 5x apartmán Chvalkovice, 1141 m2, po rekonstrukci,cena k jednání  nové 4,600.000 Kč
- podnikatel. objekt-výrobna, kanceláře, byt v Novém Městě n. M., 977 m2   2,850.000 Kč 
- roubenka 2+kk a zděný dům 3+kk ve Slatině nad Úpou-Končiny, 2239 m2 nové 1.990.000 Kč
- chata 3+1 v Červ. Kostelci – V Ráji, 382 m2, el., vytápění na TP, u lesa   690.000 Kč
- chata 1+1 v Náchodě - 336 m2, krb, el., pitná voda, oploceno, slunné místo   570.000 Kč
- rozestavěný rod. dům 5+1– Miskolezy, 337 m2, hrubá st. se střešní krytinou  560.000 Kč
- rozestavěný rod. dům 3+kk Nový Ples, 2027 m2, 2. patro – hrubá stavba, klid sleva 998.000 Kč
- st. pozemek 1414 m2, Kramolna-Lhotky, el., plyn, voda na hranici, krásné  530 Kč/m2 
- st. pozemek 1056 m2 Nové Město n. M.-Vrchoviny, inž. sítě, okraj obce  950 Kč/m2

- st. pozemek 2423m2, Králova Lhota, 13 km od HK, slunný, rovina, dobrý přístup  500 Kč/m2

- st. pozemek 1164 m2, Jestřebí n M., na kraji obce s pěkným výhledem na okolí  3 70 Kč/m2

- st. pozemek 14 505 m2, Červený Kostelec, stavební poz. v úz. plánu  270 Kč/m2

- st. pozemek 618 m2 Bezděkov n. M. inž. sítě, klidné, krásný výhled, asf. cesta  210.000 Kč
- st. pozemek 1179 m2 Hořičky,inž. sítě budou dokončeny 07/2012, výhled  593.000 Kč
- st. pozemek 1201 m2, Slatina n. Ú., klidné místo, asfalt. cesta, slunné  229.000 Kč
- st. pozemek 1273 m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě  600.000 Kč
- st. pozemek 5402 m2 Opočno, nedaleko centra, na okraji klidné vilové čtvrti   2.700.000 Kč
- zem. pozemky 6546 m2, Rasošky, přístup po obecní cestě, rozměr 250 m x 26 m  30 Kč/m2

- zem. pozemky 4982 m2, Náchod, určeno k výstavbě rekr. objektu, „ Na Brance“   99 Kč/m2

ŠKOLIČKA Na Kamenci
– jesle – mateřské centrum –
Na Kamenci 582, Česká Skalice
provoz i o letních prázdninách, 
7,30-17,00, individuální přístup 
www.skolickanakamenci.unas.cz
V příštím školním roce chystáme angličtinu 
Helen Doron pro maminky s dětmi od 3 měsíců.
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WWW.BEZEDOSCUP.CZ
A MĚSTO NÁCHOD POŘÁDAJÍ:

O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA NÁCHODA

O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA NÁCHODA

doprovodné akce:skákací atrakce, wellnessa mnoho dalšího– VSTUP ZDARMA –OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ NÁCHODNÁCHOD

www.MESTONACHOD.cz www.BEZEDOSCUP.cz
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 V neděli 10. června 2012 v 19.15 hodin
Satelitní přímý přenos z operního festivalu 
v anglickém Glyndebourne
LIŠKA BYSTROUŠKA
Příhody lišky Bystroušky patří bezesporu mezi nejlyričtější ope-
ry Leoše Janáčka. Nádherná melodičnost se prolíná s jiskřivým 
humorem, který je laskavý i pichlavý zároveň. Prostřednictvím 
satelitního HD přenosu mohou přenos sledovat i diváci v čes-
kých a moravských kinech. Je to vůbec poprvé v historii, kdy 
se bude do kin přenášet dílo českého operního skladatele. Lo-
don Philharmonic Orchestra řídí hvězdný maestro Vladimir Ju-
rowski, v titulní roli debutuje úspěšná britská sopranistka Lucy 
Crowe, v roli Revírníka uvidíme populárního ruského baryto-
nistu Sergeje Leiferkuse.
Předprodej vstupenek od 28. května 2012 v pokladně kina Vesmír!

 V neděli 24. června 2012 v 16.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Moskvy z Bolšoj teatru
RAYMONDA
Balet o třech dějstvích. Premiéra 19. 1. 1898 
v Mariinském divadle v Petrohradu
Choreografi e: Jurij Grigorovič podle Mária Petipy. 
Hudba: Alexandr Glazunov. Libreto Yuri Grigorovich podle scénáře 

mimořádně v červnu 2012…

Lydie Pashkové. Sólisté a sbor Baletu Velkého divadla v Moskvě/Bol-
šoj těatru
Balet ze série slavných ruských Petipových klasik, inspirovaný 
romanticky populárním středověkým prostředím s hrady a rytí-
ři. Raymondu (1898) vytvořil Petipa až na závěr svého života jako 
zralý umělec, ve spolupráci s mladým skladatelem Alexandrem 
Glazunovem. Dílo je tak symbolem vyzrálého Petipova choreo-
grafi ckého stylu, plné vybroušených duetů a velkých sborových 
scén v duchu „grand ballet“.
Délka přenosu cca 250 minut (15 minut úvod z Moskvy, tři dějství 
baletu + dvě 25 minutové přestávky)
Předprodej vstupenek od 1. června 2012 v pokladně kina Vesmír!
Přímé přenosy z baletu kombinují špičkové taneční umění s nej-
modernějšími technologiemi. První přenos baletu se uskutečnil 
v roce 2009, náchodské kino Vesmír uvádí přímé přenosy z ba-
letů od roku 2011 a patří ke čtrnácti kinům v ČR, která divákům 
nabízí tento mimořádný kulturní zážitek…
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Jaroměř Nové Město 
nad Metují

Červený 
Kostelec

Teplice
nad Metují

Česká
Skalice

Adršpach Broumov

Náchod Velké Poříčí

Police
nad Metují

Hronov

CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286, st�edisko Náchod, Borská 5161
Informa�ní kancelá�:
tel.: 491 541 035, fax: 491 541 343
www.cdsnachod.cz

Cyklobusy Kladským pomezím
Provoz o víkendech a svátcích
od 12. 5. do 23. 9. 2012
Linka Hradec Králové – Adršpach – Pomezní Boudy
od 2. 7. do 31. 8. 2012 včetně pracovních dnů
Linka Police nad Metují – Broumov – Janovičky
Pouze o víkendech a svátcích od 23. 6. do 26. 8. 2012

Poznejte krásy Kladského pomezí ze sedla vašeho jízdního kola nebo 
během pěšího výletu. Nechte auto doma a využijte přepravy cyklo-
busů, které vás dovezou do Adršpašských skal, Jestřebích hor a Sto-
lových hor v Polsku. Přijměte pozvání do sousedních regionů a cyklo-
bus vás zaveze do Krkonoš a Orlických hor. Možností výletů se nabízí 
nepřeberné množství. Více informaci na www.kladskepomezi.cz.
Informace o cyklobusech do Orlických hor a Krkonoš najdete na www.
orlickehory.eu a www.krkonose.euPozor - tento spoj jezdí b�hem prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2012 i v pracovních dnech

Pozor - tento spoj jezdí pouze od 23. 6. do 26. 8. 2012 o víkendech a svátcích

Realizace projektu provozu cyklobusů je podpořena dotací Královéhradeckého kraje. 
Projekt podpořila města Jaroměř, Česká Skalice, Náchod, Velké Poříčí, Hronov, Červený Kostelec, 
Police nad Metují, Teplice nad Metují, Adršpach, Svazek obcí Jestřebí hory, Bromouv a Svazek obcí 
Východní Krkonoše.

Pozor - tento spoj jezdí b�hem prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2012 i v pracovních dnech
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Jaroměř Nové Město 
nad Metují

Červený 
Kostelec

Teplice
nad Metují

Česká
Skalice

Adršpach Broumov

Náchod Velké Poříčí

Police
nad Metují

Hronov

ORLOBUS a.s. Nové M�sto n. Metují
Náchodská 485, 549 01 Nové M�sto nad Metují
Informa�ní kancelá�e:
Nové M�sto nad Metují, tel.: 491 474 499
Jarom��, tel.: 491 810 358, www.orlobus.cz

Vydala ® BRANKA, o.p.s.
Foto Miloš Kaválek. Grafi cký design Miloš Kaválek. Předtisková příprava a tisk Reklamní studio Kazi v roce 2012. 

Realizace projektu provozu cyklobusů je podpořena dotací Královéhradeckého kraje. 
Projekt podpořila města  Jaroměř, Česká Skalice, Náchod, Velké Poříčí, Hronov, Červený Kostelec, 
Police nad Metují, Teplice nad Metují, Adršpach, Svazek obcí Jestřebí hory, Bromouv a Svazek obcí 
Východní Krkonoše.
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Navštivte naši podnikovou 
prodejnu u vlakového nádraží v Náchod�

Nabízíme za výhodné ceny:   
� široký sortiment osiv polních a zahradních plodin
� široký sortiment travních sm�sí  
� hnojiva, substráty, p�ípravky PRP  
� pot�eby pro zahrádká�e  
� krmiva a krmné sm�si pro domácí zví�ata

Prodejna Náchod
Parkovací 
místa 
pro zákazníky 
p�ed 
prodejnou

Otevírací doba: 

pond�lí, �tvrtek, pátek
7.30–11.30  �  12.00–15.30 hodin

úterý, st�eda
7.30–11.30  �  12.00–16.45 hodin

OSEVA UNI, a.s.  �  prodejna Náchod  �  Kladská 204, 547 01 Náchod
tel./fax: 491 423 008  �  e-mail: prodejna.nachod@osevauni.cz

www.osevauni.cz

Inzerát_A5_Prodejna_Náchod.indd   1 18.5.2012   10:50:37
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Roman Hladík 
a Blue Effect 
Srdečně Vás zveme na koncert 
Radima Hladíka a Blue Effectu do 
klubu UFO v Náchodě Bělovsi. 
Jak už je dobrým zvykem, bude 
se opékat maso a točit dobré 
pivo. Jako bonus pro Vás za-
hraje předkapela - místní sku-
pina Pap‘n‘dekl, 5 členná sesta-
va hrající vlastní bluesrockovou 
tvorbu. Další informace najdete 
na www.hudbajinak.info nebo tel. 
604672252.
Libor Fiedler

Organizátoři, posíleni úspěchem listopadových Náchodských 
Dnů poezie (za oběma akcemi stojí divadelníci z JG Náchod), zvou 
náchodskou i široce regionální kulturní veřejnost na akce a před-
stavení 3. ročníku Deset Deka Festivalu – přehlídky divadel spja-
tých se soubory D.R.E.D., DREJG a Jiráskovým gymnáziem. 

Po čtyři červnové víkendy budou v různých náchodských pro-
storech k vidění ty nejzajímavější inscenace náchodských a z Ná-
choda vzešlých souborů a jejich hostů, s nimiž se divadelníci 
setkávají na přehlídkách a festivalech. Červnové pátky a sobo-
ty naplní téměř desítka akcí od divadelního experimentu přes, 
loutkařinu, divadlo jednoho herce, divadlo poezie až ke kabare-
tu a koncertu. 3. ročník DDF představí inscenační tvorbu domá-
cích divadelníků a performerů, otevře divadlu netradiční a nové 
prostory (čajovna Poklop, hospoda Maštal...), přivede zajímavé 
hosty, kteří mají s domácími soubory vazby přátelské, generač-
ní i všemožné další.

DDF vtrhne do ulic Náchoda mezi 1. a 23. červnem. Široce 
náchodští (takže spíš kladští) D.R.E.D. zahrají 15. 6. svou „Iko-
nantu“, která úspěšně reprezentovala východočeskou alternati-
vu i na celostátním Šrámkově Písku (Nepřetržitá účast DREDu 
na této přehlídce trvá už šest let.). Kukští „Geissleři“ vybájí 2. 6. 
„Pražské legendy“ v režii vynikajícího slovinského loutkáře Mati-
ji Solce. DREJG se 8. 6. rozloučí s odcházejícími maturanty a ce-
lou jednou úspěšnou generací derniérou (kolikátou už?) „Krát-
kého procesu s Jeliavetou Bim Bam Bum“ a přidají možná i zcela 
čerstvý indiánský opus. Zmnoží se ale počet hostů. Zahajovacím 

3. ročník 
 Deset Deka Festivalu v Náchodě

představením DDF bude 1. 6. dárek k Mezinárodnímu dni dětí 
– úspěšná inscenace souboru Športniki „Back to Bullerbyn“ in-
spirovaná nejen knížkou švédské spisovatelky Astrid Lindgre-
nové, následovat bude Veselý večerní koncert Jeleních lojů. Dal-
ším hostem festivalu bude jeden z našich nejlepších interpretů 
poezie, několikanásobný laureát Wolkerova Prostějova Vladimir 
Benderski, který 16. 6. ovládne čajovnu Poklop svým sólovým 
představením „Tucet“ – dvanáct ze šestatřiceti příběhů dle vol-
by diváků. Posledním hostem budou po roce opět různé varian-
ty souboru DNO, které 22. 6. nejprve pobaví divadelní adapta-
cí internetového komixu „Fagi“ (www.fagi.cz), aby po chvíli už 
v hospodě Maštal, u piva a se Starým zákonem v ruce přesvěd-
čili v repríze loňského „Kdopak by se Boha bar“ o tom, že Bible 
může bavit. Pokud se 23. 6. neobjeví na obzoru kouřová zname-
ní kmene DREJG ohlašující jejich velmi čerstvou premiéru, bude 
mít festival svůj 3. ročník zdárně za sebou. 

Třetí ročník? – To už vypadá jako tradice! Ta by nebyla mož-
ná bez patřičného fi nančního zázemí. Za to dosavadní patří dík 
zejména Městu Náchod a Královéhradeckému kraji, bez nichž by 
se první ročníky jen těžko uskutečnily. DDF přinášející po celý 
červen regionu kulturu, která se v kraji jen tak nevidí, by si ale 
sponzorskou podporu zasloužil. Co říkáte? To je výzva! Tak tře-
ba příště!
pre post scriptum: Organizátoři přizpůsobili hrací časy DDF tak, 
aby divadelník stihl povzbudit fotbalisty na EURO 2012, fotba-
lista aby stihl i divadlo na DDF 2012.

Program DDF
 Pátek 1. 6. v 17.30 aula JG Náchod

Športniki (Praha/Maribor) – „Back to Bul-
lerbyn“ (DDF k Mezinárodnímu dni dětí i/ 
nejen pro děti.) – jedno z nejúspěšnějších 
loutkářských představení posledních let 
inspirované slavnou knihou Astrid Lin-
dgrenové a dalšími lahodnými plody da-
lekého severu. Přijďte do dětství! vstupné 
50 Kč/rodinné (1+2) 100 Kč
… a pátek ještě nekončí 

 Pátek 1. 6. ve 21.00 schodiště JG Náchod
Jelení loje (Praha/ Maribor) (Veselé růžo-
vé laně s jelenem, znáte z Poklopu a Ma-
néže Bolka Polívky.)
– koncert okouzlujícího stádečka zpívají-
cích laní popásajících se kolem na kytaru 
hrajícího jelena – swing-jazz-beat-instru-
mental-vocal-music kabaret. Přijďte se za-
poslouchat/smát!   
vstupné 50 Kč; vstupné pro jednotlivce 
na obě páteční akce 80 Kč
(PO SKONČENÍ KONCERTU MOŽNÁ I ZAHA-
JOVACÍ GAREDNPARTY FESTIVALU!)

 Sobota 2. 6. ve 20.00 Divadlo Pod zám-
kem ZUŠ Náchod
Geisslershofcomoedianten (Kuks) – 
„Pražské legendy“ (Po Lakomci na NPS 
Praha na DDF.) – tajemno staré Prahy 
prostřednictvím tajemna světa loutek 
v podání skoronáchodských „Geisslerů“ 
v režii slovinského loutkáře a muzikanta 
Matji Solce. Přijďte se projít Prahou! vstup-
né 50 Kč

 Pátek 8. 6. v 19.30 prostory JG Náchod 
– P. S.: Fotbal stihnete:)
DREJG (Náchod) – „Krátký proces s Jeliza-
vetou Bim Bam Bum“ (Na rozloučenou.) – 

už opravdu poslední představení veleú-
spěšné inscenace, v níž se potkává Daniil 
Charms s Franzem Kafkou a prozpěvují 
si s námi písně Christiana Morgensterna. 
Přijďte se rozloučit! vstupné 30 Kč

 Pátek 15. 6. ve 20.30 zrcadlový sál JG 
(nebo blízké okolí, kam inscenátoři divá-
ky povedou.) 
D.R.E.D. (Kladsko/Pražsko) – „Ikonanta“ 
(ikona – konati – antikona – antigona – 
gonianit – ?) – na 30 minut jeviště pro 
všechny. V chůzi konané představení pro 
neusazené. Co činili bratři. Co činily sest-
ry. Co činily blízké osoby. Po čem šlape-
te. Je pouze jeviště. Pro všechny. Přijďte! 
vstupné 30 Kč

 Sobota 16. 6. v 19.30 Alternativní čajová 
klub Poklop – P.S.: Fotbal stihnete:)
Vladimír Benderski (Sadov) – „Tucet“ (Ně-
kolikanásobný vítěz Wolkerova Prostějo-
va opět v Náchodě.) – každé představení 
je jiné, každé představení je zároveň pre-
miérou i derniérou, jeden z nejlepších in-
terpretů u nás hraje a vypráví dvanáct 
příběhů, které diváci sami volí vytaže-
ním karty z balíčku – co karta, to příběh. 
Přijďte si vybrat! vstupné 50 Kč

 Pátek 22. 6. v 18.00 aula JG Náchod – 
P.S.: Fotbal stihnete:)
Divadlo DNO (Hradec Králové/ Brno) – 
„Fagi“ (Internetový komixový kult na di-
vadle.) – Kdo je Fagi? Poznala nás! Zaprás-
kaně! Přijďte být Fagi! vstupné 50
…a pátek ještě nekončí
Pátek 22. 6. v 19.30 hospoda Maštal – P.S.: 
Fotbal stihnete:)

 Divadlo DNO a Šavgoč (Hradec Králo-
vé/Brno) – „Kdopak by se Boha bar“ (Bib-

le v hospodě.) – biblický kabaret pro hos-
pody a jejich štamgasty. Přijďte se božsky 
napít!  vstupné 50 Kč; vstupné na obě páteč-
ní akce 80 Kč

 … a možná ještě: Sobota 23. 6. ve 20.00 
prostory JG Náchod
DREJG (Náchod) – „Signály zpoza nočních 
hor“ (Lidé mezi zvířaty, zvířata mezi lid-
mi. A indiáni?) – možná premiéra nové 
inscenace ve zcela studentské produkci. 
O uskutečnění či neuskutečnění budou di-
váci průběžně informováni na akcích DDF. 
Takže choďte! Přijďte se nechat překvapit! 
vstupné 30 Kč
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POKLOP v červnu

Vokálně-instrumentální soubor MUSI-
CA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod za-
vrší úspěšnou sezónu 2011/2012 vystou-
pením v Betlémské kapli na slavnostní 
bohoslužbě konané 6. července 2012. 
V rámci bohoslužby, kterou bude přená-
šet také Česká televize, předneseme vy-
brané části Missy Brevis Eduarda Treg- 
llera, duchovního, který ve 30. letech 
minulého století působil na Náchodsku. 
Tuto mši jsme v březnu představili v ná-
chodské premiéře v kostele sv. Vavřince. 
Původně varhanní skladba dostala nový 
kabát, díky úpravě Milana Poutníka pro 
fl étny a smyčce. Celá tato mše pak jistě 
bude v repertoáru našeho koncertu, kona-
ného 1. června v rámci Noci kostelů. Zaví-
táme do kostela Nanebevzetí panny Ma-
rie v České Skalici. 

A kompletní duchovní repertoár před-
stavíme 20. června 2012 v 19.00 hodin 
v útulném kostele sv. archanděla Micha-
ela u Jiráskova gymnázia. 

Rádi bychom poděkovali za pravidel-
nou podporu Kulturní a sportovní nada-
ci města Náchoda, paní Editě Rozinkové 
a také SRPDŠ při Jiráskově gymnáziu. Dále 
pak sbormistře Věře Vlčkové a dirigentovi 
Milanu Poutníkovi za obětavost a skvělou 

si zahraje v Betlémské kapli 
v Praze!

práci, díky které se nám letos opět dařilo. 
Přijďte se přesvědčit! Těšíme se 

na Vás!!!
Lucie Peterková

Soubor MUSICA VIVA

Vás srdečně zve na

do kostela  
sv. Archanděla Michaela v Náchodě

20. 6. 2012 od 19.00 hodin
Sbormistra: Mgr. Věra Vlčková
Aranžmá: Mgr. Milan Poutník

Děkujeme:
Edita Rozinková

SRPDŠ Jiráskova gymnázia
Římskokatolická farnost – Děkanství Náchod

Vokálně instrumentální soubor

MUSICA VIVA
 Jiráskova gymnázia

JARNÍ KONCERT
DUCHOVNÍ HUDBY

Více na www.musicaviva.estranky.cz  

MUSIC A 
VIVAAlternativní čajový klub Poklop vyra-

zí se svými čaji obohatit Festival nejen 
milostné poezie – Druhý břeh Rozkoše, 
na faru do Šonova u Nového Města nad 
Metují. Ve dnech 15. a 16. června nás tedy 
najdete venku mezi slovy poezie. Ovšem 
již večer budeme zpět „doma“. V pátek 16. 
června od 19.30 uvedeme v rámci festi-
valu Deset Deka,  herce a recitátora Vla-
dimíra Benderskiho se svým představe-
ním Tucet. Zažijete neobvyklý divadelní 
zážitek. Obsah a děj představení se odví-
jí od 36 povídek, ze kterých se bude vy-
právět 12, které si vytáhnou sami diváci. 

V pátek 8. června od 18.00 proběhne 
v klubu vernisáž výstavy s názvem Sou-
řadnice: 50°4́ 37,5* s. š., 14°28 3́9* v. d., 
studentek Vyšší odborné školy Václava 
Hollara, obor Ilustrace. Hana Rummelová, 
Blanka Urbanová, Anna Tomanová a Pet-
ra Majerčíková představí svůj výtvarný 
um. Jejich ilustrace, hlubotisky, linory-
ty, perokresby, malby budou návštěvníci 
moci spatřit do 8. července. Více informa-
cí nejdete na www.dokoran.eu.

Aneta Žďárská, vedoucí Alternativního 
čajového klubu Poklop

Je pravda, že každému člověku pokaž-
dé přinese nemalou radost zjištění, že ně-
kde existuje někdo se stejným pohledem 
a citem pro věc, pro kterou dotyčný prá-
vě hoří, které věří, nebo kterou pokládá 
přímo za své poslání. A co teprve když je 
takových lidí zapálených pro jednu dob-
rou věc více, třeba celá organizace, nebo 
škola.

OS Cesta neustále hledá nové cesty 
a možnosti, jak přiblížit společnosti zdra-
vých lidí svět mentálně, fyzicky a smyslo-
vě postižených, jedním slovem svět hendi- 
kepovaných osob. Doba 
izolace těchto lidí za zdmi 
ústavů je nenávratně pryč, 
a i když se brány takových 
budov otevřely a společnost 
přiznala postiženým právo 
na rovnocenný život v této 
zemi, naše typické, konzer-
vativní vnímání toto právo 
paradoxně popírá.

OS Cesta si uvědomuje, jak 
těžké je pro postiženého člo-
věka dokázat světu, že není 
na obtíž, a že tady má své 
místo. Stejně jako naše sdru-

žení uvažuje i škola Komenského v Nácho-
dě, což dokazuje společná akce klientů OS 
Cesta a žáků a pedagogů této školy. Dne 
15. 5. 2012 byla uskutečněna první sezna-
movací schůzka těchto dvou subjektů. Do-
šlo k ní na pozemku školy Komenského, 
na kterém si děti mohly prohlédnout růz-
ná zvířata a díky skvěle připravenému vý-
ukovému programu se dozvěděly i spous-
tu nového o naší přírodě.

Děkujeme tímto učitelkám Mgr. Ivě 
Třískové a Mgr. Petře Dočkalové a škole 
Komenského v Náchodě za to, že se roz-
hodly jít s námi společnou cestou.

OS Cesta Denisa Voborníková   

Společná „Cesta“
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Dva romští klienti Nízkoprahového za-
řízení pro děti a mládež Archa se letos 
dostali na střední školu s maturitou. Ti-
bor bude studovat obor Sociální vycho-
vatel na Střední odborné škole sociální 
v Náchodě a David obor Sportovní mana-
gement na Střední škole služeb, obcho-
du a gastronomie v Hradci Králové. Cesta 
obou dvou chlapců za vzděláním je obdi-
vuhodná. 

Tibora učení zpočátku moc nezajíma-
lo, na prvním stupni ZŠ dokonce jednou 
propadl. V prvním pololetí 8. ročníku měl 
průměr známek 3,1. Ptali jsme se ho ten-
krát, čím by chtěl v životě být a on řekl, 
že by se chtěl starat o děti tak, jak to dě-
lají pracovníci v Arše. Řekli jsme si na ro-
vinu, že s takovými známkami ho na žád-
nou střední školu nevezmou. Zjistili jsme 
si, jaké jsou požadavky k přijetí na Střední 
odborné škole sociální, a Tibor si předse-

Romské děti 
z Archy míří na střední školy

vzal, že svůj průměr zlepší na požadova-
ných 2,6. Slib, který dal sám sobě, dodr-
žel a v pololetí 9. ročníku dosáhl dokonce 
průměru 2,2. Na školu byl přijat. 

David je chlapec obdařený přiroze-
nou inteligencí a sportovním talentem. 
V 8. ročníku byl nejlepší ze třídy a dosáhl 
na vyznamenání. V 9. třídě si vybral ná-
ročnou střední školu, kam se dělají při-
jímací zkoušky z českého jazyka, litera-
tury a angličtiny. Před přijímačkami se 
v Arše připravoval několik hodin denně 
a na zkouškách dosáhl skvělého výsledku 
– umístil se mezi deseti nejlepšími.

Klub Archa je pro děti otevřený každé 
všední odpoledne a kromě pomoci se ško-
lou nabízí také volnočasové aktivity. Více 
informací na www.dokoran.eu. 

Michaela Exnerová, 
vedoucí pracovník NZDM Archa

Milí čtenáři, ráda bych navázala 
na dubnový článek „Je pro moje dítě dob-
ré učit se cizímu jazyku od malička?“ 
a poskytla vám informace o dalším roz-
měru, který může výuka cizího jazyka va-
šemu dítku přinést.

Současní jazykovědci a psychologo-
vé již nezkoumají, zda je dobré učit dítě 
od malička druhý jazyk mj. i proto, že mý-
tus o přetěžování mozku dvojjazyčností 
byl již dávno a mnohokrát vyvrácen. Po-
zornost vědců se přesunula k odhalová-
ní vlivu dvojjazyčnosti na inteligenci dětí 
a to ve velmi konkrétních oblastech. 

Jazykovědec Carringer měřil schop-
nosti tvůrčího myšlení, když porovnával 
dvojjazyčné děti s  jednojazyčnými. Vý-

Jaký má vliv 
raná jazyková výuka na inteligenci dětí?

sledky dvojjazyčných dětí byly ve všech 
směrech lepší. Děti disponovaly lepší ver-
bální i obrazovou schopností vyjádřit se, 
byly fl exibilnější a originálnější. Tyto děti 
lépe ovládaly analytické myšlení a schop-
nost nalézt více variant řešení daného 
problému, např. úkol: „Představ si kance-
lářskou svorku a řekni mi vše, k čemu by 
se dala použít.“

Dvojjazyčné děti mají pro každý před-
mět a situaci dvě slova, každé v jiném ja-
zyce. Musí správně zvolit, které slovo po-
užijí v závislosti na kontextu. Vede to 
ke zlepšení schopnosti zaměřit se na dů-
ležité informace v dané chvíli a méně se 
soustředit na informace ostatní. 

Výzkumy také dokazují, že dvojjazyč-
né děti, které se učí druhý jazyk od na-
rození, chápou dříve vztah mezi slovem 
a jeho významem a jsou schopné oddě-
lovat význam slov od zvuku konkrétně 
o dva až tři roky dříve nežli jejich jedno-
jazyční vrstevníci. 

Jako perličku na konec přidávám je-
den z objevů kanadské psycholožky Ellen 
Bialystok. Ta udává: „Naše studie odhali-
la, že pokud člověk mluví ve svém životě 
dvěma jazyky, oddálí se mu o čtyři roky 
začátek projevů stařecké demence v po-
rovnání s těmi, kteří mluví pouze jedním 
jazykem.“

Nikdy není dost brzy na to začít a jak 
je vidět, nikdy nemusí být ani dost poz-
dě. Hodně úspěchů při studiu čehokoliv, 
ať už jazyků či jiných oborů přeje

Martina Pohanková, certifi kovaná učitelka 
Helen Doron angličtiny pro děti

Dne 12. května se konala okrsková sou-
těž hasičů v požárním útoku na Vysoko-
vě u Myslivce. I přes velmi špatné počasí 
se této soutěže účastnilo sedm družstev 
z okrsku Náchod. Soutěž měla býti dvou-
kolová, ale bohužel kvůli špatnému počasí 
se druhá disciplína požární sport nekona-
la. Což určitě některým nahrálo k dobré-
mu místu. Všechna místa na stupních 
obsadily sbory z Náchoda. Na 1. místě 
Běloves, což se dalo očekávat, jelikož to 
mají v malíčku. Na 2. místě Lipí, což bylo 
překvapení, o to větší měli pánové z Lipí 
radost. A bohužel letos 3. místo pro tým 
z Jizbice, který byl loni první. Tímto nám 
začala hasičská sezóna. Budeme se na Vás 
těšit na dalších závodech. 

Více info http://jizbiceunachoda.cz.
Petr Břenda – starosta SDH Jizbice

Okrsková soutěž 
na Vysokově
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16. – 17. června 2012 
nová asfaltová dráha v Náchodě 

(hřiště za Sokolovnou/Finančním úřadem) 

 
Přijďte se podívat na závody rádiem řízených modelů aut nebo se rovnou 

zúčastněte se svým modelem! 
 Zajímavá podívaná pro děti i dospělé!

Tribuna pro diváky, občerstvení zajištěno. Vstupné zdarma. 
 

 Časový harmonogram 
 Sobota Neděle 
 10:30 zahájení závodu 09:00 – 10:30 měřené tréninky 
 11:00 – 13:00 měřené tréninky 10:30 – 15:00 finálové jízdy 
 13:00 – 19:00 kvalifikace 15:30 slavnostní vyhlášení 

 

 
 

www.velkydrevic.cz/lavka 

Moderují Lucie a Tomáš Peterkovi 

prezence soutěžících 12.30
první část akrobatického vystoupení 14.00

začátek soutěžního klání 14.15 

v kategoriích dvojice a jednotlivci

- ADBT trampolína pro diváky k dispozici od 12hod !

koncert TRILOBEAT 19.00 
               vzpomínka na Jiřího Schelingera (bigbeat Hronov) 

taneční zábava 20.30 

se skupinou NANOVOR

DĚTSKÁ STAGE
– divadlo, soutěže, skákací hrady a další zábava

   Vstupné: 50,-Kč, děti a soutěžící zdarma

Soutěžní klání o zajímavé ceny

Dvůr Králové nad Labem

i h

SYSTEMS

dřevíčskálávka
sobota 23.6.2012 od 13.00 hod.  

areál koupaliště ve Velkém Dřevíči
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V Náchodě se pojede velká cena! Tedy aspoň rádiem říze-
ných modelů aut na dráze za Sokolovnou/Finančním úřadem. 
Desetkrát oproti skutečnosti zmenšené automobily na elek-
tromotor, které se ale jinak velmi podobají skutečným zá-
vodním autům a na cílové rovince dosahují rychlosti až 80 
km/h, pojedou velký dvoudenní závod o víkendu 16.–17. červ-
na 2012. Náchod bude na konci letních prázdnin hostit Mis-
trovství České republiky, a tak je velká cena Náchoda i ofi ci-
álním warm-upem na šampionát. Pro diváky je připravena 
tribuna, z které je dobře vidět na závodní dráhu a připrave-
no bude i občerstvení. Závodit se bude v sobotu od 10 do 19 
hodin, kdy závodníci v kvalifi kaci budou bojovat o umístění 
na startovním roštu pro jízdy fi nálové. Ty budou na progra-
mu v neděli od 10 do 15 hodin.

Dráha v Náchodě je otevřena po dohodě pro širokou ve-
řejnost. Můžete si přijít zajezdit s vlastními modely nebo si 
model zapůjčit. Závody na dráze se pořádají zhruba jednou 
za měsíc. Informace naleznete na internetových stránkách 
www.rcnachod.cz nebo přímo na telefonu 608 815 564 (Zde-
něk Beneš).

Grand Prix Náchod
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Dne 6. 6. 2012 v 16.30 se v budově ZŠ 
T. G. M. (aula – I. stupeň) uskuteční tra-
diční nábor nových mažoretek. Přijímáme 
pohybově nadaná děvčata od 6 let. V pří-
pravce a dalších třech soutěžních katego-
riích u nás tančí přibližně 100 dívek ve 
věku od 6 do 20 let. Děvčata jsou úspěšná 
nejen v ČR, ale stala se také již několikrát 
Mistryněmi Evropy. 
Vše pod vedením trenérky Moniky Ber-
gerové.
Veškeré informace na místě, případně vo-
lejte: 723 153 119. Těšíme se na vás!
www.mazoretkynachod.webnode.cz 
mazoretky-nachod@seznam.cz 
Facebook: Mona Náchod 

Termínová listina FK Náchod – červen 2012
Den Datum Hodina A MUŽI  A DOROST  B DOROST  U-15, U-14  U-13, U-12 
SO 2. 6. 17.00 Ústí n. Orlicí D Třebeš N/V Jaroměř D Volno  Kolín N/D
SO 9. 6. 10.15 Trutnov V  Litomyšl D St./N. Paka D  Chrudim N/D  Chrudim N/V 
SO 16. 6. 17.00 Admira Pr. D Lanškroun V Vrchlabí N/V Volno  Volno

N – neděle; D/V – doma/venku silně vyznačené zápasy = domácí zápasy; slabě vyznačené kurzívou = zápasy venku; Změny termínů vyhrazeny!
A muži – hrací den sobota 17:00 hod; Ador. + B dor. – hrací den sobota 10.00 + 15.15 hod  
U-15 + U-14 – hrací den neděle ; U-12 + U-13 – hrací den neděle
MŽ + SP kraj – turnaje – hlášenky ; MP okres – turnaje – hlášenky

Informace pro příznivce Sokola v Náchodě a okolí o týdnu hlavních oslav 150. výro-
čí Sokola v Praze:

 Neděle 1. července:
10.00–13.00 hod. Slavnostní průvod všech účinkujících – z Václavského nám., ul. 28. 
října, Národní tř., Smetanovo nábřeží, Křižovnická, nám. Jana Palacha, Široká, Paříž-
ská, Staroměstské nám.
12.30–15.00 hod. Kulturní a sportovní programy na podiu na Staroměstském nám.
15.00–16.30 hod. Hrad, Chrám sv. Víta – prohlídka, pro zájemce mše
16.00 hod. Poprask na laguně – divadlo Rokoko
19.00 Slavnostní zahájení sletu – divadelní představení Prodaná nevěsta – divadlo ABC
21.30 Se Sokolem na Petřínskou rozhlednu (s lampiony)

 Pondělí 2. července:
8.00–20.00 hod. Zkoušky hromadných skladeb – SYNOT TIP ARÉNA
14.00 Vystoupení pěveckých sborů – Tyršův dům
15.00–17.00 hod. Kulturní a sportovní program – Staroměstské nám., areál Tyršova 
domu
16.00 hod. Poprask na laguně – divadlo Rokoko
19.00 hod.  Tetička z Radějova – divadlo Rokoko
 Prodaná nevěsta – divadlo ABC

 Úterý 3. července:
19.00 hod. SOKOL GALA – sportovní a kulturní program – Tesla aréna, Praha 7 

 Čtvrtek 5. července
21.00–23.00 hod. I. program hromadných vystoupení – SYNOT TIP ARÉNA

 Pátek 6. července
14.00–16.30 hod. II. program hromadných vystoupení a slavnostní zakončení sletu 
– SYNOT TIP ARÉNA
Na Náchodsku bude oblastní slet v neděli 3. června na Novém Hrádku, kde vystoupí
z Náchoda předškolní děti ve skladbě „Člověče, nezlob se“, ženy ve skladbě „Česká suita“ 
a ženy a muži ve skladbě „ Jen pro ten dnešní den“.
Do Prahy se uvažuje s autobusovým zájezdem na páteční odpolední program – infor-
mace budou zveřejněny ve vývěsních skříňkách Sokola Náchod a na webu www.zu-
panachod.cz.

Hlavní týden oslav 
150 let Sokola v Praze

Ve středu 9. května 2012 uspořádal Ob-
lastní spolek Českého červeného kříže 
v Náchodě na házenkářském hřišti jako 
každoročně soutěž hlídek mladých zdra-
votníků pro ZŠ. Děti z Náchodska sou-
těžily v praktických i teoretických dis-
ciplínách nejen z oblasti zdravotnictví. 

V Náchodě soutěžili mladí zdravotníci
V kategorii I. stupně zvítězily děti z Nové-
ho Města nad Metují. Na II. stupni pak děti 
z Nového Hrádku. Vítězné hlídky se zú-
častní regionální soutěže hlídek mladých 
zdravotníků v Ústí nad Orlicí 24. 5. 2012. 
Nejen vítězové, ale všichni účastníci sou-
těže, si odnesli kromě zkušeností a zážit-

ků i ceny, za které bychom 
chtěli poděkovat našim 
partnerům: Kooperativě, 
a. s. a Zdravotní pojišťovně 
ministerstva vnitra a dále 
všem našim sponzorům, 
kteří nám pomohli při za-
jištění celé akce.

 Za OS ČČK Náchod 
Lucie Bédiová

NÁBOR!
MONA NÁCHOD
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v červnu 2012 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

  Mladé talentinum – Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
Od 29. května do 23. června 2012 se uskuteční ve výstavní síni 
regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) oblíbená vý-
stava prací žáků výtvarného oboru náchodské Základní umělec-
ké školy J. Falty. Vernisáž proběhne ve středu 30. května v 15.30 
hodin. Otevřeno bude denně mimo neděle a pondělí 9–12; 
13–17 hod., v sobotu 8–12 hod.

  Alena Kordíková: Elementy
Ve dnech 2. 6. až 24. 6. 2012 mohou návštěvníci v budově stá-
lé expozice na Masarykově nám., čp. 18 zhlédnout výstavu ob-
razů výtvarnice Aleny Kordíkové. Vernisáž se bude konat v pá-
tek 1. června v 16 hodin. Otevřeno bude denně mimo pondělí 
9–12; 13–17 hod.

  Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších 
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. 
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo 
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat 
na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeum-
na.expozice@seznam.cz.

  Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součás-
tí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šuš-
lík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností. 
V květnu až září je otevřeno denně mimo pondělí 10–12.00, 
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 muzeum-
na.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.

Státní zámek Náchod
v červnu 2012

  V měsíci červnu nabídne náchodský zámek návštěvníkům pro-
hlídky Piccolominské expozice, Salonů II. patra a Malého okru-
hu (věž, terasa a středověké sklepení) a to od úterý do neděle 
od 9.00 do 17.00 hodin. 

  První víkend v měsíci (So 2. 6. a Ne 3. 6.) v 10:00 a 15:00 hod. 
bude pro zájemce o faleristiku otevřena Expozice řádů a vyzna-
menání  (v ostatních dnech je prohlídka možná pro objednané 
skupiny deseti a více osob). 
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE: 

  2. 6. 2012 od 16.00 hodin – Mše v zámecké kapli Nanebevze-
tí Panny Marie.

  9. 6. 2012 – Výstava historických vozidel v areálu zámku – 
zveme všechny návštěvníky na druhý ročník výstavy historic-
kých motocyklů a vozidel KHV Metuje Velké Petrovice, která se 
bude konat v areálu zámku.

Ve dnech 1.–6. července se v Praze uskuteční XV. všesokolský 
slet, kterým vyvrcholí oslavy 150. výročí založení Sokola. V ne-
děli 1. července projde Prahou sletový průvod. Hlavní provedení 
sletových skladeb proběhne  na stadionu, který poskytne dosta-
tečnou plochu pro hromadné skladby stovek cvičenců, v Synot 
Tip Aréně. Ve čtvrtek 5. 7. 2012 ve večerních hodinách a násle-
dující den 6. 7. odpoledne se představí sokolové ve 12 skladbách. 
Na sletu se zúčastní aktivně i cvičenci z Náchoda. Náchodští cvi-
čenci již vystoupili na župním sletu ve Dvoře Králové nad Labem. 
Přítomní diváci ocenili krásné hromadné skladby velkým potles-
kem. Nejvíce skladeb je připraveno pro děti a mládež. Z dětí vy-
zařovala až neuvěřitelná radost při provedení – veselá hudba, ná-
padité barevné kombinace, ale i obtížné sestavy se všem velice 
líbily. To ale bylo cvičení na malé ploše. Všichni se těšíme na vy-
stoupení na velké ploše moderního stadionu v Praze, kde barev-
né kombinace a soulad pohybu ještě více vyniknou. Ve sletovém 
týdnu se uskuteční i mnoho doprovodných akcí. První červencový 
týden bude velkým svátkem všech Sokolů. Vstupenky na sletová 
vystoupení lze zakoupit v síti Tipsport, a. s.)                   V. Zelená

XV. 
všesokolský 
slet

Tělocvičná 
jednota Sokol 
Nový Hrádek

zve všechny cvičence a příznivce pohybu na

Sokolský slet
v neděli 3. června 2012
Koná se na hřišti u sokolovny 
v Novém Hrádku od 14.00 hod.

Program vystoupení:
 1.  Slavnostní zahájení
 2.  Jen pro ten dnešní den věrná garda
 3.  Muzikantova písnička rodiče a děti
 4.  Mezi hvězdami žactvo ASPV
 5.  Jonatán žákyně
 6.  Člověče nezlob se předškolní děti
 7.  Česká suita ženy
 8.  Ať žijí duchové žactvo,rodiče a děti
 9.  Prázdniny ženy, muži ASPV
 10.  Návštěvníci žactvo
 11.  Nebe nad hlavou ženy
 12.  Chlapáci III muži

dne 3. června 2012 polskou obec Czermna (dříve Tscherbe-
ney, česky Německá (Velká) Čermná). Ve 12.00 hodin bude slou-
žena slavnostní mše v kostele svatého Bartoloměje u příležitos-
ti 70. výročí mučednické smrti kaplana Gerharda Hirschfeldera 
(kněz, rodem Němec, který pro své protinacistické postoje byl 
uvězněn a posléze umučen v koncentračním táboře Dachau 
– více informací na http://www.czermna.pl/strony/ksbid.html nebo 
www.kaplanhirschfelder.de). 

Uctít památku kaplana Hirschfeldera přijedou do místa jeho 
trvalého odpočinku na hřbitově při kostele sv. Bartoloměje 
v Čermné nejen desítky bývalých rodáků a obyvatel obce a okolí, 
ale i vysocí představitelé církve. Malý podíl při uspořádání toho-
to setkání přijalo sdružení Pumpa z Malé Čermné. Na přání hlav-
ní organizátorky paní Elizabeth Kynast budou v místě konání 
instalovány dva výstavní panely s dobovými fotografi emi klad-
ských obcí Čermná a Stroužné (Straußeney, Pstrążna) a fotogra-
fi emi z tzv. české školy v Chudobě (Bad Kudowa, Kudowa Zdrój). 

Za sdružení Pumpa Eva Pumrová                      

Kardinál Dominik Duka 
navštíví obec Czermna
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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 Kaufl and 
denně 7–20 hod.,
v neděli 8–20 hod.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

ČERVEN
PROGRAM

www.decko-nachod.cz

   2. a 3. 6. MUDr. Jana Šnajdrová Náchodská 548,                     
   Velké Poříčí tel.: 491 482 850
 9.  a 10. 6.  MDDr. Lucie Třísková  Denisovo nábřeží 665,   
   Náchod  tel.: 491 421 920
 16.  a 17. 6.  MUDr. Jana Šťovíčková  Denisovo nábřeží 665,   
   Náchod  tel.: 491 423 748
 23.  a 24. 6. MUDr. Jana Vaňková Sokolská 215,
   Červený Kostelec tel.: 491 463 421
 30. 6.  a 1. 7. MUDr. Alois Vejmola Palackého 20
   Náchod tel.: 491 424 524

TÁBORY 2012 – poslední volná místa
 Tábor Dulš 1 – POZNEJ SÁM SEBE

13. 7.–22. 7. v Sebuči u Chvalkovic pro mládež od 14 let, 
začínající instruktory a vedoucí 
Možnost pro začínající vedoucí, nebo jen pro toho, kdo chce po-
znat nové hry, zážitkové programy, ale nakouknout i pod odbor-
nější pokličku v oblasti pedagogiky, zdravovědy a outdoorových 
aktivit. Bližší informace podá Bc. Gerd Weinlich.

 Tábor Dulš 2 – ZAUJMI, BAV A TVOŘ
13. 7.–22. 7. v Sebuči u Chvalkovic pro mládež od 16 let, 
zkušenější instruktory a vedoucí a pro absolventy Dulš 1
Využijte možnost získat zkušenosti a vzdělávat se nejen na od-
borných, ale také na praktických přednáškách. Naučíme Vás tvo-
řit nové a zajímavé programy pro Váš oddíl či skupinu. Bližší in-
formace podá Bc. Gerd Weinlich.

 Tábor Legenda – SAMURAJOVÉ
28. 7.–9. 8. ve Studánce u Vernéřovic 
pro děti od 8 do 16 let
Přeneste se s námi do středověkého Japonska, do období Edo 
a my vám ukážeme, jak žili dávní japonští válečníci, jejichž hlav-
ním posláním bylo věrně a s nasazením vlastního života chránit 
císaře. Zjistíte, jak fascinující byl život těchto hrdinů.
Tábor plný her, zábavy a dechberoucích dobrodružství. Více in-
formací najdete na www.tabor-legenda.cz.

 Výtvarný indiánský tábor 
– „Ve znamení Síria“ 12. 8.–19. 8. ve Vižňově u Meziměstí 
pro děti od 7 do 15 let
Prázdninové dobrodružství mezi kmeny severoamerických Indi-
ánů. Těšte se na indiánské zvyky, tradice i příběhy nejen o zvířa-
tech, ale také na tvoření, malování, hry, nevšední zážitky v di-
voké přírodě a pod noční oblohou.
Více informací na: www.vytvarnytabordecko.wz.cz 
nebo na tel. 774 223 296 – Bc. Tereza Išová (hlavní vedoucí).

 Letní tábor – CESTA KOLEM SVĚTA 
19. 8.–25. 8. ve Vižňově u Meziměstí 
pro děti od 7 do 16 let
Cesta kolem světa za 7 dní plná dobrodružství, tajemství, objevů 
a nečekaných překvapení. Tábor je určen také pro děti s dysle-
xií, pro které jsou připraveny reedukační, relaxační a sebezkuše-
nostní cvičení, dále pak muzikoterapie, arteterapie a komunikač-
ní hrátky pod dozorem kvalifi kovaných lektorů. Více informací 
podá Bc.Gerd Weinlich.
Více informací o všech táborech na www.decko-nachod.cz.

AKCE V KLUBU HNÍZDO
 pondělí 4. června od 15 hodin 

– Turnaj ve střelbě
 úterý 12. června od 15 hodin 

– turnaj v karetní hře prší
 čtvrtek 21. června od 15 hodin

 – turnaj v sudoku
 pátek 29. června od 15 hodin 

– TURNAJ V PIŠKVORKÁCH
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Církve v Náchodě

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp-nachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, telefon 491 426 223, ad-
ministrátor Mgr. Jiří Musil, mobil 606 658 686, e-mail: nachod@
ccsh.cz. Bohoslužby: neděle 8.30. hod. Úřední hodiny: středa 
15.00–17.00 hod. Sběr obnošeného šatstva pro Diakonii Broumov 
pouze v sobotu od 9.00–11.00 hod. V ostatní dny je odběrní místo 
uzavřeno. Jaké věci je možné darovat: letní a zimní oblečení, lůž-
koviny (prostěradla, ručníky, utěrky, záclony), látky (minimálně 
1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí po-
třeby (nádobí bílé i černé, skleničky, vše nepoškozené), peří, pé-
řové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv (nepoškozenou, 
páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily). Ko-
lumbárium je otevřeno denně od 9.00–17.00 hod. 

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefo-
ny: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, 
jáhen Václav Smola 775 936 317, www.nachod.farnost.cz, email: 
farnost.nachod@tiscali.cz. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út 
18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00; V Zámec-
ké kapli mše sv. bude v sobotu 2. 6. od 16.00. Poutní bohoslužba 
v kapli v Lipí bude v neděli 3. 6. od 14.00. Slavnostní oslava Bo-
žího Těla s průvodem kolem kostela sv. Vavřince a vystoupením 
chrámového sboru se uskuteční v neděli 10.6. od 9.00. Slavnost 
1. sv. přijímání pro 20 děti bude v neděli 17. 6. při mši sv. v 9.00 
hod.  Poutní mše sv. v kaplích v Dobrošově a Vysokově budou 
v neděli 17. 6. od 15.00. Poutní mše sv. v kostele sv. Jana Křtitele 
v neděli 24. 6. od 10.30 hod. a v pondělí 25. 6. v 17.30. 

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. Biblic-
ké hodiny se konají po domluvě a ohlašovány jsou v neděli při 
shromážděních. 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.

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.

 7. 6. ve 14 hod. „Amazonská džungle“ – promítání připravil 
p. Josef Zavřel; 

 14. 6. ve 14 hod. „Liberecko“ – fi lm připravil a promítne p. Slá-
vek Hlaváč;

 20. 6. odjezd v 7 hod. na tajný výlet (nástup u býv. Tepna klu-
bu), v programu je dopoledne za poznáním a odpoledne za zá-
bavou i s občerstvením.
Průvodce: L. Polášek, ved. zájezdu: A. Poláková (tel. 775 242 562), 
(jsou volná 4 místa, zájemci se mohou přihlásit na uv. tel. po 19h.) 

 21. 6. ve 14 hod. „ Ray Charles“ – životopisný fi lm – I. dil;
 28. 6. ve 14 hod. „Ray Charles“ – II. díl životopisného fi lmu.

Připomínáme, že je ještě několik volných míst na připravova-
ný zájezd 19. září, kdy bude dopoledne prohlídka letiště Praha-
Ruzyně a odpoledne návštěva bylinných zahrad a vesnice ře-
mesel v Ostré n. Lab. Zájemci se mohou přihlásit A. Polákové 
na tel. 775 242 562 po 19. hod., nebo každý čtvrtek v Harmo-
nii 2 od 13.30 hodin.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
 Jan Samec – Struktura krajiny. 

 První velká retrospektiva více než stovky děl karlovar-
ského malíře střední generace (přízemí a ochoz jízdárny, 
do 17. 6.).

  Kryštof Pešek – Geometrie. 
 Od slova k obrazu. Výstava z cyklu Umělci do 40 let (kabi-

net kresby, grafi ky a fotografi e, do 17. 6.).
  Vratislav Hlavatý – výběr z díla. Další z volného cyklu vý-
stav představujících osobnosti výtvarného umění na Ná-
chodsku. Vratislav Hlavatý (nar. 1934) bude prezentován 
v rodném Náchodě poprvé. Rozsáhlá retrospektiva před-
staví jeho fi lmové plakáty, knižní ilustrace a úpravy, ani-
mované fi lmy, kresby i autentickou tvorbu malířskou. 
Vernisáž se koná v pátek 29. června v 17 hodin (všechny 
prostory jízdárny, 29. 6. – 2. 9.).
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

  Galerie výtvarného umění v Náchodě a Městská knihovna 
Náchod zve na zahájení výstavy výsledků Mezigenerační-
ho projektu žáků 4.C ZŠ Komenského Náchod a studentů 
3.A Academie Mercurii, soukromé střední školy, s. r. o., vě-
novanou sochařským dílům (sochám, plastikám a reliéfům) 
v Náchodě nazvanou Plastika ve veřejném prostoru do ves-
tibulu MK Náchod ve čtvrtek 14. června v 16 hodin. Projekt 
zaštítily a podpořily Město Náchod a Kulturní a sportovní 
nadace města Náchoda. Výstava potrvá do 16. září.

JIRÁSKOVA CHATA DOBROŠOV
POZVÁNÍ

DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU nejkrásnější rozhledny Královéhradeckého kraje
REZERVACE tel. 775 086 305, 602 451 421

DĚTSKÝ DEN S COCA COLOU
Neděle 3. 6.

VÍKEND RYBÍCH SPECIALIT
Sobota, neděle 23., 24. 6.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ING. HYNKA LANGA
OBRAZY Z VRCHU DOBROŠOVSKÉHO

 Společnost vozíčkářů a ZP Náchod pořádá za podpory SZdP Ná-
chod a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR ve dnech 
1. 6. – 3. 6. 2012 XXXIII. Pojezd vozíčkářů Ratibořickým údolím. 
Začátek pojezdu je v sobotu 2. 6. 2012 v 10 hod v Autokempu Roz-
koš a jede se do Ratibořic a zpět – celkem cca 10 km.

 SZdP Náchod – pořádá ve dnech 25. 6 – 27. 6 2012 rekondi-
ci v Orlických horách LIDI PROTI SAMOTĚ – na chatě Prim. 
Je připraven bohatý program přizpůsobený věku a zdravot-
nímu stavu účastníků. Vítáme každého zájemce, zbývá ješ-
tě několik posledních volných míst. (Zájemci mohou volat 
na tel. č. 724 908 861) Těší se na Vás organizátoři i personál 
chaty. Po celé prázdniny stálá služba pro sociální poraden-
ství, každou středu v naší klubovně, Palachova ul. 13–15 h.
Přejeme všem našim členům a příznivcům pěkné prožití letních 
dnů, zdraví a vše dobré.           Za výbor O. Frühaufová, M. Čiháček
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Městská knihovna Náchod 
informuje na ČERVEN 2012
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Rozvoz knih 
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 5. 6. v dopoledních hodinách.
Ve studovně náchodské knihovny (2. patro) si můžete prezenčně i absenčně zapůjčit 
čtečku e-knih. Pravidla půjčování v knihovně nebo na www.mknachod.cz 

Výstavy
Hala

 Plastika ve veřejném prostoru 
Městská knihovna Náchod a Galerie výtvarného umění v Náchodě si vás dovolují po-
zvat na zahájení výstavy výsledků Mezigeneračního projektu žáků 4.C ZŠ Komenského 
Náchod a studentů 3.A SŠ Academia Mercurii, věnovanou sochařským dílům (sochám, 
plastikám a reliéfům) ve městě Náchod.
Vernisáž ve čtvrtek 14. 6. 2012 v 16 hodin. Výstava potrvá do 16. 9. 2012.

Studovna
 Rok v Dolomitech – Máte-li rádi hory a chcete-li se podívat na místa, kam se každý

nedostane, pak Vás zveme na výstavu fotografi í Rok v Dolomitech. Fotografi e jsou ze 
všech ročních období a Dolomity vás mohou nadchnout svojí nezaměnitelnou krásou 
tak, jako autora fotografi í MVDr. Stanislava Počtu.
Vernisáž výstavy je 1. 6. 2012 v 17.00 hodin v Městské knihovně Náchod.

Oddělení pro děti
 Život na planetě KOUBRKYTAK

Výstava výtvarných prací žáků 3. B ZŠ Komenského v Náchodě.
Obrázky vznikly v hodinách výtvarné výchovy. Název planety je přesmyčka dvou slov, 
kterými se děti nechaly inspirovat při malování. Výstav potrvá celý červen.
Výstavka ilustrací Milana Starého z knižní série Miloše Kratochvíla Pachatelé dob-
rých skutků.

Přednáška s promítáním: 
 Houby jedlé, nejedlé i jedovaté. 

Pondělí 11. června 2012 v 17.00 hodin, oddělení pro děti (1. patro).
Nejen jedlé a jedovaté, ale i neobvyklé druhy hub rostoucí v České republice nám ve své 
přednášce představí Bc. Tereza Tejklová (Muzeum východních Čech v Hradci Králové). 

 Dílna pro dospělky – Korálkování pondělí 18. 6. od 16 hodin 
Poslední předprázdninová dílna bude věnována těm, které rády tvoří z korálků náuš-
nice, náhrdelníky nebo náramky a rády se nechají inspirovat a mají chuť si korálky vy-
měňovat, kombinovat… Proto přineste své korálkové přebytky. Cena 50 Kč pro ty, které 
přinesou své korálky, 150 Kč pro začátečnice bez korálků. Přijďte si užít pohodu tvoře-
ní se stejně naladěnými dívkami a ženami. Domů si odnesete šperky, které osvěží váš 
letní šatník. Klubovna v oddělení pro děti (1. patro).

Oddělení pro děti
 Pasování prvňáčků na čtenáře

1., 4., 6. a 7. června budou prvňáčci náchodských škol, kteří zvládli čtení, pasováni ry-
tířem Hronem na čtenáře. Zveme rodiče, prarodiče, kamarády. Rozpis tříd v dětském 
oddělení  knihovny, na www.mknachod.cz nebo ve školách.

 13. 6. 14.00–16.00 – Korálkování pro děti a rodiče 
Přijďte tvořit z korálků ozdoby pro sebe nebo své blízké. Máte-li, kleštičky s sebou. Cena 
kurzu 50 Kč. Děti nad šest let mohou přijít i bez doprovodu rodičů.

 Listování s batůžkem – Literárně turistický příměstský tábor pro dětské čtenáře 
od 13. do 17. srpna 2012, každý den 8.00–17.00.
Tvořivé dílny, čtení, hraní, výlety pro děti, které chtějí zažít dobrodružství, ale spát 
ve své postýlce. Maximální počet dětí 20. Cena 600 Kč. Podrobnosti v knihovně nebo 
na www.mknachod.cz.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz. (Vo)  
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červen

TADY HLÍDÁM JÁ (ČR – 2012) Premiéra v ČR!
Rodinná komedie o tom, jak vám zvíře změní život… k lepšímu. O osmileté Kačence a jejím psím kamarádovi – jezevčíku Hugovi, který je jejím ochráncem, kamarádem a v neposlední řadě i roz-
dmýchávačem komických situací, o které není nouze. Hrají Veronika Divišová, Jitka Ježková, Vladimír Javorský, Lukáš Vaculík, Pavel Nový, Simona Stašová, Iva Pazderková, Lukáš Latinák a Klára 
Jandová. V ÚTERÝ 5. ČERVNA 2012 FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ + AUTOGRAMIÁDA! Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

MUŽI V ČERNÉM 3 (MEN IN BLACK III – USA 2012)  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR i v celém světě!
Tajní agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) – jsou zpět... a opět včas – v akční sci-fi  komedii. Život agenta K a osud planety jsou v ohrožení, proto musí agent J cestovat v čase zpět do minu-
losti, aby dal vše do pořádku. Film je uváděn v českém znění. Vstupné 165 Kč. Mládeži přístupný.

SNĚHURKA A LOVEC (SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN – USA 2012)  Premiéra v ČR i v celém světě!
Zlo versus osud. Pohádka skončila, zapomeňte na Sněhurku! Výpravná dobrodružná fantasy od producenta fi lmu „Alenka v říši divů“ o proroctví kouzelného zrcadla, posedlosti krásou, odváž-
ném lovci a sebevražedné misi, sedmi statečných pidimužích i velkolepou bitvou o královský hrad... To vše v očekávaném velkofi lmu, ve kterém nechybí ani komické momenty. V hlavních rolích 
Charlize Theronová, Kristen Stewartová a Chris Hemsworth. Film je uváděn v českém znění. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

LÁSKA JE LÁSKA (ČR – 2011)
Komedie, která Vás zahřeje, přesvědčí, že pravá láska nikdy neodkvete a dokáže, že ta pravá kvete v každém věku... Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

OKRESNÍ PŘEBOR: POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA (ČR – 2012)
Fotbal je víc, než život! Konečně se dozvíte, co předcházelo seriálu Okresní přebor. Česká fi lmová komedie režiséra Jana Prušinovského. Hrají Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, David 
Novotný, Leoš Noha, Pavel Kikinčuk, Norbert Lichý, Jan Hartl, Jaroslava Pokorná, Jaroslav Plesl, Pavla Beretová a další. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MODRÝ TYGR (ČR – 2012)
Film pro děti, jejich rodiče a zvířata… Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický a humorný rodinný fi lm, který vás zavede do trochu zapomenuté, ale stále kouzel-
né botanické zahrady, ukryté uprostřed hlučícího města.. Film je adaptací stejnojmenné dětské knížky Terezy a Juraje Horváthových. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

PROBUDÍM SE VČERA (ČR – 2012)
Chtěli jste se někdy vrátit do minulosti? Česká komedie ze studentského prostředí o cestě za studentskou láskou režiséra Miloslava Šmídmajera. Hrají Jiří Mádl, Filip Blažek, Eva Josefíková, Mar-
tina Válková, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Zlata Adamovská, Tomáš Matonoha, Ljuba Krbová, Filip Cíl, Svatopluk Skopal a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

PROMETHEUS (PROMETHEUS – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! Premiéra v ČR i v celém světě!
Hledání našeho počátku může znamenat náš konec... Proslulý fi lmař legendárního Vetřelce Ridley Scott se ve svém novém fi lmu vrací k žánru, kterému pomáhal psát pravidla. Prometheus dává 
divákům rozluštit řadu otázek týkajících se původu Vetřelce. Kdo to byl? Kde se vzal? Jaké bylo jeho poslání? Jaké technologie jeho druh vlastní? Hrají Noomi Rapace, Logan Marshall-Green, Char-
lize Theron, Michael Fassbender, Guy Pearce a další. České titulky. Vstupné 160 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

LIŠKA BYSTROUŠKA SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z OPERNÍHO FESTIVALU V ANGLICKÉM GLYNDEBOURNE
Nejlyričtější opera Leoše Janáčka. Nádherná melodičnost se prolíná s jiskřivým humorem, který je laskavý i pichlavý zároveň. Svět zvířat se prolíná se světem lidí a stejně tak zemitost s mystičnos-
tí. Jeden z nejprestižnějších operních festivalů světa britský Glyndebourne připravil na rok 2012 novou inscenaci Příhod lišky Bystroušky, kterou budou moci prostřednictvím satelitního HD pře-
nosu sledovat i diváci v českých a moravských kinech. Je to vůbec poprvé v historii, kdy se bude do kin přenášet dílo českého operního skladatele… Vstupné v předprodeji 300 Kč, v den konání 350 Kč.

VRÁSKY Z LÁSKY (ČR – 2012)
Laskavý, dojemný i humorný příběh scenáristy Marka Epsteina a režiséra Jiřího Stracha o dvou lidech, kteří se rozhodli užít si podzim života naplno. Mimořádné herecké setkání dvou legend české 
kinematografi e – Jiřiny Bohdalové a Radoslava Brzobohatého, kteří po čtyřiceti letech znovu společně na fi lmovém plátně rozehrávají skutečný herecký koncert. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

PROMETHEUS (PROMETHEUS – USA 2012) POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!
Hledání našeho počátku může znamenat náš konec... České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

NEDOTKNUTELNÍ (INTOUCHABLES – Francie 2011)
Komedie, která okouzlila celý svět! Blázniví, zábavní, silní, neočekávaní a hlavně „nedotknutelní“, přesně takové je jejich přátelství… Komedie s dramatickou zápletkou o tom, že ani nepohybli-
vý člověk odkázaný na pomoc druhých, nemusí ztratit smysl života. Film vidělo ve Francii téměř dvacet miliónů diváků, v Německu se fi lm držel na první příčce celých osm týdnů a vidělo ho přes 
osm miliónů diváků! Celosvětově zatím vydělal 328,5 miliónů dolarů a stal se nejúspěšnějším evropským fi lmem letošního roku... České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

PAŘMENI (A FEW BEST MEN – Austrálie/USA 2011) Premiéra v ČR!
Bláznivá komedie o ženichovi a třech svědcích, kteří se vydají na cestu do australského vnitrozemí na velikou svatbu... Svérázní svědkové se postarají o řadu skandálních situací a zažijí na vlast-
ní kůži význam fráze „v dobrém i ve zlém“. Ztřeštěný příběh, řada komplikovaných vztahů ženichových přátel s rodinou nevěsty, silnější rodinná pouta, neodbytní přátelé... a hlavně hodně leg-
race! Film je uváděn v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný?????

MADAGASKAR 3 (MADAGASCAR 3: EUROPE‘S MOST WANTED – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! Premiéra v ČR!
Vaši oblíbení trosečníci se vrací!!! Aby se dostali domů, jsou ochotní hodně riskovat a udělají pro to absolutně cokoliv... Animovaná komedie ze studia Dream Works, uváděná v českém znění.
Vstupné 150 Kč. Mládeži přístupný.

MADAGASKAR 3 (MADAGASCAR 3: EUROPE‘S MOST WANTED – USA 2012) POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné! Premiéra v ČR!
Vaši oblíbení trosečníci se vrací!!! Aby se dostali domů, jsou ochotní hodně riskovat a udělají pro to absolutně cokoliv... Animovaná komedie ze studia Dream Works, uváděná v českém znění.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

DONT STOP (DONT STOP – ČR – 2012)
Tahle hudba ti zničí budoucnost! Je ti taky osmnáct? Něco tě nesnesitelně štve a chceš to dostat ze sebe ven? Možná je nejvyšší čas s tím začít něco dělat... Do Československa roku 1983 
konečně dorazil PUNK naplno... Příběh o tom, co se stane během jednoho roku vašeho života, kdy nepřemýšlíte o zítřku ani o důsledcích svých rozhodnutí. Režie Richard Řeřicha. 
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

AVENGERS (THE AVENGERS – USA 2012 ) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!
Nejambicióznějšího fi lmový projekt společnosti Marvel! Mstitelé – Iron Man, Hulk, Kapitán America, Thor, Hawkeye a Black Widow – v jednom fi lmu, v akčním dobrodružství, ve kterém bojují 
proti nečekanému nepříteli, který ohrožuje světovou bezpečnost. Hrají Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, Stel-
lan Skarsgård a Samuel L. Jackson. Film je uváděn v českém znění. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PIRAŇA 3DD (PIRANHA 3DD – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! Premiéra v ČR!
Dvojnásobná akce, dvojnásobné nebezpečí! Kdo zastaví nelítostné příšery, které terorizují návštěvníky vodního parku Big Wet? Rok po útoku prehistorických piraň na Viktoriině jezeře se může-
me znovu těšit na tato stvoření... České titulky. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MADAGASKAR 3 (MADAGASCAR 3: EUROPE‘S MOST WANTED – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!
Vaši oblíbení trosečníci se vrací!!! Aby se dostali domů, jsou ochotní hodně riskovat a udělají pro to absolutně cokoliv... Animovaná komedie ze studia Dream Works, uváděná v českém znění. 
Vstupné 150 Kč. Mládeži přístupný.

RAYMONDA SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS BALETNÍHO PŘEDSTAVENÍ Bolšoj baletu v Moskvě ve znovuotevřené budově Bolšoj těatru
Balet o třech dějstvích. Hudba: Alexandr Glazunov. Balet ze série slavných ruských Petipových klasik, inspirovaný romanticky populárním středověkým prostředím s hrady a rytíři. Dívka Ray-
monda je zasnoubena za rytíře Jeanne de Brienna, ale unese ji saracénský emír Abderachmán, který se jí snaží zmocnit. Nakonec láska zvítězí a Jeanne de Briene v souboji porazí Abderachmána 
díky pomoci Bílé paní, ochránkyni Raymondiny rodiny… Dílo je tak symbolem vyzrálého Petipova choreografi ckého stylu, plné vybroušených duetů a velkých sborových scén v duchu „grand bal-
let“. Předprodej vstupenek od 1. června 2012 v pokladně kina Vesmír! Vstupné 300 Kč, zlevněné vstupné 252 Kč (studenti, důchodci, ZTP)

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL (ČR – 2012)
Přijměte pozvání na na romantickou exotickou dovolenou do Maroka! Volné pokračování komedie režisérky Marie Poledňákové „Líbáš jako Bůh“. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

2 DNY V NEW YORKU (2 DAYS IN NEW YORK – Francie 2012)
... a všechno je vzhůru nohama! Dva dny s energickými francouzskými příbuznými... a peklo na zemi se stupňuje... Julie Delpy a Chris Rock v hlavních rolích rolích romantické komedie. České ti-
tulky. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

JAK PORODIT A NEZBLÁZNIT SE (WHAT TO EXPECT WHEN YOU‘RE EXPECTING – USA 2012)
Humorným i komediálním pohledem do života pěti párů v radostném očekávání... Natočeno podle světového bestselleru „Co čekat v radostném očekávání“, kterého se prodalo přes 35 miliónů 
knih. V hlavních rolích Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Chris Rock a Elizabeth Banks. České titulky. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TRAINSPOTTING (TRAINSPOTTING – Velká Británie 1996)
Kultovní Trainspotting znovu v kinech aneb o heroinu s láskou… V hlavních rolích Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller a Robert Carlyle. Režie Danny Boyle. České titulky. 
Vstupné 70 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

MUŽI V ČERNÉM 3 (MEN IN BLACK III – USA 2012) POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!
Tajní agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) – jsou zpět... a opět včas – v akční sci-fi  komedii. Film je uváděn v českém znění. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

SNĚHURKA A LOVEC (SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN – USA 2012)
Zlo versus osud. Pohádka skončila, zapomeňte na Sněhurku! Výpravná dobrodružná fantasy od producenta fi lmu „Alenka v říši divů“ o proroctví kouzelného zrcadla, posedlosti krásou, odvážném 
lovci a sebevražedné misi, sedmi statečných pidimužích i velkolepou bitvou o královský hrad... Film je uváděn v českém znění. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU (ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR!
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je konečně zpět! Po třech letech se vrací oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého 
tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodružství. A právě Scratt, se svou vášní pro žaludy a jejich ukrývání, totiž způsobí katastrofu nevídaných roz-
měrů... Film je uváděn v českém znění. 
Vstupné 150 Kč. Mládeži přístupný.

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU (ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT – USA 2012)   Premiéra v ČR! POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je konečně zpět! Po třech letech se znovu vrací… Film je uváděn v českém znění. 
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

1. pátek pouze v 15.45 hod.
2. sobota 15.45 hod.
3. neděle pouze v 15.45 hod.
5. úterý pouze v 16.30 hod.

1. pá, 3. ne pouze v 17.45 hod.
2. sobota pouze ve 20 hod.
4. po, 5. út pouze v 19.30 hod.
6. středa pouze v 17 hod.

1. pátek pouze ve 20 hod.
2. sobota pouze v 17.45 hod.
3. neděle pouze ve 20 hod.
4. pondělí pouze v 17 hod.
6. středa pouze v 19.30 hod.

7. čtvrtek pouze v 17 hod.

8. pátek pouze v 17 hod.

9. sobota pouze v 15 hod.

9. sobota pouze v 17 hod.

7. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
8. pátek pouze v 19.30 hod.
9. sobota pouze v 19.30 hod.
10. neděle pouze v 17 hod.

10. neděle pouze v 19.15 hod.

12. úterý pouze v 17 hod.

11. po, 12. pouze v 19.30 hod.
13. středa pouze v 17 hod.

13. středa pouze v 19.30 hod.

14. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
15. pá, 16. so pouze ve 20 hod.
17. neděle pouze ve 20 hod.

14. čtvrtek pouze v 17 hod.
15. pá, 16. so v 18 hod.
17. neděle pouze v 16 hod.
18. po, 19. út, 20. st pouze v 17 hod.

15. pátek pouze v 16 hod.
16. sobota pouze v 16 hod.
17. neděle pouze v 18 hod.

18. pondělí pouze v 19.15 hod.
19. úterý pouze v 19.15 hod.
20. středa pouze v 19.15 hod.

21. čtvrtek pouze v 17 hod.
22. pátek pouze v 19.15 hod.

21. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
22. pátek pouze v 17 hod.
23. sobota pouze v 18 hod.

23. sobota pouze v 16 hod.
24. neděle pouze ve 14.30 hod.

24. neděle pouze v 16.45 hod.

23. sobota pouze v 19.45 hod.
25. pondělí pouze v 17 hod.
26. úterý pouze v 19.30 hod.

25. pondělí pouze v 19.30 hod.

26. úterý pouze v 17 hod.
27. středa pouze v 17 hod.

27. středa pouze v 19.30 hod.

28. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
29. pátek pouze ve 20 hod.

30. sobota pouze ve 20 hod.
ČERVENEC 2012
1. neděle pouze ve 20 hod.

28. čtvrtek pouze v 17 hod.
29. pátek pouze v 18 hod.
30. sobota pouze v 18 hod.
ČERVENEC 2012
1. neděle pouze v 16 hod.
2. pondělí pouze v 17 hod.
3. úterý pouze v 17 hod.
4. středa pouze v 17 hod.

29. pátek pouze v 16 hod.
30. sobota pouze v 16 hod.
ČERVENEC 2012
1. neděle pouze v 18 hod.
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•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

- 

30. cervna 2012
nádvorí náchodského zámku

program:

16.00  Sveží zelenina
17.00  Jazz Generation

18.00  Bohadlo Band
19.00  Jan Budar

20.00  Švihadlo 

OBČERSTVENÍ - DEGUSTACE VÍNA - DRAŽBA PIKNIKOVÝCH KOŠŮ
A ČERSTVÝ PRÁZDNINOVÝ ZÁMECKÝ LUFT

Vstupné: 120 Kč předprodej / 150 Kč na místě, 
děti do 150 cm v doprovodu rodičů zdarma.

Pivofest
T R U T N O V

KRAKONOŠOVO NÁMĚSTÍ
www.pivofest.cz

9. 6. 2012

Generální partner:

VáclavTomáš 
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Pít se bude:




