
20102010

červen

NáchodskýNáchodský
zpravodajzpravodaj

• informační měsíčník pro občany města Náchoda • www.mestonachod.cz •
Zprávy

Kronika

MěSSS Marie

Školy 

Skřivánci JG

Červnová 
výročí  
Významní 
návštěvníci 
Náchoda  
Informace MěÚ

Ohlédnutí 
– rok 2007

Mladí zdravotníci

Nové sběrny prádla

Primátor

Cyklosoutěže

Inzerce

Cyklobusy

Pozvánky

Sport  

Zámek Náchod

Muzeum 

Zubní pohotovost

Déčko 

Senior klub

SZP

ICC Náchod 

Galerie 

Církve

Knihovna

Divadlo

Kino



Literárně hudební večer
Herecká zpověď Luby Skořepové
Herečka představí svoji novou knížku 
Tajnosti herecké a historky rozverné
Velký sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 19. 5. 2010 

Hudební procházka staletími
Závěrečný koncert ZUŠ J. Falty 
Náchod
Vstupné: 40 Kč

N. V. Gogol: Ženitba
Divadelní společnost Jana 
Hrušínského 
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 350, 330, 310, 290 Kč
Předprodej od 1. 6. 2010

Středa
9. 6. 2010
v 19.00 hodin

Středa
16. 6. 2010
v 17.00 hodin

Neděle
20. 6. 2010
v 19.00 hodin
SLEVA

Středa
23. 6. 2010
V 17.00 hodin

Čtvrtek
24. 6. 2010
v 17.00 hodin

Úterý
29. 6. 2010
v 17.00 hodin

Slavnostní akademie žáků 
ZŠ Plhov
Vstupné: 40 Kč

Slavnostní akademie žáků 
ZŠ Komenského I. stupně
Vstupné: 40 Kč
 
Slavnostní akademie žáků 
ZŠ Komenského II. stupně
Vstupné: 40 Kč
 

MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka V Náchodě

 uvádí v červnu 

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
Herecká zpověď Luby Skořepové

Nejnovější knihu náchodské rodačky a od roku 2004 čestné občanky, herečky Luby Skořepové vydalo pod názvem 
„Tajnosti herecké a historky rozverné“ pražské nakladatelství Smart Press. Herečka se v ní zpovídá ze svých pocitů bě-
hem představení, před ním i potom, co prožívá při přípravě a jaké má pomocníky. Navíc pobaví spoustou rozverných 
historek. Vše pro knižní vydání zaznamenala Zuzana Humpolcová a množstvím uměleckých fotografi í doprovodila 
Alena Hrbková. Kromě prezentace knihy a besedy s autorkou bude součástí večera i výstava fotografi í a autogramiá-
da. Nakladatelství bude tuto i další knihy prodávat na místě s 15 % slevou.

Divadelní společnost Jana Hrušínského
N. V. Gogol: ŽENITBA

Režie: Lukáš Hlavica, hrají: Barbora Hrzánová, Miluše Šplechtová, Věra Kubánková, Tereza Němcová, Radek Holub, 
Marek Taclík, Jan Hrušínský, Miroslav Vladyka, Zdeněk Hruška, Martin Sitta/ Roman Štabrňák a Jiří Kaftan.
„Gogolova Ženitba, to je tragikomedie, fraška, absurdita, groteska, satira – něco v čem je smutek a smích dvojjedinou 
bytostí. Je to svět, kde lidé s urputnou vážností prožívají svá velká dramata za doprovodu hurónského smíchu,“ charak-
terizoval hru režisér Lukáš Hlavica. Motto komedie zní: Naprosto neuvěřitelná událost o čtyřech dějstvích. 

Divadelní abonentní cyklus a Abonentní cyklus Komorní hudby
Prodej abonentek pro stávající abonenty bude zahájen 14. 6. a potrvá do 16. 7. 2010 (prosíme o předložení letošní prů-
kazky). Od 14. 6. bude zároveň probíhat prodej pro veřejnost a to na místa, která nebyla v loňské sezóně obsazena. Pro-
dej ostatních abonentek pro veřejnost bude zahájen 19. 7. a potrvá do 10. 9. 2010. Prodej bude opět probíhat v Infor-
mačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, otevírací doba: pondělí až pátek od 8.00 do 17.30 hodin, sobota 
od 8.30 do 11.30 hodin. Rezervaci abonentek lze uskutečnit telefonicky (491 420 420) nebo písemně na adrese Infor-
mační a cestovní centrum, Kamenice, 547 01 Náchod, popřípadě na e-mail: info@icnachod.cz.
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Náchod je bohatší o jedno privilegium
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Pokud se po přečtení titulku úvodníku 
domníváte, že Náchod získal nějakou vý-
znamnou výhodu, musím vás zklamat. Ji-
nak ale ta věta platí do slova a do písmene. 
Ve středu 12. května 2010 byla na náchod-
ské radnici podepsána darovací smlouva 
mezi Školským spolkem Komenský ve Víd-
ni a Městem Náchod. Předmětem smlou-
vy bylo darování listiny Jana Václava Octa-
via Piccolomini z roku 1719, jíž potvrzuje 
a rozšiřuje cechovní artikule náchodského 
cechu pekařů a pernikářů, městu Nácho-
du. Toto vzácné pergamenové privilegium 
je významným přírůstkem a obohace-
ním stávajících dokladů o minulosti měs-
ta a ve Státním okresním archivu, který se 
stará o městské archiválie, bylo zařazeno 
do příslušného archivního fondu. Za spo-
lek smlouvu podepsal jeho vicestarosta Ja-
romír Šlápota, za Náchod starosta města 
ing. Oldřich Čtvrtečka. Listinu k uložení 
do archivu převzala ředitelka Mgr. Lydia 
Baštecká. Slavnostního aktu se zúčastni-
li i oba místostarostové ing. Pavla Mar-
šíková a ing. Jaroslav Rohulán a odbor-
ný pracovník Národního archivu v Praze 
Mgr. Jan Kahuda. Příhodnou dekoraci  
– vzorky svých výrobků – poskytly Pekár-
ny a cukrárny, a. s. Náchod, které se prá-
vem cítí být nástupci někdejšího pekař-
ského cechu. Oba hosté se pro připomínku 
slavnostní chvíle podepsali do pamětní 
knihy s dodatkem: „Ať vás občané za to, co 
jim pečete, vždy chválí!“

Přestože v domácnostech si hospodyně 
dlouho pekly chleba samy, pekařské řemes-
lo se rozvíjelo současně s přibývajícím po-
čtem obyvatelstva, zejména na předměs-
tích. Své zboží pekaři prodávali v krámcích 
v podloubí a na dodržování váhy pečiva 
stanovené pevnou denní taxou dohlíže-
li určení konšelé. Emblémem pekařů byl 
preclík a spolu s rohlíkem a bulkou vyobra-
zenými v modrém štítě ho můžeme nalézt 
i ve výzdobě ostění obřadní síně na radnici.

Potvrzení artikulů – jakýchsi pevně sta-
novených pravidel bylo při nástupu nové-
ho majitele panství pro mistry cechu velmi 
důležité. Cech jimi získával pevnou organi-
zaci, byl chráněn před konkurencí a měl jis-
té postavení na místním trhu. Proto také 
v textu listiny čteme: „Z Boží milosti, my 
Jan Václav Oktavian, Svaté Římské říše kní-
že Piccolomini de Arragona, Duca de Amal-
fi, dědičný pán panství Náchodského, Statiani 
a Coronae a rytířského řádu svatého Štěpána 
v Lisách převor. Známo činíme tímto listem 
všem vůbec i jednomu každému, kdož jej čís-
ti aneb čtoucí slyšeti bude, že jsou před nás 
předstoupili opatrní muži a mistři řemesla pe-
kařského a pernikářského v městě Náchodě.... 
se vší pilností žádajíce, abychom jim milostivě 
artikuly řemesla.... Že pak my každého času 

k tomu se vynacházíme, aby chvály Boží roz-
množení a skrze chvalitebné ustavení řemesl-
níkův, obchodníkův, pekařům a pernikářům 
náchodským věrným našim milým nynějším 
a budoucím jich práva a svobody znovu obno-
vovati a napravovati ráčíme a takto vysazuje-
me.“ Po tomto úvodu, ve skutečnosti ještě 
květnatějším, následuje 18 článků. Platnost 
textu je dotvrzena vlastnoručním podpi-
sem knížete a přivěšenou pečetí, z níž se 
však dochovalo pouze dřevěné pouzdro. 
Vydavatel listiny Jan Václav Octavio pat-
ří k méně známým příslušníkům rodu Pic-
colomini, ačkoli jeho současníci si ho jistě 
dlouho pamatovali. Byl totiž od mládí du-
ševně nemocen a s přibývajícím věkem se 
jeho choroba stupňovala tak, že v záchva-
tech šílené zuřivosti se stával svému oko-
lí i sám sobě nebezpečným. Z tohoto dů-
vodu byl v roce 1720 zbaven svéprávnosti 
a vládu nad panstvím za něj vykonávala 
jeho matka Anna Viktorie. Cechovní privi-
legia, která ve stejný den, t. j. 2. ledna 1719, 
nechal vystavit na náchodském zámku ne-
jen pro pekaře, ale také pro krejčí, ševce, 
tkalce a zámečníky s kováři, truhláři, ko-
láři, bečváři a bednáři, zůstávají jedním 
z mála pozitivních činů jeho krátké a ne-
šťastné vlády. 

Jak se listina zatoulala až do Vídně neví-
me, patrně ji s sebou odnesl některý z mi-
strů, který zde hledal práci, důležité však 
je, že se dostala zřejmě koncem 19. stole-
tí do české školy, kam chodily děti vídeň-
ských Čechů a odtud do archivu Školské-
ho spolku Komenský, který byl a stále je 
zřizovatelem školy. O dějinách spolku 
a jeho archivu barvitě vyprávěl na literár-
ně hudebním večeru „Osudy jedné náchod-
ské listiny“, který následoval po podpisu 
smlouvy v Městském divadle, Mgr. Jan Ka-
huda. Jemu patří náš zvláštní dík, protože 
on listinu ve Vídni objevil a velkou měrou 
se zasloužil o to, že se vrátila do Náchoda. 
Program večera byl obohacen i nečeka-
nou návštěvou frekventantky české ško-
ly ve Vídni z dvacátých let 20. století. Ná-
vštěvníci měli rovněž možnost si listinu 
prohlédnout. Těm, kdo nemohli přijít, na-
bízím jinou příležitost.

V roce 2008 byl z iniciativy Mezinárod-
ní archivní rady k šedesátému výročí její-
ho založení při UNESCO v Paříži poprvé vy-
hlášen Mezinárodní den archivů. Slaví se 
celosvětově dne 9. června. Náchodský ar-
chiv ho letos také připomene. Pro ty, kdo 
si najdou ve středu 9.6. cestu do archivu 
na Branku, bude připraven Den otevřených 
dveří a komentovaná výstavka nejvýznam-
nějších přírůstků z poslední doby včetně 
Mattioliho proslulého Herbáře i pekařské-
ho privilegia. Přijměte naše pozvání.

                  Mgr. Lydia Baštecká 



2 Náchodský zpravodajZPRÁVY Z RADNICE

Zastupitelstvo 
města 26. 4.
Jednání zastupitelstva 
města se zúčastnilo 24 zastu-
pitelů, později 25, dva byli omluve-
ni. Číselný popis u každé zprávy předsta-
vuje poměr hlasů při hlasování 
PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 ZM schválilo prodej části pozemku 

č. 34/4 v k. ú. Běloves s tím, že strana ku-
pující uhradí náklady spojené s prodejem 
vč. daně z převodu nemovitostí. Jedná se 
o pozemek, který navazuje na pozemek 
žadatelů. 24-0-0

 ZM schválilo směnu části městského 
pozemku č. 18 za část pozemku č. 264/3 
v k.ú. Pavlišov s tím, že veškeré náklady 
spojené se směnou ponese žadatelka a zá-
roveň budou odstraněny brány zamezují-
cí průjezd. 23-0-1

 ZM schválilo prodej části pozemků 
č. 1936/3 a č. 2034 k. ú. Náchod s tím, že 
strana kupující uhradí náklady spojené 
s prodejem. Jedná se o prodej částí po-
zemků pro připravovanou stavbu nové 
prodejny květin na rohu ulic Hřbitovní 
a U Zastávky. 23-1-0

 ZM schválilo prodej části pozem-
ků č. 434 k. ú. Staré Město nad Metují 
a č. 2026 v k. ú. Náchod s tím, že strana 
kupující uhradí náklady spojené s prode-
jem. Jedná o část prostoru v ulici U Stříbr-
ného potoka, kde se v současné době na-
chází zbořeniště bývalých domků. 21-0-3

 ZM schválilo č. 1815/40 a č. 2046/6 
v k. ú. Náchod (pozemky, které jsou sou-
částí místní komunikace U Cihelny) 
do vlastnictví města formou bezúplatné-
ho převodu od ČR – Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových. 24-0-0
Půjčky z rozpočtu města 
Náchoda na rozvoj bydlení 23-0-1

 ZM schválilo rozdělení půjček z roz-
počtu města Náchoda na rozvoj bydle-
ní a uzavření smluv o poskytnutí půjčky 
za podmínky předložení nezbytných pod-
kladů do 16. července 2010.
Vzhledem k menšímu zájmu o tyto půjčky 
bude v letošním roce žadatelům poskyt-
nuto na půjčky 700 000 Kč namísto pů-
vodně rozpočtovaných 1,4 mil. Kč.
Dotace z rozpočtu města

 ZM schválilo smlouvy o poskytnutí do-
tací nad 50 tis.Kč dle schváleného rozpoč-
tu na rok 2010. 23-1-0

 ZM schválilo rozdělení dotací sportům 
na rok 2010 a smlouvy o těchto dotacích 
nad 50 tis. Kč (podrobnosti na www.mes-
tonachod.cz). 24-0-0
ZUŠ Náchod 
– dodatek ke zřizovací listině 24-0-0

 ZM schválilo Dodatek č. 1 ke zřizova-

cí listině ZUŠ J. Falty, Náchod, Komenské-
ho 269.
Tímto dodatkem budou ošetřeny změny:
– od 1. 9. 2010 dojde k zápisu dalšího obo-
ru k výuce v ZUŠ a tím rozšíření vzdělá-
vací nabídky o další umělecký obor vzdě-
lávání – literárně dramatický,
– v návaznosti na přestěhování školy 
do nového objektu bude změněno od 1. 11. 
2010 sídlo na Náchod, Tyršova 247 a název 
školy na ZUŠ, Náchod, Tyršova 247. 
Pořízení nového územního
plánu Náchod a pořízení změny č. 13

 ZM schválilo pořízení nového územní-
ho plánu Náchod. 24-0-0

 ZM schválilo pořízení změny č. 13 územ-
ního plánu sídelního útvaru Náchod.  
 23-0-1
Předložení žádosti o dotaci  22-0-2

 ZM schválilo Podmínky Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace Výzvy č. 06 Integro-
vaného operačního programu (IOP).
(více na str. 8)
Obchvat Náchoda I/33 23-0-1

 ZM podporuje urychlenou přípravu a re-
alizaci obchvatu města Náchoda č. I/33 
a žádá všechny zainteresované orgány, 
aby této stavbě daly jednoznačnou priori-
tu a uložilo starostovi ing. Oldřichu Čtvr-
tečkovi, aby na dále jmenované statutární 
činitele orgánů zaslal žádost o poskytnu-
tí priority v této věci. Jedná se o: minis-
tra dopravy, ministra financí, hejtmana 
Královéhradeckého kraje a ředitele Ředi-
telství silnic a dálnic Praha a Hradec Krá-
lové.
Revolvingový úvěr 21-0-3

 ZM schválilo přijetí revolvingového 
úvěru ve výši 35 mil. Kč za úrokovou saz-
bu 1M PRIBOR + 0,6 % p. a. od Komerční 
banky, a. s., na období 2010/2011 se splat-
ností do 30. 5. 2011.
Záměr – pronájem domu v Hurdálkově 
ul. čp. 371 pro o. s. Pferda 25-0-0

 ZM doporučilo radě města schválit pro-
nájem čp. 371 Hurdálkova ulice pro o. s. 
Pferda a ve smlouvě časově vymezit ter-
mín zahájení činnosti a počet klientů 
z Náchoda. 
Na město se obrátilo o. s. Pferda s žádos-
tí o pronájem domu v Hurdálkově ulici. 
V tomto domě chtějí zřídit tréninkovou 
kavárnu Láry Fáry, která bude sloužit jako 
sociálně terapeutická dílna pro lidi s men-
tálním postižením. Horní podlaží hodlají 
využít jako zázemí této tréninkové kavár-
ny a dále pro očekávané rozšíření jejich 
služeb. 
Fotovoltaické elektrárny 15-7-3

 ZM schválilo záměr zřízení věcného 
břemene na střechy ZŠ TGM a ZŠ Plhov 
pro vybudování fotovoltaických elektrá-
ren pro firmu LEADERMARK, a. s., a do-
poručilo radě města, aby připravila ná-
vrh definitivních smluv o zřízení věcných 
břemen pro předložení na příští zastupi-
telstvo města.
Investorem bude firma LEADERMARK, 
a. s., za předpokladu, že bude získán  sou-

hlas poskytovatele dotace na akci „Ener-
getické úspory – Stavební úpravy objek-
tu ZŠ Plhov“.

Rada města 4. 5. 
Jednání rady města 
se zúčastnilo všech devět radních.
Výroční zprávy 
o činnosti za rok 2009 9-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy pří-
spěvkových organizací SVČ Déčko Náchod 
a Kino Vesmír.
Kino Vesmír – ředitel p. Zdeněk Duba
– od září 2009 promítání digitálně ve for-
mátu 2D i 3D (spolufinancováno z rozpoč-
tu města a Státního fondu pro rozvoj čes-
ké kinematografie). Kino Vesmír se tak 
stalo teprve druhým kinem v Královéhra-
deckém kraji s touto technologií.
– návštěvnost v roce 2009 – 36 tis. divá-
ků, promítá se 365 dnů v roce 
– více informací na http://www.kinona-
chod.cz/
Středisko volného času Déčko – ředitel-
ka Ing. Ludmila Pohanková
– ve školním roce 2008/2009 mělo Déčko 
88 pravidelných zájmových útvarů v pěti 
odděleních a v nich 921 účastníků
– více informací na http://deckonachod.cz
Placení parkovného mobilním 
telefonem prostřednictvím SMS 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
na placení parkovného pomocí SMS s a. s. 
Erika Praha.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila se zveřejnění výběrového 
řízení na prodej objektů garáží. Jedná se 
o prefabrikované buňky s dvoukřídlými 
vraty, které byly umístěny ve dvoře objek-
tu čp. 247 v Tyršově ulici (budova bývalé 
vojenské správy). Garáže budou nabízeny 
k prodeji za cenu 30 000 Kč/1 ks s tím, že 
si zájemce zajistí vlastní odvoz. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene s Královéhra-
deckým krajem. Břemeno bude zřízeno 
na pozemku města p. č. 372 v k. ú. Bražec 
a souvisí se stavbou kanalizační šachty 
a silniční povrchové kanalizace přes po-
zemek města. 9-0-0

 RM nesouhlasila s navrženým sesvaho-
váním a terénními úpravami na pozemku 
č. 1912/12 na Brance a požaduje provedení 
terénních úprav tak, aby vůbec nezasaho-
valy na žádné městské pozemky. 
 9-0-0 
Zpevněné plochy 
a chodník v Pavlišově 9-0-0

 RM souhlasila se zadáním veřejné za-
kázky malého rozsahu „Zpevněné plo-
chy a chodník v Pavlišově“ firmě Franti-
šek Svoboda, Meziměstí a s uzavřením 
smlouvy o dílo.
Dotace – sporty 9-0-0

 RM schválila smlouvy o dotacích: LYŽO-
VÁNÍ Náchod – 6000 Kč, PLHOV Náchod  
– 20 000 Kč, Start Náchod – 29 000 Kč, SK 
Goll Běloves – 19 000 Kč, Sokol Běloves  
– 29 000 Kč a SK STAR Babí – 7000 Kč.

Zprávy 
z radnice
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ZUŠ Náchod – stavební úpravy 
a přístavba čp. 247, Tyršova ulice 9-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o dílo 
na provedení restaurování ciferníků věž-
ních hodin na budově čp. 247 s panem Ja-
roslavem Ungerem, Náchod.

Rada města 18. 5. 
Jednání rady města se zúčastnilo 
osm radních, jeden byl omluven.
Výše úplaty v ZUŠ 8-0-0

 RM vzala na vědomí stanovení výše 
úplaty v ZUŠ J. Falty, Náchod, 265 pro škol-
ní rok 2010/2011. Podrobné výše úhrad bu-
dou k dispozici na www.zusnachod.cz.
MŠ Březinova – konkurz 
na místo ředitele/ky MŠ 8-0-0

 RM vzala na vědomí organizační zabez-
pečení konkurzního řízení na místo ředi-
tele/ky MŠ Náchod, Březinova 669 a jme-
novala členy konkurzní komise.
Inzerát bude zveřejněn na úřední desce 
města, v okolních mateřských školách, 
na Úřadu práce Náchod, na webových 
stránkách města a v Náchodském deníku.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením dohody 
o ukončení nájemní smlouvy na proná-
jem nebytových prostor v budově čp. 1759 
v Pražské ulici (na Hamrech) se Školským 
zařízením pro další vzdělávání pedago-
gických pracovníků KHK k 30. 6. Důvo-
dem je stěhování do jiných prostor. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společností 
KA Contracting ČR, s. r. o. Předmětem bu-
doucí smlouvy je zřízení přípojek pro tep-
lofikaci pěti domů v Krapkově ulici a ulici 
Příčné. 8-0-0 

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o výpůjčce s SDH Běloves na užívání čás-
ti pozemku u základní školy v Bělovsi 
a u prodejny Korunka pro umístění dvou 
vývěsních skříněk SDH Běloves. 8-0-0

 RM zamítla pronájem i prodej části 
pozemku č. 2177 (společný dvůr objek-
tů v ulici Pražské, Němcové a Palachově) 
s tím, že realizace záměru žadatelů je ře-
šitelná standardním postupem. 5-2-1
Stavební úpravy 
tělocvičny ZŠ Plhov 8-0-0

 RM schválila uzavření Obchodní smlou-
vy na vypracování projektové dokumen-
tace „Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Pl-
hov“ v Náchodě s projekční kanceláří 
Proxion s. r.  o., Náchod.
Zadání vypracování 
projektových dokumentací 8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o dílo 
na vypracování projektové dokumentace 
„Stavební úpravy komunikace ul. Brožíko-
va v Náchodě“ s firmou – Miloslav Kučera 
– PRODIS, Hradec Králové.

 RM schválila uzavření smlouvy o dílo 
na vypracování projektové dokumentace 
„Odkanalizování oblasti v Úvoze a pod Vy-
hlídkou v Náchodě“ firmou Vodovody a ka-
nalizace Náchod, a. s. Obě smlouvy budou 
podepsány po zajištění finančního krytí.

Optimalizace hospodaření s vodou 
a zlepšení kvality vod v povodí řeky 
Metuje v Kladském pomezí výstavbou 
kanalizací v okolí měst Chudoby 
a Náchoda 8-0-0

 RM souhlasila s předloženým návrhem 
zadání veřejné zakázky „Optimalizace 
hospodaření s vodou a zlepšení kvality 
vod v povodí řeky Metuje v Kladském po-
mezí výstavbou kanalizací v okolí měst 
Chudoby a Náchoda“ a s uzavřením Man-
dátní smlouvy na zajištění výběru zhoto-
vitele s ing. Janem Tomkem.
IPRM zóny – předložení žádosti projek-
tu „Veřejná prostranství Náchod – I. eta-
pa“ v rámci 1. kontinuální výzvy 8-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
projektu „Veřejná prostranství Náchod  
– I. etapa“ do 1. kontinuální výzvy pro 
aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných pro-
stranství v rámci realizace „Integro-
vaného plánu rozvoje města Náchoda 
– problémová zóna u nemocnice“ – se 
spolufinancováním projektu „Veřejná pro-
stranství Náchod – I. etapa“ ve výši roz-
dílu mezi celkovými způsobilými výdaji 
a dotací, tj. ve výši min. 15 % celkových 
způsobilých výdajů, a dále souhlasila s fi-
nancováním 100 % případných nezpůso-
bilých výdajů projektu.
Energetické audity budov 
mateřských a základních škol 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlou-
vy o dílo na vypracování energetických 
auditů a průkazů energetické náročnos-
ti budov MŠ Havlíčkova, MŠ Alšova, MŠ 
Myslbekova a ZŠ 1. Máje po schválení pří-
slušného rozpočtového opatření zastupi-
telstvem města.
Tyto audity jsou nutným krokem k přípra-
vě zateplení vybraných MŠ a ZŠ.
Stavební úpravy komunikace 
ul. Komenského – Náchod – Veřejné 
osvětlení II. etapa 8-0-0

 RM schválila pořadí předložených nabí-
dek na zhotovení stavby „Stavební úpra-
vy komunikace ul. Komenského – Náchod 
– Veřejné osvětlení II. etapa“ a uzavření 
smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě 
TELKABEL CR, s. r. o., Náchod.
Oprava dláždění Masarykovo 
nám. v Náchodě 8-0-0

 RM schválila zadání veřejné zakáz-
ky malého rozsahu a uzavření smlouvy 
o dílo na stavební práce „Oprava dláždě-
ní Masarykovo nám. v Náchodě“ s uchaze-
čem na 1. místě – firma Votava CZ, s. r. o., 
Skuteč.
Definitivní podpis smlouvy bude po od-
souhlasení příslušných rozpočtových 
opatření zastupitelstvem města na jeho 
nejbližším zasedání.
Zateplení budov 
ZŠ Komenského v Náchodě 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením Mandátní 
smlouvy na řízení projektu „Zateplení bu-
dov ZŠ Komenského v Náchodě“ se spo-
lečností KANSPO, s. r. o., Kroměříž - Vážany 
za podmínky zajištění finančních zdrojů.

Sběrný dvůr Náchod 8-0-0
 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 

o dílo na projekt „Sběrný dvůr Náchod“ 
se společností ENVIprojekt, s. r. o., Zlín 
za podmínky zajištění finančních zdrojů.

 Kostelecká 1828 – volná bytová 
jednotka 1828/28, I. kat., 3+1 
o výměře 73,40 m2 s podílem 
o velikosti 734/49057 na společných 
částech domu a pozemku  
stav. p. č. 3030 k. ú. Náchod.
Vyvolávací základní cena 1 300 000 Kč. 
Prohlídka 24. 6. 2010 v 9.00 hod.

 Pražská 682, volná bytová jednotka 
682/9, I. kat., 1+1 výměra 46,50 m2 
s podílem o velikosti 4650/60490 
na společných částech domu 
a pozemku stav. p. č. 910 k. ú. Náchod.
Vyvolávací základní cena 800 000 Kč.
Prohlídka 24. 6. 2010 v 9.30 hod.

 Pražská 683, volná bytová jednotka 
683/3, I. kat., 1+1 výměra 50,00 m2 
s podílem o velikosti 5000/59500 
na společných částech domu 
a pozemku stav. p. č. 911 k. ú. Náchod.
Vyvolávací základní cena 800 000 Kč. 
Prohlídka 24. 6. 2010 v 9.45 hod. 

 Němcové 656, volná bytová jednotka 
656/4, 2+1, I. kat., výměra 71,79 m2 
s podílem o velikosti 7179/82375 
na společných částech objektu 
a na stav. p. č. 882 k. ú. Náchod.
Vyvolávací základní cena 1 200 000 Kč. 
Prohlídka 24. 6. 2010 v 10.00 hod.

 Pražská 1313 – volná bytová jednot-
ka 1313/3, I. kat., 3+1, výměra 72,10 m2 
s podílem o velikosti 7210/56560 
na společných částech objektu 
a na parcele č. stav. 1501 
v k. ú. Náchod. 
Vyvolávací základní cena 850 000 Kč. 
Prohlídka 24. 6. 2010 v 10.30 hod.
Nabídky v uzavřené obálce označené 
v levém hor. rohu nápisem:
Výběrové řízení – byt 656/4 – neotvírat
Výběrové řízení – byt 682/9 – neotvírat
Výběrové řízení – byt 683/3 – neotvírat 
Výběrové řízení – byt 1313/3 – neotvírat
Výběrové řízení – byt 1828/28 – neotvírat
adresovat na MěÚ Náchod, 
Odbor správy majetku a financování.
Uzávěrka přihlášek 25. 6. 2010 
ve 13.00 hod.
Informace na tel. 491 405 233, 
491 405 237 a https://www.mestona-
chod.cz/mu/uredni_deska/udeska.
Prodej pouze prvnímu v pořadí 
– při jeho odstoupení se řízení ruší 
a opakuje.

Město Náchod prodá 
obálkovou metodou 

volné bytové jednotky  
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  Kronika
V dubnu 2010 se narodili: 
 1. 4. Viktorie Hanušová
 2. 4. Izabela Zubková
 4. 4. Tereza Kolínská
 5. 4. Lukáš Hynek
 7. 4. Richard Smek
 9. 4. Adam Rek
 10. 4. Nikola Manychová
   Minh Khoi Vo
 14. 4. Samantha Rydlová
 24. 4. Jan Korec
  Veronika Machová
 28. 4. Petra Baumanová
   Jakub Javůrek
 

V dubnu 2010 byli oddáni:
17. 4.
Ivo Martinek,  Dobruška
Lenka Hulcová, Dobruška
Tomáš Vydra, Trutnov
Kamila Týfová, Trutnov
24. 4.
Michal Souček, Brzice
Lucie Sochorová, Brzice
27. 4.
Jaroslav Kylar, Náchod
Miroslava Rezková, Náchod
30. 4.
Ivan Míl, Zábrodí
Martina Rejzková, Česká Skalice

 Nejprve bych chtěl poděkovat všem na-
šim klientům za připojení se k průzkumu 
spokojenosti s poskytovanými službami. 
Nesmírně si vážím klientů, kteří k anketě 
připojili i svůj podpis. Vaše spolupráce je 
velmi důležitá z důvodu zpětné vazby pro 
MěSSS, tak abychom sociální služby po-
skytovali v požadované kvalitě. Průzkum 
byl proveden na obou našich střediscích 
tj. v Domově pro seniory Marie a pečova-
telské služby. Drtivá většina Vás respon-
dentů, což mě obzvlášť těší, hodnotí naši 
práci velmi pozitivně. Vaše hodnocení je 
pro celý kolektiv MěSSS Marie povzbuze-
ním do další práce. 

Domov pro seniory Marie
 Zde se naší ankety zúčastnili praktic-

ky všichni klienti. Výsledek je pro zaměst-
nance velkou odměnou za jejich profesio-
nální přístup. Klienti zejména vyzdvihují 
prostředí, ve kterém žijí, možnost věnovat 
se svým koníčkům, jistotu reakce perso-
nálu na připomínky, vyhovující program 
aktivizačních činností, velmi rychlou re-
akcí personálu při potřebě ošetření, do-
stupnost informací o změnách provozu 
či změnách legislativy. V samotném vý-
sledku se někteří obyvatelé vyjádřili vel-
mi pozitivně ke konkrétním zaměstnan-
cům a jejich nadstandardnímu přístupu. 
Jsou to profesionálové každým coulem 
s velkým srdcem na pravém místě. Nej-
více „hlasů“ získali Lenka Vymetálková, 
DiS., Tomáš Lokvenc, Milada Hubková, Ka-
teřina Líbalová, Marie Hillmanová. Oce-
nění dostala i naše Hana Reková a Lud-
mila Bartková.

Pečovatelská služba
 Se žádostí o zapojení do ankety jsem se 

obrátili na všechny klienty v terénu i v do-
mech zvláštního určení Harmonie I a Har-
monie II, kde nadstandardně poskytuje-
me služby denně včetně sobot a nedělí 

Anketa spokojenosti klientů MěSSS Marie
v době od 6.00 do 22.00 hod. V tomto pří-
padě rovněž drtivá většina responden-
tů vyjádřila spokojenost s poskytovaný-
mi službami. Klienti pečovatelské služby 
oceňují přístup pečovatelek ke své oso-
bě, spokojenost s rozsahem služeb, reak-
cí na připomínky, náměty, informovanost 
o změnách, rychlou reakci při projeveném 
zájmu o zavedení či rozšíření služby. Sko-
ro čtvrtina respondentů upřednostňuje 
domácí prostředí, k čemuž jim pomáhá 
pečovatelská služba. Podobně jako na DS 
vyjádřili klienti poděkování zaměstnan-
cům, kde oceňovali jejich nadstandard-
ní přístup. Jsou to rovněž profesionálové 
na svých místech. Došlo i na konkrétní 
jména Radka Sajfrídová, Martina Micha-
líčková, DiS., Zdena Horváthová, Jiřina 
Zítková, Jarmila Cvejnová, Helena Andr-
šová, Jaromíra Školníková. Klienti vyjád-
řili obdiv nad tím, že za každého počasí, 
v mrazu, dešti se dočkají „své“ pečovatel-
ky, mimo to chválí pravidelnost a přes-
nost.

 Někteří klienti z obyvatel Harmonie 
k průzkumu připojili připomínky týkají-
cí se jejich přání na např. zajištění lékaře 
v budově, opravu či výměnu laviček, za-
jištění teplé vody, noční dohled, zvonky 
na pokojích, signalizační zařízení, zajiště-
ní dodržování domovního řádu. Všechny 
tyto požadavky jsou námi průběžně pře-
dávány kompetentním osobám MÚ, Sprá-
vy budov, s. r. o, a věříme, že dojde na ře-
šení situace. K tomu bych si ještě dovolil 
poznámku, že některé požadavky se již 
realizují jako např. otevření kadeřnictví, 
pořádání výstav, besed, opékání a v nepo-
slední řadě pořádání „kavárniček“. Přes-
to, že se nejedná o pečovatelské úkony, 
naše pečovatelky tímto nadstandard-
ním způsobem pečují o klienty Harmo-
nie, aby alespoň částečně udržely tradice 
péče o klienty z doby, kdy zde bylo poby-
tové zařízení. 

Nicméně část respondentů poukazu-
je na drahé služby, a proto mně dovolte 
malé vysvětlení.
§ 40 zák. č. 106/2006 Sb. v úplném znění 
zákona o sociálních službách:

Pečovatelská služba je terénní nebo am-
bulantní služba poskytovaná osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení. Služba se poskytuje v domácnos-
tech osob.

Smyslem poskytované služby je po-
kud možno umožnit klientovi co mož-
ná nejdéle pobyt v „přirozeném“, domá-
cím prostředí v blízkosti svých blízkých, 
kteří nemohou o osobu blízkou pečovat 
tak, jak je žádoucí. Naše služba je v sou-
ladu se zákonem poskytována této skupi-
ně obyvatel. Velká většina klientů pobírá 
příspěvek na péči a je logické, že za ten-
to příspěvek si klient sjednává naši place-
nou službu. Pečovatelská služba, tak jako 
každá sociální služba, dotovaná nemalý-
mi prostředky zřizovatele (Městský úřad 
Náchod, tak dotací MPSV). V našem vý-
zkumu někteří klienti argumentují vy-
sokou cenou za poskytované služby, což 
jak je shora uvedeno, není na místě. Je-
nom je si třeba uvědomit, že příspěvek, 
který od státu pobíráme, je určen na to, 
aby si potřebný člověk mohl danou služ-
bu koupit. Nejedná se o zvýšení důcho-
du, jak je někdy mylně chápáno. Kapaci-
ta naší služby je nastavena tak, abychom 
pokryli potřeby Náchoda popř. okolních 
obcí. V některých případech je naše služ-
ba spojována s dovážkou obědů, což není 
přesné. Z tohoto důvodu probíhá sociál-
ní šetření zaměřené na skutečné potřeby 
klienta a jeho soběstačnost, není možné 
poskytovanou službu spojovat s automa-
tickým nárokem. V současné době přibý-
vá v terénu klientů, kteří potřebují další 
úkony péče např. koupání, úklid, dopro-
vody k lékaři atd.

Co uvést na závěr? Snad každému pra-
covníkovi v sociálních službách je vlast-
ní pomáhat druhým. Nadneseně je mož-
né říci, že je to poslání.

 Jménem svým děkuji touto cestou 
všem zaměstnancům Městského středis-
ka sociálních služeb MARIE, kteří přispí-
vají svojí prací k naplnění cílů a poslání 
našeho střediska. Rovněž představitelům 
Městského úřadu za podporu, kterou nám 
poskytují. Mgr. J. Vejrych, řed. MěSSS Marie

Při příležitosti oslavy „Dne Země“ 
se u nás v Základní škole v Bělovsi dne 
4. května konala velmi zajímavá přednáš-
ka o včelách. Byli jsme seznámeni se ži-
votem včel, s veškerou prací kolem včel 
i se včelařskými potřebami a včelími pro-
dukty. Přednáška byla zakončena sladkou 
tečkou, kdy jsme mohli ochutnat některé 
druhy medů. Rádi bychom touto cestou po-
děkovali organizaci náchodských včelařů.

ZŠ Běloves
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Na Den Země jsme si s panem učitelem 
připravili svůj jarní projekt „Plhovská 
brambora“. Nejprve nám pan učitel vy-
právěl, jak sází u svých rodičů brambo-
ry. Další vyučovací hodinu jsme ve školní 
knihovně studovali informace o tom, jak 
se vlastně brambory pěstují. 

V počítačové učebně nám internet pro-
zradil, kde a jak se tato plodina pěstuje 
a konzumuje. Přiblížil se čas oběda. Vět-
šina třídy vyráběla bramborové medaile, 
někteří z nás připravili pro plhovské ba-
bičky a maminky s kočárky pytlíky bram-
bor v akci. Zájem byl veliký. 

Po náročném dopoledni byl čas na vy-
datný oběd. Paní kuchařky se také připo-
jily k našemu projektu a navařily chutné 
bramborové menu. Podávaly bramboro-
vou polévku, domácí bramboráky se zelím 
a bramborový guláš. Všem nám opravdu 
chutnalo. Jak je brambora zdravá, jsme si 
přečetli na nástěnce v jídelně. 

Byl čas se přesunout na školní hřiš-
tě. Krátká chumelenice nenasvědčovala 
tomu, že bychom měli sázet brambory, 

Plhovská brambora

Poslední dny měsíce dubna patřily 
na ZŠ Pavlišovská-Babí turnaji ve stolní 
deskové hře Člověče, nezlob se. Do turna-
je se přihlásilo 32 dětí, což je více než po-
lovina všech dětí ve škole. Děti byly ná-
hodně rozlosovány do dvojic. Vítěz ze 
dvojice postupoval dál. Do absolutního 
finále se probojovali samí kluci. O medai-
lové pozice se strhl opravdový boj a bylo 
se na co koukat.

Nakonec se stal vítězem Ríša Míl z prv-
ní třídy, který s ledovým klidem porazil 
o mnoho starší kamarády a ve finále ne-
zklamal a opět ukázal super zajímavou 
hru. 2. místo obsadil další prvňáček Míša 
Brož. Na třetím místě skončil Filip Marek 
z druhé třídy a bramborovou medaili zís-
kal Adam Brychta ze čtvrté třídy. Vítězo-
vé, ale i poražení, dostali pěkné ceny.

Všem zúčastněným gratulujeme a slibu-
jeme, že v příštím školním roce děti čeká 
opět turnaj, tentokrát v pexesu.          nai

Naše škola pořádá každým rokem pro-
jektový den ke Dni Země. Letos každý roč-
ník druhého stupně pořádal místo kla-
sického vyučování ekologický program 
na společné téma „Odpad – dopad“.

Žáci šestého ročníku se vydali do sběr-
ného dvora, kde zjišťovali, jak se třídí od-
pad a co se s ním po jeho roztřídění děje. 
Později ze získaných informací zpraco-
vali letáky na podporu třídění odpadu, 
statistiky nebo matematické úlohy ze 
zjištěných údajů z Technických služeb. 
Nechyběla ani domácí příprava.

Třídní učitelka 6.B Mgr. Bydžovská 
k tomu dodává: „Jsem ráda, že jsem po-
znala svou třídu i z jiného úhlu pohledu.“

Ve dnech 13.–16. 4. 2010 jsme se zúčast-
nili 13. ročníku festivalu „Patříme k sobě“ 
pořádaného Podkrkonošskou společností 
zdravotně postižených v Semilech. Během 
těchto dnů jsme několikrát úspěšně vy-
stoupili s naším programem „Kluci s hol-
kama aneb Jak jde čas“. Hudební doprovod 
jsme si nazpívali vlastními silami, což se 
všem velmi líbilo. Na přípravě i realizaci 
této akce se podíleli pracovníci ZŠ a MŠ 
J. Zemana a stacionáře Cesta v Náchodě. 
Přestože jsme byli vytíženi vystupováním 
v různých městech např. Semily, Turnov 
a Rovensko pod Troskami stihli jsme na-
vštívit některá zajímavá místa v okolí. 
Pořadatelé nám zajistili i prohlídku zám-

ale nedalo se nic dělat. Hnůj a naklíčené 
brambory byly již na stadionu. 

Když vysvitlo sluníčko, velké množství 
malých fotografů sledovalo, jak jejich spo-
lužáci a kamarádi ve svém volném čase 
krouží po našem červeném oválu s koleč-
ky plných hnoje, konvemi, kbelíky a mo-
tyčkami. 

Na každého zahradníka čekal v cíli ko-
peček vanilkové zmrzliny. Čtyři nejrych-
lejší štafety v každé kategorii dostaly taš-
tičky s pěknými odměnami. Vítězným 
štafetám předal putovní zlaté poháry náš 
zahraniční host, slečna Kim (blonďatá stá-
žistka z Norska). Vítězové si také pod od-
borným dohledem paní učitelky zasadi-
li naklíčené brambory. Zalévat, okopávat 
a vykopávat si je budou sami. Na to, jak 
rostou, se chodíme dívat na chodbu před 
ředitelnu. 

Poučný a veselý jarní den nám všem 
ukázal, že i na sídlištní škole se dají rych-
le a s úsměvem sázet brambory. 

Zlaté poháry, taštičky, dárečky a zmrz-
linu věnovali, hnůj a brambory ke škole 
navezli: Pavel Uždil – SAARGUMMI, Ing 
Václav Muller – důchodce, Jadranská 
zmrzlina, Maur, Horová – knihkupectví, 
Kino Vesmír, České dráhy, prodavačky 
z Kamenice a maminky z 5.A. 

Děkujeme Žáci 5.A

Sedmé ročníky se také vydaly do sběr-
ného dvora, ale za likvidací spotřebi-
čů. Po návratu také zpracovaly projekty, 
oproti šestým ročníkům ale leták k pro-
pagaci odvozu odpadků, plakát znázorňu-
jící „cestu mobilu“ nebo model sběrného 
dvora. Domácí příprava spočívala ve spl-
nění úkolů jako např.: Sleduj ve svém oko-
lí vznik černých skládek.

 Osmé ročníky vyrazily do čistírny od-
padních vod, poté zpracovaly projekty: 
modely čističek, plakáty s postupem čiš-
tění nebo porovnávaly kvalitu vody před 
a po čištění. Na internetu si měly jako do-
mácí přípravu vyhledat různé druhy čis-
tiček a informace o kvalitě a zpracování 
vody.

Deváté ročníky se bohužel nezúčast-
nily z důvodu přijímacích zkoušek. Zbylí 
žáci pomáhali s úklidem školy. I přes ne-
přízeň počasí se školní Den Země vyvedl 
a my se dozvěděli mnoho nových infor-
mací. Děkujeme všem, kteří nám umož-
nili tyto vědomosti o ekologii a ochraně 
přírody získat.

Žákyně 8. ročníku ZŠ TGM 
Štantejská, Kafková (red.kr.)

Turnaj 
v Člověče, nezlob se

Den Země na ZŠ TGM

Opět jsme zářili ku Sychrov. Festival byl super, diskoté-
ka skvělá a překvapení hry s ohněm bylo 
opravdovou třešničkou na dortu. Pořada-
telé byli ve všech směrech více než 100% 
a zaslouží si náš velký dík. A co my? Přes 
víkend jsme nabrali nové síly a už začí-
náme přemýšlet, s čím překvapíme na 14. 
ročníku festivalu.                    L. Renfusová, 

         ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě                           
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Červnová výročí
„Před lety se sešla skupinka nadšenců, 

kteří chtěli hrát na zobcové flétny. Nástro-
je neměli, hrát neuměli a co budou hrát, to 
jim bylo jedno. A tak vznikli Skřivánci.“ Tak-
hle vzpomíná na začátky souboru zakla-
datel, dirigent a aranžér skladeb Mgr. Mi-
lan Poutník. 

Od té doby uplynulo celých 15 let 
a Skřivánci se v souboru několikrát vy-
měnili, už dávno nejsou souborem flétno-
vým, ale mají mezi sebou smyčcové ná-
stroje a komorní dívčí pěvecký sbor, který 
v současnosti vede Mgr. Lenka Hronková. 
Všichni už umějí hrát a pečlivě si vybíra-
jí, jaké skladby do svého repertoáru zařa-
dí. Mají za sebou pěknou řádku koncertů 
doma i v cizině. Natočili dvě CD a jedno 
DVD. Jsou „uhnízděni“ v Jiráskově gymná-
ziu v Náchodě a k životu jim nic nechybí. 

Na sklonku loňského roku v prosinci za-
počala aktivní spolupráce se slovinským 
pěveckým dětským sborem při škole Da-
vorina Jenka a tak Skřivánci navštívili Slo-
vinsko a vystupovali se svým vánočním 
repertoárem. Tam také, kromě nových ka-
marádů, získali i přízeň slovinských diváků. 

Skřivánci Jiráskova 
gymnázia slaví 15 let svého působení

V rámci letošního jubilejního 40. roč-
níku Cameraty novy Náchod, se Skřiván-
ci představí se slavnostním koncertem 
k 15letému trvání společně se svými slo-
vinskými přáteli z podhorské vesnice Cer-
klje na Gorenskem, která se nachází pod 
kopci, 25 km severně od Lublaně. Kraj Cer-
klje má ve Slovinsku dlouhou tradici škol-
ních, církevních a dalších různorodých 
pěveckých sborů. Děti ve věku od 12 do 15 
let, které se zajímají o sborový zpěv, na-
vštěvují sbor, kde už 16 let vyučuje vo-
kální techniku a sborový zpěv prof. Irma 
Močnik, která se přivdala do významné 
slovinské hudební rodiny Močniků. 

Pro vystoupení v České republice, 
v rámci festivalu Camerata nova Náchod 
si připravili kaleidoskop slovinské sboro-
vé hudby od lidových písní až po součas-
nost, včetně populární hudby pro dětské 
pěvecké sbory, ale také společné sklad-
by se Skřivánky, které v premiéře zazní  
2. června od 18.00 v Husově sboru.

Zveme vás tedy na tento výjimečný 
koncert! 

Skřivánci JG

Paní Marie Adámková se dožívá 26. 5. 
2010 krásných 95 let. Blahopřejeme!

Více jak 30 let je aktivní členkou ZO 
ČSŽ v Náchodě. Již dříve pracovala mno-
ho let v ženském hnutí na Moravě. Děku-
jeme jí za dosavadní příkladnou činnost 
v organizaci a přejeme jí do dalších let ješ-
tě mnoho pěkných slunečných dnů a hod-
ně životního elánu jako má doposud a je 
nám vzorem.

Jménem všech členek Základní organiza-
ce Českého svazu žen Náchod

předsedkyně Miloslava Hůlková

Nejstarší členka 
Českého svazu žen v ČR

16. června 2010, 17. 00 hod.
Divadlo Dr. J. Čížka
 Jedná se komponovaný pořad hudby, 
tance, ale i mluveného slova, který Vás 
provede hudební historií.
Začínáme pravěkými rytmy, keltský-
mi tanci, zazní gregoriánský chorál. 
Samozřejmostí bude i renesanční hud-
ba a tanec, nezapomeneme na baroko 
ani na Mozartovy menuety. Přes ro-
mantismus se přeneseme do 20. stole-
tí k swingové a bluesové muzice.

Na Literárně hudebním večeru s ná-
zvem Herecká zpověď Luby Skořepové 
herečka představí svou novou knížku 
„Tajnosti herecké a historky rozverné“  
– ve středu 9. června 2010 v 19 hodin, Vel-
ký sál městského divadla. Ve stejný den 
od 17 hodin proběhne slavnostní přije-
tí představiteli města v obřadní síni ná-
chodské radnice.

Narodila se 21. září 1923 v Náchodě. 
Zde také absolvovala reálné gymnázi-
um. Už během studia psala básně a po-
vídky, recitovala a účinkovala v diva-
delních představeních. Po maturitě byla 

Luba Skořepová v Náchodě představí knihu…
přijata ke studiu na pražské konzervatoři. 
V roce 1945 ji pozval režisér Jindřich Hon-
zl do Studia Národního divadla a v roce 
1948 se stala členkou této naší přední scé-
ny. Vytvořila tam celou řadu rolí, její nej-
vlastnější herecký obraz je tragikomika. 
Divadlu je věrná dodnes. 

Je také autorkou knih Tajemné síly pří-
rody, Nejsem čarodějka, Nebe, peklo ráj 
a se spisovatelem Miroslavem Ivanovem 
napsala Jiskření. Je známá jako příznivky-
ně astrologie a lidového léčitelství. Na au-
diokazetě vyšlo její dílko Polštářky plné 
hvězd aneb astrologie pro celou rodinu.

ZUŠ  Náchod 
pořádá koncert
HUDEBNÍ 
PROCHÁZKA STALETÍMI

Sedmdesáti pěti let se 3. června dožívá 
skladatel a dirigent Václav Hybš z polické 
muzikantské rodiny. Se svým orchestrem 
u nás pravidelně hostuje před Vánocemi. 
Na 12. červen připadají 70. narozeniny 
náchodského rodáka, výtvarníka Jose-
fa Hermocha, jehož práce bývají i na Ná-
chodském výtvarném podzimu. Oběma 
přejeme dobré zdraví a hodně sil do dal-
ší záslužné práce. Na 9. červen připadají 
nedožité 80. narozeniny náchodského ro-
dáka, spisovatele Pavla Gryma. Jubilea se 
nedožil ani hudebník a výborný zpěvák, 
učitel zdejší ZUŠ Milan Fröhlich. Narodil 
se 12. června 1935. Na 4. červen připada-
jí nedožité 90. narozeniny prof. Ladislava 
Graua, mj. i dlouholetého tanečního mis-
tra. Dne 26. června 1920 se narodil čestný 
občan Náchoda dr. Josef Bartoň-Dobenín. 
Svůj dům na Kamenici, vrácený v restitu-
ci, předal městu, aby dále sloužil jeho ob-
čanům jako knihovna.

V červnu 1850 (patrně 28.) zemřel v Za-
háni legitimní otec Boženy Němcové Jan 
(Johann) Pankel (v Babičce pan Prošek). 
Před 155 lety (5. 6. 1855) se v Polici na-
rodil významný violoncellista Hanuš Wi-
han. Hrál u nás např. v roce 1892 spolu 
s Antonínem Dvořákem a Ferdinandem 
Lachnerem. Antonín Krtička-Polický, 
knihkupec, vypravěč a vydavatel něko-
lika souborů pověstí z našeho kraje, se 
narodil 17. června 1880. Dne 15. června 
1900 zemřel hronovský dědeček souro-
zenců Čapkových Karel Novotný. Babič-
ka se pak přestěhovala z Hronova k dce-
ři a vnoučatům do Úpice. Dne 17. června 
1960 zemřela herečka Růžena Nasková. 
Prameny uvádějí, že její poslední pohos-
tinské vystoupení bylo v roce 1944 u nás 
v Náchodě. 

V létě roku 1830 byl na popud P. Josefa 
Regnera srovnán svažitý terén náchod-
ského náměstí. Před 140 lety 26. června 
1870 byl vysvěcen vojenský hřbitov v ale-
ji náchodského zámku. Před 115 lety se 
konala v Praze slavná Národopisná výsta-
va, na níž byly vystaveny i památky z na-
šeho kraje. Začátkem června tam byl spo-
lečný koncert českého pěvectva, jehož se 
pravděpodobně zúčastnili i zpěváci z na-
šeho města. A připomeňme ještě, že prá-
vě probíhá už 40. ročník záslužného fes-
tivalu Camerata nova Náchod.

Po vykonstruovaném procesu byla 
27. června 1950 popravena skupina od-
půrců totalitního režimu, v jejím čele vý-
znamné osobnosti našich dějin, nekomu-
nistická politička dr. Milada Horáková 
a Záviš Kalandra, historik a prvorepub-
likový komunistický novinář. Ve dnech 
8. a 9. června 1990 proběhly po dlouhých 
desetiletích opět svobodné parlamentní 
volby. Zvítězilo v nich tehdejší Občanské 
forum, jemuž se pak bohužel nepodařilo 
splnit naděje v něj vkládané.       (AF)
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Významní návštěvníci Náchoda
6. Učenci, vědci a profesoři

V. V. Tomek

F. X. Šalda

V. Černý

F. Drtina S. Souček

Při výběru „učených“ návštěv se nedala přehlédnout skuteč-
nost, že převážná většina, ne-li všichni tito návštěvníci působi-
li v oblasti humanitních čili společenských věd. Jisté zkreslení 
však mohlo vzniknout tím, že se vzhledem k jejich charakteru 
o těchto návštěvách více psalo. Je nasnadě, že návštěva kapaci-
ty v oboru techniky či ekonomie byla ryze účelová a nebyla ur-
čena k veřejné propagaci.

Vyučený knihkupec František Alexandr Heber (1815–1849) 
již od mládí s oblibou putoval po českých hradech, zajímal se 
o jejich historii a kreslil je. První své práce uveřejnil v časopise 
Erinnerungen vydavatele Karla Viléma Medau a v letech 1843 
–1848 vzniklo jeho obsáhlé šestisvazkové dílo Böhmens Burgen, 
Vesten und Bergschlösser. Heber popsal celkem 586 hradů a tvrzí 
a nakreslil k nim 358 dodnes velmi ceněných kreseb. Roku 1849 
přišel do Náchoda a ubytoval se v hostinci U města Prahy. Stačil 
ještě pořídit několik skic náchodského zámku, ale zcela nečeka-
ně zde v důsledku neléčené tuberkulózy ve věku 34 let zemřel. 
Děkan Josef Regner ho pochoval na náchodském hřbitově a po-
hřeb se stal vlasteneckou manifestací občanů. Významný histo-
rik, politik a pedagog Václav Vladivoj Tomek (1818 –1905) přišel 
do Náchoda poprvé již jako sedmnáctiletý student, když cestoval 
do Police, aby si zde přivydělal o prázdninách doučováním syna 
ředitele polického panství Dáni. Posléze se zamiloval do sestry 
svého svěřence Lidušky, oženil se s ní a takto získané pouto k Po-
lici mu vydrželo až do konce jeho dlouhého života. Při svých pra-
videlných cestách a prázdninových pobytech v Polici často na-
vštěvoval i své náchodské přátele, především děkana Regnera 
a okresního soudce Šatavu. Rád se procházel po zámeckém kop-
ci, navštívil Dobrošov a užíval blahodárných koupelí v běloves-
kých lázních. O Tomáši Garrigue Masarykovi (1850 –1937) jsme 
již psali v části věnované návštěvám prezidentů. Pobýval však 
několikrát v Náchodě již dříve ve funkci univerzitního profesora, 
když přednášel v sále U beránka na tzv. univerzitních extenzích 
pro učitele z celého Náchodska. Poprvé roku 1901 na téma Náčrt 
vývoje evropské společnosti v 19. století. Přednášky měly velký 
úspěch a Masarykovi se v kraji na kladském pomezí zalíbilo, na-
víc zde měl dobrého přítele učitele Josefa Zemana. V letech 1903 
a 1904 trávil profesor Masaryk s rodinou na Náchodsku prázd-

niny, poznával kraj a jeho obyvatele, přednášel. Také význam-
ný filozof, pedagog a autor školské reformy František Drtina 
(1861–1925) přijížděl do Náchoda přednášet. Působil ve výboru 
již zmíněných univerzitních extenzí, v jejichž rámci se kona-
ly přednášky vysokoškolských profesorů určené venkovským 
učitelům. Drtina byl znám jako výborný řečník a organizátor 
spolkového života učitelů a přispíval výrazně k rozvoji české-
ho kulturního života. Učitelé si ho za jeho snahu o zkvalitnění 
pedagogické přípravy a propagaci národních a vlasteneckých 
myšlenek nesmírně považovali. Dodnes máme ve Starém Městě 
na jeho počest pojmenované náměstí. Za MUDr. Františkem Ská-
celíkem, který v letech 1917–1919 provozoval v Náchodě lékař-
skou praxi, přijel v létě 1918 na návštěvu literární kritik a vědec, 
novinář a spisovatel František Xaver Šalda (1867–1937). Bydlel 
v hotelu U beránka, pochvaloval si místní kuchyni a těšilo ho, 
jaké vážnosti jeho přítel u náchodské veřejnosti požívá. Po vzni-
ku Československa se Šalda dokonce snažil přesvědčit Skácelí-
ka o nutnosti vojenského obsazení Kladska, ovšem neúspěšně. 
Filolog, bohemista a literární historik Stanislav Souček (1870–
1937) se sice v Náchodě narodil, ale většinu života strávil v Brně, 
kde působil na univerzitě. Do svého rodiště občas zajížděl, pře-
devším za rodinou své ženy, jíž byla Marie, sestra známého ar-
chitekta Jana Letzela. Právě on pronesl při ukládání Letzelovy 
urny do rodinného hrobu smuteční řeč. Nikdy není možné zazna-
menat na jedné stránce všechny osobnosti, ale sama sobě bych 
neodpustila, kdybych neuvedla literárního vědce, kritika, his-
torika a překladatele, rodáka z blízké Jizbice, profesora Václava 
Černého. Měla jsem tu čest ho osobně poznat při mimořádných 
přednáškách na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, které mu 
po mnohaleté komunistické perzekuci byly na krátký čas umož-
něny v období Pražského jara v roce 1968. Obnovil katedru srov-
návací a obecné literatury, ale s nástupem normalizace byl v roce 
1970 odvolán a poslán do důchodu. Stal se jedním z prvních sig-
natářů Charty 77. Václav Černý sepsal paměti, které vyšly nejpr-
ve v cizině, u nás stejně jako většina jeho prací až po roce 1990. 
Plánovanou část pamětí týkající se jeho dětství na Náchodsku 
však bohužel nestačil napsat.                           Mgr. Lydia Baštecká     
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Třetí výzva byla vyhlášena dne 10. úno-
ra 2010 a ukončena dne 29. března 2010. 

Čtyři žadatelé předložili celkem de-
vět projektových žádostí. Po jedné Spole-
čenství vlastníků jednotek Bílá čp. 1958, 
1959, a 1960 Náchod, Společenství vlastní-
ků jednotek Bílá čp. 1973, 1974 a 1975 Ná-
chod, Město Náchod a šest žádostí před-
ložilo Stavební bytové družstvo Náchod.

Žadatel – Společenství vlastníků jed-
notek Bílá čp. 1958, 1959, a 1960 Náchod 
ve svém projektu „Rekonstrukce výtahů 
domu SVJ 1958, 1959, 1960 Bílá Náchod“ 
řeší rekonstrukci tří výtahů více než  
20 let starých, normám nevyhovujících.

Žadatel – Společenství vlastníků jed-
notek Bílá čp. 1973, 1974 a 1975 Náchod 
ve svém projektu „Rekonstrukce bytové-
ho domu Bílá 1973, 1974 a 1975 řeší zatep-
lení fasády, výměnu oken a výtahů.

Žadatel – Město Náchod ve svém pro-
jektu „Stavební úpravy objektu penzio-
nu „MARIE“ č. p. 1998, Bartoňova ul. Ná-
chod“ řeší výměnu oken, vstupních dveří 
a osobního výtahu.

Žadatel – Stavební bytové družstvo 
Náchod ve svých projektech „Stavební 
úpravy bytového domu, Náchod, Růžo-
vá 1965–1967“, „Stavební úpravy byto-

Zhodnocení 3. výzvy
(pro podporovanou aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů se jednalo o druhou 
výzvu) vyhlášené Městem Náchod k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rám-
ci Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice  
(IPRM zóny)

vého domu, Náchod, Zelená č. p. 1956–
1957“, „Stavební úpravy bytového domu, 
Náchod, Modrá 1978–1980“, „Stavební 
úpravy bytového domu, Náchod, Růžo-
vá 1963–1964“, „Stavební úpravy byto-
vého domu, Náchod, Bílá č.p. 1961–1962“, 
„Stavební úpravy bytového domu, Ná-
chod, Růžová 1951–1952“ řeší zejména 
kompletní zateplení obvodového pláš-
tě, zateplení střechy, oplechování atiky, 
výměnu oken a dveří, rekonstrukci lod-
žií a u většiny projektů výměnu zábradlí  
i provedení nových zvonkových tabel 
včetně přívodů, nové hromosvody a osa-
zení nových ventilátorů vzduchotechniky 
včetně větracích hlavic.

Celkové výdaje za všechny předložené 
projekty jsou ve výši 78 225 806,20 Kč, 
z toho způsobilé (tj. výdaje, na které je 
v určité výši poskytována dotace) ve výši 
77 425 094,20 Kč, výše požadované do-
tace 37 987 343,58 Kč. Realizace předlo-
žených projektů je žadateli naplánována 
na roky 2010 až 2012, u jednoho projektu 
až do roku 2015.

Výběrová komise předloženým pro-
jektům přidělila body dle kritérií uvede-
ných ve výzvě, sedm projektů získalo více 
než požadovaný minimální počet bodů 

V rámci I. etapy realizované v roce 
2010 budou řešeny komunikace, chod-
níky, přístupová schodiště k domům, 
veřejné osvětlení a kontejnerová stání 
v ulicích Zelená, Růžová, Modrá a Bílá 
na sídlišti u nemocnice. 

V rámci plánovaných stavebních pra-
cí budou pochůzné plochy nahrazeny 
zámkovou dlažbou a pojízdné plochy 
(komunikace, pojízdný chodník) vyas-
faltovány. Na mapce, kterou lze nalézt 
na www.mestonachod.cz/na/iprmzona, 
v kapitole Zápisy z jednání pod 9. jedná-
ním Řídicího výboru z 27. 4. 2010, jsou 
vyznačena místa, která se budou staveb-
ně upravovat. Šedou barvou jsou znázor-
něny komunikace a parkovací plochy, 
žlutě chodníky, venkovní přístupová 
schodiště k domům a plochy pro kontej-
nery, růžově pojízdný chodník. V rámci  
I. etapy bude upraveno sedm kontejne-

I. etapa revitalizace 
veřejných prostranství 
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města 
Náchoda – problémová zóna u nemocnice 
(IPRM zóny)

rových stání včetně původně neplánova-
ného zastřešení. Dále bude ve výše zmí-
něných ulicích oproti plánu částečně 
vyměněno veřejné osvětlení. 

Nyní je podána žádost o dotaci na čin-
nosti plánované v rámci I. etapy a součas-
ně je vyhlášeno výběrové řízení na doda-
vatele stavebních prací. Do konce měsíce 
června by měla být uzavřena smlouva 
s vítězným uchazečem a v měsíci červenci 
budou zahájeny stavební práce. Do konce 
srpna by měly být dokončeny úpravy ko-
munikací a chodníků, v měsících září až 
listopad budou následovat práce na pří-
stupových schodištích do domů, na veřej-
ném osvětlení a koncem období bude pro-
vedeno zastřešení kontejnerových stání.

Celkové výdaje stavebních úprav 
v I. etapě jsou cca 12 mil. Kč vč. DPH.

Více informací k IPRM zóny naleznete 
na www.mestonachod.cz/na/iprmzona.

13. dubna několik minut po půlnoci za-
držela hlídka městské policie ve spoluprá-
ci s hlídkou obvodního oddělení Policie 
ČR dva pachatele pokusu o vykradení vý-
herního hracího automatu v provozovně 
na Masarykově náměstí.

18. dubna o půl druhé v noci oznámil 
na tísňovou linku 156 muž z Jugoslávské 
ulice, že se mu udělalo špatně a bolí ho 
na prsou. Hlídka MP po příjezdu na místo 
přivolala rychlou zdravotní službu, která 
muže odvezla k hospitalizaci.

20. dubna byla hlídka přivolána do su-
permarketu Albert, kde agresivní opilý 
polský občan obtěžoval ostatní nakupu-
jící. Po příjezdu hlídky do supermarketu 
dostal tento muž epileptický záchvat, tak-
že bylo nutné přivolat rychlou zdravotní 
službu, která si muže převzala.

V měsíci dubnu Městská policie Náchod 
zajišťovala i významné kulturní akce. 
24. dubna se podílela na zajištění akce 
„Na kole i pěšky otevíráme stezky“, kte-
rá probíhala v Bělovsi, a 30. dubna pak za-
jišťovala klidný průběh pálení čarodějnic 
u Jiráskovy chaty na Dobrošově.      

MH

Městská policie 
informuje

(uspěly projekty předložené Stavebním 
bytovým družstvem a Městem Náchod). 
Dne 13. 4. 2010 Řídicí výbor IPRM zóny 
na svém jednání schválil projekty, které 
získaly požadovaný počet bodů, násled-
ně byly tyto projekty schváleny i na schů-
zi rady města konané dne 14. 4. 2010. Cel-
kové výdaje schválených projektů jsou 
ve výši 64 600 080,20 Kč, z toho způsobi-
lé 64 480 080,20 Kč, výše požadované do-
tace 31 839 975,18 Kč. 

Vybrané projekty obdržely od Města 
Náchod Potvrzení o výběru projektu. Toto 
potvrzení je nutné pro předložení projek-
tu k dalšímu posouzení na pobočku Cen-
tra pro regionální rozvoj ČR pro NUTS II 
Severovýchod, Hradec Králové. Projekty 
v podporované aktivitě 5.2b, realizované 
v rámci dokumentu IPRM zóny předlože-
ného do Integrovaného operačního pro-
gramu, budou spolufinancovány z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj a ze 
státního rozpočtu.

Vyhlášení příští výzvy pro oblast pod-
pory 5.2b Regenerace bytových domů plá-
nuje Město Náchod na přelom srpna a září 
2010. Kritéria zůstanou zcela či velké míře 
zachována, upraveno bude bodové hodno-
cení v rámci jednotlivých kritérií, tak aby 
i projekty řešící jen jednu aktivitu nebo 
projekty, které nemají zajištěno vlastní fi-
nancování celého projektu, byly schopny 
dotaci získat.

Více informací k IPRM zóny naleznete 
na www.mestonachod.cz/na/iprmzona.
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Rok 2007 lze nazvat mnohými přívlastky. V žádném přípa-
dě jej však nelze nazvat klidným. Sestavení vlády bylo konečně 
dořešeno, ale nebyla to stabilní vláda, ale vláda velice křehká, 
což i v hospodaření měst vyvolávalo spoustu napětí a nejistoty.

Na úrovni státu byl největší událostí vstup do Schengenské-
ho prostoru. Toto opatření významně, hlavně v počátku, zlepši-
lo průjezdnost kamionové dopravy v Náchodě, byly odbourány 
fronty před hraniční závorou. V průběhu roku 2007 a v letech 
následujících letech byl však tento efekt zcela odbourán rozsáh-
lým zvyšováním počtu projíždějících kamionů. „Vstup do Schen-
genu“ se tedy v Náchodě sice projevil odstraněním front kami-
onů čekajících na odbavení, ale na druhé straně bylo dosaženo 
obdobného efektu tzv. ucpáním komunikací v Náchodě na zá-
kladě jejich počtu. 

V tomto roce byl změněn zákon o sociálních službách. Byla 
proto provedena změna struktury sociálních služeb a vytvoře-
no Městské středisko sociálních služeb Marie. Vytvořily jej ob-
jekty Harmonie I a Harmonie II, zařízení Marie a pečovatelská 
služba. Do užívání byl předán Stacionáři Cesta rekonstruovaný 
domek v areálu sociálního zařízení, ve kterém byla zahájena tzv. 
odlehčovací služba.

Významnou událostí pro mnoho obyvatel Náchoda byla i dub-
nová návštěva pana prezidenta Václava Klause s chotí v rámci 
návštěvy Královéhradeckého kraje. V jeho doprovodu do Nácho-
da zavítal i hejtman Královéhradeckého kraje ing. Pavel Bra-
dík. V rámci návštěvy prezident převzal dar od města Náchoda 
v podobě obrazu s názvem Jazz z rukou jeho autora pana Mila-
na Hencla.

Důležitým rokem byl rok 2007 i pro Evangelickou školu v Ná-
chodě, která po dlouhých letech a mnoha stěhováních našla 

své stálé místo a mohla tak potvrdit svou existenci v Náchodě. 
Po vzájemné dohodě s městem se škola přemístila z provizor-
ních a nedostatečných prostor do bývalé průmyslové školy tex-
tilní v Kladské ulici.

V kulturním životě města se odehrála celá řada nových akcí, 
ale i tradiční Prima sezóna a Camerata Nova. 

Investiční akce v tomto roce dosáhly rekordní výše. 15. červ-
na bylo otevřeno zrekonstruované koupaliště, které bylo doplně-
no některými vodními atrakcemi. I přes složitou dopravní situa-
ci byla zahájena a dokončena rekonstrukce ulice Českoskalické. 
Z dopravních staveb vznikla i nábřežní ulice E. Krásnohorské, 
která nejenom splnila požadavky komunikace, ale zároveň slou-
ží jako relaxační zóna a doplnila systém cyklostezek mezi Nácho-
dem a osadou Peklo. Cyklostezkám zároveň přibylo několik kilo-
metrů. Do dopravních staveb lze též zařadit nový most v Bražci, 
který svým stavem a především nosností již nevyhovoval.

Město pamatovalo i na zeleň a rekonstrukcí prošel park na Hu-
sově náměstí, včetně úpravy jeho okolí. I ve školství došlo k vý-
znamné investici. Byla rekonstruována MŠ Komenského a došlo 
i na kompletní zateplení celé budovy. 

Celkové náklady na kapitálové výdaje dosáhly v tomto roce 
22 % městského rozpočtu. To představovalo 111 343 mil. Kč, což 
bylo zatím nejvíce v moderní historii města.

V roce 2007 došlo ke značnému pohybu v dluhové službě. Po-
dařilo se přefinancovat nevýhodné úvěry a byl otevřen nový úvěr 
na výstavbu komunikace Českoskalická. Přesto dluhová služba 
byla v závěru roku nižší než na jeho začátku. Celkem se sníži-
la o 8 mil. Kč.

Ing. Oldřich Čtvrtečka, starosta

 návštěva Václava Klause v Náchodě    
 Jiráskovo koupaliště       
 ulice Krásnohorské 
 ulice Českoskalická      

 Ohlédnutí za rokem 2007
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Město Náchod 
vyhlašuje výběrové řízení  

INFORMACE

Ve středu 12. května 2010 uspořádal 
Oblastní spolek Českého červeného kří-
že v Náchodě Oblastní soutěž Hlídek mla-
dých zdravotníků, která se konala v há-
zenkářské hale. Soutěž byla rozdělena 
na dvě kategorie – první a druhý stupeň 
základních škol. 

V průběhu slavnostního zahájení po-
přála zdar soutěži také místostarostka 
Města Náchoda ing. Pavla Maršíková.

Dvacet čtyři hlídek se utkalo v soubo-
ji plnění praktických i teoretických dis-
ciplín nejen z oblasti zdravotnictví. Sou-
částí každého stanoviště byli i věrohodně 
nalíčení figuranti, na nichž členové hlí-
dek dokazovali praktické dovednosti jako 
např. ošetření zlomeniny nebo zastavení 
tepenného krvácení. Nechyběl zde ani do-
pravní test, obvazová technika a pozná-
vání léčivých rostlin. 

V kategorii I. stupně, kde soutěžilo 11 
hlídek, byly nejlepšími zdravotníky děti 
ze ZŠ Nové Město nad Metují-Malecí. 
Na druhém místě skončila hlídka ze ZŠ 
Nový Hrádek a bronz si odnesly děti ze ZŠ 
Police nad Metují.

V kategorii II. stupně se utkalo celkem 
13 hlídek, kde byly nejlepšími zdravotní-
ky děti ze ZŠ Jaroměř na Ostrově. Za nimi 
na druhém místě skončila hlídka ze ZŠ 
Nový Hrádek. Třetí místo si vybojovalo 
družstvo náhradníků, sestavené z dětí 
z různých škol.

Stejně jako v loňském roce čekalo na ví-
těze překvapení v podobě penálů pro děti 
z I. stupně a kabelek pro děvčata a tri-
ček pro chlapce z II. stupně. Žádná hlíd-
ka však nemusela litovat případného ne-
úspěchu, neboť každý účastník dostal 
kromě občerstvení, na kterém se spon-
zorsky podílely Pekárny a cukrárny Ná-
chod, a. s., Zelenina Macek Náchod a Řez-
nictví Jatky Dobruška, i tašku s různými 
drobnými dárky od sponzorů. Sponzorsky 
se na zajištění soutěže dále podílely tyto 
firmy: Bartoň – textilní závody Náchod, 
Verner potraviny Nové Město nad Metu-
jí, BUCUR, s. r. o., Náchod, firma Nyklíček 
a spol. Nové Město nad Metují, Sport Ho-
tárek, s. r. o., Náchod, SNĚŽKA výrobní 
družstvo Náchod a AUTOPRODEJ ROHAN 
Kleny. Všem děkujeme za jejich sponzor-
skou pomoc. Také děkujeme za zapůjčení 
haly p. Duškovi.

Vítězné hlídky z obou kategorií se zú-
častní krajské soutěže Hlídek mladých 
zdravotníků, která se koná 9. června 2010 
v Rychnově nad Kněžnou. Nad jejich výko-
ny budou bdít maskoti, které děti obdrže-
ly zároveň s putovními poháry.

Také děkujeme i všem rozhodčím z řad 
dobrovolníků a městské policie, kteří po-
mohli zajistit hladký průběh soutěže, fi-
gurantům a všem ostatním pořadatelům.

Oblastní spolek ČČK Náchod

Mladí zdravotníci soutěžili v Náchodě

Školní jídelna stavební školy v Raiso-
vě ulici v Náchodě již delší dobu pořádá 
dny zahraniční kuchyně. Nejedná se jen 
o jídelníček přizpůsobený kuchyni pří-
slušné země, ale i o působivou atmosfé-
ru umocněnou výzdobou jídelny, hudbou 
a kostýmy kuchařek. Už jsme mohli na-
vštívit řadu sousedních států, např. Pol-
sko, Slovensko, Německo, Maďarsko, Rus-
ko nebo země vzdálenější jako např. Itálii 
nebo Indii. Naposledy to bylo exotické Me-
xiko, kde nás „dostala“ překrásná výzdo-
ba. Byly tu sombrera, kaktusy, indiánské 
panenky. Nechodíme se sem jen dobře na-
jíst, ale i výborně pobavit.

Spokojený strávník Iva Králová

Se školní jídelnou 
na cestách

Miss World 2006 Taťána Kuchařová před-
vede na světové výstavě Expo 2010 v čín-
ské Šanghaji dva nádherné hedvábné 
modely žluté a bordové barvy, ozdobené 
ručně paličkovanou vambereckou kraj-
kou. Autorkou obou modelů je náchod-
ská rodačka ing. Zuzana Štěpánková-Vlč-
ková, oděvní návrhářka, v současné době 
výrobní ředitelka Vamberecké krajky. Se 
svými spolupracovnicemi vytvořila rov-
něž kolekci ručně barvených hedvábných 
šál s krajkou, šperky a brože, které si ob-
jednala česká expozice v Šanghaji. Jsou 
součástí dárkové kolekce pro hosty a ná-
vštěvníky českého pavilonu, budou zde i 
v prodeji. Paličkovaná vamberecká krajka 
patří mezi 25 „českých perel“, kterými se 
Česko na výstavě prezentuje.  (VV)

V rámci zkvalitnění služeb pro občany za-
jistila firma Prádelny a čistírny Náchod, 
a. s., dvě sběrny prádla a oděvů v prodej-
nách:
ZATEX, s. r. o. – parkoviště U Bílé Růže
Velkoobchod podlahových krytin 
Mlýnská 304, Náchod
Tel. č.: 491 426 055 – p. Tučková
PO–ČT  9–12 a 14–17 hod.
PÁ a SO 9–12 hod.
Prodejna batohů – naproti úřadu práce
Plhovská 339, Náchod
Tel. č.: 722 666 109 p. Pašťálková
PO–PÁ 9–17 hod.
SO 9–11 hod.
Kromě těchto sběrných míst je možné 
zakázky předávat i přímo v objektu 
Prádelen a čistíren, a. s., 
Jugoslávská ul. 20, 547 01 Náchod 
každý pracovní den 
od 6.00 do 14.30 hod.

Nové sběrny 
prádla v Náchodě

na obsazení nájemního bytu 
v Náchodě formou obálkové metody
 Bartoňova ul. čp. 276 

– volný standardní byt č. 1, vel. 1+kk 
v 1. NP o výměře 33,5 m²

Přidělení bytu do nájmu bude usku-
tečněno uzavřením smlouvy o nájmu 
bytu na dobu šesti měsíců se závaz-
kem platnost smlouvy opakovaně pro-
dlužovat, jestliže nájemce bude řádně 
plnit své povinnosti ze smlouvy vyplý-
vající, za podmínky min. výše nájem-
ného 51,60 Kč/m² a uzavření depozitní 
smlouvy na 46 000 Kč.

Podmínky, které musí splňovat zá-
jemce o byt ve výběrovém řízení, na-
jdete na www.mestonachod.cz

Termín ukončení přihlášek do výbě-
rového řízení: 11. 6. 2010 do 13.00 hod. 

Přihlášku do výběrového řízení, je 
třeba doručit v uzavřené obálce v ur-
čeném termínu na adresu Město Ná-
chod, odbor správy majetku a financo-
vání, bytové oddělení. 

Obálku v levé horním rohu označte 
podle bytu: Výběrové řízení – nájemní 
byt čp. 276/1 – neotvírat

Výstava EXPO 2010



červen  2010 11INFORMACE

investice do rozvoje vzdělávání
projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem  

a státním rozpočtem české republiky

Širší obzory nejen pro děti

* * *

Projekt náchodské pedagogicko-psychologické poradny „Vzdě-
lávání pedagogů v metodě Feuersteinova instrumentálního obo-
hacování“ realizovaný v rámci operačního programu Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost pokračuje úspěšně do další etapy.

V počátečních měsících letošního roku mělo 40 pedagogů ma-
teřských a základních škol náchodského regionu možnost zú-
častnit se výcvikových kurzů vedených jednou z předních osob-
ností soudobé české pedagogiky a psychologie doc. PhDr. Věrou 
Pokornou. Atmosféra vzdělávání byla velmi příznivá, tvůrčí 
a pracovní nasazení všech účastníků vytvářelo – dle slov sa-
motné paní docentky – po celou dobu jedinečné klima a přines-
lo mnoho užitečných podnětů pro další práci. 

Pro většinu účastníků bylo – naopak – setkání s Doc. PhDr. Vě-
rou Pokornou naprosto ojedinělou nejen profesní, ale i životní 
zkušeností. Znamenalo mimořádnou příležitost sejít se u spo-
lečné tvůrčí práce se skutečně výjimečnou osobností, „úžasným 
člověkem plným elánu s neskutečným množstvím nápadů a plá-
nů do budoucna“. 

Z postřehů a myšlenek účastníků bezprostředně po kurzu:
„Zaměření Feuersteinovy práce mi bylo známé jen zběžně. 

Dnes už mohu říci – ŠKODA!! Přednášky paní docentky Pokor-
né mě opravdu nadchly. Proč jsou děti ve škole neúspěšné? Z ja-
kých příčin? Je možno změnit jejich přístup k práci, změnit jejich 
postoje? Tyto otázky staví Feuersteinova metoda zase do trochu 
jiné roviny, než jsme někteří z nás zvyklí. Snaží se, aby děti mys-

lely v souvislostech, poznatky si třídily, strukturovaly a organi-
zovaly. Učí je svou práci si plánovat, promýšlet si strategie, které 
je vedou ke splnění úkolu. Možná řeknete – TEORIE!!! My všich-
ni (míněno účastníci kurzů) jsme ovšem měli možnost pod ve-
dením paní docentky Pokorné vyzkoušet tuto metodu na vlast-
ní kůži. Bylo to jiné – zvláštní – ale rozhodně zajímavé a přínosné!“

Kamila Macková, ZŠ Hronov

„Děkuji pracovnicím náchodské pedagogicko-psychologické 
poradny za pozvání do kurzů vzdělávání v metodě Feuersteino-
va instrumentálního obohacování. Myšlenky a učení R. Feuer-
steina, práce nad instrumenty, způsoby práce s dětmi i dospě-
lými, vedení rozhovorů, převádění výsledků do procesu učení, 
poznávání, aplikace do života a v neposlední řadě přístup paní 
doc. PhDr. Věry Pokorné, která kurzy vedla, mě oslovily, nadchly, 
vtáhly, nabily energií. Mezi žáky jsem se vrátila s velikou chutí 
pokusit se co nejvíce využívat nové poznatky a zkušenosti zpro-
středkovaného učení ve své praxi.

Ivana Nováková, ZŠ a MŠ Nové Město n. Met.-Krčín 

„Feuersteinova metoda, to není jen práce s instrumenty, ale 
spousta „myšlenek“, které se mohou uplatnit v každodenní prá-
ci učitele. Kéž by toto školení mohl absolvovat každý pedagog, 
který má chuť dělat svou práci co nejlépe a snaží se dětem pře-
dat nejen vědomosti, ale chce je zároveň co nejlépe připravit pro 
budoucí život.“

Mgr. Jana Krtičková, ZŠ Hronov

V další etapě projektu budou realizovány praktické semináře, 
v nichž budou pedagogové pracovat s konkrétními praktickými 
ukázkami a materiály, které sami vytvoří. Budou mít možnost 
videonahrávek a především diskuzí nad tím, jak nově nabyté po-
znatky a zkušeností uvedou do své každodenní praxe. Praktické 
semináře povedou lektoři náchodské pedagogicko-psychologic-
ké poradny, kteří sami s metodou již několik let úspěšně pracují.

M. Švecová, S. Holá, PPP Náchod

Jako každý rok, tak i letos, organizáto-
ři z AMK – Besip DDH Náchod v pátek 30. 
4. uspořádali pro děti na dětském doprav-
ním hřišti v Bělovsi zábavní odpoledne. 

Zájemci o soutěže byli rozděleni pod-
le věku do několika kategorií a v jízdě 
na svém kole mohli předvést svoji zruč-
nost. Soutěžilo se o pěkné ceny. Nejmen-
ší děti projížděly slalom mezi dopravní-
mi kužely. Starší děti absolvovaly velký 
okruh hřiště, který byl zakončen také 
slalomem z tyčí a kuželů. Prostor byl dán 
děvčatům, která v přestrojení čarodějnic 
soutěžila o nejhezčí masku. 

Po soutěžích následovalo opékání pár-
ků a zapálení hranice s pomyslnou čaro-
dějnicí. Děti, i nesoutěžící, si také moh-
ly vyzkoušet nové herní prvky, které byly 
v rámci projektu „Na kole i pěšky otví-
ráme stezky“ spolufinancovány z pro-
středků Evropského fondu pro regionální 
rozvoj prostřednictvím Euroregionu Gla-
censis. 

 Ing. Jiří Polák

Dětské cyklosoutěže 
B E S I P  v Bělovsi

Nevlídné počasí pracovního týdne se 
umoudřilo, a tak se mohl v sobotu 22. 
května otevřít areál náchodského pivova-
ru. Den s Primátorem připravil pro více 
jak 4000 návštěvníků bohatý program 
plný hudby, pití a zajímavých soutěží.

Hned v úvodu čekala na první přícho-
zí mladá skupina Skapollo, která jakoby 
předurčila veselou a uvolněnou atmosfé-
ru celého dne. K občerstvení byl k dostání 
samozřejmě široký sortiment piva PRIMÁ-
TOR včetně limonád pro nejmenší.

Na vystoupení dnes již kultovních 
umělců, skupiny Yo Yo Band a Jaroslava 
Uhlíře, byl areál zcela zaplněn a mohla se 
tak naplno rozjet bohatá tombola. Ve dvě 
hodiny odpoledne se na pódium chysta-
la dnes u nás pravděpodobně nejpopulár-
nější skupina Nightwork, během jejichž 
vystoupení bylo v areálu doslova nabito. 
Nakonec to potvrzují i slova manažerky 
projektu Veroniky Jansové: „Největší ná-
por jsme pocítili před kapelou Nightwork, 
která na podiu předvedla úžasnou show. 
Velký ohlas měl ale také hned na začátku 
Jaroslav Uhlíř, který celý areál svými pís-
ničkami rozezpíval“.

Den s Primátorem 
navštívil rekordní počet návštěvníků

Atmosféra byla vskutku jedinečná, di-
váci mohli mezi přestávkami jednotlivých 
kapel sledovat například degustaci vy-
braných druhů piv PRIMÁTOR dobrovol-
níky z řad publika. Program tak krásně 
probíhal za doprovodu hudebních skupin 
Mandrage, Heebie Jeebies nebo Tři Sest-
ry revival banda. Po nezapomenutelném 
vystoupení Xindla X se moderátoři roz-
loučili se všemi účastníky Dnu s Primáto-
rem a areál mohl být uzavřen. Návštěv-
níky přivítá zajímavým programem opět 
příští rok.
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TRIGA REALITY realitní kancelář 
Náměstí TGM č. p. 82, 
Dvůr Králové n. Labem nabízí:

– dr. byt 1+1 Nové Město n. M. (30 m2), 2. p., plast. okna, zateplení, výhled  770.000 Kč
– dr. byt 1+1 Jaroměř (34m2), 3. p., výtah, nová k. linka vč. koupelny   899.000 Kč
– dr. byt 1+1 Jaroměř Zavadilka (45m2), lodžie, zděné jádro, výtah     750.000 Kč
– dr. byt 2+kk v Jaroměři (40m2), kompl. rek. budovy i bytu, zeleň       899.000 Kč
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (65m2), prostorný, lodžie, budova po revital. 1,159.000 Kč
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (50m2), Zavadilka, výtah, komora, udržovaný  850.000 Kč 
– dr. byt 2+1 v Náchodě-Plhov (43m2), plastokna, zateplení, dobrácena 850.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Náchodě (79m2), zděný, prostorný, lodžie, plast.okna   1,249.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Náchodě (70m2), nové jádro, okna, zateplení, lodžie  1,149.000 Kč
– dr. byt 3+1 Červený Kostelec (65m2), zděný, balkón, Koubovka   1,250.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (72m2), zděné jádro, lodžie, obyt. kuchyň      990.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (74m2), zdené jádro, kompl. rekonstrukce   1,240.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Dobrušce (73m2), dům po revital., lodžie, u centra    1,099.000 Kč
– dr. byt 4+1 v Jaroměři (94m2), komplet. rekon. včetně revitalizace  1,350.000 Kč
– dr. byt 4+1 v Jaroměři (90m2), bude komplet. revitalizace, panel      940.000 Kč
– byt 1+KK OV Hradec K. – „Labská Louka“(33m2), nový byt, 4. p. zah.  1,390.000 Kč
– byt 1+1 v OV Jaroměř (36m2), centrum, přízemí, zděný, vč.zahrádky    580.000 Kč
– byt 1+1 v OV Jaroměř – Josefov (36m2), 1. p., nové rozvody, dveře     450.000 Kč
– byt 2+1 v OV v Úpici (49m2), plastová okna, 3. p., výborný stav       720.000 Kč
– byt 3+1 v OV v Náchodě (70m2), probíhá komplet. revital, lodžie 1,249.000 Kč
– byt 3+1 v OV v Náchodě (67m2), u centra, lodžie, plast. okna, panel  1,150.000 Kč
– byt 3+1 v OV v Náchodě (75m2), plast. okna, zděné jádro, lodžie   1,289.000 Kč
– byt 3+1 v OV  Smiřice (66m2), podkrovní byt, vše po rekonstrukci  1,390.000 Kč
– byt 3+1 v OV Jaroměř (83m2) zv. přízemí, nové zd. jádro, kuchyň  1,290.000 Kč
– byt 3+1 v OV Jaroměř (95m2) vše nové, terasa, dvorek  10.000 /měsíc celkem
– rodinný dům novostavba Opočno 7+kk (972m2), Ořechovka        2,800.000 Kč
– rodinný dům Jaroměř – Josefov 3+kk, 3+1(645m2), řadový, garáž  2,790.000 Kč
– ½ rod. dvojdomku Jaroměř 4+1 (992m2), garáž, lukrativní lokalita  1,850.000 Kč
– r. d. – restaurace v Litíči u Jaroměře, 7370m2, podnikání s bydlením   Dohodou
– rodinný dům Dolany–Čáslavky, klidné místo, zahrada, garáž, suterén  1,550.000 Kč
– rodinný dům Velichovky Hustířany 4+kk+GA (532m2), rekonst.    1,950.000 Kč
– rodinný dům Černilov u HK 5+1 (740m2), GA, krb, terasa, bazén  3,650.000 Kč  
– rodinný dům Nové Město n. M. 5+1, 1+1,GA (250m2) „František“  3,350.000 Kč
– rodinný dům Nové Město n. M. (2950m2)ke komplet.rekonstrukci   1,499.000 Kč
– rodinný dům České Meziříčí 6+1 (1049m2), garáž, 18km od HK   1,899.000 Kč
– rodinný dům Česká Skalice(300m2) 4+1, řadový, garáž, po rekon.  2,880.000 Kč
– rodinný dům Malé Svatoňovice 5+1 (2128m2), nová střecha, klidné  2,400.000 Kč
– rodinný dům Zlatá Olešnice4+1 (1217m2) po celkové rekonstrukci  2,500.000 Kč 
– styl. chalupa k trv. bydlení Chvalkovice – V.Bukovina 3+1 (1021m2)  1,799.000 Kč
– st. pozemek 1544 m2 Náchod, el. na pozemku, krásné klidné místo  620 Kč/m2

– st. pozemeky 1414m2 + 1359m2 Kramolna – Lhotky, el., plyn na hranici  790 Kč/m2 
– st. pozemek 526m2 Červený Kostelec–Bohdašín, sítě, jižní svah  375.000 Kč
– st. pozemky(14505m2) + les(7437m2) Červený Kostelec, u centra      270 Kč/m2

– st. pozemek 1058 m2 Jaroměř, voda +el., oploceno, klidné místo      749.000 Kč
– zahrada s chatkou v Úpici (535m2) jižní svah, u koupaliště, výhled   215.000 Kč
– zděná řadová garáž Jaroměř (22m2), periferie, pěkná a udržovaná  99.000 Kč
– garáž v České Skalici (19m2), zděná, řadová, plechová vrata          69.000 Kč

Nach_zprav_178x123.indd   1 5.5.2010   16:38:24
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Sdružení přátel obce 
Malá Čermná a Město 
Hronov pořádají 
dne 19. června 2010 
setkání rodáků, 

bývalých obyvatel a přá-
tel obce Malá Čermná. Setkání se 
uskuteční v Malé Čermné v areá-
lu domova důchodců Bohemia. Pre-
zentace proběhne od 10.00 hodin. 
V 11.00 hodin bude slavnostní za-
hájení. Součástí setkání bude před-
stavení knížky Malá Čermná – his-
torie obce. Srdečně vás zveme  a těšíme 
se na shledání v Malé Čermné.

SVAZ CESTOVNÍHO RUCHU - BRANKA, o.p.s.

21. dubna 2010 se v náchodské restaura-
ci Vatikán uskutečnil aktiv vojenských dů-
chodců regionu Náchod. Ředitel Krajského 
vojenského velitelství HK plukovník ing.  
V. Špaček a jeho spolupracovníci na jedná-
ní seznámili vojenské důchodce se změ-
nami v Armádě ČR a s právy i možnost-
mi vojenských důchodců (rekreace, lázně 
a sociální péče). Zúčastnilo se více než 60 
vojenských důchodců včetně kolegiální 
polské delegace, se kterou byla dohodnuta 
další spolupráce.              S. Šefránek (red. kr.)

Vojenští důchodci 
v Náchodě nezahálí

Přemýšlíte-li o možnosti přihlásit se 
do aktivních záloh, navštivte Krajské vo-
jenské velitelství Hradec Králové, kde 
získáte všechny potřebné informace. 

Kdo se může stát příslušníkem AZ? 
Příslušníkem aktivní zálohy může být ob-
čan České republiky, který:
–  dosáhne věku 18 let a nepřesáhne věk 

60 let; 
–  písemně požádá krajské vojenské ve-

litelství (KVV) podle místa trvalého 
pobytu o dobrovolné převzetí výkonu 
branné povinnosti a o zařazení do jed-
notky AZ.
Jaké další podmínky musí příslušník 

AZ splňovat? Další podmínky pro zařaze-
ní do aktivní zálohy jsou: 
–  zdravotní způsobilost žadatele; trestní 

bezúhonnost žadatele; 
–  potřeba ozbrojených sil, tedy že je 

k dispozici volné místo v jednotce AZ, 
pro kterou uchazeč splňuje podmínky; 

–   uzavření dohody mezi žadatelem a KVV. 
Kolik času činnost v AZ zabere? 

Za standardních mírových podmínek 
musí příslušník AZ absolvovat každoroč-
ně cvičení v délce trvání do tří týdnů. 

Na jaké finanční náležitostí má pří-
slušník AZ nárok? Při plnění podmínek 
dohody o zařazení do AZ má voják nárok 
na odměnu ve výši 500 Kč měsíčně. Voják 
v AZ má při povolání na vojenské cviče-
ní nárok na poměrnou část dvojnásobné-
ho základního měsíčního služného pod-
le dosažené hodnosti. 

Voják v AZ má nárok na náhradu mzdy. 
Voják v AZ má při povolání na vojen-
ské cvičení nárok na proplacení jízdné-
ho do místa určení nástupu na vojenské 
cvičení a zpět do místa trvalého pobytu.                       
Voják v záloze má po dobu výkonu vojen-
ského cvičení nárok na bezplatné stravo-
vání a ubytování. 
Kontakt: Velké náměstí 33, 
500 01 Hradec Králové, tel.: 973 251 442, 
973 251 441, 973 251 410
fax: 973 251 472
e-mail: kvv.hradeckralove@army.cz 
www.kvvhk.wz.cz

Aktivní záloha 
ozbrojených sil ČR

Branná povinnost zaniká dnem dosaže-
ní věku 60 let.                                
Co dělat s vojenskou knížkou?
Vojenská knížka se na krajské vojenské 
velitelství nevrací, zůstává nadále drži-
teli.
Slavnostní setkání vyřazeného ročníku 
z evidence se v AČR neorganizuje.

Zánik branné povinnosti

„Naše společnost začínala na zele-
né louce červenokostelecké průmyslové 
zóny v roce 2000 a nyní v našich provo-
zech vytváříme produkty, které by nám 
v roce 2010 měly přinést plánované trž-
by ve výši 1,5 miliardy korun. Rozhod-
ně máme být na co pyšní. A říkám-li my, 
mám tím na mysli všechny naše zaměst-
nance. Proto se vedení společnosti roz-
hodlo ocenit jejich věrnost Saar Gummi 
Czech dárkem k našemu desetiletému fi-
remnímu jubileu. V dubnové výplatě tak 
našel každý náš zaměstnanec bonusovou 
tisícikorunu za každý rok, který v Saar 
Gummi Czech odpracoval, říká ředitel 
společnosti ing. Jan Tichý. 
Spolupráce se společností Amulet 

 V produkci těsnicích profilů pro au-
tomobilový průmysl spolupracuje Saar 
Gummi Czech již osmým rokem s náchod-
skou společností Amulet. Díky této spolu-
práci našlo pracovní uplatnění množství 
osob se změněnou pracovní schopnos-
tí. Projekt, v němž spojily síly město Ná-
chod, centrální orgány a soukromá pod-
nikatelská sféra, pokračuje úspěšně dál. 
V současnosti totiž pracuje 80 pracovní-
ků Amuletu přímo v provozech společnos-
ti Saar Gummi Czech v Červeném Kostel-
ci a Velkém Poříčí. „V Červeném Kostelci 
pracuje 20 osob a 60 pracovníků je v na-
šem závodu ve Velkém Poříčí. Je to výsle-
dek naší dohody se společností Amulet, 
která si tím uvolnila kapacity pro vlast-
ní projekty, přičemž stále do našich dílen 
poptáváme nové zaměstnance, vysvětlu-
je ing. Tichý. 
Kontrakt pro BMW řady 3

Aktuálně nachází ve společnosti Saar 
Gummi Czech uplatnění 550 lidí. K tomu-
to počtu je nutno připočítat i 80 osob se 
změněnou pracovní schopností ze společ-
nosti Amulet. Alfou i omegou rozvoje tak 
velké společnosti, která se za dobu své 
existence stala významným faktorem re-
gionální zaměstnanosti, je dostatek zaká-
zek. Mezi ty nejnovější patří produkce těs-
nicích profilů dveří pro automobily BMW 

Společnost SAAR GUMMI CZECH 
oslaví deset let existence

inovované řady 3, která by se měla naplno 
rozběhnout od června tohoto roku. 
Podpora regionu

Společnost Saar Gummi Czech nezapo-
míná ve své firemní filozofii ani na pod-
poru aktivit v regionu, kde se nacháze-
jí její výrobní závody. „Tady pracujeme, 
tady můžete počítat s naší podporou. 
Tento závazek plníme podporou kultur-
ních, sportovních a společenských akti-
vit v regionech, odkud se rekrutují naši 
zaměstnanci. V Náchodě například spon-
zorujeme fotbal, volejbal a krasobruslení, 
vysvětluje firemní filozofii vůči okolnímu 
regionu ing. Tichý. 
Tým SAAR GUMMI CZECH 

Deset let úspěšné existence velké fir-
my je důvodem k malé oslavě. Místem je-
jího konání bude Sportovní areál v Hav-
lovicích. „Samozřejmě, že jsme nečekali 
na desetileté jubileum, abychom mohli 
pro naše zaměstnance takovou akci uspo-
řádat. Pořádáme ji každý rok. Jen pro ten 
letošní jsme zvolili místo klasického spo-
lečenského sálu sportovní areál, abychom 
podtrhli rys osobní soutěživosti, který je 
nutný pro dynamický rozvoj v konkurenč-
ním prostředí. Deset let existence Saar 
Gummi Czech je důvodem i pro symbo-
lické otevření firemních bran veřejnosti. 
Na podzim tohoto roku se tak chystá Den 
otevřených dveří společnosti Saar Gum-
mi Czech. Jeho termín bude včas prezen-
tován, uzavírá ing. Tichý.     (PR)

Od června 2010 společnost Saar Gummi 
Czech dodává těsnicí profily i do dveří no-
vých modelů BMW řady 3.
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Druhý květnový víkend se ve slovenské Žilině uskutečnilo me-
zinárodní trojutkání plaveckých juniorských reprezentačních 
výběrů Česko – Polsko – Slovensko. České plavání reprezento-
valo 11 chlapců a 12 děvčat. Mezi chlapci nechybělo náchodské 
duo Pavel Janeček a Martin Cöger.

Výsledek výběru mladších juniorů lze hodnotit v letošním 
roce jako velmi dobrý. V celkovém hodnocení chlapců a dívek 
česká reprezentace obsadila opět 2. místo, za favorizovaným Pol-
skem, ale počet získaných bodů byl vyšší než v loňském roce. 
Všechny potěšilo trochu nečekané vítězství našich chlapců nad 
silnými Poláky. Čeští junioři podali v utkání bojovný výkon a za-
plavali velmi dobré časy. V 52 soutěžních startech zaplavali ju-
nioři 41 osobních rekordů. Naši junioři zvítězili ve štafetách 4x 
100VZ a 4x 100PZ, juniorky byly vždy druhé za výběrem Polska.

Z pohledu náchodského plavání se Cöger a Janeček předsta-
vili ve skvělé formě. Martin na trati 100 prsa obsadil vynikající 
2. místo, když zaplaval v osobním rekordu 1:08,68, přičemž mu 

zlatá medaile utek-
la o pouhých 0,37 s. 
Na prsařské dvous-
tovce se umístil těs-
ně za stupni vítězů 
na 4. místě. V Žili-
ně překvapil i dru-
hý náchodský pla-
vec, když si ve všech 
čtyřech startech vy-
tvořil osobní rekor-
dy. Pavel zvítězil 
v distanci 100 motýl 
časem 57,19 a zisk 
710 bodů za výkon je 
jeho životní osobní 
maximum. Ve zbý-
vajících startech 
na tratích 200 mo-
týl, 50 a 100 volný 
způsob obsadil rov-
něž skvělá 2. místa, 
přičemž získal nej-
více bodů pro repre-
zentační družstvo.

Roman Hakl

Janeček a Cöger 
oporami reprezentačního výběru

letní tábor

KAMENEC
3. - 24. července 2010

55. ročník

Program tábora:

Více informací najdete na
www.kamenec.pionyr.cz

nebo na
+420 724 132 821, 724 132 822

lipovska.a@seznam.cz

• pobyt v přírodě • zvyšování fyzické zdatnosti
• samostatnost, práce a zodpovědnost ke kolektivu

• prvky Woodcraftu a prvky z programu Pionýra
• tábornictví, výlety

Dne 17. července 2010 ve 14 hod. se otevře pro návštěvníky 
brána tábora v Kamenci při příležitosti 55 let od jeho založení. 
Dovolujeme si proto pozvat všechny bývalé táborníky, vedou-
cí a přátele na setkání po letech v krásném prostředí Orlických 
hor. Společně zavzpomínáme a poklábosíme nad kronikami. Bě-
hem návštěvy bude možné zhlédnout staré i novější filmy a do-
kumenty z táborového života.

V případě zájmu lze po předchozí telefonické domluvě zajis-
tit stravu, příp. nocleh.

Na vaši návštěvu se těší kolektiv vedoucích.
Více na www.kamenec.pionyr.cz nebo na tel. 724 132 821.

55. výročí tábora KAMENEC v O. h.

 Český olympijský výbor uspořádal v úterý 13. dubna 2010 set-
kání trenérek a cvičitelek všech oborů a odvětví sportů a spor-
tovní činnosti v Tělovýchovných i Tělocvičných jednotách i spor-
tovních klubech celé České republiky. Vyhodnocené trenérky 
i cvičitelky byly navrhovány jak sportovními svazy, tak i okres-
ními i krajskými komisemi.

 Z okresu Náchod byly vyhodnoceny dvě ženy: trenérka spor-
tovní gymnastiky TJ Sokol Náchod Míla Vejrková za dlouholetou 
práci s mládeží v tělovýchově a navržena byla Českou gymnastic-
kou federací v Praze. Dále pak Monika Bergerová, cvičitelka ná-
chodských mažoretek, kterou navrhl okresní výbor Náchod. 

 Setkání se uskutečnilo v 10 hodin dopoledne v hotelu Pyra-
mida v Praze. Přítomni byli představitelé Českého olympijské-
ho výboru, kteří předali vyhodnoceným diplomy a drobné dár-
ky. Toto setkání bylo pro všechny vybrané trenérky a cvičitelky 
příjemným posezením.        Dop. MV

Vyhodnocení trenérů a cvičitelů 
České republiky za rok 2009

V sobotu 1. května se konala soutěž v požárním sportu na 
místním hřišti Jizbice za příznivého počasí a hojné účasti ha-
sičů a přihlížejících. Celkem se zde sjelo 10 družstev z Náchod-
ska a Rychnovska. Pohár za první místo si odvezlo družstvo ze 
Sněžného A. Místní družstvo Jizbice skončilo na 4. místě. Všich-
ni si odvezli hodnotné ceny, vyhlašoval se nejlepší proudař, kte-
rým je Radek Štainer a cenu hejtmana Královéhradeckého kraje 
Bc. L. France získalo družstvo ze Lhotek.

Současně se soutěží pohárovou se konala soutěž postupová, 
a to nejnižší kolo v okrsku. Z okrsku Náchod si první místo od-
vezlo družstvo z Dobrošova, místní družstvo z Jizbice skončilo 
druhé (o jedno místo lepší než vloni). Proto se bude místní druž-
stvo snažit v roce 2011 vyhrát první místo v Dolní Radechové.

Děkujeme sponzorům: Prádelny a čistírny Náchod, a. s., Krá-
lovéhradeckému kraji, Korunka Matějů a Primátor, a. s. Doufá-
me, že nám zachováte přízeň po celý rok.

Petr Břenda, starosta SDH Jizbice a okrsku Náchod

Požární sport na Jizbici
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Státní zámek Náchod si Vás dovoluje pro měsíc 
červen 2010 pozvat na tyto kulturní akce:

 15. 5. – 31. 7. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ lázní Běloves
Výstava probíhá ve Velkém sále na I. nádvoří zámku
VSTUPNÉ: 10 Kč
provozní doba výstavy:
pondělí zavřeno
úterý–neděle 14.35–17.00

 29. 5. – 30. 6. GLANC A ELEGANCE STOLOVÁNÍ
Srdečně Vás zveme na výstavu „Glanc a elegance stolování“ při 
které poznáte stolování prostých i movitějších lidí až po součas-
né trendy. Akce je pořádána ve spolupráci s vybranými náchod-
skými hotely a firmou Veba Broumov. Prohlídky probíhají na  
I. okruhu „Piccolominské expozice“ v rámci otevírací doby zámku.

 19. 6. MAGICKÁ NOC 
Srdečně Vás zveme na noční prohlídky zámeckých komnat mezi 
kouzly a záhadami. Akce je pořádána ve spolupráci se členy Ma-
gické lože M. S. Patrčky a Junákem Náchod. Prohlídky zámku za-
čínají úderem 19.00 hod.

 26. 6. VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL A MOTOCYKLŮ
Srdečně Vás zveme na 1. výstavu historických vozidel a moto-
cyklů, která se koná ve spolupráci s klubem KHV Metuje Velké 
Petrovice v zámeckém areálu. V rámci výstavy bude na nádvoří 
probíhat stánkový prodej a hudební program. Jste srdečně zváni.
Telefon: 491 426 201, e-mail: sz.nachod@tiscali.cz, 
objednavky.nachod@josefov.npu.cz, www.zamek-nachod.cz
Provozní doba zámku
Červen 9–17 hod. úterý–neděle
Červenec 9–18 hod. úterý–neděle
 10–16 hod. pondělí (pouze I. okruh)
Srpen 9–18 hod. úterý–neděle
 10–16 hod. pondělí (pouze I. okruh)
Září 9–17 hod. úterý–neděle
Říjen 10–16 hod. sobota, neděle, svátky

v červnu 2010 v Regionálním muzeu

Přehled kulturních akcíStátní zámek Náchod

 Náchod včera a dnes 
(7. pokračování fotografického cyklu Fotoklubu Náchod)

Ve dnech 5. až 27. června 2010 mohou návštěvníci v přednáško-
vém salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masary-
kově nám., čp. 18 v Náchodě zhlédnout výstavu fotografií zachy-
cujících nejrůznější náchodská místa v proměnách času. Výstava 
je pořádána ve spolupráci s občanským sdružením Fotoklub Ná-
chod. Vernisáž proběhne v pátek 4. června 2010 v 17 hodin. Ote-
vřeno 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. Součástí 
je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) 
umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností. Ote-
vřeno je denně mimo pondělí 10–12, 13.30–18.00 hod. Návštěvu 
pevnosti lze objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248 nebo 
na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Ná-
chod, popř. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pev-
nost.dobrosov@seznam.cz.

Police nad Metují  Policko za druhé světové války
Do 30. 6. 2010 pořádá Regionální muzeum v chodbě stálé expo-
zice v benediktinském klášteře v Polici nad Metují výstavu věno-
vanou druhé světové válce na Policku. Otevřeno je denně mimo 
pondělí vždy od 9–12 a 13.00–16.30 hod.
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 5.  a   6. 6. MUDr. Jana Vaňková Burdychových 325
   Červený Kostelec tel.: 491 463 421
 12.  a 13. 6. MUDr. Ivana Vejmolová Náchodská 548
   Velké Poříčí tel.: 491 482 000
 19.  a 20. 6. MUDr. Alois Vejmola Palackého 20
   Náchod tel.: 491 424 524
 26.  a 27. 6. MUDr. Alena Zdražilová Denisovo nábřeží 665
   Náchod tel.: 491 427 548

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

Stomatologická pohotovost

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

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

červen
PROGRAM KLUB

mateřské centrum
M ÁCÍČEK

 7. 6. Skládání Rubikovy kostky
Chceš se poprat s tímto známým hlavola-
mem? Pak přijď do klubu v 15.30 hod. 

 9. 6. od cca 17.00 JAM večer
Vezměte jakýkoliv hudební nástroj, trochu 
fantazie a hlavně chut si zahrát.

 11. 6. Závody F1
Poměřte síly na Formulovém simulátoru 
a odměna vás nemine. 

 14. 6. Turnaj v pexesu
Přijďte si vyzkoušet svou paměť a připo-
menout hru raného mládí. Pro úspěšné 
hráče je připravena odměna.

 16. 6. Skládání puzzle 
Že jste dobří ve skládání puzzle? Přijďte si 
to vyzkoušet na čas a porovnejte. Těšíme 
se na vás v 15.30 v Klubu Hnízdo.

 22. 6. Hádanky a hlavolamy
Přijďte si procvičit logické myšlení a tro-
chu „zavařit“ mozkové závity. Těšíme se 
na vás v 15.30 v Klubu Hnízdo.

 23. 6. od 16.00 Dostihy a sázky
Chcete si zavzpomínat na dlouhé zimní 
večery, kdy jste doma „rozjížděli“ všem 
známou hru Dostihy a sázky?

 25. 6. Turnaj v lodích
Kdo by neznal tuto oblíbenou hru. Ukaž, 
že jsi nejlepší lodní admirál a vyhraj lodní 
bitvu pro vítěze sladká odměna.

 2. 6. 17.30 Klub Venuše tvořivých žen – 
výroba letní šperků z FIMO a drátků

 5. 6. 15.00 Překvapeníčko – závěrečná 
akademie kroužků Déčka pro rodiče, Pří-
rodní divadlo v parku Déčka, za nepříz-
nivého počasí Velký sál Déčka. Vstupné 
20 Kč

 5. 6. 20.00 Letní taneční slavnost v Déč-
ku – taneční zábava s kapelou Dynamic 
z Opočna, rockový koncert kapel Switch 
off a Beruška, Rapování NFE, diskotéka, 
vystoupení nejlepších tanečních soubo-
rů Déčka, bohatá tombola, dobré občer-
stvení – zkrátka krásná letní slavnost 
ve všech sálech a parku Déčka pro rodiče 
dětí a přátele. Vstupné 50 Kč, 100 Kč s mís-
tenkou. 

 18.– 20. 6. Praha patří dětem – účast 
odměněných nejaktivnějších dětí z Déč-
ka na setkání členů DDM z České Repub-
liky v Praze

 20. 6. 16.00 Koncert pěveckého sboru 
Hron v předvečer Evropského dne hudby 
– na 2. nádvoří Státního zámku Náchod, 
vstupné dobrovolné

 21. 6. Den hudby – série vystoupení dětí 
z MŠ, ZŠ, kapel Déčka u příležitosti začát-
ku léta a Evropského dne hudby – koná se 
na Karlově náměstí – podrobný program 
na webu Déčka – vstupné dobrovolné

 23. 6. –  17.30 Klub Venuše tvořivých 
žen – rozlučka, posezení, plánování 
a hodnocení. 

Poslední místa na letních táborech Déčka  
– ještě je možné se přihlásit na tyto tábory: 

 10.– 17. 7. Tábor pro rodiče s dětmi 
„Městečko Holubinky“ – přehrada Pas-
tviny

 24. – 31. 7. „Alenka v říši divů“ – děti, 
rodiče, angličtina – Hotel Javor, Dolní 
Malá Úpa
14.– 21. 8. Výtvarný tábor – „Ve znamení 
Skarabea“ – Vižňov 

 14. – 22. 8. Cykloturistický tábor Venti-
lek – Klášterec nad Orlicí

 21.– 27. 8. Tábor pro děti s dyslexií 
– „Mafie“ – Vižňov 
Od konce června začínáme zapisovat členy 
do kroužků pro příští školní rok. Včasným 
zápisem zajistíte dítěti kvalitní program 
na celý rok.

cykloturistický 
tábor

Klášterec nad Orlicí 
Pastvinská přehrada
14.– 22. srpna 2010
Pojeďte s námi na kolech 
poznávat zajímavosti  
a krásu podhůří i vršky Orlických hor. 
Při exkurzi navštívíme místa, kam byste 
se jinak nedostali.

  pro děti ve věku 9–16 let 
  bydlet budeme v budově ZŠ
  děti budou rozděleny do skupin podle 

 výkonnosti a věku
  tábor je určen i pro začínající 

  cyklisty a cyklistky, 
 nejsme závodní oddíl

  bydlet budeme v budově ZŠ
  tradice tábora od roku 1994

Informace Petr Vojtěch tel.: 724 845 368
www.ventilek.org

cykloturistický kroužek ventilek

Kuřátka – pondělí,
Zajíčci – úterý
Mimi klub – středa, 
Klubíčko – čtvrtek od 15.30 hodin jen 
první týden v červnu 

 ÚT 1. 6  Zajíčci 
„Překážková dráha“ (Cvičení pro obě sku-
piny společně – celý měsíc)

 St  2. 6.  Mimi klub – Cvičení s říkadly
 Po  7. 6.  Kuřátka – Cvičení s padákem 
 Út  8. 6.  Zajíčci – Cvičení s padákem
 St  9. 6.  Mimi klub – Cvičení s říkadly
 Po  14. 6.  Kuřátka – Překážková dráha
 Út  15. 6.  Zajíčci – Balónkové cvičení
 St  16. 6.  Mimi klub
 Po  21. 6.  Kuřátka – Cvičení s říkadly
 Út  22. 6.  Zajíčci – Cvičení s říkadly
 St  23. 6.  Mimi klub – Cvičení s říkadly
 Po  28. 6.  od 9.30 hod. 

Rozloučení s Macíčkem, poslední setkání 
před prázdninami. Budeme si hrát, sou-

těžit a opékat. Přineste si s sebou vuřta, 
něco ke kávě a hlavně dobrou náladu!!!

 Návštěva zábavného parku 
„COLORADO“ v Polsku
Na konkrétním datumu této akce se spo-
lečně domluvíme v Macíčku.

V Galerii antického umění v Hostin-
ném můžete zhlédnout členskou vý-
stavu obrazů výtvarného spolku 
AMAG Náchod. 
Vernisáž se konala v pondělí 17. května 
2010 v 17 hod. Výstavu uvedl starosta 
Hostinného Bc. Karel Klíma, místosta-
rostka Náchoda ing. Pavla Maršíková 
a k historii sdružení AMAG hovořil Mi-
lan Jícha.
Výstava potrvá do neděle 20. června 
2010, otevřeno úterý až neděle 9–12, 
13–16 hod. 

Můžete tak spojit návštěvu Krkonoš 
s pěkným kulturním zážitkem. 

Václav Cvejn

Něco pro milovníky 
výtvarného umění
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Náboženská obec Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod. Farář: Zdeněk Kovalčík. 
Tel.: 491 426 223, 737 475 945. E-mail: noccsh.kov@seznam.cz.
Bohoslužby – neděle 9 hod., pondělí – májové pobožnosti  
– v 16.30 hod. Úřední hodiny: pondělí a středa 9 – 12 a 13 – 17 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 kdy-
koliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: 
út 18.00, st 16.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00, na děkanství 
ve čt v 7.00. Povídání o Bohu a zpívání pro nejmenší děti v pá-
tek od 17.00 hod. na děkanství. Přípravy pro rodiče s dětmi, kte-
ré v tomto roce přístoupí k 1. sv. přijímání, v pátek od 17.00 hod. 
na děkanství. Modlitební společenství „Večeřadlo“ se koná v pá-
tek po večerní mši sv. na děkanství. Slavnostní mše sv. Božího 
Těla se uskuteční v kostele sv. Vavřince v neděli 6. 6. 9.00 hod. 
Po mši sv. bude průvod s Nejsvětější Svátostí Oltářní kolem koste-
la. Slavnostní mše sv. spojena s 1. sv. přijímáním děti bude v kos-
tele sv. Vavřince v neděli 13. 6. od 9.00 hod. Po mši sv. se uskuteč-
ní setkání s rodiči a dětmi na děkanství. Poutní mše sv. v kapli 
sv. Antonína v Dobrošově proběhne v neděli 13. 6. od 11.00 hod. 
a v pondělí 14. 6. od 18.00 hod. koncert Moravského komorního 
orchestru Konzervatoře Brno bude v kostele sv. Vavřince dne 3. 
6. od 19.00 hod. koncert Missa Sanctissimae Trinitatis Polyfonní-
ho sdružení z Nového Města nad Metují se uskuteční 14. 6. v kos-
tele sv. Michaela od 19.00 hod.

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

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

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

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

Církve v Náchodě

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

 Dana Holá-Charvátová (1938–2007) – Příroda
(textil, koláže, kresby, počítačová grafika)
Retrospektivní výstava připomene rozsáhlou tvorbu vý-
znamné umělkyně regionu, textilní výtvarnice z Trutno-
va, která se orientovala i na volnou tvorbu – koláž, gra-
fiku, kresbu a ilustrace. Kromě toho je známá také jako 
pozoruhodná básnířka. 16. 4. – 13. 6.

 František Matoušek (1901–1961)
V přízemí zámecké jízdárny bude prezentována stylově, 
názorově i tématicky členitá tvorba neprávem opomíjené-
ho malíře, grafika, ilustrátora a v neposlední řadě i filozofa 
Františka Matouška, rodáka z Vysokého Mýta. 24. 6. – 29. 8.

 Věra Frömlová-Zezuláková (1924–1998) 
– Výběr z díla
Na ochozu jízdárny se představí tvorba restaurátorky a ma-
lířky pocházející z Nového Města na Moravě, která se podí-
lela také na restaurování prací Mistra Theodorika a posou-
zení unikátního obrazu Rafaela Santi. 24. 6. – 29. 8.

 Martin Salajka
V intimním prostoru kabinetu kresby, grafiky a fotografie 
zazáří koloristicky pestrá plátna s velkorysým expresívním 
gestem mladého malíře, absolventa AVU ateliéru Michae-
la Rittsteina, zobrazující imaginární vodní svět či naopak 
smutnou reflexi moderního města. 30. 6. – 25. 7.
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí, 9 – 12 a 13 – 17 hodin. 

Senior klub „Harmonie 2“

Sdružení zdravotně postižených

ICC informuje

 3. 6. ve 14 hod.  – Via Imperialis – Rakousko (2. část), poseze-
ní u videa s p. J. Zavřelem

 10. 6. ve 14 hod.  – Hřensko, Ústí n. Labem, Máchovo jezero 
– promítání z výletu pro nás připravil pan S. Hlaváč

 16. 6.  ZÁJEZD – Kunštát – zámek, Olešnice – modrotisk 
– exkurze, Rudka – jeskyně a rozhledna, Velké Opatovice  
– Moravské kartografické centrum. Odjezd v 6 hod. viz leták

 17. 6. ve 14 hod.  Amazonská džungle – posezení u videa 
 24. 6. ve 14 hod.  Film D. Steelové „Buď otcem mého dítěte“

Promítání nyní bude na kvalitní velké obrazovce, kterou MěSSS 
MARIE zakoupilo do klubovny seniorů. Děkujeme. 

 Klub vojenských důchodců
pořádá 25. června zájezd s programem „Polské příhraničí“.

 3. 6.  výlet do Polska, odjezd od Tepna klubu v 7.00 hod.
 5. 6.  pořádá společnost vozíčkářů a zdravotně postižených 

Náchod XXXI. ročník Ratibořického pojezdu vozíčkářů akce se 
koná za podpory Národní rady osob se zdravotním postižením 
ČR, začátek v 10.00 v Autocamp ROZKOŠ 

 9. 6.  srdečně zveme na výstavku kompenzačních pomůcek 
pro zrakově postižené od 13.00 do 17.00 hod. v budově MěÚ Pa-
lachova ul. 2. patro (výtah).

 25. 6.  odpolední toulky regionálním vlakem z hlav nádraží 
Náchod odjezd 14.20 hod. Trochu historie a posezení u Syrůčků 
při grilování s dobrou náladou. Členové 80 Kč, nečlenové 90 Kč.
Po dobu prázdnin naše služby sociálního poradenství i pro slu-
chově postižené, pokračují v klubovně SZdP,  Palachova ul. od 
13.00 do 15.00 hodin, kde je možno se přihlásit na rekondiční po-
byt v Orlických horách 27.– 30. 9. 2010 (záloha 1000 Kč).

Za výbor SZdP Náchod Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček
www.szdp-nachod.cz

Předprodej:
 vstupenky na letní parket ve Velkém Dřevíči – Ska Punck Fest 

2010  vstupenky na letní parket Výrava – Jakub Smolík, Smo-
kie, Revival Fest, Monkey Business, Tublatanka  vstupenky na 
letní parket Pohoří – Tři sestry Gambrinus TOUR 2010  koncert 
Alexandrovci – 22. 9. v HK + CD ZDARMA
Prodej:  ke každému zakoupenému zájezdu od nás získáte DÁ-
REK  kniha „Aby se nezapomnělo…“, Václav Sádlo  kniha „Osu-
dy židovských rodin z Náchodska“, A. Čtvrtečková
Zdarma:  Letní turistické noviny Kladského pomezí  brožura 
Rokytník – historie a současnost vesničky na Hronovsku
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Výstavy
Oddělení pro děti

 Ema – od 21. 5. výstava obrázků, 
které namalovaly děti do soutěže – Namalujte Emu, tedy ilustrace ke knížce Petry Brau-
nové Ema a kouzelná kniha.

 Překvapení – od 28. 6.
Studovna: 

 Přírodou s objektivem – výstava fotografií Zdeňka Šulce, 10. 5. – 26. 6. 2010
 Jan Eipell v Náchodě

Obrazy, počítačová grafika, sochy (a překvapení) mladého výtvarníka. Tvorba z let 
2005–2010. Výstava bude probíhat téměř ve všech prostorách knihovny – v hale, v let-
ní čítárně, v oddělení pro děti i ve studovně.
Na vernisáži 28. 6. 2010 v 17 hodin zazní autorská poezie v doprovodu klavíru.
Výstava potrvá do konce prázdnin. Srdečně zveme.

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 1. 6. v dopoledních hodinách

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

 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 fotografie přines-
te nebo pošlete do Městské knihovny v Náchodě do 1. 9. 2010. 
Výstava vašich fotografií proběhne v říjnu 2010. Porota vybere nejkrásnější z nich do 
kalendáře na rok 2011. TĚŠÍME SE NA VAŠE FOTOGRAFIE!

 Náchodská univerzita volného času
Nikdy není pozdě dozvědět se něco nového, trávit čas poznáváním a setkáváním se za-
jímavými lidmi. Chceme, aby knihovna byla takovým místem, kde v příjemném pro-
středí získáte nové informace, rozšíříte si obzory a strávíte čas se zajímavými lidmi. 
Proto chceme od září otevřít Náchodskou univerzitu volného času. Přihlásit se může 
každý dospělý, bez ohledu na dosažené vzdělání a věk. Nebude se zkoušet ani známko-
vat. Na programu budou různá témata z historie, přírody, literatury, umění, ekonomie, 
politiky, medicíny… Uvidíme, co vás bude zajímat. Přednášky se budou konat v pon-
dělí dvakrát do měsíce v odpoledních hodinách. Přihlášku (zatím předběžnou – zjišťu-
jeme zájem) si můžete vyzvednout v knihovně. 
Vaše dotazy zodpovíme na telefonních číslech a e-mailech: 
Adéla Vlachová – 604 305 003, Mgr. Věra Vlčková – vera.vlckova@mestonachod.cz  
a Mgr. Ivana Votavová – 491 423 338, votavova@mknachod.cz

 Jak to bylo s Alíkem 
V lednu jsme u příležitosti 120. výročí narození spisovatele Karla Čapka vyhlásili lite-
rární soutěž v dopsání pohádky O Alíkovi, kterou Karel Čapek vyprávěl Dášeňce, aby 
klidně seděla při fotografování. Byli jsme překvapeni množstvím prací, které jsme ob-
drželi. Celkem jich bylo 130! Některé kraťoučké a krátké, jiné delší i docela obsáhlé. Jak 
to dopadlo se můžete dozvědět na stránkách knihovny.

 14. 6. hrajeme maňáskovou pohádku O kocouru Modroočkovi pro mateřské školy. 
Členky čtenářského kroužku zdramatizovaly pohádkové vyprávění na motivy knížky 
Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka. 

 Pasování prvňáčků na čtenáře
3. 6. 8.15  ZŠ TGM
 9.30  ZŠ Běloves
 10.45  ZŠ Plhov
4. 6.  první třídy ZŠ Komenského v Náchodě
8. 6. 8.30  ZŠ Bražec
 10.15  ZŠ Babí a ZŠ Dolní Radechová
 13.30 ZŠ Nový Hrádek

 Výtvarné dílny v dětském oddělení 
14. 6. od 14.00 – tentokrát si vyrobíme papírové korále
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz.  

(Vo)  
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STREETDANCE 3D (STREETDANCE – Velká Británie 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! Republiková premiéra!
Dva světy … jeden sen! První taneční fi lm ve 3D, který je inspirujícím a vzrušujícím výletem po britské scéně street dance... Taneční romance o nadšení a schopnostech mla-
dých tanečníků, vyprávějící o zkouškách před fi nále tanečního mistrovství UK Street Dance Championship a před konkurzem do britského Královského baletu... České znění. 
DOLBY DIGITAL.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.streetdancethemovie.co.uk Doporučená přístupnost: od 12 let

PRINC Z PERSIE – PÍSKY ČASU (PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME – USA 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D. Rep. premiéra!!!
Postav se osudu! Akční, dobrodružné, pohádkové i romantické vyprávění z tajuplné Persie, ve kterém líný princ i přes váhání spojí síly se záhadnou princeznou a spolu bojují 
proti temným silám, aby ochránili starověkou dýku, která může osvobodit dar od bohů, který může vrátit čas a umožnit jejímu vlastníkovi vládnout světu... Film od producenta 
trilogie „Piráti z Karibiku“ režíroval Mike Newell (mj. „Harry Potter a Ohnivý pohár“). Nenechte si ujít jeden z hitů letošního roku. České titulky. DOLBY DIGITAL. 
Vstupné 100 Kč   Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://adisney.go.com/disneypictures/princeofpersia/ a na www.princzpersie-fi lm.cz Mládeži přístupný

HURVÍNEK NA SCÉNĚ (ČR – 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! Republiková premiéra!
Nejoblíbenější loutky poprvé v kinech a hned ve 3D!!! Vyprávění o tom, jak Hurvínek s Máničkou čekali netrpělivě na příchod Mikuláše. Roztržitý pan Spejbl však na nadílku za-
pomněl, a tak se Hurvínek s Máničkou rozhodnou tuto „nehoráznost“ napravit tím, že se sami hodlají převléci za čerta a Mikuláše a překvapit taťuldu s bábinkou. Bábinka však 
Spejblovi pozapomenutou událost připomene, a tak si i pan Spejbl musí zajistit převlek čerta… A jak to dopadne, když se čertů sejde více než by mělo? Pohádka plná napětí, ale 
i písniček a zimních radovánek… DOLBY DIGITAL.
Vstupné 110 Kč  Více informací o fi lmu na www.hurvinek3D.cz Mládeži přístupný

SEX VE MĚSTĚ 2 (SEX AND THE CITY 2 – USA 2010) Republiková premiéra!!!
Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda jsou zpět v pokračování úspěšného fi lmu z léta 2008 a znovu si ukousnou z Velkého jablka... Romantická komedie o jedné velké dámské 
jízdě, která naši čtveřici smete z New Yorku do jednoho z nejluxusnějších exotických míst na zemi… V hlavních rolích romantické komedie Sarah Jessica Parkerová, Kim Catt-
rallová, Cynthia Nixonová, Kristin Davisová a Christopher Noth. České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.warnerbros.cz a na www.sexandthecitymovie.com Doporučená přístupnost: od 12 let

JAK VYCVIČIT DRAKA (HOW TO TRAIN YOUR DRAGON – USA 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!
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... Dobro-
družná 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

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 Wasikowska 
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

AVATAR (AVATAR – USA 2009) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!
Vítejte v novém světě za hranicí vaší fantazie... Na vaše četná přání opakujeme akční sci-fi  o střetu dvou naprosto odlišných civilizací, režiséra Jamese Camerona (tvůrce slav-
ného „Titaniku“). „Avatar“ získal dva Zlaté glóby a tři Oscary za rok 2009 a stal se komerčně nejvýdělečnějším fi lmem historie… Film je uváděn v českém znění. Dvojprogram 
– délka představení 162 minut! DOLBY DIGITAL.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.avatarmovie.com Mládeži přístupný

POTŮČEK A TEMNÉ JEZERO KNÍŽETE VODOMORA (ČR – 2009)
Pohádka o Vodním království, kde se rozbil Pramenitý džbán a ze světa se proto ztrácí postupně veškerá voda. Nekonečné sucho hubí život na zemi. Král Bořivoj se rozhodne vy-
psat odměnu: ruku princezny a půlku království tomu, kdo přinese zpátky vodu jeho zemi. Najde se hrdina, který dlouho půjde světem, potká různá dobrodružství, legraci, lás-
ku a nakonec se utká se zlým čarodějem Vodomorem? Tato unikátní pohádka vznikla ve spolupráci s projektem Na cestě do života, který se zabývá dlouhodobým doprovázením 
dětí z dětských domovů k dospělosti a napomáhá při jejich začlenění do života ve společnosti a výtěžek ze vstupného půjde právě na pomoc těmto mladým lidem.
Vstupné 50 Kč  Mládeži přístupný

KUNG FU KYBORG (METALLIC ATTRACTION: KUNGFU CYBORG – Hong Kong 2009) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D S BRÝLEMI!
Čínská odpověď na „Transformers“. Akční sci-fi  komedie o dokonalém kyborgovi s lidskou tváří, který má veškeré předpoklady k tomu, aby zneškodnil nebezpečného androida, 
který ohrožuje město… Film je uváděn v českém znění. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.gocrazy.cz a na http://kungfucyborg.meiah.com Doporučená přístupnost: od 12 let

PRECIOUS (PRECIOUS – USA 2009)
O cestě z temnoty, bolesti a bezmocnosti k lásce a svobodnému rozhodování… „Precious“ vás dojme jako žádný jiný fi lm posledních let, získá si vaše srdce a jeho poselství nese 
naději… Film získal dva Oscary a jeden Zlatý glóbus za rok 2009. České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.spi-fi lm.cz a na www.weareallprecious.com  Mládeži do 15 let nepřístupný

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 „Lí-
báš jako Bůh“. Ženy v pokušení budou o trochu mladší - milostné patálie bude řešit čtyřicátnice Helena (Lenka Vlasáková), její dvacetiletá dcera Laura (Veronika Kubařová) a do-
konce i její šedesátiletá maminka (Eliška Balzerová). Režie Jiří Vejdělek (mj. fi lmy „Účastníci zájezdu“ nebo „Václav“). DOLBY DIGITAL.
Vstupné 85 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz Mládeži přístupný

TOY STORY 2 – PŘÍBĚH HRAČEK (TOY STORY 2 – USA 1999/2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!
Hračky dobyly svět a jsou zase tady ve 3D! Jejich dobrodružství je plné napětí, humoru, krásných písniček a strhující animace. Toy Story 2: Příběh hraček je bonbónkem pro malé 
i velké diváky! Tvůrci populární rodinné dobrodružné animované komedie Toy Story 2: Příběh hraček znovu otvírají skříňku s hračkami a představují nám své fi lmy tak, jak jsme 
je dosud neměli šanci vidět: v působivém digitálním prostorovém zpracování ve 3D s brýlemi! Film je uváděn v českém znění. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.disney.go.com/toystory/a na www.toystory-fi lm.cz Mládeži přístupný

ŠPATNEJ POLDA (BAD LIEUTENANT: PORT OF CALL – NEW ORLEANS – USA 2009)
Jediný, koho nemůže chytit, je on sám… Kriminální thriller s výjimečnou atmosférou, jehož hlavní postava chce být klaďas, ale její osobnost přitom má mnohem víc temných 
stránek než těch světlých… V hlavních rolích Nicolas Cage, Eva Mendesová a Val Kilmer. České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz a na www.badlt.com Mládeži do 15 let nepřístupný

CINEMATERAPIE ČR – 2010
Když se kamera promění ve zpovědnici a casting v terapii… Film režiséra Ivana Vojnára, který vznikl na inzerát, je jakýmsi „castingem na život“. A z počátku nebyl nic než ex-
periment s otevřeným koncem. Jediným režijním zásahem byl výběr jedenácti účastníků castingu, s nimiž pak štáb zůstal ještě následujících 10 měsíců v kontaktu…
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.artcam.cz a na www.cinematerapie.cz Mládeži přístupný

KICK- ASS (KICK – ASS – USA 2010)
Svět potřebuje nové hrdiny a proto přichází Kick-Ass! Teenager Dave, mezi vrstevníky outsider, se pod dojmem komiksu rozhodne stát novým superhrdinou. Bohužel mu k tomu 
ale chybí důležitý předpoklad – nadpřirozené schopnosti – to ho ale nedokáže odradit… České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.bioscop.cz a na www.kickass-themovie.com  Mládeži do 15 let nepřístupný

MAMAS & PAPAS ČR – 2010 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D S BRÝLEMI!
Intimní velkofi lm režisérky Alice Nellis. Mozaika osudů několika manželských či partnerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě života řeší otázky chtěného, nechtěné-
ho, vytouženého nebo zmařeného rodičovství... Hrají Zuzana Bydžovská, Petr Franěk, Filip Čapka, Zuzana Čapková, Natalia Volkova, Ivan Shvedoff, Michal Čapka, Martha Isso-
vá, Václav Jiráček a další. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.mamasapapas.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK (TOY STORY 3 – USA 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! Republiková premiéra!
Kouzelný svět nám dobře známých hraček znovu ožívá!!! Nejnovější komické dobrodružství, které zasazuje Příběh hraček do místnosti plné nezkrotných malých dětí, které se 
nemohou dočkat, aby dostaly své malé ulepené prstíky na tyhle „nové“ hračky. Je to peklo, jak se snaží zůstat pohromadě a ujišťují se, aby žádná hračka nezůstala někde vza-
du... Americký animovaný fi lm, uváděný v českém znění. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 165 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/toystory/ Mládeži přístupný

EXMANŽELKA ZA ODMĚNU (THE BOUNTY HUNTER – USA 2010)
Dostat bejvalku za mříže… Kšeft snů!!! Jennifer Anistonová a Gerard Butler v hlavních rolích akční komedie o tom, jak vystopovat a předat spravedlnosti bývalou manželku… 
České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.thepursuitbegins.com Mládeži přístupný

TO BYL ZÍTRA FLÁM (HOT TUB TIME MACHINE – USA 2010)
Propařte se do osmdesátek... Čtyři kamarádi ze studentských let, zklamaní svým současným životem, se rozhodnou připomenout si bezstarostné dny a oživit ideály z mládí. Ne-
tuší ovšem, že se jim jejich přání splní a že dostanou šanci svou budoucnost ovlivnit. Po bouřlivém večírku se ocitnou v roce 1986 a jejich „současný“ život začíná… podruhé… 
John Cusack v neotřelé komedii, která vás přesvědčí o tom, že na změnu není nikdy pozdě! České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.palacepictures.net a na http://hottubtimemachinemovie.com/ Doporučená přístupnost: od 12 let

STREETDANCE 3D (STREETDANCE – Velká Británie 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! 
Dva světy … jeden sen! První taneční fi lm ve 3D, který je inspirujícím a vzrušujícím výletem po britské scéně street dance... Taneční romance o nadšení a schopnostech mla-
dých tanečníků, vyprávějící o zkouškách před fi nále tanečního mistrovství UK Street Dance Championship a před konkurzem do britského Královského baletu... České znění. 
DOLBY DIGITAL.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.streetdancethemovie.co.uk Doporučená přístupnost: od 12 let

NEJLEPŠÍ Z BROOKLYNU (BROOKLYN’S FINEST – USA 2010)
Tři přátelé, tři policisté, tři příběhy… Strhující drama z prostředí newyorského policejního sboru – z města, které nikdy nespí. V hlavních rolích Richard Gere, Ethan Hawke 
a Don Cheadle, režie Antoine Fugua (fi lmy „Training Day“ nebo „Odstřelovač“). České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz a na www.brooklynsfi nestthemovie.com Doporučená přístupnost: od 12 let

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 „Lí-
báš jako Bůh“. Ženy v pokušení budou o trochu mladší – milostné patálie bude řešit čtyřicátnice Helena (Lenka Vlasáková), její dvacetiletá dcera Laura (Veronika Kubařová) a do-
konce i její šedesátiletá maminka (Eliška Balzerová). Režie Jiří Vejdělek (mj. fi lmy „Účastníci zájezdu“ nebo „Václav“). DOLBY DIGITAL.
Vstupné 85 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz Mládeži přístupný

1. úterý pouze v 19.15 hod.
2. středa pouze v 17 hod.

1. úterý pouze v 17 hod.
2. středa pouze v 19 hod.
3. čtvrtek pouze v 17.15 hod.
4. pá, 5. so pouze ve 20 hod.
6. ne, 7. po, 8. út pouze v 17.15 hod.
9. středa pouze ve 20 hod.
3. čtvrtek pouze v 16 hod.
4. pátek pouze v 16 hod.
5. sobota pouze v 16 hod.
6. neděle pouze v 16 hod.
7. pondělí pouze v 16 hod.
8. úterý pouze v 16 hod.
9. středa pouze v 16 hod.
3. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
4. pá, 5. so pouze v 17.15 hod.
6. neděle pouze v 19.30 hod.
7. pondělí pouze v 19.30 hod.
8. úterý pouze v 19.30 hod.
9. středa pouze v 17.15 hod.
10. čtvrtek pouze v 15.30 hod.
11. pátek pouze v 15.30 hod.
13. neděle pouze ve 14.30 hod.

10. čtvrtek pouze v 17.30 hod.
11. pátek pouze v 17.30 hod.
12. sobota pouze v 16 hod.

12. sobota pouze v 18 hod.

13. neděle pouze v 16.30 hod.

10. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
11. pátek pouze v 19.30 hod.
13. neděle pouze v 19.30 hod.
14. pondělí pouze v 16 hod.

14. pondělí pouze ve 20 hod.

14. pondělí pouze v 18 hod.
15. úterý pouze ve 20 hod.

15. úterý pouze v 16 hod.
16. středa pouze v 16 hod.

15. úterý pouze v 18 hod.
16. středa pouze ve 20 hod.

16. středa pouze v 18 hod.

17. čtvrtek pouze v 19 hod.
18. pá, 19. so, 20. ne pouze v 18 hod.
21. pondělí pouze v 18 hod.
22. úterý pouze ve 20 hod.
23. středa pouze ve 20 hod.
18. pátek pouze ve 20 hod.
19. sobota pouze ve 20 hod.
20. neděle pouze ve 20 hod.

 
17. čtvrtek pouze v 17 hod.
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23, v 16 hod.
24. čtvrtek pouze v 17 hod.
25. pá, 26. so, 27. ne pouze v 16 hod.
28. po, 29. út, 30. st pouze v 17.30 hod.

21. pondělí pouze ve 20 hod.
22. úterý pouze v 18 hod.
23. středa pouze v 18 hod.

25. pátek pouze v 18 hod.
26. sobota pouze v 18 hod.
27. neděle pouze ve 20 hod.

24. čtvrtek pouze v 19 hod.
25. pátek pouze ve 20 hod.
26. sobota pouze ve 20 hod.
27. neděle pouze v 18 hod.

28. pondělí pouze v 19.30 hod.
29. úterý pouze v 19.30 hod.

30. středa pouze v 19.30 hod.
ČERVENEC 2010
1. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
2. pátek pouze v 19.30 hod.
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•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany 
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany

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

•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích, 
protipožárních a kamerových systémů

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 
protiskluzné, lité, dekorativní.

Dílny, garáže, terasy, schody…

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

Nejlepší ceny v regionu!

Nabízí své služby:

1.  dům koupelen – keramické zboží
2. betonové zboží – BEST, DITON 
 (certifikovaná prodejna)
3. ostatní stavební materiál
4. doprava – auta s rukou

Lhota 345
549 41 Červený Kostelec




