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Filharmonie Hradec Králové
Sólistka: Jitka Čechová (klavír), 
dirigent: Ondřej Kukal
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 200, 180, 160, 140 Kč  
Předprodej od 16. 2. 2009

L. N. Tolstoj: Anna Karenina
Divadlo ABC
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 250, 230, 210, 190 Kč  
Předprodej od 16. 2. 2009

Ztroskotat a zvítězit
Cestopisná přednáška 
MUDr. Karin Pavloskové
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 17. 2. 2009

Strašidelný mlýn
Divadelní společnost Julie Jurištová
Vstupné: 60, 50, 40, 30 Kč
Předprodej od 17. 2. 2009

Středa
4. 3. 2009
v 19.00 hodin
SLEVA

Pátek
6. 3. 2009
v 19.00 hodin

Čtvrtek
12. 3. 2009
V 19.00 hodin

Neděle
15. 3. 2009
v 15.00 hodin

Milostná tajemství
Účinkují: Ljuba Skořepová 
a Jaromíra Mílová
Vstupné: 150, 130, 110, 90 Kč  
Předprodej od 18. 2. 2009

JAM & BAZAR – Top of the 70́ s Pop
(ABBA, Boney M, Bee Gees, 
Suzi Quatro, Baccara, Blondie, ...)
Vstupné: 130 Kč v předprodeji, 
150 Kč na místě  
Předprodej od 23. 2. 2009 

Literárně hudební večer 
Od odhodlání přes zradu k okupaci
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč   
Předprodej od 2. 3. 2009

Ájurvéda – žití v harmonii a zdraví
Přednáška Kateřiny Hofmanové
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 3. 3. 2009

Středa
18. 3. 2009
v 19.00 hodin
SLEVA

Úterý
24. 3. 2009
v 19.00 hodin
SLEVA

Středa
25. 3. 2009
v 19.00 hodin

Čtvrtek
26. 3. 2009
V 19.00 hodin

uvádí v březnu

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.: 491 426 531 vstup zdarma.

Lev Nikolajevič Tolstoj: ANNA KARENINA
M. D. P. Rokoko. Režie: Peter Gábor. Hrají: Lenka Vlasáková / Michaela Badinková, Stanislava Jachnická, Lukáš Jurek, 

Hana Vagnerová, Hynek Čermák, Jitka Smutná, Jan Vlasák, Vladimír Čech, Martin Mňahončák, Radka Fidlerová, 
Jiří Hána, Jaromír Nosek, Ivan Koreček, Dana Sedláková a další.

Osud ženy krásné a nešťastné, příběh vášnivé lásky, která byla dost velká na to, aby se vymkla konvencím své doby, ale nebyla dost silná, 
aby naplnila celý život, zároveň autobiografi cký příběh autorova života, v němž odhaluje příběh vlastního manželství, a celá řada otázek 
stále aktuálních, to je podstata světoznámého, mnohokrát zpracovaného románu největšího ruského spisovatele. Spisovatele, který jako 
málokdo rozuměl ženské duši, který jako málokdo pronikal do hloubky rodinných i milostných vztahů, který dokázal soudit nemilosrdně, 
ale zároveň velmi otevřeně. Nové zpracování akcentuje vedle Annina tragického příběhu i osudy dalších protagonistů v pestré mozaice 
osudů, směřujících k jediné otázce, jak volit mezi citem a povinností.

Literárně hudební večer – Od odhodlání přes zradu k okupaci
Před sedmdesáti lety, dne 15. března 1939, byly české země násilně obsazeny nacistickým Německem a vyhlášením tzv. protektorátu 

ztratily na dlouhou dobu šesti let samostatnou státní existenci. V pohraničním Náchodě bylo období konce třicátých let 20. století obzvlášť 
složité. Město a jeho obyvatelé byli přímými svědky výstavby pohraničního opevnění, pohybů československé armády, provokačních akcí 
ze strany hitlerovského Německa, útěku Čechů z odtržených Sudet po Mnichovu a nakonec pokořujícího ovládnutí města okupanty. Pra-
covníci okresního archivu Mgr. Lydia Baštecká a Mgr. Jan Čížek připravili komponované pásmo složené ze vzpomínek, autentických doku-
mentů, unikátních fotografi í a literárních úryvků, které přiblíží návštěvníkům březnového literárně hudebního večera v Beránku průběh 
tehdejších událostí v Náchodě a okolí a dobovou atmosféru. Ukázku fotografi í přinášíme již dnes na titulní straně zpravodaje.
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Pohlédneme-li do historie knihovnic-
ké činnosti na Náchodsku, dostaneme 
se až do doby národního obrození. Sna-
hy o uchování českého jazyka a usnadně-
ní přístupu k české knize a časopisu ved-
ly k zakládání čtenářských společností. 
Jedna z prvních čtenářských společnos-
tí v českých zemích byla založena právě 
v Náchodě v roce 1821. Její vznik je spojen 
se jménem Josefa Myslimíra Ludvíka, jed-
noho z řady vlasteneckých kněží a kanto-
rů té doby. V myšlence společné knihov-
ny dále pokračoval učitel Karel Kejklíček. 
V roce 1828 založil náchodskou školní 
knihovnu, která plnila také funkci veřej-
nou. Koncem století, v roce 1881, vznik-
la v Náchodě Čtenářská beseda Svatopluk 
Čech. Jak je patrné z názvu, pořádala také 
přednášky a další osvětovou činnost. 

Roku 1897 začala v Náchodě působit 
veřejná knihovna Národní jednoty seve-
ročeské, které fi nančně přispívala i obec 
náchodská. Začátkem 20. století byla pro 
občany otevřena také veřejná čítárna. 
V roce 1919 schválila městská rada v Ná-
chodě převzetí lidové knihovny od Ná-
rodní jednoty severočeské a její přeměnu 
ve veřejnou knihovnu obecní. Splněn byl 
i požadavek kvalifi kovaného knihovníka. 
Stal se jím v roce 1928 PhDr. Václav Fry-
ček. Činnost veřejné knihovny v Náchodě 
nebyla nikdy zásadně přerušena. Zpočát-
ku působila v nepříliš vyhovujících pro-
storách domu na náměstí, od roku 1930 
pak byla umístěna v nové budově měst-
ské spořitelny v Hrašeho ulici. 

Další kapitola knihovny se otevírá ro-
kem 1950, kdy se stává knihovnou okres-
ní a jejím ředitelem PhDr. Jaroslav Suchý. 
Knihovna postupně získala nové prosto-
ry v domě Cyrila Bartoně-Dobenína v uli-
ci Kamenice 105, kde díky rozhodnutí 
dědiců původního majitele budovy sídlí 
i dnes. Od roku 1996 působí jako Městská 
knihovna Náchod, o. p. s. 

Knihovna 
– pohled do historie

V letech 2002–2004 proběhly v památ-
kově chráněné budově knihovny staveb-
ní úpravy včetně restaurátorských prací 
v původních dochovaných interiérech. In-
vestorem bylo město Náchod. Tím byly vý-
razně zkvalitněny podmínky pro knihov-
nické a informační služby i další kulturní 
akce, které knihovna poskytuje ve třech 
podlažích bezbariérového domu na pěší 
zóně města. Rozsáhlý výběr krásné i na-
učné literatury v přízemí, v regálech do 
oblouku v duchu motta „knihovna otevře-
ného srdce“, pokračuje i do mezipatra, kde 
najdeme knihy poezie, hudebniny a cizo-
jazyčnou literaturu. „Sluníčkové“ odděle-
ní pro děti s knížkami, maňáskovým di-
vadlem a prostorem pro besedy i literární 
setkávání zabírá téměř celé 1. poschodí. 
Děti zde mohou trávit svůj volný čas a vě-
novat se dalším nabízeným aktivitám. Čí-
tárna časopisů a studovna s fondem regi-
onální literatury a výstavním sálkem nás 
očekává v 2. poschodí. Knihovna dnes po-
chopitelně využívá nové informační tech-
nologie, vytváří elektronický katalog kni-
hovního fondu a o svých akcích informuje 
na webových stránkách www.mknachod.
cz. Je vyhledávaným kulturním zaříze-
ním, její roční návštěvnost dosahuje čísla 
70 000 návštěvníků.

Je zřejmé, že od časů prvních čtenář-
ských společností prošla Městská knihov-
na v Náchodě dlouhým vývojem k součas-
né moderní podobě. Navazuje na bohatou 
tradici knihovnické činnosti svých před-
chůdců. Stále však zůstává to podstatné, 
její nezaměnitelná úloha při uchování 
kulturního dědictví a jeho zpřístupnění 
všem občanům. Snaha, aby knihy a čtení 
byly od dětství trvalou součástí našeho 
života. Věříme, že knihovna bude i nadá-
le živým místem setkávání a podnětným 
prostředím pro formování našeho myšle-
ní, kulturního a estetického cítění.

                          Mgr. Marie Sobotková
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Zprávy 
z radnice
Rada města 3. 2.
Jednání rady města se zúčast-
nilo nejprve osm radních, poz-
ději sedm, jeden byl omluven. 
Rozšířeného jednání k rozpočtu města na 
rok 2009 se zúčastnilo 10 zastupitelů. Čí-
selný popis u každé zprávy představu-
je poměr hlasů při hlasování PRO-PROTI-
ZDRŽEL SE.

Návrh rozpočtu 2009 
Za účasti zastupitelů byl projednán ná-
vrh rozpočtu města Náchoda pro rok 
2009, který byl předložen k odsouhlasení 
na jednání zastupitelstva města 23. úno-
ra 2009.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením dodatků 
ke smlouvám o výpůjčce s příspěvkový-
mi organizacemi: MŠ Komenského, MŠ 
Vítkova, MŠ Vančurova, ZŠ Staré Město, 
MŠ Náchod-Plhov, ZŠ Komenského 425, 
ZŠ Náchod-Plhov, ZŠ Náchod 1. Máje 365 
(Běloves), Sportovní zařízení města Ná-
choda a MěSSS Marie. Dodatky se uzaví-
rají s účinností od 1. 1. 2009 a řeší změny 
v hodnotě majetku u jednotlivých pří-
spěvkových organizací, ke kterým došlo 
z důvodu provedení rekonstrukce budov, 
dokoupení nového vybavení, provede-
ní stavebních úprav, případně vyřazení 
drobného vybavení jako jsou: houpačky, 
prolézačky apod. 7-0-0

 RM vzala na vědomí informaci o rozdě-
lení čp. 738 v ulici Němcové (budova po-
likliniky). Jednotku pro budoucí převod 
VISUSu bude tvořit 4. nadzemní podlaží, 
zbývající 1., 2. a 3. nadzemní podlaží, kte-
rá zůstanou městu, budou rozdělena na 
více jednotek, vždy dle jednotlivých ordi-
nací lékařů. 7-0-0
Privatizace městských bytů 7-0-0

 RM vzala na vědomí předloženou zprá-
vu o stavu privatizace městských bytů.
Uvedené údaje jsou za rok 2008, v závorce je 
pak vždy uveden pro srovnání údaj za rok 
2007.
Celková rekapitulace stávajícího bytové-
ho fondu:
1. celkový stav bytového fondu k 1. 1. 
2009 – 594 (688) bytů
2. nájemní byty v domech odsouhlase-
ných k rozprodeji – 193 (266)
3. zůstává 31 bytových domů s nájemní-
mi byty – 256 (277)
4. nájemní byty v městských zařízeních 
(úřady, školy apod.) – 23
5. ubytovna Běloveská 2013 – 12
6. Duhová ulice (SUN I) – 110
K 31. 12. 2008 město v privatizovaných 
domech disponovalo 193 (266) nájemní-
mi byty. Za rok 2008 došlo k úbytku cel-
kem 94 městských bytů.

Projekt: Úspora energie 
na objektech města Náchoda 7-0-0

 RM schválila uzavření Dodatku č. 1 
k Mandátní smlouvě č. SMF/1156/2008 se 
společností Manifold Group, s. r. o., který 
se týká doplnění jména dalšího koordiná-
tora stavby.
Poliklinika Náchod 
– vnitřní stavební úpravy 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením mandátní 
smlouvy na zajištění výkonu činnosti au-
torského dozoru na tuto akci s fi rmou Pro-
xion, s. r. o., Náchod. Výkon autorského 
dozoru bude probíhat po dobu stavebních 
a montážních prací až do vydání kolau-
dačního souhlasu.
Předložení ZUŠ 
do Programu Posílení absorpční 
a administrativní kapacity 7-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o poskytnutí asistence pilotnímu projek-
tu „ZUŠ Náchod – stavební úpravy a pří-
stavba čp. 247, Tyršova ulice, Náchod“ do 
Programu Posílení absorpční a adminis-
trativní kapacity.
Oprávněnými žadateli o asistenci při re-
alizaci a administraci pilotního projektu 
jsou žadatelé ucházející se o fi nanční pod-
poru v rámci ROP NUTS II Severovýchod, 
Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst. Cílem je 
poskytnutí asistence pilotním projektům 
při realizaci a administraci, tj. při realiza-
ci podpořených projektů. Asistence bude 
realizována formou bezplatného poskyto-
vání odborných informací, poradenských 
a konzultačních služeb a dále prostřed-
nictvím vzdělávacích akcí zaměřených na 
předávání zkušeností s realizací pilotních 
projektů.
Novostavba 
dependance hotelu Hron 7-0-0

 RM dala za město Náchod kladné sta-
novisko k územnímu řízení Novostav-
by dependance hotelu HRON v Náchodě 
a souhlasila se zřízením sjezdu na ulici 
Dobrošovská a s uložením sítí do pozem-
ků města (za podmínky uvedení do pů-
vodního stavu).
MŠ Vítkova 
– žádost o zvýšení kapacity 7-0-0

 RM schválila zvýšení povolené kapacity 
Mateřské školy, Náchod, Vítkova 304 z 90 
na 91 dětí s platností od 16. 2. 2009.
Žádost Základní školy 
Trivium Plus, o. p. s., Dobřany

 RM souhlasila s uzavřením dohody se 
ZŠ Trivium Plus, o. p. s., se sídlem v Dob-
řanech pro rok 2009 a s úhradou neinves-
tičních nákladů na jednoho žáka ve výši 
3500 Kč.
Tuto školu navštěvuje na doporučení pe-
dagogicko-psychologické poradny jeden 
žák z Náchoda.
Odstoupení člena rady  7-0-0

 RM vzala na vědomí odstoupení ing. Jo-
sefa Šimurdy z funkce člena rady města 
k 28. 2. 2009.

TELEGRAFICKY:
 RM souhlasila s použitím znaku města 

na propagačních materiálech a předmě-
tech, které připravuje odbor školství, kul-
tury, sportu a cestovního ruchu. 7-0-0

Rada města 17. 2. 2009
Jednání rady města se zúčastnilo sedm 
radních, dva byli omluveni. 
Úhrada neinvestičních výdajů za děti 
v mateřských školách a žáky základních 
škol 7-0-0

 RM stanovila výši úhrad neinvestičních 
výdajů na děti MŠ ve výši 3500 Kč a žáky 
ZŠ ve výši 7000 Kč měsíčně. 
Dle zákona č. 561/2004 Sb. může obec za-
jišťující předškolní a školní vzdělávání 
pro žáky z okolních obcí požadovat úhra-
du neinvestičních výdajů na obcích, kde 
uvedené děti z mateřských škol a žáci zá-
kladních škol mají trvalé bydliště.
Mateřská škola Havlíčkova (na Plhově) 
– konkurz na místo ředitelky MŠ 7-0-0

 RM vzala na vědomí způsob řízení a pře-
dání majetku v mateřské škole na Plhově 
v souvislosti s ukončením pracovního po-
měru stávající ředitelky do doby jmenová-
ní ředitelky nové. Podrobnosti na str. 3.

 RM vzala na vědomí organizační zabez-
pečení konkurzního řízení na místo ředi-
tele/ky MŠ Náchod, Havlíčkova 1848, jme-
novala členy konkurzní komise a schválila 
znění inzerátu a jeho zveřejnění na úřed-
ní desce města, v okolních mateřských 
školách, Úřadu práce Náchod a na webo-
vých stránkách města.
Výběrové řízení na místo ředitelky 
Městské knihovny Náchod 7-0-0

 RM na základě výsledku výběrového 
řízení doporučila správní radě Městské 
knihovny Náchod, o. p. s., se sídlem Ka-
menice 105 jmenovat do funkce ředitelky 
Mgr. Ivanu Votavovou od 1. 4. 2009.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
k nájemní smlouvě na umístění reklam-
ního panelu na lávce pro pěší u Itálie 
z důvodu změny názvu společnosti. No-
vým nájemcem je společnost TOGAZ GDS, 
s. r. o. Dodatek se uzavírá s účinností od 
1. 1. 2009. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
k nájemní smlouvě uzavřené se společ-
ností PCK – trading, a. s., Náchod na pro-
nájem části pozemku v ul. Mlýnské. Do-
datek řeší posunutí termínu na doložení 
povolení pro stavbu zděného plotu do 30. 
června. 2009.  7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlou-
vy o zřízení věcného břemene s žadate-
lem majitelem rodinného domu v ulici 
V Třešinkách. Břemeno spočívá v umístě-
ní kanalizační a elektro přípojky pod po-
vrchem pozemkové parcely p. č. 2005/2 
v k. ú. Náchod. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájem-
ní smlouvy na pronájem restaurace Na 
koupališti s panem Evženem Hlaváčkem. 
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Smlouva bude uzavřena s platností od 
1. 3. 2009 na dobu neurčitou s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou a každoročním na-
výšením nájemného o infl aci vyhlášenou 
ČSÚ. 7-0-0
Výběr dodavatele software 7-0-0

 RM uložila dále jednat s dodavatelem 
fi rmou GORDIC Distributor Sever – HAi-
DA, s. r. o., o dodávce softwaru pro zajiště-
ní systému pro výpočet, stanovení a evi-
denci úhrad od poplatníků za komunální 
odpad.  
Stavební úpravy místní komunikace 
ul. Železniční kolonie, 
ul. Na Terasách a ul. Vodárenská 7-0-0

 RM schválila realizaci stavebních úprav 
těchto komunikací včetně zadláždění v pl-
né šíři s oboustranným chodníkem se sní-
ženou obrubou s možností pojezdu bez 
veškeré zeleně.
Stanovení místa a doby určené 
pro konání svatebních obřadů 7-0-0

 RM stanovila místa a doby určené ke 
konání svatebních obřadů na Městském 
úřadě v Náchodě v novém, upřesňujícím 
znění. 
Místem konání svatebních obřadů je ob-
řadní síň ve 2. patře MěÚ, Masarykovo 
nám. 40. Ostatní místa, která si určí snou-
benci, musí být dle zákona povolena na 
základě žádosti snoubenců. Při výběru ji-
ného místa je nutné mít na zřeteli, že dle 
zákona o rodině se musí prohlášení o uza-
vření manželství činit veřejně a slavnost-
ním způsobem v přítomnosti dvou svědků 
před oddávajícím a za přítomnosti matri-
káře. Za povolení uzavřít manželství na ji-
ném vhodném místě se vybírá správní po-
platek ve výši 1000 Kč.
Rada města stanovila jako oddací den 
bez vybírání správního poplatku pátek 
od 8.00 do 14.00 hodin. Za uzavření man-
želství v jiný den a mimo stanovenou 
dobu se vybírá správní poplatek ve výši 
1000 Kč. V případě, že bude sňatek uza-
vírán na jiném vhodném místě a zároveň 
v jiný, než stanovený oddací den, vybírá 
se poplatek pouze jednou.
Dodávka vnitřních žaluzií a rolet 
pro ZŠ Plhov v Náchodě 
– výběr zhotovitele na zakázku 7-0-0

 RM souhlasila s výběrem zhotovitele na 
dodávku vnitřních žaluzií a rolet pro ZŠ 
Plhov v Náchodě a uzavřela smlouvu s La-
dislavem Mervartem, Servis-žaluzie, Vr-
choviny 
Zvýšení bezpečnosti dopravy 
na silnicích I/14 a I/33 v Náchodě 5-0-2

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o příspěvek na akci „Zvýšení bezpečnos-
ti dopravy na silnicích I/14 a I/33 v Nácho-
dě a její zpřístupnění osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace“ do Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury a dále 
souhlasila se spolufi nancováním této akce 
ve výši minimálně 20 % nákladů.
Stavba zahrnuje následující úpravy:
– úprava přechodu pro chodce v ulici Kos-

telecké v místě křížení s ulicí Kolárova
– úprava přechodu pro chodce v ulici Kos-
telecké v místě křížení s ulicí Havlíčkova 
(Smiřických)
– úprava přechodu pro chodce v ulici Pol-
ské u objektu AMETEK
– úprava místa pro přecházení v ulici Pol-
ské na křižovatce u Hypernovy
Stavební úpravy místní komunikace 
Na Strži v Náchodě a silnice III/01420 
Bražec–St. Město 7-0-0

 RM schválila pořadí předložených nabí-
dek na realizaci stavby „Česko-polské ko-
munikace se sdíleným provozem pěším, 
cyklistickým a automobilovým v Klad-
ském pomezí“ zahrnující stavební úpra-
vy místní komunikace – Na Strži v Nácho-
dě a silnice III/01420 Bražec-Staré Město 
a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo 
na realizaci této stavby s fi rmou M-SILNI-
CE, a. s., Pardubice.

Autobusové spoje č. 21 a 24 
linky Náchod–Jizbice 7-0-0

 RM souhlasila se zachováním spojů 
č. 21 a 24 autobusové linky č. 640061 Ná-
chod–Jizbice a s úhradou ztráty městem 
Náchod z provozování těchto spojů spo-
lečnosti Orlobus.
Důvody zachování těchto spojů byly pro-
jednány se zástupci občanské rady obce 
Jizbice.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila použití městského znaku 

Náchoda v publikaci „Velká turistická en-
cyklopedie Královéhradeckého kraje“.  
 7-0-0

 RM schválila žádost občanského sdru-
žení Náchodská Prima sezóna o úhradu 
nákladů za teplo a teplou vodu, vodné 
a stočné v Klubu Pranýř za minulý rok.
Prostory Klubu Pranýř slouží pro spolko-
vou činnost řady náchodských spolků.  
 7-0-0

Město Náchod, Masarykovo náměstí 40 vyhlašuje 

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ 
na místo ředitele/ky

Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848

Předpoklady pro výkon funkce:
–  vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických  
 pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
–  znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů 
–  občanská a morální bezúhonnost
–  dobrý zdravotní stav

Obsahové náležitosti přihlášky:
–  úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
–  čestné prohlášení o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně  
 časového vymezení
–  strukturovaný životopis
–  koncepce dalšího rozvoje základní školy (max. 2 strany strojopisu)
–  výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání
–  lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele 
 mateřské školy
–  čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví  
 některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních 
 o rgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České 
 republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů 

(nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971)

Přihláška musí být doručena nejpozději do 9. března 2009 na adresu:

Městský úřad Náchod, odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

s označením Konkurz MŠ – neotvírat

Informace podá J. Dušková, ředitelka MŠ, č. tel.: 491 427 248.
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  Kronika

V lednu se narodili:
 1. 1. Andrea Praxová
 3. 1. Ema Jirásková
 4. 1. Vojtěch Polák
  Jakub Málek
 5. 1. Emma Kaštánková
 8. 1. Matyáš Jirásko
  Tadeáš Jirásko
 9. 1. Vít Horváth
 10. 1.  Ema Kultová
 15. 1.  Štěpán Bernard
 16. 1. Veronika Kočí

 17. 1. Klára Havalcová
 21. 1.  Elena Wircińska
 23. 1.  Tobiáš  Kaufman
 29. 1.  Eliška Węgrzynová
 30. 1.  Pavel Janovič

V lednu 2009 byli oddáni:
9. 1.
Antonín Rejchrt Náchod
Pavla Lexová Náchod
30. 1.
Jakub Unger Náchod
Zuzana Moravcová Náchod

S rozumem a citem již 
9. ročník sluníčkového 
dne pro opuštěné děti 
a pěstounské rodiny

Nadační fond Rozum a Cit 
pořádá pod patronací 
paní Nadi Konvalinkové 
2. dubna již tradičně 
svoji celorepublikovou 
sbírku na podporu opuš-

těných dětí a pěstounských rodin. Do pro-
jektu „Sluníčkový den“ se v letošním roce 
zapojí na 1300 studentů – dobrovolníků 
ze středních škol z 52 měst České repub-
liky.

Prosím, nezůstaňte stranou a kupte si 
naše SLUNÍČKA –  kovovou placku, v ně-
kterých městech budou studenti nabízet 
keramické sluníčko nebo také magnet-
ku. Cena předmětu je 30 Kč. S Vaší po-
mocí v letoším roce budeme opět vyba-
vovat dětské pokoje pro děti přicházející 
z dětských domovů a jiných ústavů do 
náhradní rodiny. Pro handicapované děti 
nakupujeme zdravotnické, rehabilitační 
a výukové pomůcky, fi nancujeme dětem 
zájmové kroužky a pomáháme ke vzdě-
lávání, přispíváme Občanskému sdruže-
ní Rozum a Cit na odborné služby. Výtě-
žek Vás všech zůstává ve Vašem regionu. 
Již 12 let podporujeme na 470 pěstoun-
ských rodin v celé ČR. DĚTI PŘECE PAT-
ŘÍ DO RODINY. 

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE I VY. 
Více informací o nadačním fondu na-

leznete na www.rozumacit.cz. 
Marie Řezníková, 

ředitelka nadačního fondu

Neobvyklý literárně – hudební večer se 
uskutečnil v Městském divadle dr. Josefa 
Čížka v Náchodě ve středu 11. února 2009. 
Po mnoha letech jsme měli možnost sly-
šet večer s poezií, texty a hudbou pouze 
náchodských autorů. Pravda, doplněnou 
o vzácného hosta – již legendární Janu 
Koubkovou s jejím tříčlenným doprovo-
dem. Jejich vystoupení, přes bohatou jaz-
zovou tradici v Náchodě, bohužel, chybě-
la jazzově spontánnější reakce publika na 
špičkové profesionální pěvecké i instru-
mentální výkony. Kromě Jany Koubkové 
byli „kmotry“ CD Bar Babylon Hana Kopec-
ká, Ing. arch. Aleš Krtička, Doc. PhDr. Sta-
nislav Bohadlo, CSc., PhDr. Pavel Sonda, 
Tomáš Kačner a Mgr. Lydia Baštecká, kte-
rá celý večer svým typickým způsobem 
provázela a komentovala.

Skupina 6NaChodníku si již dobyla sil-
né posluchačské zázemí, o čem svědčil 
plný velký sál městského divadla. Pozor-
nost, kterou CD i jeho „křtu“ věnovala mé-
dia, svědčí o tom, že se jedná v regionu 
o opravdu pozoruhodný počin. V Mgr. Mi-
lanu Poutníkovi se objevil další kvalitní 

Ohlédnutí za „křtem“ 
prvního CD 6NaChodníku

básník, který se v dlouhé, slavné a počet-
né poetické tvorbě města, bohužel až na 
výjimky v současnosti opomíjené, jistě 
neztratí. Také zbývající texty, o které se 
podělili další dva autoři, a hudební zpra-
cování oslovují široké spektrum poslucha-
čů. Jak říká vysokoškolský pedagog, autor 
sleeve-note a „kmotr“ CD Doc. PhDr. Sta-
nislav Bohadlo, CSc.: „Písně působí kom-
paktně, jakoby je napsal jeden autor“. 
Zřejmě i to jim dodává působivost. 

Je jenom dobře, že se nemusíme stá-
le jen obracet do historie a pouze těžit 
z toho, co vytvořili naši předchůdci, ale 
že nyní máme opravdu autorský, náchod-
ský a velice vydařený projekt. Ukázalo se, 
že prezentace místní, současné a původ-
ní literární a hudební tvorby, je správným 
krokem, jak oslovit široké spektrum po-
sluchačů, včetně mladé generace. 

Nelze než popřát skupině 6NaChodní-
ku, aby jí vydržela tvůrčí invence a aby 
i nadále obohacovala kulturní život ne-
jen na Náchodsku.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D.

foto Vl. Balcar
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Účastnice letních olympijských her 
v Pekingu, naše úspěšná triatonistka Ven-
dula Frintová ukončila v loňském roce 
studium na Přírodovědné fakultě Univer-
zity Karlovy v Praze a získala magisterský 
titul v oboru antropologie a genetiky. Ob-
držela rovněž rektorské vyznamenání UK 
Praha za zásluhy o český sport a vynikají-
cí studijní výsledky.

Naší vynikající reprezentantce z Nácho-
da srdečně blahopřejeme a přejeme hodně 
zdraví a úspěchů v další sportovní i pro-
fesní kariéře!

Dobrá zpráva

Neobvyklé masky z karimatkovi-
ny a zbytků textilu si vyrobili za pomo-
ci maminek a paní učitelky malí pacienti 

Maskovaná parta „strašila“ 
sestřičky aneb pobyt v nemocnici nemusí být nudný

na ORL oddělení Oblastní nemocnice v Ná-
chodě (viz foto).              Lenka Borůvková, 

ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě

Občanské sdružení 
Náchodská Prima se-
zóna pomalu připravu-

je své tradiční kulturní 
akce. Zveme Vás, abyste se zapojili. 

Malá Prima sezóna je soutěž pro děti ze 
základních a mateřských škol ve výtvar-
ném a literárním oboru (dle věku). V le-
tošním roce jsme vybrali pohádková té-
mata:

–  Svět pohádek
–  Svět fantazie
–  Kniha přítel člověka
–  Čteme s mámou, tátou, 
 babičkou i dědou

Propozice soutěže a další informace na-
jdete na www.primasezona.cz v sekci ke 
stažení. Vyvrcholení celé soutěže a vyhlá-
šení výsledků proběhne v květnu v rámci 
programu Náchodské Prima sezóny, lépe 
řečeno Malé Prima sezóny. Děti se mo-
hou zapojit prostřednictvím školky, ško-
ly, družiny, kroužku. V případě, že se ško-
la neúčastní, můžete práci donést či zaslat 
na naši adresu – Masarykovo nám. 1, Ná-
chod (Klub Pranýř). Na oceněné práce če-
kají zajímavé ceny!

Zapojte se! Zapojili jsme se také do projektu Celé 
Česko čte dětem a v nejbližší době můžete 
očekávat nejrůznější „čtecí akce“ a soutě-
že věnované tomuto celostátnímu projek-
tu. Pro tento projekt hledáme dobrovolní-
ky z řad veřejnosti, kteří by chtěli přispět 
a nějakého čtení se zúčastnit. Případnou 
nabídku spolupráce můžete adresovat na 
e-mail: primasezona@seznam.cz či tel. 
+420 604 384 283 – Petra Němcová.

Chystáme samozřejmě i studentský fes-
tival Náchodská Prima sezóna, jeho již 12. 
ročník a festival komorní hudby Camera-
ta Nova Náchod 39. ročník a mnoho dal-
ších aktivit, proto sledujte naše webové 
stránky.

Těšíme se na shledání s Vámi.

Pro kalendářní rok 2009 zůstává v plat-
nosti obecně závazná vyhláška č. 2/2007 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, která stanovuje sazbu místního 
poplatku za komunální odpad na částku 
500 Kč za osobu. 

Při platbě ročního poplatku do 31. 3. 
2009 získáte stejně jako v loňském roce 
slevu 10 % ze základní sazby, můžete tedy 
zaplatit jen 450 Kč. 

Nejpozději musí být poplatek uhrazen 
do 30. 9. 2009. Od 1. 10. 2009 bude neu-
hrazený poplatek navýšen o 50 %. 

Jak poplatek uhradit? 
– bezhotovostním převodem na účet 
č. 19337551/0100 vedený u Komerční ban-
ky, a. s., variabilní symbol – rodné čís-
lo poplatníka, specifi cký symbol – číslo 
domu, 
– složenkou 
– nebo hotově na Městském úřadu v Ná-
chodě na adrese Němcové 2020 (vedle po-
likliniky) – v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 
14.00 hodin, v pondělí a ve středu od 8.00 
do 17.00 hodin.

pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy 
Náchod si Vás dovoluje pozvat
na den otevřených dveří
dne 3. 4. 2009 od 9.00 hod.

Najdete nás v Hálkově ulici č. 432.

Poplatek za odpad 
na rok 2009 
– v březnu poslední 
šance uplatnit slevu 10 %!

Psychologická poradna
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Březnová výročí
V březnu začíná jaro, probouzí se 

po zimním útlumu v přírodě znovu ži-
vot a mnozí také slaví své narozeniny. 
K nim tu rád blahopřeji dvěma svým 
někdejším studentkám. Dne 6. břez-
na 1949 se v Náchodě narodila „Hro-
novačka“ PhDr. Eva Koudelková (roz. 
Mikešová), vysokoškolská učitelka pů-
sobící v Liberci, která ve svém naklada-
telství Bor vydala už řádku záslužných 
knížek se vztahem k našemu regionu. 
O pět dní mladší je další dáma žijící ži-
vot s knihami, Mgr. Marie Sobotková 
(roz. Nývltová), celoživotní pracovnice 
a pak ředitelka zdejší knihovny.

Před 100 lety, dne 10. března 1909, 
se ve Velkém Dřevíči narodil pediatr 
MUDr. Vratislav Švorčík. Jeho záslu-
hou vzniklo roku 1947 v náchodské ne-
mocnici samostatné dětské oddělení, 
které jako primář úspěšně řídil až do 
svého politickými poměry vynucené-
ho odchodu v roce 1959.

Před 115 lety, 15. března 1894 se 
v domě na náchodském náměstí na-
rodila v rodině Johnových dcera Mi-
roslava – Sláva Vorlová, jedna z mála 
hudebních skladatelek. Byla připome-
nuta loni na podzim večerem k 35. vý-
ročí úmrtí. Jako děvče byla spolu se 
svou maminkou členkou náchodské-
ho pěveckého sboru Hron. Na domě 
v sousedství jejího rodného domu ji 
připomíná busta, dílo Jindřicha Rou-
bíčka. 

V roce 1869 vznikl v Náchodě sa-
mostatný ženský pěvecký sbor, kte-
rý si dal jméno Libuše. Před 120 lety, 
v březnu 1889 splynul se sborem muž-
ským, smíšenému sboru bylo ponechá-
no jméno Hron.

Poslední březnový den v roce 1804 
se narodil významný obrozenecký 
kněz P. J. K. Rojek, jehož působištěm 
bylo Nové Město n. Met. Tam se má-
lem narodil Bedřich Smetana, ale dne 
2. března 1824 byla jeho maminka už 
v Litomyšli. Smetanova díla znějí ze-
jména při různých slavnostních pří-
ležitostech i u nás. V roce 1874 se 
7. března narodil sochař Quido Ko-
cián, mj. tvůrce pozoruhodného po-
mníku „Myslivce“, který na Vysokově 
připomíná bitvu z roku 1866. Nerea-
lizován zůstal jeho návrh na pomník 
pro Ratibořice. Na 28. březen připadá 
110. výročí narození spisovatele Kar-
la Konráda, který pobýval za protek-
torátu v lázních Bělovsi a oslavil pak 
Náchod v knize Na černé hodince. 
Před šedesáti lety 29. března 1949 ze-
mřel náchodský rodák, herec a režisér 
Václav Vaňátko. Hrával v někdejším 
Burianově D 34. Narodil se 17. srpna 
1904.                                                (AF)foto Vl. Balcar

Rok 1968 byl bohatý na sázení lip jako 
symbolu svobody. Jeden z těchto mla-
dých stromků byl zasazen na sklonku léta 
roku 1968 také u nově postavené hasičské 
zbrojnice v Bělovsi. Bohužel, lípa byla už 
jako vzrostlá zasažena bleskem, zaschla 
a proto byla v roce 2005 zasazena nová. 
Snímek pochází ze slavnostního shromáž-
dění občanů v roce 1968. Projev tehdy pro-
nesl ředitel běloveské Základní školy Jaro-
mír Kočvar. To už ale prosakovaly náznaky 
normalizace, účast mu byla vytýkána 
a později byl zbaven funkce ředitele.

Lípy vůbec zaujímaly v naší historii 
významné místo. Na křižovatce „U kříž-
ku“ na Kladské ulici stávaly dvě mohut-
né lípy, po nichž získala jméno kdysi vy-
hlášená hospoda „U dvou lip“. Důvod ani 
čas zasazení se v písemnostech ani vzpo-
mínkách pamětníků bohužel nezachoval. 
Za zmínku stojí vysázení dvou lip v roce 
1832 po stranách sousoší Svaté Trojice 
u fotbalového hřiště jako výraz poděko-
vání za skončení morové epidemie. Stro-
my dnes dosahují úctyhodných téměř 30 
metrů. Dále místní hasiči zasadili lípu 
v roce 1898 po výstavbě hasičské zbroj-
nice. Radost ze získání svobody po první 

Stromy – lípy

světové válce byla s velkou slávou vyjád-
řena v roce 1919 zasazením Lípy svobo-
dy v malém parčíku před dolním beto-
novým mostem. Vzrostlý strom však byl 
v 60. letech zasažen bleskem a musel být 
odstraněn. Taktéž u horního mostu byla 
v roce 1933 zasazena lípa na počest ná-
vštěvy dr. Antonína Švehly, předsedy Ag-
rární strany, v návaznosti na činnost Sel-
ské jízdy. U paty stromu byla zakopána 
schránka s významnými dobovými doku-
menty.        A. S.
Pozn. red. V únorovém čísle na straně 8 byl 
v článku o lípách chybně uveden popis při-
ložené fotografi e. Tato lípa byla vysazena 
v Tyršově ulici, přibližně v místech, kde dnes 
stojí autobusová zastávka před fi nančním 
úřadem (v pozadí je dům čp. 202), nikoli jak 
bylo uvedeno před gymnáziem. Děkujeme 
všem všímavým čtenářům za upozornění. 

Je jím od 
roku 2000 stále 
obdivuhodně 
aktivní letošní 
sedmdesátník 
Antonín Samek. 
Narodil se sice 
v Náchodě, ale 
v Bělovsi prožil 
dětství a mlá-
dí a po více než 

dvacetiletém intermezzu se sem znovu 
v roce 1992 s manželkou vrátil do domku 
po svých rodičích. Jeho profesní život je od 
začátku do konce spojen s náchodskou Ru-
benou. Pro tento podnik se vyučil guma-
řem a poté vystudoval Střední průmyslo-
vou školu v Hradci Králové. Po vojně pak 
nastoupil do Rubeny jako mistr odborné-
ho výcviku a řadu let působil v oblasti pří-
pravy učňů a nových pracovníků, pro kte-
ré sepsal i příručku technického minima. 
V roce 1973 na vlastní žádost přešel na po-
zici dělníka, v níž pracoval až do důchodu. 
V Bělovsi se již v mládí věnoval kulturním 
aktivitám. Hrál zde loutkové divadlo, pů-
sobil jako začínající lidový hudebník a or-
ganizoval estrádní pořady a taneční zá-
bavy při místní organizaci ČSPO. Aktivně 
vystupoval i s různými náchodskými hu-
debními skupinami jako hráč na kytaru 
a na basu. Protože pan Samek nedovede 
zahálet a vždy se zajímal o historii i sou-
časnost Bělovse, sám se nabídl, že se ujme 

Kronikářem v Bělovsi
psaní obecní kroniky. Když zjistil, že před-
chozí kronikář skončil v březnu 1950, ne-
dalo mu to a pokusil se následujících 50 
let zdokumentovat z dostupných úředních 
i soukromých zdrojů. Podařilo se a Anto-
nín Samek, nejenže úspěšně zahájil svoji 
kariéru kronikáře obsáhlým retrospektiv-
ním zápisem, ale zužitkoval získané infor-
mace i pro sepsání knihy, které dal název 
„Vzpomínky na Běloves“. Tak odstartova-
la jeho publikační činnost zahrnující jak 
občasné novinové články, tak i v rych-
lém časovém sledu vydané další knižní 
tituly „Běloveské události roku 1945 oči-
ma svědků“, „Ještě něco z běloveské histo-
rie“ a „Ve víru hudby a tance“. Za posled-
ně jmenovanou publikaci obdržel kulturní 
cenu města Náchoda za rok 2004. Ke své-
mu kronikářství dodává: „Sbírání informací 
o Bělovsi mě baví a snažím se i fotografi cky 
zachytit všechny změny pro budoucí zájem-
ce. Vyzvídáním jsem si nadělal i nějaké ne-
přátele, ale to beru jako nutné zlo.“ Já musím 
dodat, že pan Samek koná pro svoji obec 
velké dobro. Kromě kroniky je totiž také 
autorem několika výstav a organizátorem 
různých pamětních akcí. Nedávno to byla 
třeba oslava 110 let založení místního So-
kola. K jeho letošnímu osobnímu jubileu 
mu předem přeji hodně sil a vytrvalosti 
při zachycování běloveského dění.

 Lydia Baštecká, 
předsedkyně letopisecké komise 
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3. Náměstí (část III) 

Náchodské hostince, hotely a vinárny

Cestu po hostincích na náchodském náměstí zakončíme na 
jeho jižní straně. V místě dnešního poštovního úřadu stával 
vedle původní staré pošty ubytovací hostinec, později ho-

tel, U slunce. Několik zpráv o něm máme již ze začátku 19. sto-
letí v souvislosti s napoleonskými válkami. V roce 1809 v něm 
byla načas zřízena krejčovská dílna, v níž se narychlo šily uni-
formy pro vojenský oddíl brunšvického vévody, tzv. černou le-
gii, a roku 1813 se tu zastavil dokonce sám ruský car Alexandr se 
svým doprovodem. Po požáru roku 1837, kterému padla za oběť 
téměř celá jižní strana náměstí, byl původně jednopatrový dům 
zvýšen o druhé patro a zároveň byly zazděny podsíně. Mezi okna 
druhého patra bylo umístěno velké pozlacené slunce jako sym-
bol jména hostince. U slunce s oblibou pořádala svá slavnostní 
posezení náchodská městská rada, ve velkém sále se konávaly 
plesy a merendy a začátkem 20. století pravidelné koncerty vo-
jenských kapel z Hradce Králové. Za hostinského Adolfa Nováka 
nabízel v roce 1893 hotel ubytování v šestnácti pokojích s třice-
ti postelemi v ceně od 1,20 do 2 korun podle vybavení a polohy 
a třikrát denně dopravu do České Skalice a zpět. Po první světo-
vé válce hotel již nefungoval a v provozu zůstala pouze kavárna 
v přízemí. Z ní se pak ve dvacátých letech stala prodejna textil-
ního družstva legionářů.

Tam, kde je dnes pivnice Tunel, býval hostinec Jaroslava Ti-
chého. Tedy hostinec je označení snad až příliš nadnesené. Tichý 
byl především obchodník, který v roce 1884 získal i hostinskou 
koncesi a v širokém průjezdu do dvora svého domu ji provozo-
val. Do průjezdu vestavěl jakousi dřevěnou místnost s výčepním 
pultem a několika málo stoly pro hosty. V prostoru mezi vraty 
průjezdu a výčepem se skladovaly prázdné sudy, kuchyně a so-
ciální zařízení byly ve dvoře. Čepovalo se zde pivo a nalévala ko-
řalka, někdy i rum, atmosféra přitahovala zejména návštěvníky 
z chudších vrstev. Koncem dvacátých let 20. století byla celá bu-
dova přestavěna a z průjezdu vznikl dlouhý klenutý lokál. Jeho 
klenba připomínala železniční tunel, a to dalo hostinci či pivni-

ci pozdější jméno. Nicméně v adresářích z roku 1902, ale ještě 
i z roku 1935, fi guruje hostinec pod názvem V Kečkemetu nebo 
jen Kečkemet. Traduje se, že to je lidové označení, ale odkud se 
vzalo, jsem se nedopátrala. Podnik má několik zvláštností. Jed-
nou z nich je výzdoba interiéru. Akademický malíř Emil Tylš, 
který zde byl častým hostem, nakreslil přímo na stěny lokálu 
osm obrazů starého Náchoda a v průčelí ve výklenku byl umís-
těn jeho obraz malovaný z vyhlídky pod zámkem. Obrazy hod-
ně trpěly kouřem a časem ztmavly, nepomohlo ani přelakování. 
První jejich obnovu provedl ještě Tylš sám, podruhé je opravo-
val Karel Šafář, který přidal i své vlastní kresby. Druhou zají-
mavostí je velká skupina věrných stálých hostů, kteří projevu-
jí o svůj podnik až dojemnou péči. Před několika lety, když byla 
existence pivnice ohrožena, založili Spolek pro záchranu Tune-
lu a v novinách Echo publikovali celý seriál článků s názvem 
Lesk a bída pivnice Tunel, v němž se čtenáři mohli podrobně se-
známit především s novodobou historií pohostinství i se jmény 
a působením všech nájemců a provozovatelů. Dokonce i na in-
ternetu naleznete dnes stránky „štamgastů“ této stále populár-
ní náchodské pivnice.

Ještě bychom mohli zmínit Panoramu. Přestože na vývěsní ta-
buli je inzerován i bufet a v patře je restaurace se salonkem, Ná-
choďáci znají Panoramu především jako denní vinárnu. Vznik-
la jako součást nejlepšího náchodského lahůdkářského obchodu 
a za svoji oblibu vděčila původně obchodnímu příručímu, pozdě-
ji vinárníkovi Rudolfu Šoulovi. Zajímavá je historie jejího názvu. 
Po první světové válce se do Náchoda přistěhovali dva váleční 
invalidé, pánové Pultr a Pešek, a v rohu náměstí otevřeli trafi ku, 
kde vedle tabáku prodávali i sladkosti. Byli podnikaví a časem 
zavedli ve svém obchodě technickou novinku – skutečnou pano-
ramu s prohlížením diapozitivů – a nade dveře pak pověsili no-
vou fi rmu. Konkurenci s biografem nevydržela, ale název zůstal 
pozdějšímu lahůdkářství i denní vinárně a udržel se dodnes. 

Mgr. Lydia Baštecká  
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Mezi Sborem dobrovolných hasičů Ná-
chod a polskými dobrovolnými hasiči 
OSP Czermna (Kudowa Zdrój) se udržu-
je dlouholetá vzájemná spolupráce. Sbo-
ry se vzájemně navštěvují, pořádají spo-
lečná posezení, sportovní utkání a další 
kulturní činnosti. Město Náchod a Kudo-
wa Zdrój spolu již dříve uzavřeli smlouvu, 
která upravuje možnost zásahu Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Náchod (JSDH) 
v případě potřeby i v nedalekém Polsku. 
Díky této dlouhodobé spolupráci mohlo 
město Náchod požádat o dotaci z „Euro-
regionu Glacensis“ v rámci mikroprojek-
tu Spolupráce Sboru dobrovolných hasičů 
Náchod–Hronov–Kudowa Zdrój. Součás-
tí mikroprojektu bude společné náměto-
vé cvičení českých a polských hasičů, den 
otevřených dveří s výstavou hasičské tech-
niky a pracovní schůzky, které povedou ke 
zlepšení koordinace při společných zása-
zích dvou českých a polské JSDH a JPO. Ná-
mětová cvičení se budou každoročně opa-
kovat i s nově pořízenou technikou.

O dotaci bylo požádáno v prosinci mi-
nulého roku. Dotace se vztahuje rovněž 
na zlepšení materiálního vybavení Jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů Náchod, je-
jímž zřizovatelem je město Náchod. Jedná 
se o modernizaci výstroje a vybavení Sbo-
ru dobrovolných hasičů v Náchodě, které 
zkvalitní a urychlí případný zásah SDH 
na obou stranách hranice ve spolupráci se 
Straži požarnou Kudowa-Czermna. 

V únoru tohoto roku byla dotace schvá-
lena ve výši 18 485,58 EUR. 

Hasiči z  dotace zakoupí záchranářský 
člun pro zásah na vodě, norné stěny za-
chycující ropné látky na vodní hladině 
a další vybavení pro zásahy tohoto dru-
hu. Mezi nejrozšířenější události, u kte-
rých jednotka zasahuje, jsou požáry vše-
ho druhu. Jednotce ve vybavení chybí 
přetlakový ventilátor využívaný téměř 
u všech požárů v uzavřených prostorách. 
Díky této dotaci bude pořízen. Zakoupí 
se záchranná vakuová matrace a vyvádě-
cí dýchací přístroje, které slouží k bezpeč-
né záchraně evakuovaných osob. Budou 
také zakoupeny zásahové obleky Fireman 

a bezpečnostní opasky. Jedná se o oble-
ky se sníženou hořlavostí zajišťující bez-
pečnost hasičů proti popálení při požáru. 
Mezi další pořízený materiál bude patřit 
nové plovoucí čerpadlo, motorová pila, 
hadice, sekery a další drobné vybavení, 
které dosluhuje případně ještě nebylo po-
řízeno. 

Velitel jednotky Tomáš Kavan chce za-
jistit, co nejvyšší bezpečnost hasičů při 
zásahu zakoupením nové a modernější 
výstroje. Při založení jednotky 1999 byly 
pořízeny ochranné přilby, které byly již 
používány v jiné jednotce. Tyto přilby je 
nutné obměnit. Během desetileté činnos-
ti jednotky dosluhuje hasičům zásahová 
obuv, která z velké části dosud také neby-
la obnovena a je nutná její výměna.

Nové vybavení bude zajišťovat ještě 
větší akceschopnost a samostatnost jed-
notky. Možnost prvotního zásahu, bez 
nutnosti čekat na vybavení Hasičského 
záchranného sboru a dalších okolních 
sborů. 

Pokud se chcete také stát náchodským 
hasičem, pomáhat lidem v nouzi, zastavte 
se v domě hasičů v Hurdálkově ulici a tam 
Vám sdělíme podrobnosti. Podmínkou je 
dovršení plnoletosti, dobrý zdravotní stav 
a ochota obětovat nějaký svůj volný čas 
ve prospěch dobré věci. Veškerá činnost 
jednotky je prováděna dobrovolně, bez 
nároku na odměnu. Jedinou odměnou je 
pocit z dobře odvedené práce a někdy i po-
děkování a uznání od lidí, kterým jsme 
pomohli.

V měsíci květnu připravujeme pro děti 
a veřejnost výstavu historické hasičské 
techniky s ukázkami, prohlídkou hasič-
ské zbrojnice a vybavení.

Chceme poděkovat městu Náchodu za 
podporu v naší činnosti. Nadále se bu-
deme snažit co nejlépe pomáhat lidem 
v nouzi a dokázat, že se náchodští hasi-
či neztratí mezi ostatními a jsou schopni 
za použití moderní techniky uskutečňo-
vat zásahy společně s polskými hasiči na 
obou stranách hranice. 

JSDH Náchod
www.hasici-nachod.eu

Náchodští hasiči získají díky 
mezinárodní spolupráci nové vybavení Na Lipí, Jizbici a Dobrošov 

jezdí od února Po–St–Pá
Místo: Náves – Lipí
čas: 13.30–14.30 (Jizbice 14.45–15.15, 
Dobrošov 15.30–16.00)
Sortiment: chleba, rohlíky, bagety i bale-
né (pečivo různé), lahůdky. 
Dle dohody připraví nákup 
do tašky na přání zákazníka.
CO DNES NEMÁME 
TO VÁM DALŠÍ ZÁVOZ DODÁME!!!
Váš prodejce Jarda
Telefonní číslo: 777 608 165

Pojízdná prodejna MARTA

na obsazení nájemního bytu v domě 
č. p. 348, ul. Francouzská – volný byt
č. 7, vel. 1+1 v 3. podlaží o výměře 
51,34 m²

Přidělení bytu do nájmu bude uskuteč-
něno uzavřením smlouvy o nájmu bytu 
na dobu 6 měsíců se závazkem platnost 
smlouvy opakovaně prodlužovat, jest-
liže nájemce bude řádně plnit své po-
vinnosti ze smlouvy vyplývající.
Minimální výše nájemného 50,68 
Kč/m², uzavření kauční smlouvy na 
20 000 Kč.
Výběrového řízení se mohou zúčast-
nit občané států Evropské unie starší 
18 let, kteří mají trvalý pobyt na úze-
mí města Náchoda nepřetržitě po dobu 
posledních pěti let nebo mají zaměst-
nání na území města Náchoda po dobu 
nejméně jednoho roku. Zájemci mohou 
mít sjednanou nájemní smlouvu k jiné-
mu obecnímu bytu, v případě přiděle-
ní nového bytu na základě výběrového 
řízení bezodkladně stávající byt ode-
vzdají Městu Náchod.
  
Základním kritériem pro posuzování 
nabídek je především výše nájemného 
a doložení schopnosti nájemné platit.
Termín ukončení přihlášek do výběro-
vého řízení: 13. 3. 2009 do 13.00 hod.
Oznámení výsledku vybraným zájem-
cům: 20. 3. 2009.

Přihlášku do výběrového řízení, ob-
sahující všechny náležitosti, doručte 
v uzavřené obálce v určeném termínu 
na adresu Město Náchod, bytové oddě-
lení. Obálku v levé horním rohu označ-
te: Výběrové řízení – nájemní byt čp. 
348/7 – neotvírat.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmít-
nout všechny nabídky, případně upřes-
nit podmínky výběrového řízení nebo 
výběrové řízení zrušit.

Město Náchod
vyhlašuje výběrové řízení

Tento projekt je spolufi nancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis
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Na Reprezentačním plese města Náchoda a Pivovaru Náchod 
a. s., který se konal v sobotu 21. února v Městském divadle dr. Jo-
sefa Čížka, byly již tradičně uděleny ceny Kulturní a sportovní 
nadace města Náchoda.

Cenu Kulturní a sportovní nadace 
v oblasti sportu za rok 2008 získala 
Mgr. Běla Hlaváčková

Narodila se v roce 1976 v Náchodě a již od svých devíti let je 
členkou plaveckého klubu TJ Delfín Náchod. Je vdaná a má syna 
Honzíka. 

V loňském roce se zúčastnila Paralympijských her v Pekingu. 
V plaveckých disciplínách získala 2x zlato, 1x stříbro a 1x bronz. 
Běla Hlaváčková drží světový rekord na 50metrové trati znak, 
který zaplavala na světovém šampionátu v roce 2002. Ve své pa-
rádní disciplíně pak přidala zisk titulu mistryně světa i v roce 
2006 v jihoafrickém Durbanu. V roce 2004 v Aténách dokázala, 
stejně jako v roce 2008 v Pekingu, vyhrát paralympijský závod. 

 
Cenu Kulturní a sportovní nadace 
v oblasti kultury za rok 2008 získali: 
Komorní orchestr Slávy Vorlové

V dlouhé hudební historii města vznikala a zase zanikala 
různá amatérská hudební uskupení. I ta se snažila obohaco-
vat hudební život města. Na podzim před 35 lety se ustavil sic 
amatérský, ale stabilní komorní orchestr, který si dal po smrti 
náchodské rodačky, hudební skladatelky Slávy Vorlové do štítu 
její jméno. V souvislosti s orchestrem se zrodil i festival Camera-
ta nova Náchod. Jednou ze zásluh komorního orchestru je uvá-
dění skladeb, které ležely zapomenuty v chrámových či zámec-

kých archivech. Hlavní podíl na celé této činnosti má umělecký 
vedoucí a dirigent souboru Jindřich Roubíček. 

Zakládajícími členy Komorního orchestru Slávy Vorlové 
jsou: umělecký vedoucí a dirigent orchestru Jindřich Roubíček, 
MUDr. Vratislav Přibyl, prof. Eduard Suchánek, Miloš Machá-
ček.

Díky jejich obětavosti i řady dalších, díky nadšení všech před-
chůdců, závidí Náchodu hudební život i města větší.

Loutková scéna „Dětem pro radost“ 
při příležitosti 55. výročí založení souboru 

Soubor má za sebou již 55 let nepřetržité činnosti. Byl zalo-
žen na podzim v roce 1953 několika nadšenci na čele s p. Mirkem 
Klicperou, který následně stál – co by principál – v čele souboru 
plných 28 let. Zřizovatelem byl až do roku 1998 náchodský pod-
nik Rubena. Od roku 2000 provozují loutkáři svoji činnost v pro-
najatých prostorách náchodské Sokolovny a tam lze také pravi-
delně každou sobotu zhlédnout jejich představení.

Ročně odehraje soubor Dětem pro radost 40–50 představe-
ní, jak na domovské scéně, tak v rámci zájezdových předsta-
vení do blízkého i vzdálenějšího okolí, která zhlédne více než 
2500 diváků.

Na počest 55. výročí od založení pak v prosinci 2008 a lednu 
2009 loutkáři upravili, nastudovali a uvedli pro starší děti a do-
spělé klasickou Jiráskovu „Lucernu“ v provedení s marioneto-
vými loutkami.

Stávajícím principálem je odchovanec souboru Dan Šárka. Spo-
lu s ním tvoří aktivní část souboru dalších 10–15 členů, z nichž 
někteří jsou jeho členy více než 30 nebo 40 let.

Ceny kulturní a sportovní nadace za rok 2008

Neděle 1. 3. 10.00 dorost Náchod – Hazlov
 1. 3.  10.00 dorostenky Náchod – Jičín      
Pátek 6. 3. 17.00 Divize Náchod – Pardubice
 6. 3. 19.30 V. soutěž Náchod – Pardubice „C“
Sobota 7. 3. 9.00 3. liga ženy Náchod – Kroměříž
 7. 3. 11.00 1. liga ženy  Náchod – Blansko
 7. 3. 15.00 1. liga muži Náchod – Č.Třebová
Neděle 8. 3. 10.00 2. liga dor. Náchod – Rybník
Sobota 21. 3. 10.00 3. liga Č. Kostelec – M. Boleslav
 21. 3. 14.30 3. liga Náchod – Liberec
Neděle 22. 3. 10.00 2. liga dor. Náchod – Dobruška
Pátek 27. 3.  17.00 Divize Náchod – Rybník
 27. 3. 19.00 V. soutěž Náchod – Smiřice „C“
Sobota 28. 3. 12.00 3. liga ženy Náchod – Luhačovice
 28. 3. 15.00 1. liga muži Náchod – Dačice

SPORT – program na kuželně březen
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Starosta města Kłodzko předal ve 
středu 4. února 2009 ocenění lidem, kte-
ří se v předchozím roce výrazně podíle-
li na rozvoji města Kłodzko. Celá atmo-
sféra měla motto: „Co děláme pro jiné je 

Kłodzká Esa tím, co je opravdu třeba dělat.“ Mezi dva-
ceti oceněnými byl tentokrát i český zá-
stupce. Sošku „As Kłodzki 2009“ (Klodzké 
Eso 2009) převzal z rukou starosty města 
ředitel náchodského jednatelství Krajské 
hospodářské komory František Molík. Při 
předávání klodzký starosta ocenil spolu-
práci s hospodářskou sférou, ale rovněž se 
samosprávami, neziskovými organizace-
mi, školami apod. Dále zdůraznil fakt, kdy 
si mnozí uvědomují, že podnikatelé mají 
svoji samosprávu, je především zásluha 
pana Molíka. Jsem velmi rád, že mohu ve-
řejnost informovat o tomto ocenění, které 
je výrazem každodenní práce pana Molíka 
na sbližování polského a českého prostoru 
a odstraňování bariér v podnikání, pohy-
bu osob, zboží a služeb, ve společenských 
vztazích. Hranice mezi oběma státy v Ev-
ropě bez hranic bohužel stále existují. Ti, 
kteří v pohraničí nežijí, to však nevědí. Od 
Baltu k Atlantiku se dnes dostane každý 
občan Evropské unie bez problémů. Z čes-
ké pohraniční vesnice do polské na druhé 
straně „hranice“ však nikoliv. 

Stanislav Sedláček
předseda Krajské hospodářské komory

Díky projektu podporovaného Evrop-
skou unií a Královéhradeckým krajem se 
turistická oblast Kladské pomezí účast-
nila po dobu pěti dní německého  vele-
trhu cestovního ruchu Reisen. Veletrh se 
konal v termínu 4.–8. února v severoně-
meckém městě Hamburk. Návštěvníci se 

Kladské pomezí 
v Hamburku

nejvíce zajímali o možnosti ubytování, 
přírodní zajímavosti a válečnou historii 
z roku 1866. Největší pozornost a zájem 
si získaly Adršpašské skály. Ve společné 
expozici České republiky vystavovalo pět 
krajů, město Jablonec nad Nisou a čty-
ři soukromé subjekty. Kladské pomezí se 
prezentovalo společně s turistickým regi-
onem Krkonoše a Královéhradeckým kra-
jem. Obecně prospěšná společnost Branka 
byla vybrána jako koordinátor projektu 
„Cílená prezentace a propagace Králové-
hradeckého kraje“ pro oblast Kladského 
pomezí. V letošním roce se ještě účastní 
veletrhů v Mnichově a Budapešti. Součás-
tí dvouletého projektu je kromě účasti na 
zahraničních veletrzích cestovního ruchu 
také vydání šesti tematických brožur, in-
zerce, propagace v krajských městech for-
mou infovláčku, pořádání poznávacích 
cest pro novináře či zástupce cestovních 
kanceláří a jiné akce k propagaci cestov-
ního ruchu. 

Markéta Venclová, Branka, o. p. s.

Branka, o. p. s., se podílí na přípravě 
brožury „Gastronomie a tradiční výrob-
ky v Královéhradeckém kraji“, která je 
součástí rozsáhlého projektu. Vyrábí Vaše 
fi rma tradiční regionální výrobky nebo 
potraviny, pořádáte zajímavou akci zamě-
řenou na tradiční produkci a zároveň síd-
líte v turistickém regionu Kladské pomezí? 
Ozvěte se nám. Budete mít možnost pre-
zentovat své výrobky v propagačním ma-
teriálu Královéhradeckého kraje. Chcete se 
podělit o kuchařský recept na regionální 

Výzva pro podnikatele
Propagace regionálních výrobků a specialit

specialitu, pošlete nám jej. Termín k zaslá-
ní přihlášek je do pátku 6. 3. 2009. Kontakt: 
Branka, o. p. s., Masarykovo nám. 1, 547 01 
Náchod, e-mail: venclova@kladskepomezi.
cz. Brožura se plánuje vydat ve čtyřech ja-
zykových mutacích v nákladu 30 000 kusů 
a bude sloužit jako nabídka volnočasových 
aktivit pro návštěvníky a turisty regionu. 
Zdarma bude k dostání v informačních 
centrech a na domácích i zahraničních ve-
letrzích cestovního ruchu.

M. Venclová
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Návštěvníci výstavy nás našli ve zbru-
su nové expozici Královéhradeckého kra-
je pod nejvyšší horou regionu – Sněžkou, 
která byla hlavním motivem letošního roč-
níku veletrhu turistických možností Re-
giountour v Brně. Prezentace Kladského 
pomezí zahrnovala celkem 11 měst, obcí 
a svazků obcí a jako každoročně nechyběl 
ani náchodský pivovar Primátor. V letoš-
ním roce se na výbornou zhostilo doplň-
kového programu město Hronov. Na pódiu 
pravidelně vystupovali herci ochotnického 
souboru Jiráskova divadla, prostor byl dán 
i hronovským fi rmám s krátkými reklam-
ními spoty, dále probíhala soutěžní anke-
ta, kde byli připomenuti slavní hronovští 
rodáci a ukázky promítání z festivalu ama-
térského divadla – Jiráskův Hronov. 

Kladské pomezí se představilo 
na veletrhu Regiontour

Dle předběžné závěrečné zprávy BVV se 
Regiontour Brno 2009 zúčastnilo 1270 vy-
stavovatelů ze 31 zemí na ploše 12 500 m². 
Zvýšil se mezinárodní kredit veletrhů, 
o 33 % vzrostla účast vystavovatelů 
z okolních zemí. Výrazně se zvýšil také 
zájem zahraničních návštěvníků, kterých 
se v prvních třech dnech zaregistrovalo 
2258 (v roce 2008 za čtyři dny 1030). 

Velký zájem v naší expozici byl o atrak-
tivní místa a cyklotrasy našeho regionu.

Chceme přilákat ještě více turistů do 
naší oblasti, posílili jsme vztahy s ostat-
ními subjekty cestovního ruchu a získali 
inspirace pro nové projekty. 

Domnívám se, že letošní Regiontour 
splnil pro Kladské pomezí svůj účel.

Marcela Štěpánková, Branka, o. p. s., Náchod 



E K O u t e k
V poslední době se ve sdělovacích pro-

středcích několikrát objevily informa-
ce o tom, že třídění komunálního odpa-
du v domácnostech se stává ekonomicky 
nevýhodné, neboť odběratelské fi rmy ješ-
tě vloni dodavateli za vytříděné komodi-
ty platily a dnes naopak ten, kdo vytřídí, 
ještě za odvoz zaplatí. Závěr z takových 
zpráv si každý učinil jediný: třídění odpa-
dů nemá smysl…

Je tomu ale právě naopak. Třídění je 
nezbytné, nemáme-li platit za odpady až 
čtyřnásobně více v porovnání s částkami 
současnými. Jak je to možné? Autorizo-
vaná obalová společnost Ekokom totiž 
nabízí obcím za vytřídění papíru, plas-
tů, kovů, skla a nápojových kartonů fi -
nanční odměnu, která dnes může na-
hradit náklady za odvoz a další využití 
vytříděných komodit a ještě obci – např. 
v případě plastů – nemalá částka zbude. 
Zatímco za odvoz a uložení jedné nevytří-
děné tuny odpadu zaplatí město Náchod 
na skládce v průměru kolem 2400 Kč/t, 
za tunu plastů dnes dá odběratelské fi r-
mě sice cca 1500 Kč + dopravné, ale zpět 
od EKOKOMU dostane úměrně tomu, jak 
občané plasty vytřídí. Např. při výtěžnos-
ti třídění nad 41 kg/na jednoho obyvate-
le (počítáno ze všech tříděných komodit 
– v roce 2008 jsme se v Náchodě v prů-

Třídit odpady se vyplatí!
měru dostali především díky značnému 
množství vytříděného papíru k číslu 35 
kg/obyv.), by mohlo město obdržet v letoš-
ním roce až 5810 Kč na každou tunu! Za 
stejných podmínek lze od Ekonomu zís-
kat za vytříděný papír až 240 Kč/t. Tím 
momentálně město sice nepokryje nákla-
dy spojené s odvozem této komodity, ale 
podstatně sníží výdaje, pokud by papír 
netřídilo a odváželo ho na skládku. 

Platí tedy stále: Třídit odpady se vyplatí!
Zavedení motivace k třídění odpadů 

přímo v domácnostech se jeví stále jako 
nutnost. Dnešní paušální poplatek za od-
pady, který je povinen městu zaplatit 
každý občan s trvalým bydlištěm v Ná-
chodě ve výši 500 Kč/rok, jistě touto mo-
tivací k třídění není. Hlavním přínosem 
nové vyhlášky, kterou zastupitelstvo měs-
ta Náchoda schválilo v prosinci minulé-
ho roku s účinností od 1. ledna 2010 (od 
března t. r. bude vyhláška vyvěšena na 
internetových stránkách města), by měla 
být možnost vlastníků rodinných domků, 
bytových domů, bytových družstev a spo-
lečenství vlastníků bytů ovlivňovat výši 
vlastního poplatku za odvoz netříděného 
odpadu svým návrhem objemu a frekven-
ce svozu. Odvoz a další využití odpadu vy-
tříděného bude město zajišťovat bezúplat-
ně.      Ing. Jaroslav Rohulán, místostarosta

Dne 5. 5. 2008 Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj ČR, zastoupené Euroregionem 
Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euro-
regionem Glacensis jako Správcem Fon-
du mikroprojektů a Regional Develop-
ment Agency jako Administrátorem pro 
sběr projektů pro program přeshraniční 
spolupráce, vyhlásilo Fond mikroprojek-
tů v Euroregionu Glacensis. 

Vedoucí oddílu Mladých hasičů Běloves 
– Dáša Kadlečková a Jarda Čmelík, spo-
lečně s místostarostou města Náchoda 
ing. Jaroslavem Rohulánem a pracovni-
cí odboru školství, kultury, sportu a ces-
tovního ruchu Janou Pšeničkovou dne 
15. 1. 2009 rokovali na náchodské radnici 
o možnosti získat tyto fi nanční prostřed-
ky na činnost běloveského dětského ha-
sičského oddílu, který dnes čítá více jak 
30 dětí. 

Pokud by se podařilo do oddílu získat 
děti i ze sousedního Polska, mohl by ha-
sičský oddíl na své zájmové a volnočasové 
aktivity fi nanční prostředky skutečně zís-
kat, a to z Operačního programu přeshra-
niční spolupráce Česká republika – Polská 
republika 2007–2013. Z tohoto programu 
jsou podporovány zejména takové akti-

vity, které napomohou k rozvoji a zvý-
šení spolupráce mezi sousedními regio-
ny na obou stranách hranice s výhledem 
na společné zlepšení kulturního, vzdělá-
vacího a společensko-hospodářského roz-
voje, životních podmínek a pokračujících 
kontaktů.

Získání dotace ze zmíněného grantové-
ho programu má ale i svá úskalí, týkají-
cí se hlavně fi nančního zabezpečení. Fi-
nanční prostředky budou žadateli totiž 
proplaceny ve výši 85 % uznatelných ná-
kladů až po ukončení a vyhodnocení mik-
roprojektu. SDH a oddíl MH Běloves touto 
cestou děkují městu Náchod za zprostřed-
kování schůzky. Bělovesští si totiž pone-
chávají otevřená vrátka a možnost čerpat 
evropské peníze ještě důkladně zváží.  

 Ing. Jiří Polák, mediální poradce SDH 
a oddílu MH Běloves

Mladí hasiči Běloves 
opět na náchodské radnici

Tak jako každý rok 
nás probouzející se jaro 
inspiruje k práci na za-
hrádce či blízkém okolí 
našich obydlí. Připraví-
me si tedy své zahradnické náčiní a už jen 
čekáme na první hřejivé paprsky slunce. 
Pokud se chystáme na prořez keřů a stro-
mů, je třeba připomenout si hlavní zása-
dy takovéhoto zásahu. Abychom docílili 
zdravého a bezpečného růstu nám svěře-
né zeleně a zajistili jí dožití úctyhodné-
ho věku, nesmíme řezat a stříhat „hlava 
– nehlava“. Vždy je třeba mít na paměti, 
že oddělení jakékoli živé části jejich těla 
je dřevinou vnímáno jako poranění. Dále 
je také třeba rozlišit mezi vhodností řezu 
např. ovocných stromků či živých plotů 
a řezu parkových dřevin, městské zeleně. 
Pokud si nejsme jisti v kramfl ecích, jak 
o danou dřevinu pečovat, pozveme si od-
borníky – při prokázaném poškození dře-
viny totiž hrozí fi nanční postih podle zá-
kona o ochraně přírody a krajiny. Ořezané 
větve pak zásadně neumísťujeme poblíž 
míst, kde hrozí jejich odnos stoupající hla-
dinou řek! Vytvořením takovýchto překá-
žek – následných plovoucích „ucpávek“ 
– dochází na mnoha místech k omezení 
či zabránění průtoku koryta a voda je pak 
nucena využít jiných cest ke svému od-
toku.

Mnozí odborníci tvrdí, že kvalitně pro-
vedený řez je jednou z nejdůležitějších 
činností péče dřeviny v kulturní krajině. 
Dbejme tedy o jeho rovné a hladké prove-
dení, aby se urychlilo překrytí povrcho-
vé rány novým dřevem a případně ránu 
ihned po jejím vzniku zatřeme (nejlépe 
štěpařským voskem, ale i balakrylem či 
latexem). Důležité je také správně odhad-
nout místo provedení řezu. Ponechání pa-
hýlu či naopak vedení řezu příliš blíz-
ko kmene je pro dřeviny nebezpečné. 
Rány po nevhodně provedených řezech 
se pomalu a špatně hojí. Jsou pak častým 
vstupním místem pro různé virové a hou-
bové choroby. 

Správně provedený řez je s ponechá-
ním tzv. větevního límečku (1) a tzv. 
korního hřebínku (2) v místě nasaze-
ní odstraňované větve (viz obrázek), což 
umožní dřevině dotčené místo „zahojit“.

Nezapomínejme – práce se stromy 
a keři je péčí o živé organismy!

 Kateřina Žáková, odbor život. prostředí

(Zdroj: Péče o dřeviny rostoucí mimo les – I., Jaroslav Kolařík a kol.)
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Pozvánka na volejbal    

Pozvánka 
na národní házenou

Pozvánka na aerobik

Sportovní gymnastika je v současnosti 
velmi náročným sportem. Proto se náš od-
díl dělí na dvě odvětví. Na závodní spor-
tovní gymnastiku, kde děvčata provozují 
výkonnostní sport a jezdí na soutěže, vy-
psané gymnastickým svazem (ČGF), a na 
sokolskou všestrannost, která je v dnešní 
době pohybově dostupná i širší základně 
dětí a rozvíjí jejich dovednosti, správné 
držení těla, sílu a obratnost. Gymnasti-
ka připravuje děti všestranně a pokud 
se jim v budoucnu zalíbí jakýkoliv sport, 
tak na něj mohou přejít a určitě uspějí. 
V náchodském Sokole dosahují dívky dob-
rých výsledků jak ve sportovní gymnasti-
ce, tak i v sokolské všestrannosti. V roce 
2008 se zúčastnily asi patnácti soutěží 
mistrovských, pohárových a dvou soutě-
ží mezinárodních. Jedné v nižší obtížnos-
ti a jedné v mezinárodní obtížnosti pod-
le pravidel FIG. Náš soutěžní rok má dvě 
závodní období, jarní a podzimní.Od led-
na začíná období přípravné, kdy se dívky 
učí nové závodní tvary, které potom řadí 
do sestav. Začátkem dubna začínají své se-
stavy předvádět před rozhodčími na ve-
řejnosti.

Uvedeme některé úspěchy. Na „Kra-
konošově poháru“ ve Vrchlabí, v katego-
rii juniorek byla M. Adamu na 2. místě 
celkově a ve fi nále přeskoku obsadila též 
2. místo. Z mladších si špatně nevedly 
S. Simonová a L. Havlíčková. Následova-
la Velká cena Hradce Králové – 4. místo – 
družstvo Adamu, Havlíčková, Simonová.
Další mistrovské soutěže: 

Krajský přebor Královéhradeckého kra-
je: 1. místo – Adamu (juniorky), 3. mís-
to Havlíčková (st. žákyně), 4. místo Si-

Sportovní gymnastika Sokola Náchod
monová (st. žákyně). Mezinárodní závod 
v Bruntále – EURO CAP 2008: 1. místo 
P. Vejrková, 2. místo Anička Pavlová (nej-
mladší žákyně), 3. místo A. Žibřidová (za-
čínající žákyně), 4. místo S. Simonová (ml. 
žákyně), 4. místo Lucie Havlíčková (st. žá-
kyně), 2. místo Adamu (juniorka). Meziná-
rodní závod FIG v Nyse (Polsko): 2. místo 
Adamu, 3. místo Simonová. Krajský pře-
bor III. ligy žen: družstvo Náchoda získalo 
1. místo (Vondráčková, Havlíčková, Simo-
nová). Přebor města Prahy: 4. místo Míša 
Adamu. Mistrovství ČR: II. liga žen – 5. 
místo M. Adamu. Sokolská všestrannost 
– sportovní gymnastika: mladší žákyně: 
1. místo Pavlína Vejrková, 3. místo A. Žib-
řidová, 4. místo A. Páclová, dorostenky: E. 
Vondráčková 1. místo – sport. gymnasti-
ka, 1. místo – atletika. Přebor ČOS v so-
kolské všestrannosti v Praze: Vondráčko-
vá – 5. ve sport. gymnastice, 1. v atletice, 
17. v plavání, 5. místo celkem ve víceboji.

Sokolská všestrannost má čtyři disciplí-
ny ve sportovní gymnastice, čtyři disciplí-
ny v atletice, šplh na tyči a plavání, což se 
rovná desetiboji, který děvčata i chlapci 
absolvují ve dvou dnech po sobě.

Děvčata se také zúčastnila v Novém 
Městě n. Met. závodů ve šplhu na 3m 
laně bez přírazu: 1. místo Míša Adamu, 
3. místo L. Havlíčková, 4. místo S. Simono-
vá. Tímto závodem se děvčata nominovala 
do Olomouce na Mistrovství České repub-
liky ve šplhu na 4,5m laně, kde obsadily: 
L. Havlíčková 3. místo a S. Simonová 
4. místo. M. Adamu se nemohla zúčast-
nit, protože v současné době závodila na 
Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice 
v Brně.                    M. Vejrková a J. Kolísko

Ke zlaté na 200 m prsa připojil další dvě 
stříbra: 50 a 100 m prsa!

Druhý únorový víkend hostila cho-
mutovská padesátka Zimní mistrovství 

Martin Cöger 
dorosteneckým mistrem republiky v plavání

ČR Dorostu 2009. Mezi zhruba 60 oddíly 
z celé naší republiky měl své zastoupení 
také náchodský Delfín díky startu 14leté-
ho mladšího dorostence Martina Cögera. 
Startovalo se ve dvou kategoriích – starší 
a mladší dorostenci. Martin „obhajoval“ 
své nedávné prosincové zlato ze šampi-
onátu staršího žactva. Jeho pozice však 
byla v Chomutově nesrovnatelně obtížněj-
ší. Musel totiž bojovat ve stejné kategorii 
s o rok staršími plavci ročníku 1993. Po-
dařil se mu však husarský kousek. Svými 
výkony zaskočil starší soupeře a vybojo-
val hned tři cenné kovy na všech prsař-
ských tratích. 

Předzvěstí vynikající formy byla již pá-
teční předehra k pozdějšímu titulu mistra 
republiky a to na sprinterské trati 50 met-
rů. Martin zde dohmátl ve vyrovnaném fi -
nále jako druhý ve svém osobním rekordu 
32,08 s oceněném 631 body plavecké fe-
derace FINA. Zde porazil oba o rok starší 

Na Hamrech  na Pražské ul.
  v neděli 8. března 2009 

 od 9.00 hod. 
 Finále Okresního poháru žen

  v sobotu 21. března 2009 liga kadetek
SK Rubena Náchod – ŠSK Demlova Jihlava
 od 10.00 a 13.00 hod.

  sobota 14. března 2009 
 od 8.00 hod. turnaj žen
 MEMORIÁL JANA VÁCLAVKA st.

  v neděli 1. března 2009 
 od 9.00 hod. soutěž v aerobiku

české reprezentanty – olomouckého Daň-
ka i Drbohlava z Liberce. 

V sobotní stovce opět porazil Daňka 
o 8 setin a skončil druhý časem 1:10,69 za 
vynikajícím Ševčíkem z Komety Brno. 

Pak už přišlo dlouho očekávané velké 
fi nále na nejdelší trati. Martin si výborně 
rozvrhl síly, když v mezičase na 100 met-
rů byl těsně v závěsu za vedoucí trojicí. Na 
150 metrech však už šel nezadržitelně do 
čela a ve fi niši oplatil porážku jak Ševčíko-
vi, tak se vypořádal i s dalším o rok star-
ším reprezentantem Jedlinským z USK. 

Martin si tak opět řekl o nominaci do 
juniorské reprezentace ČR zvláště ve svět-
le faktu, že jeho čas na 200 m prsa 2:32,6 
by bral medaili dokonce i v kategorii star-
šího dorostu (ročníky 1992 a 1991). Martin 
se také zůčastnil MR dospělých 20.–22. 2. 
v Českých Budějovicích, kde si zazávo-
dil s absolutní českou plaveckou špičkou. 
Gratulujeme!                                         (pj)

12 Náchodský zpravodajSPORT



v březnu 2009 v Regionálním muzeu

Přehled kulturních akcí

  Tereza Maršíková: obrazy
Od 7. do 29. 3. 2009 mohou návštěvníci ve výstavní síni Regio-
nálního muzea v Náchodě (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhléd-
nout výstavu obrazů mladé nadějné náchodské autorky Terezy 
Maršíkové. Vernisáž proběhne v pátek 6. března 2009 v 16 ho-
din. Otevřeno je denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., 
v sobotu 8–12 hod. 

  Egypt. Výstava fotografi í M. a R. Honsových
Ve dnech 7.–27. 3. 2009 si mohou návštěvníci v přednáškovém 
salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově 
nám., čp. 18 v Náchodě prohlédnout výstavu fotografi í z Egypta. 
V zájmu autorů se ocitá především málo známá tvář této země, 
snímky se svým obsahem zásadně odlišují od toho, co známe 
z výpravných publikací o této zemi. Na svých fotografi ích roze-
vírají mimo jiné husté závoje smogu a špíny, ve kterých se utápí 
Káhira a běžnému Evropanovi se snaží přiblížit nezkreslený ob-
raz islámského světa, rozptýlit či vyvrátit mylné nebo tendenč-
ní informace, se kterými se často v našem okolí setkáváme. Ote-
vřeno je denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod. 

  Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších do-
ložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Ná-
chod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno denně kromě pon-
dělí 9–12; 13–17 hod. Organizované výpravy lze objednat na tel. 
čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.eko-
nom@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. 
Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu je otevřeno pouze pro 
předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze 
objednat na tel. čísle 491 423 248 nebo na adrese: Regionální 
muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronic-
ky muzeumna.ekonom@seznam.cz.

V sobotu 31. 1. 2009 se v náchodské Sokolovně konal první roč-
ník „Netradičního pětiboje“. Soutěže se zúčastnilo 47 závodníků 
z pěti jednot Sokola. Soutěžilo se v těchto pěti disciplínách: hod 
peřím do dálky, hod míčkem pozadu, kombinovaný slalom, sr-
kání špaget a běh s míčkem přes překážky. 

V hodu peřím byl zaznamenán rekord 5 m a 80 cm. Kombino-
vaný slalom se skládal z jízdy na balanční podložce mezi kužely 
a následnými skoky v pytli. Nejpopulárnější disciplínou se stalo 
srkání špaget na čas. Děti se po celou dobu závodů skvěle bavi-
ly. Před vyhlášením výsledků si výše uvedené disciplíny vyzkou-
šeli i přítomní trenéři a přihlížející rodiče.

Poděkování patří všem rozhodčím, zapisovatelům a trenérům.
Matin Horák

Netradiční pětiboj 
v náchodské Sokolovně

 Třídní klima (2. stupeň ZŠ), 3. březen 2009, 8.00–12.00 hodin, 
Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor PhDr. Kateřina Pešková

 Třídní klima (2. stupeň ZŠ), 3. březen 2009, 13.00–17.00 hodin, 
Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor. PhDr. Kateřina Pešková

 Výtvarné a fl oristické dílny – 4. březen 2009, 8.00–12.00, 
13.00–17.00 hodin, ZUŠ Náchod, Komenského ul., lektor Mgr. 
Jana Matoušová

 Dechová cvičení a relaxace – 4. březen 2009, 13.00–17.00 ho-
din, Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor PhDr. Kat. Pešková

 Kariérové poradenství – 4. března 2009, 8.00–12.00 hodin, 
Náchod–Hamra, Pražská 1759, lektor PhDr. Kateřina Pešková

 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže – 5. březen 2009, 9.00
–12.00 hodin, Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor Mgr. Olga 
Landová

 Hry ve vyučování matematice – 10. březen 2009, 9.00–13.00 
hodin, Náchod-Hamra, Pražská 1759, lektor Mgr. A. Vávrová

 Kontrolní systém a hospitační činnost ředitele školy 
– 12. březen 2009, 9.00–13.00 hodin, Náchod-Hamra, Pražská 
1759, lektor PaedDr. Karel Výravský

Během března budou vrcholit přípravné akce na sezonu, a tak by-
chom Vás rádi upozornili na možnost si už teď objednávat první 
prohlídky na e-mailu: objednavky.nachod@tiscali.cz nebo na te-
lefonním čísle 491 426 201. Zámek bude veřejnosti otevřen v so-
botu  4. dubna. Otvírací doba je následující:

Březen: Zámek pro veřejnost uzavřen (soboty, neděle pouze za 
příznivého počasí bude otevřen okruh s věží 10.00–16.00)
Duben: 10.00–16.00 soboty, neděle, svátky
Květen:   9.00–17.00 úterý–neděle
Červen:   9.00–17.00 úterý–neděle
Červenec:   9.00–17.00 úterý–neděle
Srpen: 9.00–17.00 úterý–neděle
Září:  9.00–16.00 úterý–neděle
Říjen: 10.00–16.00 soboty, neděle, svátky
Listopad:  Zámek pro veřejnost uzavřen, (soboty, neděle pouze za 
příznivého počasí bude otevřen okruh s věží 10.00–16.00)
Prosinec:  Zámek pro veřejnost uzavřen
Noční prohlídky s Černou paní:  22.–25. 7. od  21.00–22.00
13.–15. 8. od  20.30–21.30
Prohlídky mimo návštěvní dobu jsou možné pouze po předchozí do-
hodě. Těšíme se na vás v sezoně 2009.

Státní zámek Náchod

Vzdělávací programy Školského 
zařízení pro DVPP KHK, Náchod
březen 2009

 Péče o řeč dětí – 17. březen 2009, 9.00–14.00 hodin, Náchod
-Hamra, Pražská 1759, lektor Mgr. Helena Kolbábková

 Tvoříme z přírodních a odpadových materiálů. Ekoateliér 
– jarní hraní – 19. březen 2009, 9.00–13.00 hodin, Náchod-Ha-
mra, Pražská 1759, lektor Jitka Horová

 Cesty minulosti. Podivné dědictví
24. března 2009, 8.30–12.30 hodin, Náchod–Hamra, Pražská 
1759, lektor Mgr. Ivan Bauer

 Cesty minulosti. Ve znamení lomeného oblouku – 24. bře-
zen 2009, 13.00–16.00 hodin, Náchod-Hamra, Pražská 1759, lek-
tor Mgr. Ivan Bauer

 Papírový pedig – pleteme z papíru
25. březen 2009, 8.00–12.00 hodin, 13.00–17.00 hodin, Náchod
-Hamra, Pražská 1759, lektor Ing. Dana Švecová

 Problematika domácího násilí
26. březen 2009, 9.00–11.00 hodin, Náchod-Hamra, Pražská 1759, 
lektor Mgr. Miroslav Kucej

 Jak odstraňovat grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a žáků 
v ZŠ – 30. březen 2009, 9.00–15.00 hodin, Náchod, Jiráskovo gym-
názium, Řezníčkova 451, lektor PaedDr. Yveta Heyrovská

Více informací a přihlášky na. www.cvkhk.cz, telefonicky na čís-
lech. 491 422 416, 722 569 515 nebo na emailové adrese: stepano-
va@cvkhk.cz
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Stomatologická pohotovost – březen
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 

  1. 3. MUDr. Jana Vaňková Burdychových 325            
   Červený Kostelec tel.: 491 463 421
 7.  a 8. 3. MUDr. Alois Vejmola Palackého 20                       
   Náchod tel.: 491 424 524
 14.  a 15. 3.  MUDr. Ivana Vejmolová Náchodská 548   
   Velké Poříčí tel.: 491 482 000
 21.  a 22. 3.  MUDr. Eva Vintrová Denisovo nábřeží 665   
   Náchod tel.: 491 421 920
  28. 3. MUDr. Jarmila Vokůrková Větrník 720   
   Červený Kostelec tel.: 491 462 331
  29. 3. MUDr. Božena Rysnarová Burdychových 325  
   Červený Kostelec tel.: 491 463 237

Loutkové divadlo

Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì

Kocour v botách

Štika patøí na pekáè

a v sobotu 21. bøezna a 4. dubna v 15 hodin

a 28. bøezna v 15 a 17 hodin pohádku

v sobotu 7. bøezna v 15 hodin a 17 hodin

a 14. bøezna v 15 hodin uvádí pohádku

www.detemproradost.com

Vyhlášení výsledků ankety proběh-
ne 20. března 2009 od 18.00 hod. v Diva-
dle dr. Josefa Čížka v Náchodě. Přinášíme 
vám přehled nominovaných náchodských 
sportovců a trenérů:

TOP 10
  Anna Bergerová (nar. 1992), oddíl SK 

Rubena Náchod – mažoretkový sport 
Úspěchy: 2. místo ME (Opole) baton solo 

  Martin Cöger (nar. 1994), oddíl Delfín 
Náchod – plavání. Úspěchy: 1. místo zim-
ní MČR žactva 200 m prsa, 3. místo zimní 
MČR žactva 100 m prsa, 2. místo letní MČR 
žactva 100 m prsa, 3. místo letní MČR žac-
tva 200 m prsa, 5x 1. místo jarní kraj. pře-
bor, 2x 1. místo podzimní kraj. přebor

  Michal Jirouš (nar. 1977), oddíl SKK Pri-
mátor Náchod – kuželky
Úspěchy: 2. místo MČR jednotlivců, 1. mís-
to MČR družstvo mužů – člen družstva

  Aneta Nyčová (nar. 1996), oddíl Delfín 
Náchod – plavání. Úspěchy: 1. místo zim-
ní MČR žactva 200 m prsa, 2. místo zimní 
MČR žactva 100 m prsa, 2. místo letní MČR 
žactva 200 m prsa, 2. místo letní MČR žac-
tva 100 m prsa, 3. místo letní MČR žactva 
400 m polohový závod, 4x 1. místo krajský 
přebor 

  Jiří Svoboda (nar. 1981), oddíl Svo-
fe Trial Team – motocyklový trial. Úspě-
chy: 1. místo MS družstev – člen družstva, 
1. místo MČR v hale, 2. místo MČR ve ven-
kovním trialu

Jednotlivci – mládež
  Pavel Janeček (nar. 1994), oddíl Delfín 

Náchod – plavání 
Úspěchy: 1. místo kraj. přebor žactva 
200 m kraul, 1. místo kraj. přebor žactva 
200 m motýlek, 1. místo kraj. přebor žac-
tva 100 m polohový závod, 1. místo kraj. 
přebor žactva 50 m kraul, 1. místo kraj. 
přebor žactva 200 m polohový závod, 
1. místo kraj. přebor žactva 100 m kraul, 
1. místo kraj. přebor žactva 100 m znak, 
1. místo kraj. přebor žactva 200 m znak, 
1. místo kraj. přebor žactva 400 m poloho-
vý závod, zařazen do jun. reprezentace

  Lucie Kramlová (nar. 1999), oddíl Delfín 
Náchod – plavání. Úspěchy: 1. místo jar-
ní krajská soutěž žactva 50 m prsa, 1. mís-
to jarní krajská soutěž žactva 100 m prsa, 
2. místo jarní krajská soutěž žactva 50 m 
motýlek, 1. místo podzimní krajská soutěž 
žactva 50 m prsa, 2. místo podzimní kraj-
ská soutěž žactva 100 m prsa, 2. místo pod-
zimní krajská soutěž žactva 50 m motýlek, 
2. místo podzimní krajská soutěž žactva 
100 m polohový závod

  Josef Matyáš (nar. 1996), oddíl Delfín 
Náchod – plavání. Úspěchy: 3. místo let-
ní MČR žactva 100 m polohový závod, 
3. místo letní MČR žactva 100 m volný způ-
sob, 4. místo zimní MČR 50 m volný způ-
sob, 4. místo zimní MČR 100 m volný způ-
sob, 9x 1. místo jarní krajský přebor, 9x 1. 
místo podzimní krajský přebor

  Jan Pavelka (nar. 1998), oddíl Delfín 
Náchod – plavání. Úspěchy: 1. místo letní 
pohár ČR žactva 50 m prsa, 4. místo letní 
pohár ČR žactva 50 m znak, 1. místo zim-
ní pohár ČR 50 m prsa, 4. místo zimní po-
hár ČR 100 m prsa, 4. místo zimní pohár 
ČR 100 m motýl, 5x 1. místo krajském po-
háru

  Eliška Vondráčková (nar. 1990), oddíl 
TJ ČOS Náchod – sportovní gymnastika 
Úspěchy: 1. místo krajský přebor III. liga 
žen, 1. místo Přebor ČOS v sokolské vše-
strannosti atletika, 2. místo Přebor ČOS 
v sokolské všestrannosti sportovní gym-
nastika, 3. místo Přebor ČOS v sokolské 
všestrannosti 

Družstva – dospělí
  SKK Primátor Náchod, družstvo mužů 

– kuželky
Úspěchy: 1. místo MČR, 12. místo Světo-
vý pohár družstev, semifi nalista Českého 
poháru; trenér Petr Holý, kapitán Martin 
Kovář Martin

Družstva – mládež
   Delfín Náchod, družstvo starších žáků 

– plavání
Úspěchy: 3. místo letní MČR žactva 4x 
50 m polohový závod, 1. místo podzimní 

N ejúspěšnější sportovec roku 2008 – nominace

krajský přebor 4x 50 m polohový závod
trenér Roman Hakl, kapitán Pavel Jane-
ček

  FK Náchod – Deštné, družstvo mlad-
ších žáků – fotbal
Úspěchy: 3. místo v České divize ČMFS 
mladších žáků
trenér Pavel Holbík

  SK Plhov Náchod, družstvo mladších 
žáků – korfbal
Úspěchy: 1. místo MČR mladších žáků
trenérka Jaroslava Pavlovičová, kapitánka 
Denisa Kolářová

  SK Rubena Náchod, družstvo juniorek 
– mažoretkový sport
Úspěchy: 3. místo ME (Opole) baton, 
5. místo ME (Opole) pom pom, 3. místo 
MČR pom pom, 3. místo MČR baton
trenérka Monika Bergerová, kapitánka 
Anna Bergerová

  SK Rubena Náchod, družstvo kadetek 
– volejbal
Úspěchy: postup do ligy kadetek
trenérka Jana Osobová, kapitánka Dita 
Šmejkalová 

Trenéři
 Jana Osobová, SK Rubena Náchod – vo-

lejbal, trenérka kadetek
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Husův sbor Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod, farář Zdeněk Kovalčík, tel. 
491 426 223, 737 475 945. E-mail: noccsh.kov@seznam.cz. Boho-
služby: neděle 9 hod. Pondělí 2. 2. – Uvedení dítěte Ježíše do chrámu 
– 16.30 hod. Středa 25. 2. – Popeleční středa – bohoslužba smí-
ření – 16.30 hod. Biblická hodina pondělí 16.30 hod. Úřední ho-
diny: pondělí a středa 9–12 a 13–17 hod.

Světový den modliteb v Náchodě
Ve čtvrtky 5. 3. a 12. 3. se budou konat setkání v rámci tradičního 
Světového dne modliteb – začátky v 17 hod. ve Farského síni Hu-
sova sboru. Tentokráte se účastníkům představí země Papua Nová 
Guinea – v prvním setkání s promítáním diapozitivů se dozví-
me zajímavosti o této zemi, životě tamních lidí, činnosti křesťan-
ských církví. Tento večer vede Alena Naimanová. O týden pozdě-
ji se uskuteční pak vlastní modlitební večer se zajímavou liturgií 
bohoslužby Slova a s písněmi, jak vše připravily ženy z Papuy Nové 
Guineji. Sbírka z obou setkání bude zaslána na celorepublikový 
fond a poslouží jednak na projekt určený dětem v Papuy Nové Gui-
neji, jednak podpoří dva diakonické projekty v naší republice.

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod.
Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Bo gus law 
Partyka 603 861 275, kaplan Mariusz Nowaczyk 731 405 501, kap-
lan P. Ing. Mgr. Vladimír Handl 728 515 557,
www.nachod.farnost.cz, e-mail: far nost.nachod@tiscali.cz.
Bohoslužby: po 7.00, út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, 
so 18.00, ne 7.30, 9.00, 18.00 v kostele sv. Vavřince, 10.15 
v kostele sv. Michaela.

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

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

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

Křesťanská společnost Nový Život 
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 603 945 354, 
http://www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.

Církve v NáchoděSenior klub

Sdružení zdravotně postižených

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

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

  20. 2. – 19. 4. Obrazy a kresby ze sbírky GVUN, 
doplňující expozici v přízemí, a také obrazy a kresby ruské 
emigrace z 20. a 30. let 20. století (ochoz a kabinet kresby, 
grafi ky a fotografi e)
Výstava je otevřena denně kromě pondělí, 9–12 a 13–17 hodin.

ICC informuje

 čtvrtek 5. 3. od 14.00 hod.  Tasmánie – ZEMĚ ĎÁBLŮ – poseze-
ní u videa s J. Zavřelem

 čtvrtek 12. 3. od 14.00 hod.  VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 
v sále restaurace ODAS na Karlově náměstí od 14.30 hod. 
prodej zájezdů a nabídka svazové rekreace

 čtvrtek 19. 3. od 14.00 hod.  – Seznámení s výrobky TENA a je-
jich užitím pro odstranění problémů s INKONTINENCÍ (únikem 
moči), obdržíte zdarma vzorky výrobků TENA, informace a také 
občerstvení

 čtvrtek 26. 3. od 14.00 hod.  Vzpomínkami z Itálie vás u videa 
provede Slávek Hlaváč

zve srdečně své členy a příznivce, na jarní posezení – předsta-
vení výrobků fi rmy TENA – s hudbou a občerstvením
Kde? – Odas na Karlově náměstí
Kdy? – v úterý 17. 3. 2009 od 14.30 hod.
Od členů vybíráme 75 Kč, nečlenů 85 Kč.
Těšíme se na Vás, přihlaste se z organizačních důvodů včas 
v naší klubovně na MěÚ, Palachova ul., Náchod každou středu od 
13 do 15 hodin nebo také na tel. č. 737 028 369.

Za výbor SZdP Olga Frühaufová a Miroslav Čiháček

Předprodej
  Smetanova Litomyšl 

 – předprodej začíná 4. 3. 2009 od 10 hodin
  koncert Petra Koláře – se koná 10. 4. 2009 v Hronově
  koncert skupiny SLADE – se koná 12. 6. 2009 ve Výravě
  muzikály – Carmen, B. Němcová,  Drácula, Touha, 

 Tři mušketýři, Adéla ještě nevečeřela…
V prodeji

  Rodným krajem č. 37
  Bitva u České Skalice 1866 – kniha Z. Jánského
  Prapor polních myslivců – publikace komitétu 1866
  Poseidon v Teplických skalách 

 – brožura o nejdelším evropském systému podzemních 
 prostor v pískovcích

  Stopami dějin Náchodska č. 12
Zdarma

  Kudy z nudy – časopis Czech tourismu
  Letní tábory Déčka – léto 2009
  pro turisty vydalo ICC s pomocí MěÚ Náchod a ubytovatelů  
Průvodce městem Náchod 2009 – turistické informace

Úvodem bych ráda upozornila na kroužek, který na základě 
Vašich žádostí otevíráme – jedná se o kroužek spíše pro děvča-
ta, ale kluci jsou též zváni.

 Každou středu od 16 do 17 hod – začínáme s HIP HOP – vede 
Jaroslav Karásek. Přijďte si vyzkoušet a uvidíte.

 16. 3. od 9.30 hodin – kurz znakové řeči pro batolata – nut-
né se předem přihlásit a složit zálohu – bližší informace na tel. 
608 970 406.

 24. 3. od 16.30 hodin – malé Hopsáčkovské vítání jara – vy-
rábění Moreny a malá procházka k řece – zveme všechny malé 
i velké zájemce.

 26. 3. od 16 hodin opět proběhne stříhání dětských vlásků.
První víkend v dubnu pro Vás připravujeme „Zajíčkovo veliko-
noční odpoledne“ – sledujte naše internetové stránky, kde se do-
zvíte o plánovaných akcích více.                          Simona Hlavatá

březen v HOPSÁČKU
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Městská knihovna Náchod 
informuje – březen 2009
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Oddělení pro děti
 Březen měsíc knihy v dětském oddělení

Kdo si čte, nezlobí. Kdo si čte, nezná slovo nuda. Kdo si čte, víc ví! Nemáte co číst, ne-
víte co číst, nevíte, kde číst. Přijďte k nám!

 Přijďte hlasovat do ankety SUK – čteme všichni a vyberte tak nejlepší dětskou kni-
hu roku 2008.

 10. 3. 2009 ve 14 hodin Drátenická dílna s Kateřinou
Zveme vás na drátenickou dílnu, na které si pod dohledem skvělé „drátenice“ vyrobí-
te přívěsek. S sebou – pokud máte – kleště – štípací, ketlovací, elektrikářské. Vstupné 
30 Kč (v případě, že budete hodně pilní, i více – materiál bude k zakoupení v knihovně).

 16. 3. 2009 zahajujeme projekt Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka.
 Do 27. 3. 2009 Výstava obrázků a kreseb Aničky Vlčkové a Jitky Karešové. 
 Pokračuje také výstava abecedníčků dětí z druhých tříd náchodských škol.

Na všechny akce jste srdečně zváni. Bližší informace postupně najdete na plakátcích a na 
www.mknachod.cz

Výstavy
 Bratři Čapkové v grafi ce 

do 31. 3. 2009, výstavní sálek ve 2. poschodí knihovny
Vstupní hala knihovny 10.–20. 3. 2009

 Výstava výtvarných prací dětí okresu Náchod na téma „Bylinky naší zahrádky“. 
Pořádáno ve spolupráci s územním sdružením Českého zahrádkářského svazu v Ná-
chodě. Vystavené práce jsou součástí celostátní soutěže. 
Vstupní hala knihovny 30. 3.–3. 4. 2009

 Výstava Základní školy Plhov „Co všechno musí dělat jaro“
Vernisáž výstavy je v neděli 29. 3. 2009 v 10 hodin!
Výstavy otevřeny v době provozu knihovny, tj. v pondělí a v pátek 9–17, v úterý, ve středu 
a ve čtvrtek 9–18, v sobotu 9–11.           (So)      

Komorní hudba Náchod zve milovníky vážné hudby na koncert Filharmonie Hradec 
Králové, který se koná 4. března 2009 v 19 hodin v Městském divadle dr. Josefa Čížka 
v Náchodě. V programu zazní:

– předehra ke Snu noci svatojánské Felixe Mendelsohna Bartoldyho
– klavírní koncert a moll Clary Schumannové
– symfonie č. 1 f moll Dmitrije Šostakoviče
Filharmonii Hradec Králové řídí šéfdirigent orchestru Ondřej Kukal, klavírní kon-

cert přednese vynikající klavíristka Jitka Čechová, absolventka AMU a postgraduál-
ních kurzů a studií v Paříži a Freiburgu. Je členkou Smetanova tria, uznávanou sólist-
kou a laureátkou řady mezinárodních soutěží. Spolupracuje s významnými orchestry, 
jako vysoce ceněná sólistka koncertovala v řadě evropských zemí, ale také v Jihoafric-
ké republice, Japonsku a Jižní Americe.

Děkujeme Vám.
Jindřich Bradna, Komorní hudba Náchod 

Koncert Filharmonie Hradec Králové

 BŘEZEN
PROGRAM

 6.–7. 3. Lezení na umělé stěně
Pro kluky a holky od 10 let , techniky le-
zení, slaňování a jištění, použití lezecké-
ho vybavení, noční fotbálek, míčové hry 
apod. Těší se na Vás Ondra, Gerd a tým 
vedoucích.

 27.–29. 3. Víkend her
Víkend plný her a zážitkových programů 
pro mládež, instruktory a vedoucí od 14 
let. Po celý víkend proběhne celovíkendo-
vá hra na motivy Starého Egypta.
Prakticky si vyzkoušíme hry v přírodě, 
budově, seznamovací hry, zážitkové, ne-
tradiční programy, aktivity na týmovou 
spolupráci, poznáme pravidla her a zákla-
dy bezpečnosti.
Těší se na Vás Gerd s týmem vedoucích.

tisk barevných plakátů od 1 ks – A2 60 Kč bez DPH
komplexní grafický a tiskový servis, malonákladový tisk

• foto • grafi ka • letáky • prospekty • plakáty • brožury • katalogy • vizitky • PFka
ceny, info: garmond@iol.cz, tel.: 491 420 239, mobil: 603 311 052
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tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz

BŘEZEN
1. neděle pouze v 15.45 hod
2. pondělí pouze v 15.45 hod
3. úterý pouze v 15.45 hod
4. středa pouze v 15.45 hod

1. neděle 17.30 a 19.45 hod
2. pondělí 17.30 a 19.45 hod
3. úterý 17.30 a 19.45 hod
4. středa 17.30 a 19.45 hod

5. čtvrtek pouze v 15.15 hod
6. pátek pouze v 15.15 hod
7. sobota pouze v 15.15 hod
8. neděle pouze v 15.15 hod

5. čtvrtek pouze v 17 hod
6. pátek pouze v 17 hod
7. sobota pouze v 17 hod
8. neděle pouze v 17 hod

5. čtvrtek pouze v 19 hod
6. pátek pouze v 19 hod
7. sobota pouze v 19 hod
8. neděle pouze v 19 hod

9. pondělí pouze v 17 hod
10. úterý pouze v 19.30 hod
11. středa pouze v 17 hod

9. pondělí pouze v 19 hod
10. úterý pouze v 16.30 hod

11. středa pouze v 19 hod

12. čtvrtek pouze v 19.30 hod
13. pátek pouze v 17 hod
14. sobota pouze ve 20 hod

12. čtvrtek pouze v 16.30 hod
13. pátek pouze v 19 hod
14. sobota pouze v 17 hod

13. pátek pouze v 15.15 hod
14. sobota pouze v 15.15 hod
15. neděle pouze v 15.15 hod

15. neděle pouze v 17 hod

16. pondělí pouze v 16 hod
17. úterý pouze v 16 hod

15. neděle pouze v 19 hod
16. pondělí pouze v 19.45 hod
17. úterý pouze v 17.45 hod

16. pondělí pouze v 17.45 hod
17. úterý pouze v 19.45 hod
18. středa 17.45 a 19.45 hod

19. čtvrtek pouze ve 20 hod
20. pátek pouze ve 20 hod
21. sobota pouze v 17 hod
22. neděle pouze v 17 hod

19. čtvrtek pouze v 17 hod
20. pátek pouze v 17 hod
21. sobota pouze v 19.30 hod
22. neděle pouze v 19.30 hod

19. čt, 20 pá, 21. so pouze v 15 hod
22. neděle pouze v 15 hod
23. po, 24. út pouze v 16 hod
25. středa pouze v 16 hod

23. pondělí pouze v 18 hod

24. úterý pouze v 18 hod
25. středa pouze v 18 hod

26. čtvrtek pouze v 16 hod
27. pátek pouze v 16 hod
28. sobota pouze v 15 hod
29. neděle pouze v 15 hod

26. čt, 27. pá, 28. so, 29. ne 
pouze v 19.30 hod
26. čt, 27. pá pouze v 18 hod
28. so, 29. ne pouze v 17 hod
30. po, 31. út pouze v 16 hod

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI (THE TALE OF DESPERAUX – USA 2008)
Malý hrdina s velkým srdcem… Výpravný pohádkový dobrodružný příběh natočený podle jedné z nejoblíbenějších knížek Kate DiCamillové. Příběh o malém myšákovi, 
toužícím konat dobré skutky, který prochází fantastickými světy, do nichž by se vzhledem ke své velikosti ani nepodíval… České znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontofi lm.cz a na www.thetaleofdespereauxmovie.com Mládeži přístupný

LÍBÁŠ JAKO BŮH (ČR – 2008)
O muži mezi dvěma ženami a ženě mezi dvěma muži vypráví nová česká komedie režisérky Marie Poledňákové. Bouřlivý příběh plný vášně, rozchodů a návratů, o tram-
potách v rozvětvené rodině, pošetilostech, sebeiluzích i snech, kterým podléhají zamilovaní, nemilovaní i žárliví… V hlavních rolích Kamila Magálová, Oldřich Kai-
ser, Eva Holubová a Jiří Bartoška, v dalších rolích M. Šteindler, M. Issová, J. Adamová, N. Boudová, R. Vojtek a V. Postránecký. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 85 Kč  Více informací o fi lmu na www.libasjakobuh.cz Mládeži přístupný

CESTA NA MĚSÍC – 3D (FLY ME TO THE MOON – Belgie 2008)
I první let na měsíc měl své mouchy… Kouzelný animovaný příběh tří malých much, které se stanou součástí prvního přistání na Měsíci! Napínavé, komediální i dojemné 
vesmírné dobrodružství pro všechny generace s jedinečným trojrozměrným zážitkem v kině – s 3D brýlemi. Film je uváděn v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.intersonic.cz a na www.fl ymetothemoonthemovie.com Mládeži přístupný

POHÁDKY NA DOBROU NOC (BEDTIME STORIES – USA 2008)
Večer před spaním nevinný příběh, druhý den úžasné dobrodružství… Rodinná dobrodružná komedie o muži, kterému začnou ožívat pohádky, které vypráví na dob-
rou noc… V hlavní roli Adam Sandler. Film je uváděn v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/bedtimestories/ Mládeži přístupný

OCAS JEŠTĚRKY (ČR – 2008)
Příběh o vysvobození z nástrah zla a hříchů a konfl iktních situací, které předpokládají nejen rychlá a jednoznačná rozhodnutí… David Švehlík a Karel Zima v hlav-
ních rolích českého fi lmu režiséra Ivo Trajkova. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.ocas-jesterky.cz Mládeži přístupný

UNDERWORLD 3: VZPOURA LYCANŮ (UNDERWORLD: RISE OF LYCANS – USA 2008)
Každá válka má svůj začátek… Třetí díl akční hororové série o krvavém boji mezi aristokratickými upíry a barbarskými Lycany. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.entertheunderworld.com Mládeži do 15 let nepřístupný

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA (THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON – USA 2008)
Narodil jsem se za velmi podivuhodných okolností… Ano, narodil se jako osmdesátiletý a my s ním budeme téměř celé dvacáté století stárnout pozpátku… V hlav-
ní roli Brad Pitt, v dalších rolích Cate Blanchetová či Julia Ormondová, ve fi lmu natočeném podle povídky Francise Scotta Fitzgeralda. Film byl oceněn třemi Oscary 
za rok 2008. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.warnerbros.cz a na http://wwws.warnerbros.co.uk/benjaminbutton/ Doporučená přístupnost: od 12 let

KARAMAZOVI (ČR/Polsko – 2008)
Film režiséra Petra Zelenky a jeho přátel. Originální adaptace Dostojevského, ve které nechybí typický Zelenkův humor, nadsázka a mystifi kace… Divadelní dra-
ma, jehož základem je vyšetřování otcovraždy, se odehrává na alternativním festivalu v netradičním prostředí – a dominují mu herecké výkony Ivana Trojana, Igora 
Chmely, Martina Myšičky, Davida Novotného a Radka Holuba. Film patří k horkým favoritům při domácím udělování fi lmových cen Český lev za rok 2008 – má cel-
kem 8 nominací. DOLBY–STEREO DIGITAL. 
Vstupné 60 Kč  Více informací o fi lmu na www.karamazovi.cz Mládeži přístupný

HLÍDAČ Č. 47 (ČR – 2008)
Velký lidský příběh podle románu Josefa Kopty. Karel Roden v milostném příběhu o lásce, vášni, smrti a trestu. V dalších rolích L. Siposová, V. Jiráček a V. Dlouhý. Re-
žie Filip Renč. Film patří k horkým favoritům při domácím udělování fi lmových cen Český lev za rok 2008 – má celkem 5 nominací. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.hlidac47.cz Mládeži do 15 let nepřístupný

AUSTRÁLIE (AUSTRALIA – USA 2008)
Romantické drama o nenávisti a lásce, o přátelství a intrikách, o poznání sebe sama a vůli změnit svůj život… V hlavních rolích Nicole Kidmanová a Hugh Jackman. 
České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.australie.cz Mládeži přístupný

KOZÍ PŘÍBĚH (ČR – 2008)
Staré pražské legendy v prvním českém 3D animovaném fi lmu! Rodinná komedie, odehrávající se v české středověké metropoli, která je ještě plná strašidel, rodí-
cích se legend a teprve začíná dostávat svou majestátní tvář. Hlavními hrdiny fi lmu jsou vesnický mládenec Kuba a jeho prostořeká Koza a oba se připletou ke stav-
bě Karlova mostu… DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné: 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.kozipribeh.cz Mládeži přístupný

TOBRUK (ČR/SR – 2008)
Válečné drama Václava Marhoula (mj. fi lm „Mazaný Filip“). Děj fi lmu nás zavede do druhé světové války, na podzim roku 1941 – do Němci a Italy obleženého města 
Tobruku v severoafrické Libyi, kam jsou odveleni vojáci 11. východního československého praporu… Film patří k horkým favoritům při domácím udělování fi lmo-
vých cen Český lev za rok 2008 – má celkem 8 nominací. DOLBY–STEREO DIGITAL SURROUND EX.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.tobruk.cz Mládeži do 15 let nepřístupný

ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA (LES ANIMAUX AMOUREUX – Francie 2008)
Rok co rok celá naše Země zní zpěvem, reptáním a výkřiky… prostě milostným voláním zvířat. Okázalé tance a dary jsou často nejlepšími prostředky k přivábení sa-
mičky nebo samečka a pro diváky se tak naskýtá mnohdy směšná či jímavá, ale vždy úžasná podívaná… Zveme vás proto na cestu do různých koutů světa ve strhu-
jícím dokumentu. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL. 
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.spi-fi lm.cz a na www.lesanimauxamoureux.com Mládeži přístupný

PO PŘEČTENÍ SPALTE (BURN AFTER READING – USA/Velká Británie/Francie – 2008)
George Clooney a Brad Pitt v hlavních rolích netradiční špionážní komedie o neuvěřitelném řetězci událostí, které ukážou, jak vlastně „fungují“ tajné služby… Re-
žie bratři Coenové (mj. fi lm „Tahle země není pro starý“). České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.palacepictures.net a na www.burnafterreading.com Mládeži do 15 let nepřístupný

KURÝR 3 (TRANSPORTER 3 – Francie 2008)
Pravidla zůstávají stejná! Až na jedno… Film plný akce, úniku, bláznivých a život ohrožujících situací, je dalším z producentských počinů Luca Bessona. České titul-
ky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.spi-fi lm.cz a na http://transporter3fi lm.com Doporučená přístupnost: od 12 let 

VALKÝRA (VALKYRIE – USA 2008)
Operace Valkýra – cíl: zavraždit Hitlera a svrhnout jeho nacistickou vládu… Tom Cruise v hlavní roli válečného dramatu, vyprávějícím skutečný příběh plukovníka 
Clause von Stauffenberga, který stál v čele rozsáhlého protinacistického spiknutí. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://valkyrie.unitedartists.com/ Doporučená přístupnost: od 12 let

STRÁŽCI – WATCHMEN (WATCHMEN – Velká Británie/USA/Kanada 2009)
Kdo bude strážit strážce? Jedinečný komiks o ostraze lidstva ve vizuálně omračujícím stylu s netradičními postavami superhrdinů – prostě jeden z nejzajímavějších 
fi lmů roku 2009. Režie Zack Snyder (mj. fi lm „300: Bitva u Thermopyl“). České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://watchmenmovie.warnerbros.com/ Mládeži do 15 let nepřístupný

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

BABIČKA (SR/ČR – 2009)
Dokumentární fi lm pro mírně zvrhlé diváky… Erotická tragikomedie o stárnoucí ženě, která chce vrátit čas a která si podává inzerát: „Zralá, mírně zvrhlá žena, hle-
dá chlapce od 18 do 24 let“. A ohlásilo se jí 650 chlapců… Režie Zuzana Piussiová. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.cinemart.cz Mládeži do 15 let nepřístupný

STMÍVÁNÍ (TWILIGHT – USA 2008)
Edward není obyčejný kluk a Bella byla vždy trochu jiná, ale „obyčejná smrtelnice“… Romantický horor, natočený podle světového fenoménu Twilight, podle knihy 
Stephanie Meyerové. V hlavních rolích Kirsten Stewartová a Robert Pattinson. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.spi-fi lm.cz a na www.stmivani.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

PEKLO S PRINCEZNOU (ČR – 2008)
Bude svatba? Bude válka? Nebo peklo na Zemi? Komediálně laděná pohádka o dávném královském slibu, geniální lsti a lavině nepředvídatelných okolností… Hrají 
T. Voříšková, J. Mádl, P. Nárožný, V. Postránecký, Z. Adamovská, V. Vydra a M. Táborský. Režie Miloslav Šmídmajer. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.peklosprinceznou.cz Mládeži přístupný

LÍBÁŠ JAKO BŮH (ČR – 2008)

NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA NAROZENINY? (ČR/SR/Japonsko 2009)
Česká animovaná pohádka nejen pro děti. Příběh ze staré zaprášené půdy, kde mají domov odložené hračky, které se tu zabydlely ve starém kufru… DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.cinemart.cz Mládeži přístupný
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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

Pracujeme se 
světovou jedničkou 
na trhu okenních 
profilů

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

výroba • montáž • dodávky na klíč
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ULOŽENÍ STAVEBNÍCH ODPADŮ – SUTÍ
Nově otevřená provozovna ve Velkém Poříčí (za „Železňákem“ 

vedle betonárny Bezedos) nabízí fi rmám, občanům i organizacím 
možnost legálního uložení stavebních odpadů (cihlové, betonové 

sutě, výkopové zeminy, asfaltové kry atd.) a využití nabídky 
výrobků recyklačního střediska jako plnohodnotné, levné 

a ekologické náhrady přírodního kameniva. 
Souhlas s provozem zařízení vydal Krajský Úřad Královéhradeckého kraje 

pod č.j. 9673/ZP/2008-Uh

Otevřeno je po–pá od 7.00 do 16.00, v sobotu 7.00–15.00 
event. dohoda je možná na telefonních číslech: 

777 164 777 a 777 810 389,  www.envistone.cz


