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Pohlazení ze tmy
Literární hudební večer 
s básnířkou Lenkou Jiránkovou
a jejími hosty
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 17. 3. 2010

Martin Vojtíšek
Klavírní recitál
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 130, 110, 90, 70 Kč
Předprodej od 23. 3. 2010

Laďa Kerndl a Swing sextet
Vstupné: 140 Kč
Předprodej od 24. 3. 2010

Středa
7. 4. 2010
V 19.00 hodin

Úterý
13. 4. 2010
V 19.00 hodin
SLEVA

Středa
14. 4. 2010
V 19.00 hodin
SLEVA

Úterý
20. 4. 2010
V 19.00 hodin

Čtvrtek
22. 4. 2010
V 19.00 hodin

Úterý
27. 4. 2010
V 19.00 hodin

Věra Martinová 
& Jamie Marshall & P.R.S.T.
Vstupné: 250, 230, 210, 190 Kč
Předprodej od 23. 3. 2010

Do Vladivostoku 
na zmrzlinu na kole 
Dia show Jana Tomšíka
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 1. 4. 2010
 
R. Bolt: Ať žije královna!
Divadlo Pod Palmovkou
Představení ab. cyklu – skupina „A“ 
Vstupné: 350, 330, 310, 290 Kč
Předprodej od 7. 4. 2010

MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka V Náchodě

 uvádí v dubnu 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, otevírací doba: pondělí–pátek 
8.00–17.30 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin, tel. 491 420 420. Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ 

v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek. 
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

Literárně hudební večer
Pohlazení ze tmy

V dubnovém literárně hudebním večeru představí svou poezii básnířka Lenka Jiránková, kterou mnozí známe jako 
sympatickou a ochotnou pracovnici náchodské knihovny. Uslyšíme hlavně její básně, ale i kousek zpovědi o její ces-
tě k psaní veršů. Očekávat můžeme i její zajímavé hosty. 

Dia show Jana Tomšíčka
Do Vladivostoku na zmrzlinu na kole

Jan Tomšíček nás zavede do Volgogradu, na Ural, na nedozírnou Sibiř, letmo zhlédneme Omsk, Novosibirsk a ně-
která další města i vesnice a o to víc nahlédneme do krásných březových a modřínových lesů. Překonáme mnoho 
potoků a řek. Z těch největších Ob, Jenisej, Lenu. Po mizerných cestách a chatrných mostech podél BAMu se do-
staneme k Bajkalu a pak budeme pokračovat na Dálný východ do Komsomolska na Amuru. Podél řeky Ussuri do-
jedeme do cíle, tedy do Vladivostoku, kam autor dorazil vlastní silou po 126 dnech. Také nahlédneme do několika 
ruských domácností, abychom se dověděli, jak se lidem v této zemi žije. Dále prožijeme krásný, avšak krátký podzim 
podél Transsibiřské magistrály a okusíme první vločky sněhu u Bajkalu. Zpáteční cestu si Jan Tomšíček ulehčil vla-
kem, aby na Sibiři nezamrzl. Během sedmi měsíců celkově strávených na této velkolepé cestě autor odšlapal na svém 
30 let starém favoritu asi 22 000 kilometrů a ještě k tomu se asi 3000 kilometrů svezl vlaky.

Robert Bolt: AŤ ŽIJE KRÁLOVNA
Divadlo Pod Palmovkou

Režie: Petr Kracik, Hrají: Jitka Čvančarová j. h., Zuzana Slavíková, Rudolf Jelínek, Miloš Kopečný, Jan Teplý, Rostislav 
Čtvrtlík / Karel Vlček, Ivo Kubečka, Ondřej Kavan / Jan Konečný j. h., Radek Zima / Martin Stránský j. h., 

Jan Réva, René Přibil, Nešleha / Ladislav Županič j. h., Otto Rošetzký a další.
Duel dvou královen napsaný podle skutečných událostí. Anglická královna Alžběta I. a skotská královna Marie 
Stuartovna bojují o moc, čest, lásku a nakonec i o holý život. Tragikomické a nadčasové podobenství o vzestupu 
a pádu i pomíjivosti pozemských věcí a neuchopitelnosti těch ostatních.
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Štěstí není daleko
První dekádu jara podle kalendáře již 

máme za sebou. Když jsem u počítače 
tvořil tyto řádky, byl ještě venku mráz 
a na náměstí čtyři kupy sněhu. Ty dvě ze 
spodní části právě odvážela auta tech-
nických služeb. Sníh během několika mi-
nut zmizel, ale s ním i desítky tisíc korun 
z městské pokladny. O stejných částkách 
dokážeme vést dlouhé spory, pokud se 
jedná o příspěvky neziskovým organiza-
cím ze stejné (a letos podstatně chudší) 
městské hromádky peněz. Stejnou prá-
ci jako technické služby by přitom brzy 
odvedla příroda sama a z pohledu města 
zdarma. Jenom by 10 řidičů osobních aut 
muselo hledat parkování jinde, než jsou 
o pracovních dnech na náměstí zvyklí. 
Museli by konat ještě několik dní stejně, 
jako v předcházejících dvou, sněhu plných 
měsících. Podlehli jsme tlaku a nevybí-
ravým útokům těch našich spoluobča-
nů, které slušnost v komunikaci s lidmi 
na radnici již zřejmě dlouho neoslovuje. 

Z téže skupiny osob se rekrutovali rov-
něž takoví jedinci, kteří „správně“ pocho-
pili nový právní předpis navržený sená-
torem Kuberou a schválený sněmovnou. 
Ti tak dostali šanci konečně se s radnicí 
vypořádat po svém. Nahrnuté kupy sně-
hu při okrajích chodníků a silnic nebo ne 
vždy, perfektně a hned vyhrnuté komu-
nikace nestačily k výlevům zlosti, a tak 

i hnědé exkrementy našich psích kama-
rádů, které odhalila z hromad sněhu sil-
ná obleva, jsou důsledkem neschopnosti 
města! 

Snažím se nevyhýbat se v těchto pří-
padech milosti a hledat v břitkých slov-
ních spojeních i něco racionálního. A na-
šel jsem. V této souvislosti osobně cítím 
se všemi, kteří museli „po svých“ v led-
nu a únoru procházet ulicí Broumovskou 
od vlakové zastávky v Bělovsi nebo Podě-
bradovou k Novému Světu (sám jsem si 
„chůzi“ po hromadách sněhu a později 
i ledu v těchto částech města několikrát 
vyzkoušel). V takovýchto případech není 
výše naznačené šetření určitě na místě, 
neboť ohrožuje zdraví a bezpečnost chod-
ců. Těm bychom měli dávat v zimní údrž-
bě komunikací přednost. V Náchodě se ale 
kolektivně rozhodovalo a rozhoduje (po-
kud se týká uvolňování fi nancí z městské-
ho rozpočtu na zimní údržbu) spíše nao-
pak. Snad respektovaná vůle většiny bude 
příští zimu jiná.

Prosím, nenechme se otrávit! Vždyť 
jsou před námi krásné a teplé měsíce 
a určitě je nechceme prožít v šedi a nepo-
řádku, zakomplexovaní a se zlostí v duši. 
Máme dost příležitostí dát se dohromady 
s pozitivně smýšlejícími sousedy. Zkusme 
to. Štěstí nebude od nás určitě tak daleko. 

Jaroslav Rohulán
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Zprávy 
z radnice
Zastupitelstvo města 
22. 2. 2010
Jednání zastupitelstva měs-
ta se zúčastnilo 26 zatupite-
lů, později 23, jeden byl omluven.
Číselný popis u každé zprávy představuje 
poměr hlasů při hlasování 
PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.

Rozpočet 2010 24-0-2
 ZM schválilo rozpočet města Náchoda 

na rok 2010 členěný dle paragrafů včetně 
příloh a v souladu se zákonem č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů jako schodkový. Schodek je vy-
rovnán:
1. fi nančními prostředky z minulých let 
v objemu 90 205 000 Kč
 2. smluvně zabezpečenými úvěry v obje-
mu 61 700 000 Kč
V průběhu jednání došlo ještě k několika 
úpravám rozpočtu, které zastupitelé od-
hlasovali:
– snížení odměn neuvolněným zastupite-
lům o 100 tis. Kč
– použití 48 tis. Kč z této částky na oblast 
sociální a 52 tis. Kč na sport
Majetkoprávní úkony obce

 ZM schválilo provedení výkupu části 
pozemku č. 1218/1 k. ú. Náchod a části po-
zemku č. 1219/12 k. ú. Náchod na základě 
geometrického zaměření skutečného sta-
vu s tím, že náklady spojené s převodem 
včetně daně z převodu nemovitostí uhra-
dí kupující. Jedná se o výkup částí pozem-
ků souvisejících s rekonstrukcí ulice Čes-
kých Bratří. 24-0-0

 ZM schválilo převod parcely č. 160/4 
a stav. p. č. 619 pod pevnostním objek-
tem N-S 83 Lázně vše v k. ú. Běloves Klu-
bu vojenské historie z Náchoda. Jedná se 
o pozemky v prostoru pod pevností Bře-
zinka směrem k bývalému běloveskému 
lomu, které jsou zastavěné pevnostními 
objekty opevnění z r. 1938. 22-0-0

 ZM zamítlo prodej části pozemku č. 
167/4 k.ú. Dobrošov. Jedná se o úzký, pro-
táhlý pozemek, o výměře 457 m² – travna-
tý břeh podél místní komunikace v osadě 
Polsko. Ze současných mapových podkla-
dů se jeví, že na části tohoto pozemku leží 
část stávající místní komunikace. 23-0-0

 ZM zamítlo směnu části městské parce-
ly č. 2022 za část parcely č. 1065/2 v k. ú. 
Náchod dle žádosti. Jedná se o směnu čás-
tí pozemků v prostoru připravované zá-
stavby nad MěSSS Marie. 23-0-0

 ZM schválilo prodej bytových jednotek 
Bílá 1960/19, 1971/12, 1974/7, Běloveská 
1675/10, Havlíčkova 1115/5 a 1115/11, Ja-
náčkova 802/12, Nerudova 1338/3, Praž-
ská 1072/4, 1525/14, 1527/7 a Zelená 
1953/9 stávajícím nájemníkům, kteří vy-
užili nabídky k prodeji až nyní. 22-0-1

 ZM schválilo prodej volných bytových 
jednotek Krámská 727/3 a Pražská 1550/15 
dle výsledku výběrového řízení. 20-2-0
Schválení pořízení změny 
územního plánu č. 12 17-2-4

 ZM schválilo pořízení změny č. 12 územ-
ního plánu sídelního útvaru Náchod.
Jde o samostatné projednání změny 
územního plánu sídelního útvaru Náchod 
na pozemku č. parc. 272/20 v katastrál-
ním území Bražec. Podle platného územ-
ního plánu je pozemek částečně určen pro 
využití bydlení městského typu obecné, 
částečně pro území drobné výroby a slu-
žeb, část pro louky, pastviny a pro zales-
nění. Vlastník požaduje změnu pro celý 
pozemek na území drobné výroby a slu-
žeb.
Střednědobý úvěr 
na komunikace 24-0-0

 ZM schválilo výsledek výběrového ří-
zení a pověřilo starostu města ing. Oldři-
cha Čtvrtečku uzavřít smlouvu o úvěru 
na fi nancování rekonstrukce komuni-
kací v Náchodě s uchazečem na 1. mís-
tě, tj. s Českou spořitelnou, a. s., pobočka 
Náchod, na částku 26 700 000 Kč za pev-
nou úrokovou sazbu 3,63 % p. a. + 300 
Kč/měs. poplatek se splatností do konce 
roku 2013.
Fotovoltaické elektrárny  19-1-3

 ZM revokovalo své usnesení ze dne 
14. 12. 2009 o záměru výstavby fotovolta-
ických elektráren s ing. Mikšovským a do-
poručilo v projektu dále ze strany města 
Náchoda nepokračovat.
Roční monitorovací zpráva 
o postupu realizace IPRM zóny 23-0-0

 ZM schválilo Roční monitorovací zprá-
vu o postupu realizace Integrovaného plá-
nu rozvoje města Náchoda – problémová 
zóna u nemocnice za rok 2009.

TELEGRAFICKY:
 ZM odvolalo pana Vladimíra Michelčíka 

z funkce předsedy osadního výboru SUN 
a novým předsedou osadního výboru SUN 
zvolilo pana ing. Borise Oláha.  23-0-0

 ZM schválilo dodatek ke smlouvě o půjč-
ce s VaK Náchod, a. s., na budování kanali-
zací v objemu 9 mil. Kč. Dodatkem je řeše-
no posunutí čerpání celé částky do dubna 
2010 (z důvodu nezahájení staveb kanali-
zací v závěru roku 2010) a změnu splat-
nosti půjčky z pěti na sedm let. 24-0-0

 ZM schválilo dodatek ke smlouvě o po-
skytování dotace z rozpočtu obce a. s. Be-
ránek Náchod. Dodatkem se řeší přesun 
částky 62 500 Kč na opravu výtahu z roku 
2009 do roku 2010. 22-0-2

 ZM schválilo zrušení členství ve Sdru-
žení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska a souhlasilo s neuhrazením pří-
spěvku za rok 2010 pro Partnerský výbor 
– Warrington. 21-0-1

 ZM schválilo plán kontrolní činnosti 
Kontrolního výboru Zastupitelstva měs-
ta Náchoda na rok 2010. 18-0-5

Rada města 23. 2. 
Jednání rady města se zúčastnilo 
osm radních, jeden byl omluven.
Výroční zprávy mateřských škol 8-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy pří-
spěvkových organizací: MŠ Alšova, MŠ 
Vančurova, MŠ Vítkova a MŠ Březinova. 
Mateřská škola, Náchod, Alšova 952
– ředitelka p. Vladislava Domáňová
– 60 dětí ve třech heterogenních odděle-
ních 
– školní vzdělávací program „Hledáme 
krásnou duhu za každým mráčkem“
Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345
– ředitelka p. Lenka Jiráková
– 70 dětí, tři oddělení – dvě oddělení stej-
ná věková skupina, jedno oddělení smí-
šené
– v budově proběhla v době prázdnin re-
konstrukce sociálního zařízení v přízemí, 
průběžně probíhá obnova vybavení inte-
riérů 
– školní vzdělávací program „Svět kolem 
nás – svět ve mně“ – program v souladu 
se Zdravou MŠ, s ohledem na výchovu dí-
těte k ekologii
Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304
– ředitelka p. Blanka Posnarová 
– 91 dětí, tři oddělení členěna dle věko-
vých skupin, na odloučeném pracovišti 
U Písníků jedna třída smíšená 
– školní vzdělávací program „Hrajeme si 
celý rok“
Mateřská škola, Náchod, Březinova 669
– ředitelka p. Iveta Lukešová
– 50 dětí, dvě heterogenní oddělení
– školní vzdělávací program „Pojďte 
s námi do pohádky a s písničkou zase 
zpátky“ 
Úhrada neinvestičních 
výdajů za žáky 8-0-0

 RM stanovila výši úhrad neinvestičních 
výdajů dle školského zákona pro rok 2010 
na žáky základních škol ve výši 7000 Kč 
a děti v mateřských školách ve výši 
3500 Kč. 
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením dodat-
ku k nájemní smlouvě na pronájem les-
ních pozemků v okolí Stárkova uzavře-
né se společností Lesy města Náchoda, 
spol. s r. o. Dodatek řeší výši nájemného 
pro rok 2010, které je stanoveno ve výši 
800 000 Kč včetně DPH. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
k nájemní smlouvě uzavřené s MUDr. Ja-
nou Zemanovou. Dodatkem se s účinností 
od 1. 6. 2010 přenechává MUDr. Zemano-
vé do bezplatného užívání jedno parko-
vací místo pro zdravotně postižené obča-
ny před budovou čp. 1751 v Pražské ulici.

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy se 
společností Telefónica O

2
 Czech Repub-

lic, a. s., o umístění veřejné komunikační 
sítě na konstrukci lávky přes řeku Metuji 
u zimního stadionu v Náchodě.  8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy s MUDr. Martinem Pavlíčkem 
z Hronova na pronájem nebytových pro-
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storu o výměře 57,96 m² v budově poli-
kliniky čp. 738 za účelem provozování lé-
kařské praxe. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou s účinností od 24. 1. 2010.  
 8-0-0
Restaurování sochy 
sv. Václava v ul. Komenského 8-0-0

 Rada města souhlasila s podáním žá-
dosti o dotaci na restaurování této sochy 
z dotačního programu „Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností“. Součástí povin-
ných příloh žádosti je mimo jiné i čestné 
prohlášení, že má město zajištěny vlastní 
prostředky ve výši min. 10 % celkových 
nákladů.

Parkování u polikliniky 
od 1. 4. 2010 

 RM schválila dodatek k příloze Na-
řízení města č. 1/2009, kterým se roz-
šiřuje úprava parkovacích ploch v Ná-
chodě o parkoviště u polikliniky.
V průběhu března byl na toto parkoviš-
tě umístěn parkovací automat. Place-
ní parkovného bude zahájeno od 1. 4. 
2010. Sazba parkovného, které se 
bude vybírat ve dnech pondělí – pátek 
v době od 7.00 do 17.00 hod.: 1 hod. – 
5 Kč, 2 hod. – 10 Kč, a každá další za-
počatá hodina 20 Kč. Cílem je omezit 
na tomto parkovišti dlouhodobé par-
kování a zpřístupnit tak parkoviště 
především návštěvníkům polikliniky 
a městského úřadu. 

Rada města 9. 3. 
Jednání rady města 
se zúčastnilo všech devět radních.
Výroční zprávy 
mateřských škol a ZUŠ 9-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy pří-
spěvkových organizací: MŠ Náchod, Hav-
líčkova 1848, MŠ Náchod, Komenského 
301 a ZUŠ J. Falty, Náchod, Komenského 
265.
MŠ Havlíčkova (Plhov) – ředitelka paní Mi-
chaela Trejtnarová
– 106 dětí, čtyři heterogenní oddělení, 
jedna třída s kapacitou 12 dětí uzavřena 
z důvodu oprav
– pětitřídní mateřská škola pavilonové-
ho typu 
– školní vzdělávací program „Celý rok si 
hrajeme, pod zámečkem žijeme“
Základní umělecká škola J. Falty – ředitel 
Mgr. Zbyněk Mokrejš
– tři obory – hudební, výtvarný, taneční, 
celkem 630 žáků 
– více na www.zusnachod.cz
MŠ Komenského – ředitelka Bc. Alena Du-
šánková
– 113 dětí, čtyři třídy heterogenní, jed-
na speciální s logopedickým zaměřením
– pětitřídní MŠ se nachází ve dvou budo-
vách propojených vestibulem
– školní vzdělávací program „Pohádka 
ve škole, škola v pohádce“
– více na www.msnachod.mikmik.cz 

Majetkoprávní úkony obce
 RM souhlasila, aby na náklady MUDr. Ji-

řího Třísky byly instalovány dvě klimati-
zační jednotky v pronajatých místnostech 
v budově polikliniky čp. 738. Veškeré pro-
vozní náklady bude hradit MUDr. Tříska. 
 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
k nájemní smlouvě uzavřené se společ-
ností VISUS, spol. s r. o. Dodatkem se spo-
lečnosti VISUS, spol. s r. o., přenechává 
do nájmu nebytový prostor č. 0.39 o vý-
měře 12,02 m² v budově polikliniky čp. 
738 v Náchodě. Dodatek se uzavírá s účin-
ností od 1. 4. 2010. 9-0-0

 RM souhlasila s ukončením nájemní 
smlouvy na pronájem části chodby v bu-
dově MěÚ čp. 2020, uzavřené se společnos-
tí INRISK, s. r. o., výpovědí s jednoměsíční 
výpovědní lhůtou z důvodu neplacení ná-
jemného. Nájemní smlouva bude ukonče-
na uplynutím výpovědní lhůty, tj. k 30. 4. 
2010. 9-0-0

 RM uložila zajistit znalecký posudek 
na zjištění administrativní i tržní ceny 
objektu čp. 129 U Starých lázní spolu se 
stav. parcelou č. 3/2 k. ú. Běloves a znovu 
předložit radě města k rozhodnutí o po-
kračování prodeje.  9-0-0
Revolvingový úvěr 9-0-0

 RM schválila zahájení jednání o ote-
vření revolvingového úvěru na období 
2010/2011.
Smlouva na dodávku parkovacího 
automatu pro parkoviště 
u polikliniky v Náchodě 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na dodávku a montáž parkovacího 
automatu na parkoviště před poliklinikou 
v Náchodě se společností WSA, doprava 
a parkování, spol. s r. o., Radonice. 
Rekonstrukce školní jídelny Základní 
školy Plhov – veřejná zakázka 9-0-0

 RM schválila uzavření mandátní smlou-
vy na organizaci veřejné zakázky „Rekon-
strukce školní jídelny Základní školy Pl-
hov v Náchodě“ s ing. Janem Tomkem, 
Malé Svatoňovice.
Rozdělení fi nancí z dotace 
Ministerstva kultury ČR 9-0-0

 RM souhlasila s rozdělením dotace 
z Programu regenerace městské památko-
vé rezervace a městské památkové zóny 
na obnovu kamenné fasády knihovny 
a na zajištění statiky kostela sv. Vavřin-
ce na Masarykově náměstí.
Změna ve složení správní rady 
Městské knihovny o. p. s. 8-1-0

 RM odvolala z důvodu ukončení funkč-
ního období ve správní radě Městské 
knihovny, o. p. s., předsedkyni správ-
ní rady RNDr. Ivanu Šárovou a členku 
správní rady PhDr. Zdeňku Honzů. Z dů-
vodu ukončení funkčního období v dozor-
čí radě Městské knihovny, o. p. s., paní Ali-
ci Horovou a Mgr. Věru Vlčkovou.

 RM jmenovala Mgr. Věru Vlčkovou a Jin-
dru Nývltovou členkami správní rady 
a MVDr. Josefa Bělobrádka a Dagmar Ru-

  

V letošním roce bude dokončena re-
konstrukce ulice Komenského 2. etapou, 
kterou je úsek od ulice Hálkovy po uli-
ci Štefkovu včetně oprav ulic Šafránice 
a Na Letné.

Od 15. dubna do 14. června 2010 bude 
probíhat teplofi kace tohoto úseku, jejímž 
investorem je fi rma KA-Contracting ČR, 
s. r. o., Teplárna Náchod, v další fázi pro-
vede opravy sítí Vak Náchod, a. s. 

V termínu od 15. června do září 2010 
budou probíhat stavební úpravy komuni-
kace, chodníků, zeleně, odvodnění, veřej-
ného osvětlení a městského rozhlasu, je-
jichž investorem bude město Náchod.

Provoz všech provozoven a obchodů zů-
stane s částečným omezením zásobová-
ní zachován. V tomto úseku musí být též 
umožněn průjezd sanitním a hasičským 
vozům. Po dobu rekonstrukce bude jedno-
směrně zprůjezdněna směrem do středu 
města ul. Českých bratří v prostoru na-
kládací rampy RUBENY, a. s., v pracovních 
dnech od 6.00 do 18.00 hodin.

S rekonstrukcí souvisí rovněž kácení 
zeleně ve zmíněném úseku. S ohledem 
na harmonogram stavebních úprav Ko-
menského ulice, které započnou v polo-
vině dubna, vychází termín pro kácení 
a odstranění stávajících javorů na měsíce 
červen – červenec. Protože stromy v této 
ulici jsou zpěvnými ptáky hojně využí-
vány k hnízdění, které probíhá v období 
od dubna až do července (většina druhů 
hnízdí dvakrát, některé i třikrát za se-
bou), bylo by kácením v tomto období ne-
šetrně a ve velkém rozsahu zničeno mno-
ho hnízd, ve kterých by v té době byla 
vajíčka i ptáčata. Proto budou do zaháje-
ní prací (15. 4.) odstraněny z javorů celé 
koruny a budou ponechány pouze kme-
ny v délce cca 150 cm, z důvodu následné 
technologie odstranění kmenů i s kořeno-
vým systémem. 

U P O Z O R N Ě N Í

dolfovou členkami dozorčí rady Měst-
ské knihovny, o. p. s., a pověřila ředitel-
ku Městské knihovny, o. p. s., nahlášením 
všech změn do obchodního rejstříku.

Z důvodu opravy parovodu bude 
ve dnech 6. 4. – 7. 5. 2010 omezen pro-
voz v ulici Jugoslávské. 
Objízdná trasa vede po silnici I/33 
a I/14 (Pražská, Českoskalická, Dobe-
nínská, Novoměstská, Bražecká, Od-
boje). Ulice Za Přádelnou bude slepá.

Uzavírka komunikace 
ul. Jugoslávská

na zahájení stavebních úprav 
a kácení zeleně v ulici
Komenského v Náchodě
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  Kronika
V únoru 2010 se narodili
 2. 2. Vojtěch Hartych
  Aleš Dědek
 5. 2. Alžběta Slováková
 6. 2. Nikola Šmehlíková
  Michaela Lokvencová
  Adam Tejral
 9. 2. Tomáš Vavřena
  Viktorie Vysoká
 12. 2. Alexandr Rudnyckij
 14. 2. Samuel David
 15. 2. Josef Černohorský
  Štěpán Linhardt

 16. 2. Jan Říha
 17. 2. Daniel Novák
 20. 2. Natálie Kačerová
 28. 2. Kristian Tyšer
  Martin Jireček
 

V únoru 2010 byli oddáni
12. 2.
Tomáš Malý, Červený Kostelec
Martina Mědílková, Suchovršice

Podle údajů z náchodské matriky 
se v Náchodě narodilo v roce 2009 cel-
kem 1129 dětí. Mezi nejčastěji dávaná 
jména pro děvčata byla: Eliška (28), Tere-

Děti a jejich jména v roce 2009
za (27), Natálie (26), Karolína (24) a Barbo-
ra (21). Pro chlapce rodiče nejčastěji vybí-
rali jména: Tomáš (36), Jakub (32), Jan (28), 
Lukáš (24) a Ondřej (20).

V hodinách prvouky jsme se nejpr-
ve učili o svém městě a potom se vy-
dali na vycházku městem. Společně se 
svými třídními učitelkami jsme si pro-
hlédli zbytky městských hradeb a řekli 
si, k čemu sloužily. Vycházka pokračova-
la prohlídkou náměstí a zastávkou u bu-
dovy staré radnice, kde stojí pískovcový 
pranýř. Toto místo středověké hanby nás 
velmi zaujalo a nikdo z nás by nechtěl ta-
kový trest zažít na vlastní kůži. Vyvrcho-
lením vycházky byla návštěva nové rad-
nice. Budovou nás ochotně provedla paní 

Druháci ze ZŠ T. G. Masaryka navštívili radnici
místostarostka ing. Pavla Maršíková. Pro-
hlédli jsme si informační centrum, míst-
nost s velkým stolem, kde zasedá městské 
zastupitelstvo a nahlédli i do pracovny 
pana starosty. V největší místnosti radni-
ce, obřadní síni, jsme se posadili na židle 
s městským znakem a s údivem prohlíželi 
krásnou výzdobu. Na stěnách byly znaky 
řemesel a podobizny významných osob-
ností, které měly vztah k našemu městu. 
Ukázali jsme si městský prapor se znakem 
města a nový koberec, který je kopií toho 
původního z roku 1905. Někteří vzpomí-

nali na vítání občánků 
a jiní na svatbu svých 
známých v této síni. 
Po krátké besedě s paní 
místostarostkou jsme 
se rozloučili, poděkovali 
za milé přijetí a s nový-
mi informacemi a zážit-
ky se vrátili zpět do naší 
školy. A z rohu radni-
ce za námi ještě dlouho 
hleděl rytíř Hron, zakla-
datel našeho města…

2.A a 2.B  
ZŠ T. G. M. Náchod

Již po třetí se uskutečnilo školní kolo 
recitátorů ZŠ Komenského Náchod. Sou-
těž nejdříve proběhla ve třídách, za účas-
ti všech žáků školy. Ve čtvrtek 18. 2. se ví-
tězové jednotlivých tříd představili před 
všemi spolužáky v aule gymnázia v Ná-
chodě. Nejdříve žáci 4. a 5. tříd – II. sou-
těžní kategorie, po nich přišli do auly 
2. a 3. třídy – I. kategorie. Porota slože-
ná z pedagogů školy vybírala postupující 
do okresního kola. Ve druhé kategorii se 

Školní kolo recitační soutěže
jim nejvíc líbila Veronika Čejpová z 5.A, 
na druhé místě skončila Hana Kyprová 
z 5.B a na třetím Vojtěch Hora z 5.A.

První kategorii vyhrála Nela Stryhalo-
vá ze 3.B, druhý byl Martin Stuchlík ze 
3.A a na třetím místě Karel Schmidt ze 
2.A. První dva z každé kategorie postu-
pují do okresního kola. 

Přejeme jim hodně úspěchů.
 Jiřina Poznarová

se uskuteční ve dnech
26. dubna až 7. května 2010 
v době od 12.00 do 13.00 hod.

V této době musí rodiče podat závaz-
nou přihlášku, kterou obdrží v kon-
krétní MŠ, s sebou rodný list dítěte.

Přednostně budou přijímány náchod-
ské děti v posledním roce před zaháje-
ním povinné školní docházky.

Zápis dětí 
do náchodských MŠ 
pro školní rok 2010/11

21. dubna 2010 
 15.30 hod. MŠ Plhov
22. dubna 2010 
 15.00 hod. MŠ Kramolna
28. dubna 2010 
 15.00 hod. MŠ Komenského
5. května 2010 
 15.00 hod. MŠ Myslbekova

Koncerty jsou určeny pro předškolá-
ky a jejich rodiče. Seznámíme Vás s širo-
kou škálou hudebních nástrojů, které se 
na škole vyučují, uslyšíte skladby v podá-
ní našich nejmladších žáků. Zveme všech-
ny příznivce hudby.     Mat

ZUŠ J. Falty pořádá 
cyklus koncertů 
DĚTI HRAJÍ DĚTEM

vyhlašuje výběrové řízení 
na pozici účetní 
– hospodářky školy

Charakter práce 
účtování
evidence majetku
vedení evidence žáků
další práce spojené s provozem školy

Požadavky
minimálně středoškolské vzdělání
znalost účetnictví včetně změn k 1. 1. 
2010 podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
znalost účetnictví pro příspěvkové 
organizace výhodou

Pracovní podmínky
výše pracovního úvazku 0,5
pracovní doba – v odpoledních 
hodinách

Nástup k 1. 6. 2010
Přihlášky společně se stručným životo-
pisem zasílejte na Základní uměleckou 
školu J. Falty, Komenského 265, Náchod, 
547 01 nejpozději do 3. 5. 2010. Na po-
hovor budete pozváni písemně.

Základní umělecká škola 
J. Falty v Náchodě
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Jako rodiče žákyně ZŠ Babí jsme se roz-
hodli projevit svou přízeň a chválu ško-
le tímto způsobem. Malá škola, kterou ZŠ 
Babí je, má velice těžkou pozici. Rádi by-
chom proto touto cestou ocenili obrovské 
nasazení pedagogů, kteří se snaží školu 
svou prací a doprovodnými akcemi žá-
kům zpříjemnit.

Je obdivuhodné, že tak malý kolektiv 
pedagogů věnuje tolik svého volného času 
na tradiční akce, kterými žije nejen škola, 
ale i blízké okolí (podzimní drakiáda, vá-
noční besídka s prodejní výstavou, lyžař-
ský pobyt na horách, masopustní průvod 
Babím, karneval pro žáky v Odasu, ples 

ZŠ BABÍ

Žáci prvního stupně ZŠ T. G. Masaryka 
v Náchodě se již druhým rokem vypravi-
li na týdenní (27. 2. – 6. 3. 2010) ozdrav-
ný pobyt na chatu Grizzly v Krkonoších. 
I když se nedá zrovna říct, že by dopo-
lední hodiny matematiky a českého jazy-
ka probíhaly tradičním způsobem, děti se 
i přes to na horách ledasčemu užitečné-
mu přiučily.

Každé z dětí se po několikadenním vý-
cviku nakonec dokázalo zdárně vypořá-
dat s nemalým sklonem sjezdovky, se sa-
mostatným nástupem na lyžařský vlek 
a i s jeho opuštěním. Ke konci týdne už 
bylo jejich lyžařské umění dokonce na ta-
kové úrovni, že si poradily i se slalomem 
a sjezdem jako opravdoví závodníci.

Kromě toho však děti zakusily i řadu ji-
ných radovánek na sněhu jako třeba závo-
dy na pekáčích nebo spřátelení se se psy 

Návštěva „Krakonošovy zahrádky“ 
aneb s dětmi na horách

plemene husky. Po dovádění venku násle-
doval program i v chatě, nechyběl ani kar-
neval či diskotéka nebo nejrůznější spole-
čenské hry.

A komu by to bylo snad málo, měl mož-
nost i po večeři provětrat lyže na osvět-
lené sjezdovce. Avšak na stezku odvahy 
osvětlenou pouze hvězdami a světlem 
svíček si už samostatně troufl  jen málo-
kdo. Nakonec však nikdo o bludný kořen 
nezakopl a všichni si mohli už z podpe-
řin svých postýlek vyslechnout pohádku 
na dobrou noc.

Avšak i nám zazvonil zvonec a návště-
vy „Krakonošovy zahrádky“ byl konec. 
Přivezli jsme si však spoustu krásných 
zážitků a těšíme se již na nové v příštím 
roce. 

Ivana Maršíková, 
Ivana Nováková

Na naší Základní škole v Komenského 
ulici v Náchodě se stal turnaj v piškvor-
kách již pěknou tradicí. V letošním škol-
ním roce proběhl jeho třetí ročník. 
Do soutěže se přihlásilo rekordních 126 
žáků druhého stupně. Někteří žáci tento 
turnaj odehráli poprvé, někteří byli účast-
níky všech tří ročníků. V kategorii 6. a 7. 
tříd v turnaji nastoupilo 79 hráčů, v kate-
gorii 8.– 9. tříd 47 hráčů.

Soutěž probíhala v několika kolech, kdy 
jednotliví hráči odehráli své zápasy v na-
losovaných skupinách. Z každé rozloso-
vané skupiny postupovali jeden až dva 
hráči. Tímto systémem soutěž probíhala 
od listopadu loňského roku až do března 
letošního roku. V každé kategorii zůstali 
poslední čtyři hráči, kteří odehráli závě-
rečné kolo 10. března.

Vítězem v kategorii 6. a 7. tříd se stal 
Vojtěch Novák ze 7.D. Další místa obsadi-
li: Lucie Šnorbertová ze 7.D, Tomáš Tyler 

3. ročník piškvorkiády 
na Základní škole Komenského v Náchodě

ze 7.D a Vojtěch Mrověc ze 7.D. V kategorii 
8. až 9. tříd vyhrál Daniel Vlček z 9.D 
(obhájil vítězství z minulého ročníku), 
na druhé příčce se umístil Tomáš Zelený 
z 9.C, na dalších místech pak Petra Hon-
zerová z 8. C a Petr Resl z 9. A. 

Všichni účastníci fi nále byli odměně-
ni diplomem a pěknými věcnými cenami, 
na které fi nančně přispělo SRPDŠ při naši 
škole, kterému tímto děkujeme.    L. Malá

Základní škola Náchod-Plhov zve všech-
ny žačky a žáky 4. tříd základní školy (bu-
doucí páťáky), kteří rádi sportují a mají 
rádi pohyb. 

Oslovujeme i dívky a chlapce, kteří 
ve školním roce 2010/2011 budou žáky 
2. stupně základní školy (6.– 9. třída).

Vyberte si ZŠ Náchod-Plhov a využij-
te všeho, co nabízí v oblasti vzdělávání, 
sportu, individuálního přístupu k žákům.
5. třídy – rozšířená výuka tělesné výcho-
vy – čtyři hodiny tělesné výchovy, 1 hodi-
na plavání, podzimní tréninkové soustře-
dění, zimní lyžařský kurz, výuka, ve které 
mají své místo vzdělávání, sport, výcho-
va, projekty…
6.– 9. třídy – rozšířená výuka tělesné vý-
chovy
– pět hodin tělesné výchovy
– podzimní tréninkové soustředění
– zimní lyžařský kurz
– vynikající podmínky pro veškerou škol-
ní práci

Motorické testy do sportovní třídy se 
konají v úterý 20. 4. 2010, 8.00 v ZŠ Ná-
chod-Plhov, (motorické testy – obratnost, 
atletika, hra s míčem).

Pro přijetí do sportovní třídy je třeba:
přihlásit se v ZŠ Náchod-Plhov
absolvovat motorické testy 

Více informací získáte:
osobní návštěvou školy – rádi Vás u nás 
ve škole přivítáme
www.zspolhov.cz
telefonicky – 491 427 252, 731 167 465
od trenérů sportovních oddílů

Mgr. Vladimír Honzů, 
ředitel ZŠ Náchod-Plhov

ZŠ Náchod - Plhov 
třídy s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy

Ledová slavnost 
– po hokejovém zápase rodiče x žáci

tým fl orbalistů 6.– 7. tříd – turnaj v Liberci

pro rodiče, škola v přírodě, cyklistické zá-
vody). Obrovská chvála patří také školní 
družině, která účelně organizuje volný 
čas dětí. V dnešní době je úžasné, že děti 
tráví velkou část volného času v přírodě, 
která je v okolí školy nádherná. Každé od-
poledne škola „žije“, neboť si děti vybírají 
z různých kroužků, které místní pedago-
gové organizují.

Jako rodiče dobře víme, že malý kolek-
tiv a individuální péče vychovávají v dě-
tech toleranci a víru ve své schopnos-
ti. Děti se stávají osobnostmi v klidném 
a podnětném prostředí, za což Vám, milé 
paní učitelky, děkujeme.

L. a M. Sedláčkovi
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Dubnová výročí
vzpomíná v těchto dnech a v tomto 

roce světový i český hudební svět. Klavír-
ní virtuos a hudební skladatel polského 
původu prožil větší část svého života v Pa-
říži. Komorní hudba Náchod připomene 
jeho výročí koncertem z jeho klavírního 
díla v úterý 13. dubna 2010 v Městském 
divadle Dr. Josefa Čížka. Interpretem Cho-
pinových skladeb bude Martin Vojtíšek, 
absolvent pražské AMU, poslední žák Ilo-
ny Štěpánové-Kurzové, který celé Chopi-

200 let od narození Frederyka Chopina
novo klavírní dílo provedl na koncertech 
u nás i v zahraničí a postupně je nahrává 
na kompaktní disky.

Klavírista, hudební skladatel a peda-
gog Martin Vojtíšek působí v celé Evro-
pě i v Americe, kde např. v roce 2009 vedl 
mistrovské kurzy na New York Universi-
ty, jejímž je stálým spolupracovníkem. Je 
úspěšným interpretem a skladatelem. 

Začátek koncertu je v 19 hodin.
Komorní hudba Náchod

Pravděpodobně 22. 4. 1420 se narodil „hu-
sitský král“ Jiří z Poděbrad. Protože Ná-
chod patřil v té době jeho otci, Viktorínovi 
z Kunštátu a Poděbrad, naznačil náchod-
ský rodák Václav Erben ve svém fi ktivním 
historickém románu, že se Jiřík narodil 
v Náchodě, což je ovšem málo pravděpo-
dobné. Jisté je, že v roce 1456 musel město 
i hrad dobývat na Koldovi ze Žampachu. 
První biskup královéhradecké diecéze 
Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberka 
zemřel 29. 4. 1675. Protože před tím pů-
sobil v Broumově, znal zřejmě i Náchod. 
Emeritního hradeckého biskupa, titulár-
ního arcibiskupa Karla Otčenáška jsme 
v Náchodě mohli pozdravit několikrát. 
Dne 30. 4. se dožívá krásných devadesá-
ti let. Přejme mu jen a jen dobré. Dne 2. 4. 
1840 se narodil historiograf Náchoda, pe-
dagog a spisovatel Jan Karel Hraše, jehož 
dvoudílné Dějiny Náchoda patří stále k dí-
lům významným. Dne 9. 4. 1880 se v Ná-
chodě narodil architekt světového jmé-
na ing. Jan Letzel. Působil mj. v Japonsku, 
kde projektoval budovu, která „přežila“ 
výbuch atomové bomby a je nyní ozna-
čovaná jako „atomový dóm“. Jeho jméno 
nese náchodská Vyšší odborná škola sta-
vební. Další stavitel se tu narodil 19. 4. 
1885, ale ing. Václav Šrůtek byl i malíř 
a hudební skladatel. Dne 25. 4. 1900 se 
narodil zakladatel Muzea Boženy Něm-
cové v České Skalici Jan Krtička, učitel, 
vězněný po vykonstruovaném procesu 
komunistickým režimem. Na 10. 4. připa-
dají nedožité 85. narozeniny významného 
tenoristy, operního pěvce Viléma Přiby-
la. V dubnu 1990 mu bylo uděleno čest-
né občanství města, čtvrt roku na to bo-
hužel Vilém Přibyl zemřel. Pěvecký sbor 
Hron mu udělil čestné členství už v roce 
1986. Dne 4. 4. 1915 se narodil spisovatel 
Jan Drda. Na začátku protektorátu napsal 
jako redaktor Lidových novin zajímavou 
reportáž o architektuře tehdy dokonče-
né náchodské Wolkerovy ulice. Ocenil 
tam zejména plastiky – domovní zname-
ní a sochu pastýřky od Jana Kavana. Ráz 
ulice byl bohužel narušen četnými pře-
stavbami. Z Drdova díla literárního jsou 
asi nejznámější Hrátky s čertem, nedáv-
no uvedené našimi ochotníky. Roli lou-
pežníka Sarky Farky psal Drda „na tělo“ 
Jaroslavu Vojtovi. Ten zemřel před 40 lety 
– 20. 4. 1970. Hrával i u nás v Náchodě. 
Před 65 lety (udává se, že mezi 5. a 24. 
4. 1945) zahynul v koncentračním táboře 
Bergen-Belsen malíř a spisovatel Josef Ča-
pek, rodák z Hronova. Dne 6. 4. se doží-
vá významného životního jubilea Zbyněk 
Kočvar, odborný pedagog – grafi k, tvůrce 
řady knižních úprav, ale i poštovních zná-
mek, náchodský rodák, absolvent zdejší-
ho gymnázia, účastník „Náchodských 
výtvarných podzimů“. Přejeme mu hod-
ně tvůrčích úspěchů.                           (AF)

Běloveská občanka paní Marie Hejzla-
rová, původně náchodská rodačka, se 16. 
března 2010 dožila požehnaného věku 
100 let. Ke kulatému výročí jí přišly blaho-
přát členky osadního výboru. Jako mladá 
modistka se zalíbila mlynáři Zdeňku Hej-
zlarovi, jinak výbornému herci a zpěvá-

Stoleté výročí kovi náchodské ochotnické scény. V roce 
1933 si řekli své „ano“ a přistěhovala se 
do Bělovse. Zapojila se ihned do místní 
tělocvičné jednoty Sokol. Do toho přišla 
II. světová válka, ve mlýně schovávali so-
kolský prapor a cvičební nářadí. Pomáha-
li lidem semlít „načerno“ obilí a přispěli 
také povozem při odvozu stavebního ma-
teriálu a podobně.

Živnosti si dlouho neužili. Přišlo zná-
rodnění a paní Marie pak dlouhá léta 
pracovala ve Sněžce. V roce 1947 a dal-
ších letech pomáhala ve mlýně s ostatní-
mi maminkami vařit pro žáky nové školy 
kakao, guláš z Unrry i péci dobré koláč-
ky. Manžel brzy zemřel, ale přesto stači-
la dobře vychovat tři dcery a dnes se těší 
ze života sedmi vnoučat a devíti pravnou-
čat. Občané z Bělovse jí tímto přejí ještě 
hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

kronikář Antonín Samek

U příležitosti prvního března – měsí-
ce čtenářů uspořádala Městská knihov-
na v Náchodě mnoho akcí. Jednou z nich 
bylo komorní setkání s nejpilnějšími i nej-
staršími čtenáři naší knihovny. Sešlo se 
na něm sedm čtenářek, nejstarší bylo 92 

Setkání čtenářů let a nejmladší dvanáct, ale společná láska 
k četbě je sblížila. Ano, byly to samé ženy. 
Čtenářek má totiž naše knihovna podstat-
ně více než čtenářů. Dort ve tvaru knihy 
a se znakem knihovny a latinským příslo-
vím „Kniha je jako zahrada, kterou nosíš 
v kapse“, káva a voňavý čaj zpříjemnily 
povídání o knížkách, knihovně i o živo-
tě. Dort pro tuto příležitost upekla jed-
na z nejpilnějších čtenářek naší knihovny 
Vlasta Hlavatá. Všechny zúčastněné ženy 
a dívky odcházely domů nejen s pamět-
ním listem, kytičkou a Literárním místo-
pisem Náchodska, ale myslím, že hlavně 
s hezkým pocitem z milého setkání. 

A ač nemám čísla ráda, přece jen bych 
jich pár nakonec přida-
la. Naše nejstarší ak-
tivní čtenářka Helena 
Šidláková přečte mě-
síčně až patnáct knih. 
Paní Libuše Krištofová 
vlastní čtenářský prů-
kaz náchodské knihov-
ny již sedmdesát let. 
Nejpilnější dětské čte-
nářky Jana Michelčíko-
vá a Gabriela Ungrová 
přečtou i deset knížek 
za měsíc. Necháte se 
inspirovat?
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Návštěv tohoto typu bylo v průběhu staletí mnoho, proto uvá-
dím pouze výběr dle mého soudu těch nejzajímavějších. Snad ne-
bude od věci zmínit v úvodu skutečnost zaznamenanou v Kos-
mově kronice, že v roce 1068 se „na místě zvaném Dobenina“ konal 
za poněkud bouřlivých okolností zemský sněm spojený s volbou 
nového pražského biskupa. Další zprávy se týkají vysvěcení čtyř 
oltářů v děkanském kostele sv. Vavřince. Hlavní oltář posvětil 
hradecký biskup Kryštof z Talmberka roku 1684, vedlejší sv. An-
tonína pražský sufražán Šimon z Hornsteina roku 1640 a další 
oltáře vysvětil v letech 1703 a 1708 jiný hradecký biskup Tobiáš 
Becker. Nepříliš vítaná jistě byla v tehdejších náchodských po-
měrech návštěva jezuitské misie, která se záměrně velmi okáza-
le konala ve dnech 4.–12. září 1735. Na náměstí bylo vystavěno 
lešení, na něm kazatelna a pod ní oltář pro sloužení mše. Tato 
velkolepá rekatolizační akce přinesla nečekaný úspěch – o mě-
síc později přijalo, protože jim v podstatě nic jiného nezbývalo, 
4000 věřících svaté biřmování. 

Přenesme se do 19. století. Synovec náchodského rodáka, li-
toměřického biskupa Josefa Františka Hurdálka, Josef Antonín 
Šrůtek (1822–1901), sám rovněž narozený v Náchodě, sem v době 
svého působení při biskupské konzistoři v Hradci Králové zaví-
tal několikrát. Významné bylo jeho zásluhou velmi slavnostní 
uložení ostatků litoměřického biskupa na zdejším hřbitově, ale 
také například třeba jím provedené vysvěcení nové školní bu-
dovy chlapecké obecné a měšťanské školy na Karlově náměstí 
na svátek sv. Václava roku 1884. Významný břevnovský a brou-
movský opat a zemský prelát, benediktin Johann Nepomuk Rot-
ter (1807–1886), jezdíval do Náchoda, respektive do lázní v Bíle-
jovci (dnešní Běloves), opravdu jen na návštěvu, i když za účelem 
čerpání lázeňských procedur. Jeho každoroční slavnostní příjezd 
v kočáru taženém čtyřmi bělouši zahajoval pravidelně letní lá-
zeňskou sezónu.

Ve 20. století zaznamenáme nejprve několikeré návštěvy jiné-
ho benediktina, kněze, známého spisovatele a překladatele, Si-
gismunda Boušky (1867–1942). Z blízkého Bezděkova sem jezdil 
v průběhu první světové války za svými přáteli a s nimi a také 
s malířem Josefem Váchalem do romantického údolí Peklo. Jin-
dy v Náchodě uspořádal výstavu japonských dřevorytů a roku 
1937 byl při své návštěvě ubytován v hotelu Beránek. V knize 
hostů po něm zůstala příležitostná básnička, začínající slovy: 
„Sem zajdi, bratře, jsi-li v Náchodě, do bašty české v našem východě 
a bratři tebe přivítají vlídně.“ Královéhradecký biskup ThDr. Mo-
řic Pícha (1869–1956) byl v přátelském styku s náchodskou prů-
myslnickou rodinou Bartoňů-Dobenínů a rád zajížděl na Dob-
rošov. V roce 1933 mimo jiné napsal: „Vždyť je to nejbližší náš 
rozhledový vrch. Své hosty vedu vždy na Dobrošov a jsou mi povděč-
ni, že jim poskytnuta z jednoho bodu orientace po celých severo-
východních Čechách.“ Budoucí evangelický teolog a fi lozof Prof. 
ThDr. Jan Milíč Lochman (1922–2004), narozený v Novém Městě 
nad Metují, navštěvoval náchodské gymnázium, kde roku 1941 
maturoval, a také později se sem vracel. Vrchní pražský rabín 
dr. Gustav Sicher (1880–1960) přijel 30. 10. 1949 do Náchoda za 
nelehkým úkolem – pronést slavnostní řeč při odhalení památ-
níku umučeným židům z Náchodska na novém židovském hřbi-
tově. Předtím v letech 1906–1927 s výjimkou I. světové války byl 
v Náchodě rabínem. 

Na závěr si připomeneme návštěvu, kterou si mnozí jistě pa-
matujeme. Současný královéhradecký biskup a od 13. 2. 2010 
také pražský arcibiskup Mons. ThLic. Dominik Duka OP (*1943) 
při Vavřinecké poutní mši v Náchodě dne 8. 8. 2004 posvětil v dě-
kanském kostele sv. Vavřince nejen donesené chleby, ale také 
nový symbol města – městský prapor.

Mgr. Lydia Baštecká

D. Duka J. N. Rotter G. Sicher

S. BouškaJ. M. LochmanJ. A. Šrůtek

Významní návštěvníci Náchoda
4. Církevní hodnostáři
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Běloves – Dětské dopravní hřiště, prostranství u pěchotní-
ho srubu Voda, začátek cyklostezky na česko-polských hra-
nicích

9.00, 15.00
MEMORIÁL JIRKY BEKA 
VIII. ročník pohárové soutěže v disciplínách CTIF
pořádá  SDH Běloves na dopravním hřišti
Doprovodný program – kouzelník, ukázka první pomoci
V rámci akce budou dětem k užívání předány nové herní prvky

9.30  
Slavnostní otevření pěchotního srubu N-S 84 
„VODA“ a naučné stezky po opevnění BĚLOVES 
– DOBROŠOV 
pořádá  KVH Náchod
V objektu nová expozice věnovaná historii československé ar-
mády (dioramata a zbraně)
Vojáci v dobových uniformách, ukázka vojenské výstroje a vý-
zbroje, vojenská technika 

I.
Předmět nájmu

Francouzská ul. čp. 348 – volný standardní byt č. 8, 
vel. 1+1 ve 2. NP o výměře 49,29 m2

II.
Podmínky nájmu

Přidělení bytu do nájmu bude uskutečněno uzavřením 
smlouvy o nájmu bytu na dobu 6 měsíců se závazkem plat-
nost smlouvy opakovaně prodlužovat, jestliže nájemce bude 
řádně plnit své povinnosti ze smlouvy vyplývající, za násle-
dujících podmínek:

Přidělení bytu do nájmu bude uskutečněno obálkovou 
metodou za následujících podmínek:
Byt č. 8 / čp. 348 – min. výše nájem. 51,60 Kč/m², uzavření 

kauční smlouvy na 20000 Kč.

Výběrového řízení se mohou zúčastnit občané států Evrop-
ské unie starší 18ti let, kteří mají trvalý pobyt na území města 
Náchoda nepřetržitě po dobu posledních pěti let. Zájemci mo-
hou mít sjednanou nájemní smlouvu k jinému bytu se sníže-
nou kvalitou. V případě přidělení nového standardního bytu 
na základě výběrového řízení bezodkladně stávající byt ode-
vzdají Městu Náchod.

Další podmínky, které musí splňovat zájemce 
o byt ve výběrovém řízení:
a) nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti ur-

čené k bydlení, pokud tento spoluvlastnický podíl zabezpeču-
je bydlení v samostatném bytě

b) v posledních 24 měsících neměl dluhy po splatnosti vůči 
Městu Náchod

c) nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu ke standardnímu 
bytu a to i v jiném bytovém fondu (např. SBD)

d) nebyl v minulosti projednáván v přestupkovém řízení
e) doloží schopnost dlouhodobě platit nájemné z vlastních 

příjmů nebo z vlastního majetku

f) nebyl mu v minulosti vypovězen nájem bytu na základě dů-
vodů uvedených v § 711 odst. 2 s výjimkou písm. e) občanského 
zákoníku v platném znění 

(platí i pro výpovědi z nájmu z těchto důvodů podle předcho-
zího znění občanského zákoníku) 

g) výběrového řízení se nemohou zúčastnit osoby, které 
jako nájemci obecního bytu bez souhlasu města přenechaly 
byt do podnájmu, nebo ti, kteří v takovém bytě neoprávně-
ně bydleli.

Splnění podmínek osvědčují zájemci čestným prohlášením. 
V případě neúspěchu výběrového řízení (tzn. nebude-li vy-

brán žádný zájemce) bude následovat další výběrové řízení roz-
šířené o zájemce s trvalým pobytem na území ČR, kteří splňu-
jí podmínky těchto zásad.

III.
Kritéria výběrového řízení a výběr nabídek
Základním kritériem pro posuzování nabídek je především 
výše nájemného a doložení schopnosti nájemné platit.
Výběrová komise je jmenována radou města Náchoda.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, 
případně upřesnit podmínky výběrového řízení nebo výběro-
vé řízení zrušit.

IV.
Termíny a lhůty výběrového řízení
Termín ukončení přihlášek do výběrového řízení: 
16. 4. 2010 do 13.00 hod.
Oznámení výsledku vybraným zájemcům: 23. 4. 2010.

V.
Doručení přihlášek
Přihlášku do výběrového řízení, obsahující náležitosti dle 
ust. II., je třeba doručit v uzavřené obálce v určeném termínu 
na adresu Město Náchod, odbor správy majetku a fi nancová-
ní, bytové oddělení. 
Obálku v levé horním rohu označit podle bytu: 
Výběrové řízení – nájemní byt čp. 348/8 – neotvírat

P Ě Š K Y s průvodcem po naučné stezce po linii opevnění 
z Bělovse na Dobrošov

10.30  NA  KOLE 
Slavnostní otevření česko-polské cyklostezky  
Běloves–Slaný 
za účasti představitelů města Náchoda, Chudoby 
a partnerských obcí                   
Cyklojízda po okruhu TGM
Klapeto Náchod  

10.00 –13.00
– RAFTY na METUJI v rámci Týdne pro zemi   
– čištění řek Bystrá a Metuje v úseku Slané – hraniční pře-
chod Běloves, pořádá SVČ Déčko Náchod
– jízda na raftu po řece Metuji  k  česko-polské hranici
– nízká lanová dráha
– cyklistická jízda zručnosti

Občerstvení po celý den zajištěno.

P o z v á n k a  –  na kole i pěšky otvíráme stezky 24. dubna 2010
Otevření turistické sezony na Náchodsku

Město Náchod vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení nájemního bytu v Náchodě formou obálkové metody
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 �� zimní stadion
  MS juniorů
  v kuželkách
  2005
 ���  ulice Pražská
 � ulice Tyršova
 � ulice Kladská

Jestliže se rok 2004 nesl ve znamení historických oslav, měl 
být rok 2005 přelomový ve výši investic. Poprvé byla překročena 
hranice 100 mil. Kč. Původní kapitálové investice byly sice plá-
novány ve výši 77 mil. Kč, ale vzhledem k tomu, že po dvoule-
tém úsilí byla dohodnuta s Krajským úřadem Královéhradeckého 
kraje investice o celkové výši 90 mil. Kč na kompletní úpravu ko-
munikací II. třídy Kladská a Broumovská, bylo nutno zajistit pe-
níze i na chodníky, nové osvětlení a přeložky inženýrských sítí. 
Celkové náklady na tyto práce, které hradilo město ze svého roz-
počtu, se vyšplhaly na 31,6 mil. Kč. Byla provedena i řada úprav 
v lokalitách Babí a Malé Poříčí, kde byla infrastruktura značně 
zanedbána. Dobrá spolupráce s krajským úřadem pak byla zúro-
čena v rekonstrukcích dalších vozovek Poděbradova, Borská, Pl-
hovská a Odboje, které následovaly v dalších letech.

Město Náchod však v tomto roce čekala i významná kultur-
ní a společenská událost. Přijalo nabídku na uspořádání Mistrov-
ství světa juniorů v kuželkách 2005. Přistoupilo proto k rozsáh-
lé rekonstrukci zimního stadionu. Rekonstrukce stadionu byla již 
nutná a pořádání mistrovství světa bylo jen impulsem k této akci. 
Celá rekonstrukce byla zaměřena především na snížení provoz-
ních nákladů, účelnost a zlepšení celkového vzhledu. Kompletní 
náklady na tuto rekonstrukci činily 19,3 mil. Kč. Samotné MS pro-
běhlo za velkého zájmu veřejnosti a s pohledu zúčastněných se 
město Náchod i organizátoři z řad místních kuželkářů a pracov-
níků města organizace tohoto mistrovství zhostili na výtečnou. 

Náchodští sportovci a zároveň ZŠ Plhov mohli mít v tomto 
roce i další radost. Bylo dokončeno školní hřiště s prvním umě-

lým trávníkem v Náchodě spolu s bezprašnými běžeckými tra-
těmi a sportovišti. Na dokončení tohoto školského areálu bylo 
vynaloženo 9,3 mil. Kč.

S ohledem na stále se zvyšující hustotu silničního provozu, 
přistoupilo město k úpravám nejfrekventovanější komunikace 
v Náchodě a přesto, že se jedná o státní komunikaci, vybudova-
lo v ulici Pražské několik nových přechodů s bezpečnostními os-
trůvky a výrazným osvětlením. Další prostředky v celkové výši 
přibližně 14 mil. Kč pak byly použity na rekonstrukci komuni-
kací Tyršova, Nemocniční a vybudování cyklostezky Malé Poříčí.

Pro bezpečnost obyvatel byl rozšířen kamerový systém do síd-
liště Plhov. Pro mnohé občany se připomíná rok 2005 velkou vý-
měnou občanských průkazů a živnostenských listů. V tomto roce 
rovněž zahájil svou činnost centrální registr podnikatelů na živ-
nostenském úřadu MěÚ.

Pro potřeby školství bylo vydáno v tomto roce celkem 40 mil. 
Kč a na podporu sportovních klubů a občanských sdružení část-
ka 2,9 mil. Kč

Z pohledu fi nančního hospodaření byl i přes značné výdaje 
rozpočtu města rok 2005 úspěšný. Město neslo v tomto roce 68 
mil. Kč úvěrovou zátěž z minulosti a na splátky úvěrů vynaloži-
lo 19,3 mil. Kč. Nebyl čerpán žádný bankovní úvěr. Město získa-
lo na investičních dotacích 22,8 mil. Kč a hospodaření skončilo 
převahou výdajů nad příjmy v objemu 17,3 mil. Kč.

Ing. Oldřich Čtvrtečka, starosta

 Ohlédnutí za rokem 2005
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Mezinárodní den Romů připadá na 
8. duben, což je den vzniku Mezinárodní 
romské unie (International Romani Union 
– vznikla 8. dubna 1971 v Londýně). Ro-
mové slaví Mezinárodní den Romů kaž-
doročně od roku 1990, kdy byl ustanoven 
na 4. kongresu Mezinárodní romské unie 
ve Varšavě.

To je k vysvětlení, ale v Náchodě se ve-
řejně slaví MDR již dva roky. Tuto akci 
každoročně pořádá Komunitní centrum, 
kdy jste se již v minulých létech mohli 
setkat s vystoupením různých dětských 
i dospělých tanečních souborů a kapel, 
které zde prezentovaly ukázky své kultu-

Mezinárodní den Romů 8. duben 2010
ry, a nejinak to bude i tento rok. Tento rok 
předpokládáme, že se Den Romů uskuteč-
ní v areálu Déčka. Jako každý rok bude 
připraven bohatý program, který obsta-
rávají pracovníci komunitního centra jako 
je paní Irena Rácová, Pavel Varga, Luboš 
Galba a Milán Oláh.

Letos přiúadá den Romů na čtvrtek 
8. 4., předpokládaný začátek akce je od-
hadován na 15.00. Vše bude upřesněno 
na plakátech apod.

Srdečně zve vedení komunitního cen-
tra.

Luboš Galba 
(vedoucí komunitního centra)

Obecní úřad Zábrodí
a přátelé cestování Vás srdečně
zvou na IX. ročník cestopisných
přednášek a setkání cestovatelů

Cestománie
Sobota 24. dubna 2010 od 16 hodin
Horní Rybníky 
(budova obecního úřadu)

Program
 16.00  

Paříž (Milan Bažant) 
Olympijský Vancouver 
(Martin Vejrek)
Lago di Garda – bikeový ráj 
(fi lm, Martin Šupich)
Skialpové přechody 
(Vlasta Pazourková)
Uruca (animovaný fi lm, Eric Grigo-
rovski, Brazílie)

 17.30  
Není Tibet jako Tibet (Petr Ludvík) 
Putování po Kašmíru a Ladakhu 
(Petr Šupich) 

 19.00 
Hliněná řeka – dobrodružství šesti 
vodáků v Etiopii (fi lm, Petr Kašpar)
Kamčatka – země ohně a ledu (dia-
show, Michala Kadlecová)

Doprovodný program
Tibetské misky – Walter Erber
Čajovna – SVČ Bájo Česká Skalice
Slack-line – vyzkoušejte balanc nad 
zemí na „lajně“ mezi stromy, dětská sou-
těž
Divácká soutěž 
Občerstvení s ochutnávkou tradičního 
indického pokrmu „Samosa“
Výtěžek z akce bude použit na úhradu škol-
ného a základních potřeb tří indických dětí 
(Elizabeth, Vincetha a Daniela) v rámci cha-
ritního projektu Adopce na dálku. 
Akci podporují:
Bureš art, LIGO, TF Press, Knihkupectví 
KIWI, Rockpoint, Pivovar Náchod, Agen-
tura TAH, Expediční kamera

Ve středu 27. 1. se klientka Archy a žá-
kyně ZŠ Náchod Plhov Diana Demeterová 
zúčastnila Oblastního kola soutěže v sólo-
vém zpěvu Karlovarský skřivánek. Soutěž 
vyhlásilo Mezinárodní pěvecké centrum 
A. Dvořáka a ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Na 
oblastní kolo soutěže se do Jaroměře sjelo 
40 zpěváků a zpěvaček. Diana zazpívala 
písně Mezi horami a Pár přátel (Michal Da-
vid). Ve své kategorii žáků, kteří nestudu-
jí sólový zpěv, se úspěšně prosadila a po-
stoupila do celostátního kola v Karlových 
Varech, které se konalo 22.–24. 3. (výsled-
ky nebyly v době uzávěrky známy)). Dia-
ně velice pomáhá paní učitelka Kubišová 
ze ZŠ Náchod-Plhov.

Mgr. Anka Žďárská, 
soc. pracovník NZDM Archa

Úspěch klientky Archy
Občanské sdružení Lipový list připra-

vuje výstavu pro všechny, kteří mají rádi 
staré pohledy nebo fotografi e.

Cílem akce je ukázat staré obrazové 
dokumenty objektů, krajiny a lidí žijících 
v této oblasti. Materiály by měly být star-
ší jak padesát let.

Občanské sdružení prosí všechny, kte-
ří mají takové pohledy nebo fotografi e 
a chtěli by je ukázat ostatním, aby kon-
taktovali organizátory výstavy na tele-
fonních číslech:

722 711 921, 728 463 460
Zapůjčené materiály budou po digitali-

zaci okamžitě navráceny. 
Děkujeme.

Krajina 
a lidé očima
našich předků
Náchodsko, Lipí a okolí
ve starých fotografi ích
a pohledech

Internetové
stránky
Náchoda uspěly 
v soutěži Zlatý Erb 2010

Na slavnostním ceremoniálu 23. března 
byly za účasti radního kraje PhDr. Jiřího 
Noska vyhlášeny výsledky krajského kola 
Královéhradeckého kraje. Webové strán-
ky města Náchoda získaly první místo 
v kategorii měst a postupují do celostát-
ního kola. Slavnostní vyhlášení výsled-
ků proběhne v Hradci Králové v průběhu 
konference Internet ve státní správě a sa-
mosprávě (v pondělí 12. dubna).

Náchod se také umístil v kategorii nej-
lepší elektronická služba na třetím mís-
tě se službou zpravodajský servis – měst-
ský rozhlas.

Cílem soutěže je podpořit moderniza-
ci místní a regionální veřejné správy pro-
střednictvím rozvoje informačních služeb 
poskytovaných občanům i specifi ckým 
skupinám uživatelů s využitím interne-
tu a ostatních elektronických médií, a při-
spět tak k rozvoji kvality života ve měs-
tech, obcích a krajích ČR. * * *
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Jednou z nejvýznamnějších akcí v měsí-
ci lednu byla tradiční účast Kladského po-
mezí na veletrhu cestovního ruchu Region 
tour v Brně. Nové propagační materiály 
lákaly k návštěvě našeho regionu, stejně 
jako doprovodný program, který obstara-
lo IC Jaroměř ve spolupráci s muzeum Ma-
gie a správou Josefovské pevnosti. 

Hned další víkend jsme se prezentovali 
společně v rámci Královéhradeckého kra-
je na veletrhu Tourism Expo v Olomouci. 
I přes menší rozsah veletrh určitě přispěl 
k dobré reklamě Kladského pomezí v Olo-
mouckém kraji a dle zájmu návštěvníků 
můžeme očekávat zpětnou vazbu v počtu 
turistů z výše zmíněného kraje. 

Mimo veletrhy byla v rámci ROP po-
dána žádost na výstavbu čtyř rozhleden 

v Kladském pomezí. Nové rozhledny bu-
dou v případě schválení dotace postave-
ny na vrcholu Čáp v Teplicích nad Metují, 
ve Vysoké Srbské, na Slavíkově a na Žer-
nově. 

Současně byla podána žádost opět 
v rámci ROP, tentokrát zaměřená na mar-
ketingové aktivity. Jak úspěšní budeme 
v čerpání výše zmíněných grantů se do-
zvíme na přelomu jara a léta. 

V příštím čísle vás budeme informo-
vat o účasti Kladského pomezí na zahra-
ničních veletrzích a dotačních titulech 
v rámci Královéhradeckého kraje a Euro-
regionu Glacensis. 

Daniel Denygr, 
ředitel BRANKA, o. p. s.

Aktuálně z Kladského pomezí

Odpovědět si na tuto otázku není tak 
snadné, jak by se mohlo zdát. Potřebuje-
me k tomu řadu nákladných měřicích za-
řízení, která se vejdou do většího dodáv-
kového auta. V únoru bylo takové auto 
opět k vidění v Pražské ulici. Cílem měření 
bylo zachycení charakteru emisí za špat-
ných rozptylových podmínek na místě, 
které reprezentuje nejvíce zatíženou část 
města tranzitní dopravou. Termín měře-
ní byl proto stanoven na den, kdy klima-
tické a rozptylové podmínky (topná sezo-
na, chladné počasí inverzního charakteru 
a nízká rychlost větru) reprezentovaly 
nadprůměrnou imisní zátěž.

Co se tedy 24. a 25. února naměřilo?
Imise oxidů siřičitého a uhelnatého le-

žely pod imisními limity a není předpo-
klad jejich překročení i za ještě více nepří-
znivých povětrnostních podmínek.

Jako problémové se ukazují imise oxidu 
dusičitého, u kterých nelze zaručit překro-
čení limitu roční průměrné koncentrace. 
Naměřená průměrná hodinová koncentra-
ce byla ale třikrát nižší než limitní koncen-
trace stanovená zákonem. 

Imisní limity pro emise oxidů dusíku 
jsou stanoveny pouze pro ochranu eko-
systémů a vegetace. Naměřené hodnoty 
ukázaly, že stanovený roční emisní limit 
se nepodaří dodržet.

Poměr oxidů dusného a oxidu dusičité-
ho, který slouží jako indikátor emisí z do-
pravy vysoce překročil hodnotu 1, což 
svědčí o velmi významné zátěži ovzduší 
emisemi z dopravy. Naměřená průměrná 
24 hodinová koncentrace prachu (PM10) 
byla pod úrovní limitní koncentrace.

Jako nejvíce rizikové se ukazují imise 
benzo(a)pyrenu. V tomto případě se hod-
notu ročního limitu zřejmě nepodaří do-
držet. Naměřená koncentrace čtyřikrát 
překračuje limitní hodnotu ročního prů-
měrování. Tyto emise pocházejí přede-
vším z dopravních zdrojů.

Podrobná zpráva o měření imisí včetně 
naměřených hodnot je k nahlédnutí na od-
boru životního prostředí (R. Česenek, Pala-
chova ul. dveří 162, tel. 491 405 462) nebo 
na www.mestonachod.cz/mu/odbory/z_pro-
stredi/

Jaký vzduch dýcháme?

  
Sbor dobrovolných
hasičů pořádá
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
PÁTEK 24. 4. 2010 od 15.00 hod. 
TRASA: Náchod – Nový Svět – Klínek – 
Staré Město – Skalka – Bražec 
SOBOTA 25. 4. 2010 od 9.00 hod. 
TRASA: Náchod – Třešínky – Nad Pivo-
varem – Sídliště SUN – Plhov – Ikare – 
Malé Poříčí
V případě většího množství je možné vo-
lejte: 491 405 230 nebo pište 
na e-mail: hasici@mestonachod.cz. 

Jedná se o následující odpady: 
akumulátory, nádoby od barev, znečištěné štětce, zářivky, výbojky, televize, elektrické 
spotřebiče, chladničky a mrazničky (spotřebiče nerozebírejte a předávejte kompletní), 
pneumatiky od osobních vozidel (bez disků), barvy, motorové oleje a fi ltry, 
b) nábytek, sanitární zařízení, koberce atd.
c) větve, listí, tráva.
Stavební odpad se nesváží, neboť se nejedná o komunální odpad (tento odpad je mož-
no za úplatu uložit přímo ve sběrném dvoře)!!!

Harmonogram svozu:
Pátek 16. dubna 2010
Klínek prodejna ......................................................................................... 16.30–16.45 hod.
Sokolská (u Vatikánu)  ............................................................................... 16.55–17.10 hod.
Bezručova, Vojanova (u trafa) .................................................................. 17.25–17.40 hod.
Smetanova, V Zátiší (u hřiště) ..................................................................17.45–18.00 hod.

Sobota 17. dubna 2010
Dobrošov – náves ..........................................................................................8.00– 8.15 hod.
Jizbice – u prodejny ..................................................................................... 8.20– 8.35 hod.
Lipí – náves ....................................................................................................8.40– 8.55 hod.
Sídliště U nemocnice u prodejny  ...............................................................9.00– 9.15 hod.
Kladská (parkoviště u Pekáren) ................................................................ 9.45–10.00 hod.
Pavlišov u prodejny ...................................................................................10.15–10.30 hod.
Horní Babí u školy ..................................................................................... 10.35–10.50 hod.
Ryšavého / Lesní......................................................................................... 10.55–11.10 hod.
Malé Poříčí naproti zastávce ČD  ............................................................. 11.15–11.30 hod.
Běloves 1. Máje (k Brodu) ..........................................................................11.45–12.00 hod.
Za Kapličkou (u rybníka) .......................................................................... 12.15–12.30 hod.
Sídliště Plhov (před prodejnou Verner) ..................................................12.35–12.50 hod.
Bražec (Novoměstská u rybníka) ............................................................ 13.05–13.20 hod.
Bražec (Drtinovo nám.) ............................................................................ 13.25–13.40 hod.
Sídliště Branka (parkoviště) .................................................................... 13.50–14.05 hod.

Odpady je nutno předávat přímo obsluze vozidla a neponechávat ho na jednotlivých 
stanovištích. 

Provoz sběrného dvora od 1. 4. do 31. 10. 2010
(zde je možné ukládat veškeré druhy komunálního odpadu)
Pondělí .....................................................................................................................6–18 hod.
Středa ......................................................................................................................6–18 hod.
Sobota ......................................................................................................................8–12 hod.

Jednorázový svoz 
nebezpečných a objemných odpadů
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– dr. byt 1+1 Nové Město n. M. (36m2), zděné, pěkné místo, rekon.      750.000 Kč
– dr. byt 2+kk v Jaroměři (40m2), kompl. rek. budovy i bytu, zeleň       949.000 Kč
– dr. byt 2+1 v Úpici (49m2), plast. okna, 3. p., výborný stav, bez anuity  720.000 Kč
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (65m2), prostorný, lodžie, budova po revital. 1,159.000 Kč
– dr. byt 2+1 v Náchodě-Plhov(43m2), plastokna, zateplení, dobrácena 850.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Náchodě (79m2), prostorný, zděný, lodžie, plast. okna   1,299.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Náchodě (78,5m2), plast. okna, jádro původní, sleva    940.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Náchodě (70,9m2), zděné, 2x balkon, Na Brance       1,189.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (72 m2), zděné jádro, lodžie, obyt.kuchyň      990.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (72 m2), panel, umakart, možnost slevy         890.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (80m2), s lodžií, prostorné, Zavadilka          1,249.000 Kč
– dr. byt 3+1 Červený Kostelec Koubovka (70m2) zděný, lodžie       1,399.000 Kč
– dr. byt 4+1 v Jaroměři (90m2), bude komplet. revitalizace, panel      995.000 Kč
– byt 1+1 v OV v Jaroměři (36m2), zděné, po rekonstr., u náměstí     660.000 Kč
– byt 1+1 v OV v Jaroměři (54m2), zděný, velká lodžie, 1. p., klidné   870.000 Kč
– byt 1+1 v OV v Jaroměři (44m2), ve zděné vile, s garáží, dřevník    790.000 Kč
– byt 2+1 v OV v Jaroměři (58m2), lokalita Na Obci, lodžie, 1. p.      1,180.000 Kč
– byt 2+1 v OV v Náchodě (69m2), zděný, u centra, možná sleva!  1,280.000 Kč
– byt 2+1 v OV v Náchodě (64m2), zděný, rekonst., stylové, centrum  1,140.000 Kč
– byt 3+1 v OV v Jaroměři (84m2), po komplet. revital, dobrá cena    1,045.000 Kč
– byt 3+1 v OV v Jaroměři (84m2), komplet. revital, hned u centra  1,190.000 Kč
– byt 3+1 v OV v Náchodě (70m2), probíhá komplet. revital, lodžie 1,249.000 Kč
– byt 3+1 v OV v Náchodě (75m2), dům i byt po rekon., panel, 1. p. 1,030.000 Kč
– byt 3+1 v OV v Náchodě (63m2), panel, u centra, 1. p., plast. okna 1,050.000 Kč
– byt 3+1 v OV v Náchodě (67m2), u centra, lodžie, plast. okna, panel 1,250.000 Kč
– byt 3+1 v OV  Smiřice (66m2), podkrovní byt, vše po rekonstrukci  1,490.000 Kč
– byt 4+1 v Jaroměři (85m2), Růžovka, zděný, přízemí, prostorný   1,250.000 Kč
– rodinný dům v Jaroměři (1894m2), 5+1 srub-novostavba, klidné  3,450.000 Kč
– rodinný dům novostavba Slavětín n.M. (829m2) 4+1, pěkné místo 2,390.000 Kč
– rodinný dům Velichovky Hustířany (532m2), 4+kk+GA, rekonst.    1,950.000 Kč
– rodinný dům Rychnovek (920m2), novostavba 5+1, pěkné místo  2,599.000 Kč
– rodinný dům Nové Město n. M. (2950m2) ke komplet. rekonstrukci   1,599.000 Kč
– rodinný dům Česká Skalice(300m2) 4+1, řadový, garáž, po rekon. 2,880.000 Kč
– sklad. prostory, 5 podlaží 2027 m2, 2x rampa, výtah, Hradec Kr.     5,500.000 Kč               
– komerční nem. (administrativní), v Hradci Kr. 5 min od centra       7.900.000 Kč
– st. pozemek 2345 m2 Hřibojedy, voda+el., vhodné na dva RD         199.000 Kč
– st. pozemek 1058 m2 Jaroměř, voda+el., oploceno, klidné místo      799.000 Kč
– stavební pozemek 2265 m2 v Rychnovku u Jaroměře, inž. sítě       280.000 Kč
– zahrada s chatkou v Úpici (535m2) jižní svah, u koupaliště,výhled   215.000 Kč
– st. pozemky(14505m2)+les(7437m2) Červený Kostelec, u centra      400 Kč/m2

 775 777 073   www.trigareality.cz   774 777 073

TRIGA REALITY realitní kancelář 
Náměstí TGM č. p. 82, 
Dvůr Králové n. Labem nabízí:
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Obrovský úspěch zaznamenal pivovar PRIMÁTOR na letošním 
dvacátém ročníku Slavností piva v Táboře. Celkem třikrát vy-
stoupil na stupeň nejvyšší, jedenkrát na druhou příčku a stal se 
tak nejúspěšnějším pivovarem v letošních degustačních soutě-
žích o Zlatou pivní pečeť.

Asi největším oceněním je pro pivovar vítězství piva PRIMÁ-
TOR Ležák 11% v kategorii světlých ležáků. Nelze však říci, že 
by úspěch byl pro zasvěcené naprostým překvapením. Náchod-
ská jedenáctka již od svého uvedení na trh v květnu loňského 
roku získává velmi pozitivní ohlasy, především od samotných 
konzumentů. Toto spodně kvašené pivo s jemnou hořkostí a čis-
tým chmelovým aroma během svého krátkého působení na piv-
ním trhu dosáhlo již významný podíl na výstavu pivovaru. Zla-
tá pivní pečeť je pro Primátorskou jedenáctku prvním oceněním 
od odborné poroty a potvrzuje tak kvalitu a jedinečnost její chu-
ti.„Nové pivo, nový rok, první úspěch, doufám, že pro náchod-
skou jedenáctku v tomto roce ne poslední. Je výborné, že hned 
při svém prvním ostrém startu v takovéto degustační soutěži 
se jí podařilo zvítězit, a je vidět, že se našemu sládkovi a kolek-
tivu, který se vývoje zúčastnil podařila špičková práce,“ řekl ře-
ditel pivovaru PRIMÁTOR Josef Hlavatý. 

V táborském pivním klání se prosadila také další piva znač-
ky PRIMÁTOR. Zlatou pivní pečeť získal v kategorii polotmavých 
piv náchodský PRIMÁTOR polotmavý 13%. Ten má za sebou hned 
několik dalších prestižních ocenění. Posledním získaným bylo 
např. loňské první místo udělené Sdružením přátel piva. 

Zlatou pivní pečeť si odneslo i nealkoholické pivo PRIMÁTOR. 
Kvalita primátorského Nealka je dlouhodobě známa, a to díky 

nejlepší v Táboře
způsobu výroby, který se maximálně přibližuje výrobě klasické-
ho piva. Pivovar PRIMÁTOR začal vařit nealkoholické pivo jako 
druhý v republice a od té doby technologii výroby několikrát 
upravil tak, aby chuť odpovídala nejnáročnějším požadavkům. 
A to stále platí, získaná Zlatá pivní pečeť ostatně mluví za vše. 

V kategorii tmavých ležáků vybojovalo pivo PRIMÁTOR Pre-
mium Dark krásné druhé místo. Toto pivo patří asi k nejoceňo-
vanějším z širokého portfolia 13 piv Náchodského PRIMÁTORA.

Letošní dvacátý ročník Slavností piva v Táboře byl rekordní 
počtem přihlášených pivovarů a vzorků do soutěže. Celkem se 
slavností piva letos zúčastnilo 92 pivovarů a minipivovarů z celé 
Evropy. Odborníci během tří dnů ohodnotili více než 420 vzorků 
v 16 kategoriích. Množství zúčastněných pivovarů i počet vzor-
ků je důkazem prestiže soutěže a několikanásobné vítězství piv 
PRIMÁTOR je o to cennější. 

O pivovaru PRIMÁTOR a. s.
Pivovar PRIMÁTOR a. s. byl založen roku 1872 jako měšťanský 

pivovar s ročním výstavem 10 912 hl, který se postupně s rozvo-
jem pivovaru zvýšil až na dnešních 130 196 hl. Za více než 135 
let se stal součástí města Náchod. V současné době se prezentu-
je pivovar jako „Specialista na speciály“ a ve své nabídce má 13 
druhů piv, od klasického sortimentu přes vícestupňová speciální 
piva až po netradiční druhy, jako jsou anglický „Pale Ale“ irský 
„Stout“ nebo pšenično-kvasnicový Weizenbier. Novinkou v sor-
timentu pivovaru je Primátor Ležák 11%, který se během něko-
lika měsíců stal velmi oblíbený mezi zákazníky. 

Do roku 2009 byl pivovar vlastněn městem Náchod. Od břez-
na 2009 je pivovar členem konsorcia pod vedením společnos-
ti LIF, a. s. 

„Velmi mě těší, že můžeme vyrábět těsnicí profi ly i pro automo-
bil Škoda Yeti, který se stal dvojnásobným vítězem soutěže o nejlep-
ší automobil v ČR v roce 2010. Na Yeti dodáváme vnitřní těsnění dve-
ří, těsnění víka i vedení skel. Poslední jmenovaný segment nám jako 
fl okované profi ly dodává sesterská společnost SaarGummi Slovakia,“ 
říká ing. Jan Tichý, ředitel společnosti Saar Gummi Czech. Do-
dejme k jeho slovům, že výrobky ze závodů v Červeném Kostel-
ci a Velkém Poříčí se uplatňují i v dalších modelových řadách au-
tomobilů, včetně těch, které se drží na čelních pozicích žebříčků 
oblíbenosti. Jedná se o modely Opel Astra a VW Polo. Problém 
s ekonomickou recesí, která celosvětově postihla automobilový 
průmysl, se podařilo v Saar Gummi Czech stabilizovat.

VLASTNÍ KNOW-HOW
A jak je to pane řediteli s hrozbou, které musí čelit řada závo-

dů nadnárodních fi rem v naší republice, tedy k riziku přesunu 
výroby do tzv. levnějších zemí? „Jednou z cest, jak se dá tomuto 
trendu stimulovanému ekonomickými tlaky čelit, je budování vlast-
ního know-how. Podpora trendu vlastních inovačních technologií je 
součástí vizí i společnosti Saar Gummi Czech. A nejen součástí obec-
ně proklamované vize. Zhmotnění vlastního know-how je inovace 
vytlačovací linky v našem závodě v Červeném Kostelci. Zde se nám 
podařil husarský kousek, který samozřejmě neušel ani pozornosti 
našeho centrálního vedení. Díky dokonalé znalosti technologie, in-
venci a precizní práci našich zaměstnanců jsme byli na jedné z linek 
v Červeném Kostelci schopni provést takové změny, které jsou obvyk-
le řešeny dodávkou nového zařízení. Nevylučuji, že na lince budeme 
provádět ještě nějaké další úpravy, nicméně její rozsáhlá úspěšná 
inovace je již nyní důkazem toho, že Saar Gummi Czech je schopna 
rozvíjet a realizovat vlastní technologické know-how v rámci celé 

gumárenské skupiny SG“, vysvětluje ing. Tichý. I pro toto je Saar 
Gummi Czech nejúspěšnějším závodem skupiny SG. 

TĚSNĚNÍ DO ZÁVODNÍ FABIE
Kreativitu prokázali tamní konstruktéři a technologové i při 

řešení zajímavé zakázky, kterou bylo těsnění určené pro závod-
ní speciál Fabia Super 2000. U závodních vozů je důležitá váha 
automobilu. A váhu se podařilo ušetřit i na těsnění dveří. Odleh-
čené těsnění dveří, vyvinuté a vyrobené v závodech Saar Gum-
mi Czech pro tento závodní speciál je o 1,5 kg lehčí než ve stan-
dardní Fabii.

Vyrábíme pro auto roku i závodní speciály
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Odbor výstavby a územního plánová-
ní MěÚ v Náchodě oznamuje změnu ter-
mínu ústního jednání k územnímu říze-
ní – čtvrtek 15. dubna 2010 od 10.00 hod. 
v přednáškovém sále městského divadla. 

V březnovém čísle Náchodského zpra-
vodaje jsme informovali o vzniku občan-
ského sdružení Obchvat Náchoda (http://
nachodskyobchvat.cz). Stejnou proble-
matikou se zabývali občané 13. 3. 2010 
na společné schůzi několika dalších ob-
čanských sdružení z Náchodska. Na tom-
to setkání bylo mimo jiné přijato pro-
hlášení k politikům Královéhradeckého 
kraje, aby urychleně naplnili mezistát-
ní česko-polské dohody a vyhlášky Krá-
lovéhradeckého kraje, týkající se výstav-

Obchvat Náchoda – co je nového?
by rychlostní komunikace R11 a dále aby 
podporovali šetrná dopravní řešení, mezi 
něž patří např. důsledná podpora veřejné 
hromadné dopravy či efektivnější orga-
nizace dopravy v centru Náchoda. K této 
výzvě se připojila občanská sdružení 
Ochrana lokality Za rybníkem, Zeměděl-
ská krajina, Datel Vysokov, Sbor dobrovol-
ných občanů, a Petiční sdružení proti ob-
chvatu města Náchoda. 

Více informací o činnosti těchto sdru-
žení najdete na e-mailové adrese: dobro-
volniobcane@email.cz.

Další diskuzi k uvedenému tématu je mož-
no vést na stránkách města Náchoda – www.
mestonachod.cz

Nadační fond Rozum a Cit pořádal pod 
patronací paní Nadi Konvalinkové 31. 
března 2010 již tradiční celorepublikovou 
sbírku na podporu opuštěných dětí a pěs-
tounských rodin. 

Do projektu „Sluníčkový den“ se v le-
tošním roce zapojilo na 1200 studentů 
– dobrovolníků, kteří nabízeli logo nadač-
ního fondu v ulicích celé ČR. 

Pokud jste přispěli, pomůžete tím opuš-
těným dětem! Váš příspěvek bude podpo-
rou pro další pěstounské rodiny a také na-
dějí pro další děti bez domova.

Více informací o nadačním fondu na-
leznete na www.rozumacit.cz.

10. ročník 
Sluníčkového dne 
Pomozte nám, 
prosíme, pomáhat i Vy!  

14.–18. 4. Náchod – U Kaufl andu – Bělo-
veská ul., vedle dopravního hřiště

Představení ve všední dny od 17.00, ví-
kendy a svátky od 14.00. 

Cirkus se vrací po zimním turné v Hong 
Kongu, kde účinkoval v rámci zimní led-
ní revue v Ocean Parku. Těšit se můžete 
na show plnou scénických efektů a skvělý 
artistických a drezérských výkonů. Např.: 
vystoupení poníků s pumami medovými, 
lasovou show, výcvik psů, výcvik tygrů si-
biřských pouze pomocí bambusových hů-
lek, leopard na vodítku, prvky klasické ar-
tistiky jako visutá hrazda, nové přírůstky 
našich zvířat – mladá tygřice Tajga a zce-
la maličká Puma medová.

Dětem z dětských domovů a stacioná-
řů nabízíme při organizované návštěvě 
představení vstup zdarma.

První český 
Národní cirkus  Jo-Joo 
opět v Náchodě

Ve středu 10. 3. proběhla v náchod-
ské nemocnici na oddělení dětské in-
terny akce Čtení dětem. Hospitalizova-
né děti navštívila pracovnice dětského 
oddělení městské knihovny a ve spolu-
práci s učitelkou ZŠ a MŠ J. Zemana jim 
byl připraven dopolední program. Cílem 
této akce bylo přirozenou formou pou-
tavého předčítání seznámit děti s růz-
nými typy knížek. Že kniha nemusí 
být vždy jen svazek sáhodlouhých tex-
tů, že kniha má tisíce podob – od ko-
miksů, vtipných veršovaných textů,
přes hádanky, pohádky až po poutavé 
příběhy se zápletkou a mnoho dalších. 
Ti nejmenší se dozvěděli, jak se říká li-
dem, kteří knihy píší a kreslí do nich 
obrázky, ti starší se chlubili svými pře-
čtenými zážitky a padaly i otázky, jak 
získat čtenářský průkaz. Nemocné děti 
tak strávily nevšední zajímavý den, 
za který děkujeme především knihovni-
ci paní Jirmanové a vedení a personálu
oddělení dětské interny.      Petra Škodová, 

učitelka ZŠ a MŠ J. Zemana, Náchod

Čtení v nemocnici

1. května 2010 hřišti Jizbice
Program: 

1. Prezentace 13.00–13.30
2. Zahájení soutěže 13.30
3. Soutěž „O pohár star. SDH Jizbice”
4. Vyhlášení výsledků 16.30
5. Ukončení soutěže

pod záštitou hejtmana
Bc. Lubomíra France
Občerstvení zajištěno. 
Pivo, nealko, opékání selete.

Sbor dobrovolných hasičů Jizbice 
pořádá Soutěž o pohár 
starosty SDH Jizbice

Věra Martinová oslavila 2. úno-
ra padesáté narozeniny. K tomuto 
jubileu vyráží na koncertní turné 
s novým albem Křídel se nezříkám, 
v rámci kterého zpěvačka navštíví 
také Náchod. 

Doprovodná skupina P.R.S.T., kte-
rá se na nové desce podílela, hra-
je ve složení Josef Malina/housle, 
fl étny, mandolina – Radek Hlávka/
kytary – Svatka Štěpánková/kontra-
bas, baskytara a Tomáš Vokurka/
bicí. Jako speciální host vystoupí 
britský zpěvák Jamie Marshall.

V rámci koncertu proběhne po 
skončení vystoupení také autogra-
miáda.
více na www.veramartinova.cz
www.prst-band.com

Věra Martinová 
TOUR 2010
Divadlo Beránek 
úterý 20. 4. v 19.00 hod.
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Tábor pod Vysákem je klasický stano-
vý tábor pro děti od 6 let pořádaný Okres-
ním sdružením hasičů Trutnov. Hlavní za-
měření však není ryze hasičské, pro děti 
je připraven zajímavý program rozvíjející 
jejich fantazii a dovednosti. Základna se 
nachází v překrásném prostředí Chráně-
né krajinné oblasti Broumovsko.
Termín: 17.–31. 7. 2010
Místo: Táborová základna Pod Vysákem 
na okraji města Stárkov, okr. Náchod
Ubytování: V dvoulůžkových stanech 
s dřevěnou podsadou a pevnou podláž-
kou, pro nejmenší možnost ubytování 
ve srubech. V tábořišti je k dispozici: ku-
chyň, prostorná jídelna, umývárna, WC, 
hřiště pro míčové hry a bazén.
Cena:  3000 Kč (ubytování, strava 5x den-
ně, pitný režim, pojištění, dozor vyškole-
ných vedoucích a zdravotníka).
Program: Hlavní motto letošního tábo-
ra zní „Letem světem“. Každý světadíl 
naší planety nabízí množství zajímavos-
tí ať už přírodních, historických či kul-
turních. Děti prožijí dobrodružnou pouť 
po cizích zemích prostřednictvím pouta-
vých her, zábavných soutěží a zinsceno-
vaných představení. Součástí táborových 
aktivit bude také atraktivní slaňování 
v prostředí pískovcových skal, akce ze ži-
vota záchranářů a vojáků, tradiční coun-
try večer, koupání v bazénu a další akce. 
Kontakt:
OSH Trutnov 724 908 849, 724 869 998
email: oshtu@seznam.cz
Přihláška ke stažení na: www.oshtu.cz

Tábor 
pod Vysákem 2010

O tom, že práce v oddílu Mladé hasi-
če z Bělovse skuteční baví, dokazuje pes-
trost jejich činnosti. Páteční lyžování na 
Brabáku či stavění sněhuláků děti navíc 
s pravidelností náramně pobaví. V klu-
bovně se připravují na soutěže, zdokona-
lují svoji vzájemnou komunikaci, zručnost 
ve vázání uzlů a techniku z oblasti zdra-
vovědy. Běloveští Mladí hasiči se společně 
s oddílem Aktived z ELDORÁDA ve dnech 
26.– 28. 2. vypravili do Teplic nad Metu-
jí. Zimní „víkendovka“ se nesla ve zname-
ní lyžování a procházek přírodou. Pobyt 
jim také zpříjemnila hra ve stolním hoke-
ji a veselý karneval. Večer pak na děti če-

Mladí hasiči o „víkendovce“ v Teplicích nad Metují  
kala soutěž o nejhezčí masku. Ubytování, 
stravu a dopravu si hradil každý účastník 
sám. Sláva nazdar výletu, už jsme doma, 
už jsme tu!                             Ing. Jiří Polák

jednatel a kronikář SDH Běloves
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– zveme všechny i nepravidelné návštěvníky – všechno je jednou poprvé ....
  6. 4. – 16.30 hod. Otevřená dílna – Vítání jara – vyrobíme si svoji malou Morénku 

a společně se projdeme k řece a zkusíme zavolat jaro
   9. 4. Nocování v Hopsáčku z pátku na sobotu se společným programem – pro 
děti od 4 do 7 let – nutné  přihlásit předem – počet míst omezen

  10. 4. 8.30 hod. EKO program – BUDIŽ VODA – dvouhodinový program hravou me-
todou přiblíží koloběh vody pod vedením odborníků – 30 Kč/dítě – vhodné pro děti 
5–10 let, volně přístupné 

  12. 4. Burza jarních potřeb – příjem věcí do prodeje
  13. – 15. 4. Burza jarních potřeb – prodej
  19. 4. – 15.30 hod. Stříhání vlásků – možno dorazit i bez objednání nejpozději do 

17 hod nebo si telefonicky ověřit čekací dobu, po celou dobu zpřístupněna herna pro 
příjemnější čekání

  20. 4. – 9.00 hod. Beseda přírodní kosmetika 
  26. 4. – 10.00 hod. Beseda – První pomoc u dětí ve věku 0–6 let pod vedením od-

borného lékaře – přijďte si ověřit, že víte, co dělat, když se doma Vašim nejmenším 
stane něco nečekaného, v případě zájmu prosím volejte nebo pište, vstupné dobro-
volné

  26. 4. – 16.00 hod. Čarodějnice na dopravním hřišti v Bělovsi
  29. 4. – 18.00 hod. Beseda – První pomoc u dětí ve věku 0–6 let pod vedením od-

borného lékaře – přijďte si ověřit, že víte, co dělat, když se doma Vašim nejmenším 
stane něco nečekaného, v případě zájmu prosím volejte nebo pište, vstupné dobro-
volné

  30. 4. Čarodějnice s Prima sezónou aneb od Hopsáčku na Dobrošov

Duben v HOPSÁČKU

Mons. Dominik Duka, OP, biskup – admi-
nistrátor diecéze královéhradecké, se 5. 3. 
2010 na biskupství v Hradci Králové sešel se 
zástupci charit a koledníků, aby jim poděko-
val za nasazení při Tříkrálové sbírce.

Zástupci charit královéhradecké die-
céze s vybranými nejzasloužilejšími sku-
pinkami koledníků, konkrétně z Čáslavi, 
Náchoda a Stolan u Chrudimi, se setkali 
s biskupem Dominikem Dukou. Ten s nimi 
pobesedoval a poděkoval jim za službu při 
pomoci potřebným i při koledování a zís-
kávání fi nančních prostředků. Přítomní 
obdrželi malý dárek a prohlédli si také re-
prezentační prostory biskupské reziden-
ce. Zástupci koledníků převzali pro své 
místní charity pamětní medaili a děkov-
ný list.

Letošní Tříkrálová sbírka v královéhra-
decké diecézi vynesla opět nejlepší dosa-
vadní výsledek – cca 9,4 mil. Kč (25. 1. 
2010).

Biskup Duka 
ocenil zasloužilé 
tříkrálové koledníky
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Kuželky – program na měsíc duben
Pá  9. 4. 17.00 Divize SKK Primátor Náchod C – Hořice B
So  10. 4. 9.00 3. liga ž SKK Primátor Náchod – Rokycany
  11.00 1. liga ž SKK Primátor Náchod – Přerov
  15.00 1. liga m SKK Primátor Náchod – Přerov
So  17. 4. 10.00 3. liga m  Č. Kostelec – Jičín B
  14.30 2. liga m SKK Primátor Náchod – Opava
So 20. 4. 8.30 Krajský přebor ženy
Ne 21. 4. 8.30 Krajský přebor juniorky a seniorky
Pá 23. 4. 17.00 Divize SKK Primátor Náchod – Rybník A
  19.30 Přebor SKK Primátor Náchod – Pardubice B

Sportovní kuželkářský klub Náchod pořádá v termínu od 26. 4. do 19. 5. 2010 již 2. roč-
ník Memoriálu Františka Majera. Jde o turnaj dvojic neregistrovaných hráčů v kužel-
kách. Hrací hodiny jsou ve všední dny od 16.00 do 22.00 hod. a v sobotu a neděli od 
9.00 do 18.00 hod. Turnaj vyvrcholí fi nálovými boji dne 22. 5. 2010 s předpokládaným 
začátkem v 10 hodin. Bližší informace mohou zájemci nalézt na webových stránkách 
klubu www.kuzelky.nachod.net.              VV SKK Náchod

Top 10
 1. Anna Bergerová (titulní foto) mažoretkový sport 298 bodů
 2. Jiří Havrda bench-press 254 body
 3.  Martin Cöger plavání 230 bodů
 4.  Michaela Drábková atletika 177 bodů
 5.  Jiří Svoboda motocyklový trial 175 bodů
 6.  Pavel Janeček plavání 157 bodů
 7. Alena Ulrichová atletika 154 body
 8.  Jiří Valášek dálkové plavání  147 bodů
 9. Lenka Wiesnerová atletika – běhy do vrchu 135 bodů
 10. Aneta Žďárková rychlobruslení in-line     111 bodů

Jednotlivci – dospělí 
 1. Kamil Krunka atletika 114 bodů
 2. Tomáš Koutský     cyklistika 82 body
 3.   Milan Vlček   atletika  42 body

Jednotlivci – mládež
 1. Daniela Felgrová plavání 50 bodů
 3.  Josef Matyáš plavání 43 body

Družstva – dospělí 
 1. SK Nové Město n. Met. lukostřelba vozíčkářů   96 bodů
 2.  SKK Náchod kuželky 83 body
 3.  SK Nové Město n. Met. atletika 43 body

Družstva – mládež
 1.  Seniorky SK Rubena Náchod   mažoretkový sport  78 bodů
 2.  Juniorky SK Rubena Náchod  volejbal       62 body
 3.  Mladší žáci T. J. ČOS Krčín národní házená 45 bodů

Trenéři
 1.  Aleš Žďárský       atletika 97 bodů
 2. Kateřina Kramlová  plavání 61 bod 
 3. Jana Osobová        volejbal 50 bodů

Mimořádný výkon
  Miloš Beneš  závody automobilů do vrchu
  Oldřich Fiala stolní tenis veteránů
  Jiří Friedl   horská kola XS
  Vendula Frintová triatlon
Anketa čtenářů Náchodského deníku
   Aneta Nyčová plavání 316 bodů 
 

Přinášíme Vám výsledky ankety Sportovec okresu Náchod 2009. Slavnostní předání 
cen proběhlo v pátek 19. března v Městském divadle dr. J. Čížka v Náchodě. 

Pořadí ankety odborníků (zástupci městských úřadů, sportovních komisí, výkonné-
ho výboru regionálního sdružení ČSTV, sportovních svazů, trenéři):

Sportovec okresu Náchod 2009

v sobotu 10. 4.
Historicko-přírodopisná vycházka 
okolím Nového Města nad Metují. 
O vývoji osídlení, přetváření krajiny 
a přírodě našeho regionu pohovoří 
a vycházku povedou Mgr. Jan Tůma 
(archeolog, pracovník Regionální-
ho muzea v Náchodě) a Mgr. Jan Je-
žek (profesor náchodského gymná-
zia). Sraz v 9.10 na vlakovém nádraží 
v Náchodě. Děti, zvířectvo a ostatní 
rodinní příslušníci vítáni.
ve čtvrtek 22. 4.
Cyklojízda za práva 
a bezpečnost cyklistů,
která se koná v rámci oslav Dne Země. 
Sraz účastníků je v 16.30 na Parko-
višti T. G. Masaryka před novou rad-
nicí. Tématem cyklojízdy budou DO-
PRAVNÍ PROBLÉMY V NÁCHODĚ. 
Vysvětlit, co je jejich příčinou a jak je 
rychle a levně začít řešit, se pokusí Mi-
chal Kudrnáč z občanského sdružení 
Sbor dobrovolných občanů. VE MĚSTĚ 
NA KOLE!
v sobotu 24. 4.
Den Země v Babiččině údolí
Sraz v 8.40 na autobusové zastáv-
ce na náměstí v České Skalici. Z ná-
městí se pěšky přesuneme méně ob-
vyklou trasou po hraně údolí přes 
suťové lesy k mandlu a zámecké za-
hradě. Cestou projdeme přírodně nej-
zajímavější část Babiččina údolí. Vy-
cházku povede a o přírodě a krajině 
bude hovořit Mgr. Jan Ježek. Program 
Dne Země pak bude pokračovat v oko-
lí mandlu, kde proběhne krátká před-
náška o tradičním hospodaření v kra-
jině a ukázky zpracování ovčí vlny, 
práce ovčáckého psa, ukázka stříhá-
ní ovcí, ochutnávka ovčích a kozích 
sýrů, indiánský koutek, stánek s po-
radenstvím k dotačnímu programu 
Zelená úsporám, tvořivá dílna a pří-
padně další aktivity. Děti, zvířectvo 
a ostatní rodinní příslušníci vítáni.

Akce jsou podporovány grantem 
MěÚ Náchod a grantem 
KÚ Královéhradeckého kraje.
Bližší info na mailu:
jezek@gymnachod.cz. 

Jiráskovo 
 gymnázium 
       Náchod

ve spolupráci s o. s. 
Sbor dobrovolných občanů a o. s. 
Centrum rozvoje Česká Skalice 
si Vás dovolují pozvat 
na následující akce
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Dveře náchodského zámku se pro návštěvníky opět otevřou 
již o víkendu 3. a 4. dubna velikonočními prohlídkami v netra-
dičně vyzdobených interiérech Piccolominské expozice.

V roce 2009 přišlo na náchodský zámek 42 091 návštěvníků. 
Stejně jako v loňském roce budou i letos k dispozici tři interiéro-
vé prohlídkové okruhy a jeden exteriérový. Piccolominská expo-
zice přiblíží dobu baroka a rokoka, zejména dramatické události 
třicetileté války a vojevůdce Ottavia Piccolominiho, ve vybave-
ní interiérů pak nabídne například bruselské tapiserie či sbírku 
zátiší. V Salonech druhého patra s malovanými trámovými stro-
py ze 17. a 18. století ocení návštěvníci rozsáhlou kolekci obra-
zů a grafi ckých listů, historického uměleckého řemesla, zbraní 
a oděvů. Nabídku doplní expozice Na dvoře vévodském s interié-
ry ve stylu klasicismu, empíru a biedermeieru, v níž se návštěv-
níci vrátí o 200 let zpět do doby Kuronského a Zaháňského vé-
vody Petra Birona a jeho dcery Kateřiny Vilemíny.

Úplnou novinku a zároveň unikát na českých hradech a zám-
cích představuje výstava řádů a vyznamenání, jejíž otevření se 
chystá na 1. června. Odborníkům v oboru faleristiky i běžné laic-
ké veřejnosti zde bude zpřístupněna část sbírky shromážděná 
posledními dvěma soukromými majiteli zámku z rodu Schaum-
burg-Lippe. Mezi vystavenými exponáty budou rodové řády 
a medaile, rakouské a rakousko-uherské řády a vyznamenání 
či tzv. „velké řády“ mnoha evropských zemí, zvláště německých 
států (např. norský řád sv. Olafa, pruský Řád Červené orlice, Sas-
ko-Ernestinský domácí řád atd.). 

Na návštěvníky čeká také řada kulturních akcí. Mezi již tradič-
ní patří prázdninové večerní prohlídky s „Černou paní“, vystou-
pení šermířské skupiny Buhurt či vánoční koncert. K novinkám 
pak vedle velikonočních prohlídek například výstava trofejí 
(10. 4. – 2. 5.), výstava historických vozidel KHV Metuje Velké 
Petrovice (26. 6.), Pohádkový zámek k Mezinárodnímu dni dětí 
(5. 6.), v listopadu pak druhý ročník adventu. Navázána byla spo-
lupráce s Urzadem Miasta w Kudowě-Zdroj a se zámkem Ksiaz 
u Walbrzychu. Mladí lidé mohou využít možnosti zahájit svou 
společnou cestu životem sňatkem v zámecké kapli, Piccolomin-
ské zahradě, Velkém či Španělském sále. 

Stavební obnova
Mezi nejdůležitější stavební akce patřila v loňském roce obno-

va fasád a kamenosochařských prvků na I. nádvoří a rekonstruk-
ce střechy na budově Šatlavy. Opravou prošlo i osvětlení zám-
ku. V alejích a lesoparku byly provedeny bezpečnostní prořezy. 
Dálkové otevíraní bran spolu s dále zdokonalovanými systémy 
ochrany zvýšily bezpečnost objektu. 

I v letošním roce bude pokračovat obnova fasád I. nádvoří 
fi nancovaná z Programu záchrany architektonického dědictví. 
Dokončena bude rekonstrukce studny na třetím nádvoří, která 
poskytne užitkovou vodu pro areál a suchovod pro potřeby po-
žární ochrany. Nový nátěr dostane šindelová krytina a pokud to 
fi nanční prostředky dovolí, začne se s výměnou oken na budově 
Úřednického traktu. Ve stadiu projekce je celková oprava velké 
věže (předpoklad 4,5 mil. Kč), jež by se měla realizovat již v roce 
2011. Projektují se rovněž zahradní úpravy Piccolominské zahra-
dy a nový přívod vody pro areál. Jako každým rokem bude pro-
bíhat běžná údržba budov, zahrad a parku.

Náchodský zámek čeká další návštěvní sezona, během níž na-
bídne kvalitní expoziční okruhy, zajímavé kulturní akce a dou-
fejme, že v neztenčené míře bude pokračovat i stavební obnova 
tohoto krásného „hradozámku“!

Správa zámku

  

v dubnu 2010 v Regionálním muzeu

Přehled kulturních akcí

  Blanka Mráziková, Jan Bohuš: Premier exhibition 
Do 4. 4. 2010 mohou návštěvníci v přednáškovém salonku 
a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., 
čp. 18 v Náchodě zhlédnout výstavu mladých výtvarníků – fo-
tografi í Blanky Mrázikové a obrazů Jana Bohuše. Otevřeno bude 
denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

 Autogramy našich i světových osobností
 Petr Čuhanič: Krajinky

Ve dnech 9. 4. až 2. 5. 2010 si mohou návštěvníci v přednáško-
vém salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masa-
rykově nám., čp. 18 v Náchodě prohlédnout výstavu autogramů 
našich známých i světových osobností ze sbírky Petra Čuhani-
če, doplněnou jeho obrazy krajin. Otevřeno bude 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. V dubnu je 
otevřeno denně mimo pondělí 10–12, 13.30–16.00 hod. Návště-
vu pevnosti lze objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248, 
muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.

Po dlouhém zimním období zahajuje 
Státní zámek Náchod návštěvní sezonu 2010

Státní zámek Náchod

O. s. Náchodská Prima sezóna, Klub SUN Hopsáček, 
Klub českých turistů Náchod a Město Náchod ve spolupráci 
se SOŠ a SOU SČMSD Hronov, s. r. o., a SOŠ sociální – Evangelic-
ká akademie Náchod, za fi nanční podpory Kulturní a sportovní 
nadace města Náchoda zvou všechny malé i velké na tradiční

V. čarodějnické veselí 
s Primáčkem na Dobrošově
Na děti i rodiče čeká Čarodějný les – procházka plná dobro-
družství a zábavy, kterou si zkrátíte výstup na Dobrošov. 
Startuje se od klubu Hopsáček (bývalý výměník tepla na síd-
lišti U Nemocnice) a trasa vede směr Vyhlídka, nad rančem 
Lipí až na Dobrošov. Automobily nebudou k Jiráskově chatě 
vpuštěny! Cesta je vhodná i pro rodiče s kočárky!!! 
Program:

  14.00–16.00 – Tvorba čarodějných účesů v Hopsáčku 
postará se o ně Salon Lenka  www.salonlenka.estranky.cz

  15.00–17.00 –  PRŮBĚŽNÝ START Čarodějné procházky 
od klubu Hopsáček
Startovné: 10 Kč masky, 20 Kč bez masek a doprovod
Pro dětské účastníky trasy buřtík za odměnu zdarma!

  17.00–19.00 –  Zábavné Čarování – opékání buřtíků, ob-
čerstvení všeho druhu, trampolína, na děti čekají soutěže 
o drobné ceny a spousta legrace! PROMO tým HIT rádia Ma-
gic vám vyrobí na místě pamětní čarodějnou fotku, uvidíte 
dechberoucí gymnastické čaroděje Flyingboys a vše bude 
zakončeno zapálením velké hranice! 

  19.00–24.00 – Kapela KLAPETO
  24.00 – UKONČENÍ AKCE

V případě nepříznivého počasí je změna programu vyhrazena!
Občerstvení na Dobrošově je zajištěno 
Sledujte www.primasezona.cz, případně www.mestonachod.cz.
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  3. 4. MUDr. Jarmila Vokůrková Větrník 720
   Červený Kostelec tel.: 491 462 331
  4. 4. MUDr. Božena Rysnarová Burdychových 325
   Červený Kostelec tel.: 491 463 237
  5. 4. MUDr. Hana Matoušová Komenského 134
   Nové Město nad Metují tel.: 491 470 566
 10.  a 11.4. MUDr. Simona Ságlová, Ph. D. ZŠ Malecí
   Nové Město nad Metují tel.: 491 520 373
 17.  a 18. 4. MUDr. Jiří Sedláček Kostelecká 1204
   Náchod tel.: 491 426 926
 24.  a 25. 4. MUDr. Hana Jelenová Denisovo nábřeží 665 
   Náchod tel.: 491 431 104
 1.  a 2. 5. MUDr. Vladimír Semerák Denisovo nábřeží 665 
   Náchod tel.: 491 424 921

Stomatologická pohotovost 
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

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

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

 Velikonoční turnaj ve stolním fotbálku
čtvrtek 1. 4. od 10 hod. – prázdninový 
program pro všechny, kteří rádi soutěží 
a chtějí si vyzkoušet svůj postřeh a zruč-
nost. Hraje se systémem každý s každým, 
medailové posty čeká sladká odměna. 

 Alternative jam – středa 7. 4. od 17.00
Různá muzika, různé nástroje, různé ryt-
my –  improvizační jam pro vyjádření hu-
dební fantazie a pro vlastní radost i po-
těšení. Vítán je každý, kdo má hudební 
nástroj, ale i ten, kdo na nic nehraje a při-
jde podpořit hudební těleso čítající tolik 
členů, kolik jich přijde. :-)

 Turnaj ve scrabble a criss-crossu 
– čtvrtek 8. 4. od 15.30
Hra se slovy a slovními tvary, která vede 
k rozšiřování slovní zásoby.

Akce otevřeného 
klubu mládeže 

HNÍZDO

mateřské centrum
M ÁCÍČEK

 Turnaj v červíkách – pátek 9. 4. od 15.30
Turnaj o ceny v počítačové hře. Vyhrává 
ten, který vytvoří nejdelšího hada.

 Music quiz aneb kdo to zpívá...?? 
– pondělí 12. 4. od 15.30
Jak dobře znáš hlasy současných i minu-
lých interpretů, písničky, hity a hudební 
styly a žánry? Jak si myslíš, že se orien-
tuješ v hudbě? Pokud máš chuť to zjistit 
a otestovat, jak jsi na tom, stav se v pon-
dělí 12. dubna odpoledne v klubu a zkus si 
jednouchý kvíz skrz nejširší spektrum hu-
debních ukázek. Poznáš, o co jde?

 Karetní den – středa 14. 4. od 15.30
Tuto dubnovou středu proběhne turnaj 
v karetních hrách jako jsou Prší, Bang, 
Pexeso, Záchod, případně i Žolíky nebo 
Canasta a spoustu dalších. Navštivte Klub 
ICM i s kamarády! Vítěz si odnese malou 
sladkou odměnu!    

 Turnaj v pexesu – čtvrtek 15. 4. od 15.30
 Netradiční pětiboj aneb jak dobře znáš 

své smysly? – pondělí 19. 4. od 15.30.

Kuřátka – pondělí a čtvrtek,  
Zajíčci – úterý a středa,  
Mimi klub – každý pátek, 
Klubíčko – čtvrtek od 15.30 hodin,  
Hernička – pondělí od 15.30 hodin vol-
né hraní 

 1.– 2. 4. Velikonoční prázdniny – v MC 
je zavřeno!!

 Týden od 6. do 9. 4.
Cvičení – týden s překážkovou dráhou 
a odměnou

 6. 4. – „Putování za velikonočním za-
jíčkem“ 

 Týden od 12.–16. 4.
Týden ve znamení písniček a živelného 
hraní – Pokud máte doma nějaký hudeb-
ní nástroj, vezměte si ho prosím s sebou!

 Týden od 19.–23. 4. 
Týden cvičení a zdravého mlsání. Ma-
minky čeká soutěž „O nejlepší zeleninový 
salát“. Každý den budeme společně ochut-
návat, hodnotit a samozřejmě nejlepší 
i odměňovat. Podrobnější info na webu.

Jak jsou na tom tvoje smysly v dnešní 
době, kdy sluch, čich nebo zrak potře-
buješ k přežití čím dál míň? Ve 21. sto-
letí neužíváš svých pěti smyslů jako naši 
předci, avšak jejich citlivost a přesnost 
je pro tebe stále nepostradatelná. Pokud 
se chceš poměřit s ostatními a otestovat, 
jak na tom tvých pět smyslů je, pak přijď 
do klubu v budově Déčka Náchod.

 Odpoledne v casinu 
– středa 28. 4. od 15.30
Na jedno odpoledne se Klub ICM v ná-
chodském Déčku promění v malé Las Ve-
gas plné blikajících světel a lákajících her. 
Tak přijďte navštívit jediné casino na svě-
tě, kde mají děti pod 18 let vstup povolen 
a dokonce jsou srdečně zváni, a užijte si 
odpoledne s kartami, ruletou a magický-
mi kostkami! Nehrajeme o peníze, ale pro 
zábavu, bank bude plný dobrůtek.

 Týden od 26.–30. 4.
Týden her a zpívání o zvířátkách. Spo-
lečně navštívíme naši mini ZOO v Déčku. 
Pokud zvířátkům v ZOO vezmete zdravou 
zeleninovou nebo ovocnou svačinku, urči-
tě si pochutnají.
AKCE NA TENTO MĚSÍC

 ÚT 6. 4. 2010 „Putování za velikonoč-
ním zajíčkem“
Čeká vás trasa plná úkolů, vyrábění a sa-
mozřejmě zajíček s překvapením.
Nutné se předem nahlásit do 1. 4. 2010!!!

 PÁ 16. 4. 2010 od 15.30 hod „Caniste-
rapie“
Nevíte co je canisterapie a chcete být o po-
znání dál? Přijďte si poslechnout a záro-
veň zkusit terapii s pejskem. Účast hlaste 
předem vedoucí klubu.

 PÁ 30. 4. 2010 od 16 hod. – Čarodějničky 
aneb „Čarodějničko, nezlob se!“

Zveme všechny malé, ale i velké čarodějnice 
a čaroděje na trasu plnou úkolů a prima her 
v zahradě Déčka. Nezapomeňte svá košťa-
ta a dobrou náladu. Bližší informace získáte 
na webu Déčka nebo přímo v MC.

 

V době velikonočního volna – 1. a 2. 
dubna 2010 pořádá SVČ Déčko Náchod 
pro děti od 6 do 10 let program Veliko-
noční prázdniny se Zajdou. Pro děti je při-
praven program – vyrábění velikonoč-
ních dekorací v dopoledních dílničkách, 
hry a cvičení, ale také aprílové hry ven-
ku. Provoz 8 až 16 hodin, je možno se při-
hlásit na jeden nebo oba dny, stejně tak 
se můžete přihlásit na dopolední dílničky 
a jít domů ve 12.00 hod., cena 60 Kč/den.

Na oběd je třeba dětem dát jídlo z do-
mova (ohřejeme v mikrovlnce).

S sebou: přezůvky, pracovní oděv, pět 
vejdunků, oblečení na ven.

Velikonoční 
prázdniny 
se Zajdou

www.detemproradost.com

LS Dìtem pro radost
uvádí v sobotu 3. dubna v 15 hodin pohádku

Srdeènì zveme malé i velké diváky.

O Èervené Karkulce

Dìkujeme malým i dospìlým divákùm za pøízeò 

a tìšíme se na Vás na podzim – v další divadelní sezonì. 
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Moravští učitelé v Náchodě
Legendární Pěvecké sdružení moravských učitelů, založené 
v roce 1903 prof. Ferdinandem Vachem v Kroměříži, po dvou le-
tech opět vystoupí v Náchodě, a to v neděli 18. 4. 2010.
Za řízení dirigenta prof. Lubomíra Mátla obohatí zpěvem neděl-
ní bohoslužbu v Husově sboru v Náchodě, která začíná v 9 hod., 
a pak téhož dne vystoupí v Husově sboru na koncertě, který za-
číná v 16.30 hod. V programu zazní výběr ze sborového díla Jo-
sefa Bohuslava Foerstra, Bohuslava Martinů a tradičně též úpra-
vy lidových písní. Vstupné na koncert 100 Kč.
Za pořadatele – Náboženskou obec Církve československé hu-
sitské v Náchodě – srdečně zve k hojné účasti Zdeněk Kovalčík
Sobota 24. 4. od 17.00 hod. – koncert v Husově sboru u příleži-
tosti 25 let pěveckého sboru Jiráskova gymnázia.

Náboženská obec Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod. Farář Zdeněk Kovalčík. Telefon: 
491 426 223, 737 475 945. E-mail: noccsh.kov@seznam.cz.
Bohoslužby – neděle 9 hod. Biblická hodina – pondělí 16.30 hod.
Úřední hodiny: pondělí a středa 9 – 12 a 13 – 17 hod.
Bohoslužby o Velikonocích: 1. 4. – Zelený čtvrtek – 17.30 hod., 
2. 4. – Velký pátek – 17.30 hod., 3. 4. – Bílá sobota – „vigilie“ – 17.30 
hod., 4. 4. – Hod Boží – 9 hod., 5. 4. – Pondělí velikonoční – 9 hod.

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefo-
ny: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Party-
ka 603 861 275, kaplan Mgr. Ing. Vladimír Handl 728 515 557, já-
hen Václav Smola 775 936 317, www.nachod.farnost.cz, e-mail: 
farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, pátek 8.15 
do 9.00, od 13.00 do 15.00, středa 8.15 do 12.00, v jinou dobu 
kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřin-
ce: út 18.00, st 16.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00, v koste-
le sv. Michaela v ne 10.15 (od 18. 4.), na děkanství ve čt v 7.00. 
Bohoslužby Velikonočního Tridua v kostele sv. Vavřince: Zele-
ný čtvrtek 18.00 hod., Velký pátek 16.00 hod., Bílá sobota 19.00 
hod. (mše spojená s posvěcením ohně, vody a křtem dospělých 
katechumenů), Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí 7.30 
a 9.00 hod. Povídání o Bohu a zpívání pro nejmenší děti v pátek 
od 17.00 hod. na děkanství.

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

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

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

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

Církve v Náchodě

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

 „Představují se!“
Prezentace výtvarné tvorby pedagogů Katedry výtvarné 
výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostra-
vě. Představí se pedagogové ateliérů malby, kresby, prosto-
rové tvorby a sochařství, grafi ky, keramiky, textilní tvor-
by do 5. 4.

 Jan Kovářík – Uzavřená forma
Výstava z nového cyklu výstav <40 (mladší čtyřiceti let) 
představuje pozoruhodného současného sochaře nejmlad-
ší generace, shrne umělcovu tvorbu posledních pěti let, 
založenou na jiném pojetí tvaru, prostoru a barevného ře-
šení plasticity do 5. 4.

 Dana Holá – Příroda!
Retrospektivní výstava připomene rozsáhlou tvorbu vý-
znamné umělkyně regionu, textilní výtvarnice z Trutno-
va, která se orientovala i na volnou tvorbu – koláž, gra-
fi ku, kresbu a ilustrace. Kromě toho je známá také jako 
pozoruhodná básnířka. 16. 4. – 13. 6.

Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí, 9 – 12 a 13 – 17 hodin. 

Senior klub

Sdružení zdravotně postižených
zve své členy a příznivce v úterý 27. 4. 2010 od 14.30 hod. 
do ODASU! Program: Zdravotní přednáška paní MUDr. Jarosla-
vy Benešové. Senioři – náhlé zdravotní příhody, rozpoznání, 
prevence. Ostatní diagnózy – léčba. Vybíráme: členové 45 Kč, ne-
členové 50 Kč možno zaplatit v poradenském dni každou středu 
od 13.00 do 15.00 hod. v naší klubovně v budově MěÚ Palacho-
va ul. Informujeme: Zdravotně postižení si mohou pořídit řidič-
ský průkaz v Autoškole p. Jana Homolky, tel. 775 995 992, www.
autosklonachod.cz.                    Za výbor O. Frühaufová, M. Čiháček

Pro nadcházející letní sezonu připravilo informační centrum pro 
návštěvníky Náchoda dvě skládačky. V jedné se turisté dozví, 
jaké zajímavosti a památky mohou u nás navštívit, druhá pak 
přináší přehled ubytovacích možností. Tyto skládačky, určené 
k volnému rozdání, se podařilo připravit díky příspěvku kraje 
(brožura zajímavosti) a lidem, nabízejícím ubytování (brožura 
ubytování). Všem děkujeme za spolupráci.
Novinky – informační centrum nechalo zhotovit novou 
turistickou známku „Město Náchod“ č. 1718
– vznikly také nové magnety s náchodskými motivy

ICC informuje

Programové čtvrtky v klubovně seniorů v Harmonii II:
 čtvrtek 1. 4. ve 14 hod.  Přípravky z bylinek od švýcarské fi r-

my JUST nám nabídne p. Bubeníčková
 čtvrtek 8. 4. od 14 hod.  JARNÍ VESELICE V HARMONII – za hu-

debního doprovodu p. F.  Čížka si můžete zatančit i zazpívat. 
 čtvrtek 15. 4. ve 14 hod.  Tři země jihoamerických indiánů, 

2. část Bolivie, snímky z cesty doplní  vyprávěním p. Z. Nývlt
 čtvrtek 22. 4. ve 14 hod.  „Cesty po severozápadu USA“ – dal-

ší pokračování vyprávění p. Otto Macha
 čtvrtek 29. 4. ve 14 hod.  O posledních bojích v roce 1945 v Bě-

lovsi nám bude vyprávět p. A. Samek
 Kulturní akce Klubu vojenských důchodců

„CESTOMÁNIE PO ČESKU“ se bude konat 21. dubna od 15.30 hod. 
v restauraci Vatikán a na programu bude promítání snímků ze 
zájezdu „Severní Čechy“ 9.–13. září 2009 (2. část). Přijďte mezi 
nás zhlédnout záznam z pětidenního výletu. 

foto  grafi ka  letáky  prospekty  plakáty  brožury  katalogy  vizitky
studio@garmondcz.cz, tel.: 491 420 239, mobil: 603 311 052

přijedeme, domluvíme, vyrobíme, dodáme až k vám

komplexní grafi cký a tiskový servis
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Výstavy
Oddělení pro děti

 29. 3. – 18. 4. V družině se nenudíme 
Výstava prací dětí navštěvujících družinu ZŠ Komenského v Náchodě.

 20. 4. – 21. 5. Zábavná abeceda
Naučit se celou abecedu, to je pěkná dřina. Prvňáčci paní učitelky Komárkové z 1.B ZŠ 
Komenského v Náchodě se ale při učení písmenek bavili. Nevěříte? Přijďte se podívat 
na výstavu plošných i prostorových A, B, C… a uvidíte.
Vernisáž výstavy se koná 20. dubna v 16.00 hodin v dětském oddělení náchodské 
knihovny. Srdečně zveme.

Studovna
 BONGOUT  8. 4. – 8. 5. 2010

Městská knihovna Náchod ve spolupráci s pražským tetovacím studiem Tribo (www.
tribo.cz) pořádá výstavu unikátních sítotiskových plakátů progresivního berlínské-
ho grafi ckého studia Bongout. Výstava představí jedinečnou kolekci autorských desig-
nových plakátů, které byly vytvořeny pro koncerty hudebních skupin, jako například 
Sonic Youth, The Jesus Lizard, Nick Cave & The Bad Seeds, Slayer či Slipknot. Bongout 
patří v oblasti sítotisku mezi lídry evropské scény a prosluli také svými limitovaný-
mi edicemi ručně tištěných knih, tzv. art books, a své know-how mimo jiné předsta-
vili na prestižním knižním veletrhu New York Art Bookfair, kde vedli workshop o síto-
tisku a vedení galerie. Jejich „art books“ jsou součástí sbírky MoMa Library (knihovny 
newyorského Musem of Modern Art). Po Praze tak máme unikátní možnost zhlédnout 
výstavu i v Náchodě.

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 6. 4. v dopoledních hodinách

Truhla starého knihovníka
Omrzely vás moderní bestsellery, nechcete číst, co vám nutí media? Přijďte si vybrat 
do naší truhly. Najdete zde dobré knihy, které si nezaslouží, aby se na ně prášilo ve skla-
dištích.

FOTOSOUTĚŽ – Zaostřeno na čtenáře
Městská knihovna v Náchodě vyhlašuje velkou soutěž pro všechny amatérské fotogra-
fy. Zaostřete hledáček fotoaparátu na osoby čtoucí, zahloubané, soustředěné, na ob-
vyklých i těch nejneobvyklejších místech. A zmáčkněte spoušť. Svoje fotografi e přines-
te nebo pošlete do Městské knihovny v Náchodě do 1. 9. 2010. Výstava vašich fotografi í 
proběhne v říjnu 2010.
Porota vybere nejkrásnější z nich do kalendáře na rok 2011.
FOTOSOUTĚŽ  – Zaostřeno na čtenáře má první příspěvek

 9. 4. Tajemná noc v knihovně se členy skupiny Hlava nehlava pro páťáky ZŠ Komen-
ského. 

 28. 4. v 15.00 hodin Velké setkání účastníků soutěže Dopište pohádku o Alíkovi.
Sešlo se nám 130 pohádek o Alíkovi!!!!!!
Zveme všechny autory  Pohádky o Alíkovi na setkání s ředitelkou muzea Bratří Čapků 
v Malých Svatoňovicích Evou Hylmarovou, která předá účastníkům soutěže vstupen-
ky do muzea. Ti nejlepší obdrží knížky a další drobné ceny. A samozřejmě hlavním bo-
dem programu budou pohádky o Alíkovi a povídání o Karlu Čapkovi. Srdečně zveme.

 Nová soutěž pro děti tentokrát ilustrátorská – Namalujte Emu
V květnu vyjde nová knížka pro děti od oblíbené autorky Petry Braunové Ema a kou-
zelná kniha. V knihovně je k dispozici první kapitola. Vaším úkolem je přečíst si tuto 
kapitolu a namalovat, jak si představujete Emu, případně i místo, kde žije. Svoje práce 
na čtvrtce nebo kartonu A4 odevzdejte do konce dubna v knihovně. Tři nejlepší ilustrá-
tory zve paní Petra na křest knihy, který se koná 17. května v Jindřišské věži v Praze.

Výtvarné dílny v dětském oddělení 
 1. 4. Dílna velikonoční – přijďte si vytvořit velikonoční věneček. S sebou hrst březo-

vých nebo jiných ohebných větviček.
 12. 4. Dílna jarní
 26. 4. od 16 do 18 hodin – Dílnička pro velký holky – Náladová

Jarní dílna pro dobrou náladu –  přijďte si vyrobit Náladovníček inspirovaný fl erem. 
S sebou hezký kámen velikosti myši (počítačové) nebo menší…nebo větší…ale ne o moc.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz.

(Vo) 

vítězka malířské soutěže Můj barevný svět 
Eliška Kratěnová z MŠ

Eliška se spolužáky ze školky



tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz
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JAK VYCVIČIT DRAKA  Republiková premiéra!!! Film promítáme digitálně ve formátu 3D s brýlemi!!!
(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON – USA 2010) Hrajeme pro děti o velikonočních prázdninách.
Dobrodružná pohádka z nehostinného Severu, kde žili drsní válečníci Vikingové, kteří od nepaměti bojovali s draky. Než jeden z nich přišel na to, jak si draka ochočit... Dob-
rodružná animovaná komedie, uváděná v českém znění. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.howtotrainyourdragon.com Mládeži přístupný

ŽENY V POKUŠENÍ (ČR – 2010)
Vášnivá romantická komedie s výraznými ženskými postavami a trochou mužských vtipálků (Jiří Macháček, Vojtěch Dyk, Roman Zach), která „nebezpečně připomíná“ fi lm 
„Líbáš jako Bůh“. Ženy v pokušení budou o trochu mladší – milostné patálie bude řešit čtyřicátnice Helena (Lenka Vlasáková), její dvacetiletá dcera Laura (Veronika Kuba-
řová) a dokonce i její šedesátiletá maminka (Eliška Balzerová). Režie Jiří Vejdělek (mj. fi lmy „Účastníci zájezdu“ nebo „Václav“). Ve čtvrtek 1. dubna 2010 v 19 hodin fi lmové 
představení za účasti delegace tvůrců – v čele s režisérem Jiřím Vejdělkem. Dolby digital. Předprodej vstupenek od 16. března v pokladně kina Vesmír.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz Mládeži přístupný

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ (ČR – 2010)
... aneb troška nepraktické švandy! Nová česká fi lmová komedie, natočená na motivy knižní předlohy Miloslava Švandrlíka v režii Zdeňka Trošky. Komediální osudy hod-
ného a slušného doktora, kterým manipulují ambiciózní manželka a úděsná tchýně… V hlavních rolích Jaroslav Šmíd, Tereza Bebarová a Eva Holubová, v dalších rolích 
A. Stanková, B. Klepl, Z. Slavíková, S. Pogodová, M. Novotný, M. Vladyka, J. Langmajer, A. Gondíková, J. Šulcová, O. Navrátil a J. Smutná. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na http://doktorodjezerahrochu.cz/ Mládeži přístupný

NINE (NINE – USA 2009)
Muzikál, který si nemůžete nechat ujít! Po úspěšném oscarovém muzikálu Chicago, se režisér Rob Marshall pustil do další velkolepé podívané. Excelentní taneční čísla a su-
perhvězdná herecká sestava dominují této fi lmové verzi proslulého broadwayského muzikálu Nine. Hrají Daniel Day Lewis, Sophia Lorenová, Nicole Kidmanová, Marion Co-
tillardová, Penélope Cruzová, Kate Hudsonová a Judy Denchová. České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 85 Kč  Více informací o fi lmu na www.bioscop.cz a na http://nine-movie.com/ Mládeži přístupný

MILÝ JOHNE (DEAR JOHN – USA 2010)
Režisér Lasse Hallström, tvůrce poetických hitů „Pravidla moštárny“ a „Čokoláda“, natočil silný romantický příběh lásky, která musí neustále překonávat odloučení a ne-
překonatelné dálky. Mladý voják potká mladou dívku a pro oba je z toho osudová láska. Namísto happy endu však přichází život, voják musí zpět k jednotce a do služby je 
v následujících letech povoláván stále častěji. Svůj životní vztah žijí oba milenci hlavně prostřednictvím dopisů a společného času je málo. Je vojenská služba dostatečný 
důvod k životu? Kdy bude „Milý Johne“ napsáno naposledy? České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz a na www.dearjohn-movie.com Doporučená přístupnost: od 12 let

NEW YORKU, MILUJI TĚ (NEW YORK, I LOVE YOU – Francie/USA 2009)
Příběhy jednoho z nejkrásnějších měst světa… Krátké romantické příběhy pohledem očima lásky ve všech jejích podobách, vytvořené těmi nejkreativnějšími současnými 
režiséry i herci. České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.palacepicturec.net a na http://newyorkiloveyouthemovie.com Mládeži přístupný

KAWASAKIHO RŮŽE (ČR – 2009)
Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě hlubší... Příběh ze současnosti, ve kterém jde ale především o jeho minulost... Nejnovější fi lm scénáristy Petra Jarchov-
ského a režiséra Jana Hřebejka. Hrají Martin Huba, Daniela Kolářová, Lenka Vlasáková, Ladislav Chudík, Petra Hřebíčková, Milan Mikulčík a mnozí další. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz Mládeži přístupný

OKO NAD PRAHOU (ČR – 2010) Film promítáme digitálně ve formátu 2D. Republiková premiéra!!!
Tragický příběh jednoho muže, jedné stavby, jedné lásky… Film Oko nad Prahou je osobním i politickým životopisem „Chobotnice“ neboli projektu pražské Národní knihov-
ny, ale také životopisem zejména posledních let života autora tohoto návrhu Jana Kaplického, který si ve svém deníku v roce 1998 mimo jiné poznamenal: vyhrát soutěž 
a mít jednu lásku… Režie Olga Špátová. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.okonadprahou.cz Mládeži přístupný

DEŠŤOVÁ VÍLA (ČR – 2010) Film promítáme digitálně ve formátu 2D.
Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. O dešťové víle, která jde krajem převlečená za chudou ženu a poznává, že lidé začali myslet hlavně na peníze a vytrácí se mezi 
nimi dobro a láska. Rozhodne se proto, že jim vezme vodu... Hrají Simona Stašová, Miroslav Donutil, Lenka Vlasáková, Viva Kerekes, Stanislav Zindulka, Aleš Háma, Petr Ná-
rožný, Martin Dejdar a další. Režie Milan Cieslar. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.destovavila.cz Mládeži přístupný

BABYLON A.D. (BABYLON A.D. – USA/Francie/Velká Británie 2008)
Vin Diesel a Gérard Depardieu v hlavních rolích napínavého sci-fi  thrilleru jednoho z nejtalentovanějších francouzských režisérů současnosti Mathieu Kassovitze (fi lmy 
„Purpurové řeky“ nebo „Gothika“). O nebezpečném eskortu z Ruska do New Yorku – v tichosti a hlavně nebezpečně bezpečně… České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.intersonic.cz a na www.babylonadmovie.com Doporučená přístupnost: od 12 let

PEVNÉ POUTO (THE LOVELY BONES – USA 2009)
Příběh o životě a o tom, co následovalo po něm… Film podle knižního bestselleru Alice Seboldové natočil režisér Peter Jackson (mj. trilogie „Pán prstenů“ nebo „King Kong“). 
Nevšední příběh o zavražděné dívce, která z nebe pozoruje členy rodiny… i svého vraha. Musí se rozhodnout, jestli v ní převáží touha po pomstě nebo snaha pomoci rodi-
ně, aby se s její ztrátou vyrovnala. Hrají Mark Wahlberg, Rachel Weiszová a Susan Sarandonová a Saoirse Ronanová. České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.lovelybones.com Doporučená přístupnost: od 12 let

SOUBOJ TITÁNŮ Film promítáme digitálně ve formátu 3d s brýlemi!!! Republiková premiéra!!!
(CLASH OF THE TITANS – USA 2010)
Boj mezi muži a Bohy opět začíná... Remake stejnojmenného fi lmu z roku 1981. Perseus – syn Boha vychovávaný člověkem, neuspěje v záchraně své rodiny před Hadem, po-
mstychtivým Bohem podsvětí. Když už nemá co ztratit, rozhodne se pro nebezpečnou misi, jejímž cílem je zničit Hada dřív, než se jemu podaří zničit Dia a rozpoutat pek-
lo na zemi... V hlavních rolích dobrodružného fantasy fi lmu Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes a Gemma Artertonová. České titulky. DOLBY DIGITAL. Předpro-
dej vstupenek od čtvrtka 1. dubna 2010 v pokladně kina Vesmír.

Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.warnerbros.cz a na http://clash-of-the-titans.warnerbros.com/ Doporučená přístupnost: od 12 let

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ (ALICE IN WONDERLAND – USA 2010) Film promítáme digitálně ve formátu 3D s brýlemi!!!
Nová dobrodružství skorodospělé Alenky, které zažije v ohromujícím světě – ve fantastické říši divů, které její obyvatelé říkají Podzemní říše… V hlavních rolích Mia Wa-
sikowska a Johny Depp, režie Tim Burton. Rodinný výpravný fi lm, uváděný v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/aliceinwonderland/ Mládeži přístupný

CHŮVA V AKCI (THE SPY NEXT DOOR – USA 2010)
Akční komedie, ve které agent CIA zjistí, že být špiónem je vlastně jen legrace v porovnání s úkolem pohlídat tři děti své přítelkyně… Musí proto využít všech svých schop-
ností tvrdého výcviku, aby měl šanci na odměnu v podobě jejího ANO. Nikdy si nechtěl brát práci domů, ale jedno z dětí omylem stáhne z jeho počítače supertajná data 
– bez toho to bylo o život, ale teď nastává ten opravdový blázinec. . . V hlavní roli Jackie Chan. Film je uváděn v českém znění. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz a na www.thespynextdoorfi lm.com Mládeži přístupný

KVĚT POUŠTĚ (DESERT FLOWER – Velká Británie/Německo/Rakousko – 2009) Film promítáme digitálně ve formátu 2D.
Autobiografi cký příběh o cestě z africké pouště na světová přehlídková mola. Skutečný příběh světoznámé topmodelky Waris Dirie, krásné nomádské dívky, která nikdy 
netoužila po slávě, přesto zazářila v londýnském světě módy… Film, který byl natočen podle románu Waris Dirie, získal Cenu diváků na MFF v San Sebastiánu 2009. Čes-
ké titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.cinemart.cz Mládeži přístupný

KATKA (ČR – 2010) Film promítáme digitálně ve formátu 2D.
Unikátní časosběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové, mapující čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí… DOLBY DIGITAL.
Vstupné 60 Kč  Více informací o fi lmu na www.aerofi lms.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

ČERNEJ DYNAMIT (BLACK DYNAMITE – USA 2009)
Přichází legenda sedmdesátých let, afro-americká akční hvězda „Black Dynamite“. Na fi lmové plátno se chystá vtrhnout ten nejvymazlenější a nejkrutější černej bratr. Až 
ho uvidíte, poběží vám mráz po zádech. Ale báječnější ledárnu jste ještě nezažili… Akční komedie, uváděná s českými titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.aerofi lms.cz a na www.blackdynamitemovie.com Mládeži do 15 let nepřístupný

SHERLOCK HOLMES (SHERLOCK HOLMES – USA 2009)
Nic jim neunikce…Nové zpracování příběhu Sherlocka Holmese, které změní stereotypní a konzervativní pohled na klasické postavy a představí nového, drsného, zkuše-
ného a důmyslného detektiva, inspirovaného románem sira Arthura Conana Doylea. V odvážném akčním dobrodružném mystery a zcela novém pohledu na londýnské pod-
světí, spojí nejznámější detektiv všech dob opět své síly s věrným a úžasným partnerem dr. Johnem Watsonem, aby odhalili smrtící spiknutí, které může ohrozit celou zemi. 
V hlavních rolích Robert Downey jr. a Jude Law, režie Guy Ritchie. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.warnerbros.cz a na http://sherlock-holmes-movie.warnerbros.com/ Doporučená přístupnost: od 12 let

IRON MAN 2 (IRON MAN 2 – USA 2010) Film promítáme digitálně ve formátu 2D. Republiková premiéra!!!
Pokračování příběhu excentrického milionáře, který se z obchodníka se zbraněmi proměnil v autoritu, která v kovovém brnění chrání svět před zlem... Hrají Scarlett Johans-
sonová, Robert Downey jr., Sam Rockwell, Mickey Rourke, Samuel L. Jackson a další. České znění. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://ironmanmovie.marvel.com/ Doporučená přístupnost: od 12 let

MAMAS & PAPAS (ČR – 2010) Film promítáme digitálně ve formátu 2D.
Intimní velkofi lm režisérky Alice Nellis. Mozaika osudů několika manželských či partnerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě života řeší otázky chtěného, nechtě-
ného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství... Hrají Zuzana Bydžovská, Petr Franěk, Filip Čapka, Zuzana Čapková, Natalia Volkova, Ivan Shvedoff, Michal Čapka, Mar-
tha Issová, Václav Jiráček a další. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 110 Kč  Více informací o fi lmu na www.mamasapapas.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

1. čtvrtek 10 a 14.30 hod.
2. pátek 10 a 14.30 hod. 
3. so, 4. ne, 5. po, 6. út, 7 st. v 15 hod.
8. čt, 9. pá pouze v 15.30 hod.
10. so, 11. ne pouze ve 14.15 hod.
12. po, 13 út, 14. st pouze v 15.30 hod.

1. čtvrtek 16.30 a 19 hod.
2. pátek 16.30 a 19 hod.
3. sobota 17 a 19.30 hod.
4. neděle 17 a 19.30 hod.
5. pondělí 17 a 19.30 hod.
6. úterý, 7. st 17 a 19.30 hod.

8. čtvrtek pouze v 17.30 hod.
9. pátek pouze v 17.30 hod.
10. sobota pouze v 18.15 hod.
11. neděle pouze v 18.15 hod.

8. čt, 9. pá pouze v 19.45 hod.
10. so, 11. ne pouze ve 20.15 hod.
12. pondělí pouze v 17.30 hod.
13. úterý pouze v 17.30 hod.
14. středa pouze v 17.30 hod.

10. sobota pouze v 16.15 hod.
11. neděle pouze v 16.15 hod.
12. pondělí pouze v 19.45 hod.

13. úterý pouze v 19.45 hod.

14. středa pouze v 19.30 hod.

15. čtvrtek pouze ve 20 hod.

17. sobota pouze ve 14 hod.
18. neděle pouze ve 14 hod.

15. čt, 16. pá pouze v 16 hod.
17. so, 18. ne pouze v 16 hod.
19. po, 20. út pouze v 16 hod.
21. středa pouze v 16 hod.

16. pá, 18. ne pouze ve 20 hod.
17. sobota pouze v 17.45 hod.
19. pondělí pouze v 19.45 hod.
20. úterý pouze v 19.45 hod.
21. středa pouze v 17.45 hod.

15. čt, 16. pá pouze v 17.45 hod.
17. so, 21. st pouze ve 20 hod.
18. ne, 19. po pouze v 17.45 hod.
20. úterý pouze v 17.45 hod.
22. čtvrtek pouze v 19 hod.
23. pá, 24. so pouze v 19.30 hod.
25. neděle pouze v 18.45 hod.
26. po, 27. út pouze v 17.30 hod.
28. středa pouze v 17 hod.

22. čtvrtek pouze v 17 hod.
23. pátek pouze v 17.30 hod.
24. sobota pouze v 17.30 hod.
25. neděle pouze v 15 hod.

23. pátek pouze v 15.45 hod.
24. sobota pouze v 15.45 hod.
25. neděle pouze v 17 hod.
26. pondělí pouze v 15.45 hod.
27. úterý pouze v 15.45 hod.

26. pondělí pouze v 19.30 hod.

27. úterý pouze v 19.30 hod.

28. středa pouze v 19 hod.

29. čtvrtek pouze v 19.45 hod.
30. pátek pouze v 19.45 hod.

29. čt, 30. pá 15.30 a 17.30 hod.
KVĚTEN 2010
1. so, 2. ne 15.30 a 17.30 hod.
3. po, 4. út pouze v 16.45 hod.
5. středa pouze v 19.30 hod.

1. sobota pouze v 19.30 hod.
2. neděle pouze v 19.30 hod.
3. pondělí pouze v 19 hod.
4. úterý pouze v 19 hod.
5. středa pouze v 17 hod.



tel. (+ 420) 491 426 620         vyhlidka@vyhlidka.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Jsme tu stále pro vás, 
        navazujeme na tradici

(k poslechu a tanci)
od 20. 2. 2010 každou sobotu v lichém týdnu

 Restaurace hotelu Vyhlídka Náchod

 otevřeno denně 12.00 –22.00 hodin
 útulné nekuřácké prostředí
 dětský koutek
 tradiční česká kuchyně
 míchané nápoje, 

 belgická horká čokoláda…

e-mail: 
t.snajdr@seznam.cz
www.skrine-nachod.cz

JJTrend s.r.o., Dobrošovská 960, 547 01  Náchod, tel.: 491 420 145, mobil: 775 744 431

www.jjtrend.com

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

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

•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích, 
protipožárních a kamerových systémů

Provozování pohřební služby
Náchod, Červený Kostelec, Hronov

Veškeré služby pohřební, 
hřbitovní a kamenické.
Pich Tomáš, tel. 777 656 830

Náchod, Strnadova 51, tel. 734 330 252

(vedle drogerie TETA)

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE

Pondělí – Pátek 8.00 –12.00 hodin.
Mimo tuto pracovní dobu 
je možné sjednat pohřeb

po telefonické dohodě na

 tel. 777 656 830

www.podlahy-klm.cz

Anhydritové podlahy   
rychlá pokládka rodinný dům 5–6 hodin

Syntetické nátěry a stěrky 
proti skluzné, lité, dekorativní.

Dílny, garáže, terasy, schody…

e: mail-podlahy@podlahy-klm.cz
tel.: 608 031 290-1

Nejlepší ceny v regionu!


