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A. P. Čechov: Strýček Váňa
Náchodská divadelní scéna
V 19.30 představení ab. cyklu 
– skupina „A“ 
Vstupné: 80, 60, 40, 20 Kč  
Předprodej od 10. 3. 2009  

Bylinkář Pavel Váňa
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 17. 3. 2009

Po stopách Doktora Emila Holuba 
Kolem Jižní Afriky
Dia show MUDr. Ladislava Holuba
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 17. 3. 2009

Filharmonie Hradec Králové
Miroslav Vilímec (housle)
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 180, 160, 140, 120 Kč  
Předprodej od 23. 3. 2009

Čtvrtek
2. 4. 2009
V 16.30 hodin
V 19.30 hodin
SLEVA

Pondělí
6. 4. 2009
V 19.00 hodin

Čtvrtek
9. 4. 2009
V 19.00 hodin

Středa
15. 4. 2009
V 19.00 hodin
SLEVA

Učitelem v chudobě
Literárně hudební večer s hosty 
Františkem Pilzem 
a Jaromírem Horníkem
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 1. 4. 2009

B. Šimková: Vila s věcným břemenem
Divadelní agentura Praha
Hrají: G. Vránová, I. Kubečka, J. Čapka, 
M. Steimasslová a další
Vstupné: 160, 140, 120, 100 Kč
Předprodej od 1. 4. 2009

Honza a František Nedvěd s kapelou
Vstupné: 250, 230, 210, 190 Kč
Předprodej od 2. 4. 2009

Úterý
21. 4. 2009
V 19.00 hodin

Středa
22. 4. 2009
V 19.00 hodin
SLEVA

Středa
29. 4. 2009
V 19.00 hodin

uvádí v dubnu

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

Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při kontrole 
vstupenek. Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.

Literárně hudební večer – Učitelem v Chudobě
V dnes kvetoucích lázních Kudowa Zdrój se starým českým názvem Chudoba vznikla těsně po druhé světové válce poněkud kuriózní situa-
ce. Byla zde v důsledku diplomatických dohod načas otevřena česká menšinová škola pro děti tzv. kladských Čechů. Ty však mluvily víc ně-
mecky než česky, navíc jejich čeština byla vlastně kladským dialektem užívaným výhradně v domácím prostředí. Právě zde se v učitelské 
profesi sešli, respektive vystřídali, hosté večera – František Pilz z Nového Města nad Metují a Jaromír Horník z Prahy. Oba již osmdesátníci 
s obdivuhodnou vitalitou a pamětí. Jejich vzpomínání doplněné výpovědí dokumentů dochovaných v polských archivech poskytne zájem-
cům jedinečnou a neopakovatelnou příležitost poznat krátkou a od začátku k nezdaru odsouzenou epizodu ze závěrečné etapy existence 
českého živlu v zemi, která se kdysi hrdě nazývala Kladským hrabstvím a byla jednou ze svazku zemí Koruny české. 

Božena Šimková: Vila s věcným břemenem
Režie: Jiří Frehár, Hrají: Ivana Devátá / Gabriela Vránová, Petr Štěpánek / Jiří Čapka, Milena Steimasslová / Vlasta Žehrová, 

Rudolf Stärz / Ivo Kubečka, Milada Bednářová, Jiří Wohanka / Zdeněk Košata
Božena Šimková je známá především svým slavným večerníčkem Krkonošská pohádka. Ze sedmi knížek vydaných až po Listopadu (za 
totality nesměla publikovat) jsou i dvě detektivky: O mrtvých jen dobře a Svatba bez příbuzenstva, která byla oceněna Cenou Jiřího Marka 
za nejlepší  detektivní román roku. Možná, že  díky tomuto úspěchu se dala přesvědčit a napsala detektivní komedii Vila s věcným břeme-
nem. Příběh se odehrává ve dvacátých letech minulého století, ale docela dobře by se mohl stát i dnes, protože  každá doba má své  dobráky 
i darebáky, podvedené i podvodníky a jak říká Agháta Christie: „Lidská povaha  se nemění.“. Mění se jen kulisy a kostýmy – a ani ty ne 
příliš, protože móda se vrací.
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Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že v době, kdy vychází 
dubnové číslo Náchodského zpravodaje, již 
bude známo, že město Náchod uskutečni-
lo prodej pivovaru a že se to jistě neobejde 
bez dalších komentářů a bohužel i dalších 
dezinformací, dovolte mi zopakovat někte-
rá fakta týkající se celé transakce.

Město Náchod obdrželo nabídku na od-
koupení pivovaru od společnosti LIF za 135 
mil. Kč. Rada města tuto záležitost projed-
nala a doporučila ji projednat v zastupitel-
stvu. Zároveň byla tato skutečnost zveřej-
něna na úřední desce. Na základě tohoto 
zveřejnění se ozvala se svou nabídkou 
společnost Holba a Ruská tradiční a rov-
něž několik menších společností s podstat-
ně nižšími nabídkami. V průběhu jednání 
společnosti LIF a Ruská tradiční dospě-
ly k nabídnuté částce 165 mil. Společnost 
Holba nabízející 150 mil. Kč v tomto bodě 
z jednání odstoupila. Zároveň však spo-
lu se spřízněnou společností Stein poda-
la stížnost na postup nabídkového říze-
ní Úřadu pro hospodářskou soutěž. Dnes 
jsem tomu rád, protože tento úřad potvr-
dil, že na postupu města a výkladu jeho 
právníků neshledal žádnou závadu. Jeho 
vyjádření potvrdilo, že prodej akcií je zá-
ležitostí akcionáře a valné hromady, což 
je v případě města Náchoda v kompetenci 
rady. Rada svým usnesením rozhodla tuto 
kompetenci svěřit zastupitelstvu města. 
Na zastupitelstvu města byly předloženy 
všechny došlé nabídky a varianty prodeje 
a o všech bylo hlasováno. Zastupitelstvo 
města všechny nabídky odmítlo a prodej 
pivovaru zamítlo. Překvapením pro mne 
na tomto zastupitelstvu byly dvě události. 
Ochota SNK-ED prodat pivovar Ruské tra-
diční a změna postoje ČSSD, když jsem na-
vrhl pivovar neprodávat a ponechat roz-
hodnutí na novém zastupitelstvu, které 
vznikne po volbách v roce 2010. Nevím, 
zda v tomto případě rozhodl politický kal-
kul do příštích voleb a nebo odhad hospo-
dářské situace, která již v té době teoretic-
ky a následně i fakticky ukázala na pokles 
zájmu v nižší nabízené ceně, ekonomický 
dopad nastávající krize.

V každém případě na základě tohoto 
rozhodnutí opozice bylo zadáno nezávislé 
agentuře výběrové řízení. Zastupitelstvo 
stanovilo podmínky tohoto řízení. Každá 
podmínka byla jednotlivě probrána a od-
souhlasena. Všechny připomínky, zejména 
pana zastupitele Petránka, byly zpracová-
ny a proběhlo řádné výběrové řízení. Os-
mičlenná komise došla k jednoznačnému 
závěru. Ze tří došlých nabídek byla jedna 
vyřazena okamžitě, protože neměla cha-
rakter nabídky.

Společnost Holba nesplnila tři z přede-
psaných podmínek: 1. neuvedla požadova-
nou výši vlastního kapitálu, 2. neprokáza-
la dostatečně připravenost k fi nancování 
a 3. neuvedla pevnou cenu za 100% akcií.

Dovolte mi porovnat obě nabídnuté 
ceny, neboť především v této otázce bylo 
uvedeno mnoho dohadů a následně ne-
pravd. Společnost LIF nabídla za 100 % ak-
cií 150 mil. Kč bez dalších podmínek. Spo-
lečnost Holba nabídla 185 mil. Kč za těchto 
podmínek: 

1. Vyplacení této ceny je podmíněno 
stavem k 31. 12. 2008. A to zejména tím, 
že společně s pivovarem bude převedena 
i částka 49 mil. Kč, kterou Pivovar Náchod 
a. s. obdržel za hotelovou část Beránku. 

Vzhledem k tomu, že pivovar po obdrže-
ní platby touto částkou splatil úvěr u KB, 
nebylo možno tuto podmínku akceptovat 
a podmínka neodpovídá zadání.

2. Kupní cena bude zaplacena do pěti 
let. V případě, že v průběhu této doby do-
jde ke zhoršení fi nanční situace pivovaru, 
bude poskytnuta sleva. 

Vztáhneme-li toto k bodu č. 1, již k této 
situaci došlo. Slevu je tedy nutno poskyt-
nout. Tato podmínka dokonce umožňuje 
kupujícímu několik let v pivovaru hospo-
dařit a následně, dle dalšího článku, bez 
placení a sankcí z pivovaru odejít. Přičemž 
o zvýšení ceny při dobrém hospodaření se 
nehovoří.

3. Pokud do pěti let k dohodě nedojde, 
má kupující strana možnost, jak již bylo 
výše zmíněno, bez sankcí odstoupit. Nao-
pak, pokud by podmínky porušila prodá-
vající strana, má kupující právo požadovat 
pokutu až do výše 50 mil. Kč atd.

Myslím, že každého již po přečtení 
těchto podmínek musí napadnout, zda-
li společnost Holba svou nabídku myslela 
vážně a zda nejde jen o konkurenční boj 
a zdržovací taktiku. Takováto smlouva by 
nemohla být podepsána, i kdyby byla pou-
ze jediná.

Komise doporučila na základě i právní-
ho rozboru radě vítěze soutěže. Rada vza-
la toto na vědomí a rozhodla o vypracování 
právního posouzení i druhé nabídky. Na zá-
kladě obou těchto nabídek a jejich posou-
zení pak zastupitelstvo rozhodlo o prodeji 
– společnosti LIF. Dle usnesení zastupitel-
stva byla uzavřena se společnosti LIF kupní 
smlouva a další dokumenty k prodeji pivo-
varu. Následně jsme obdrželi od krajského 
soudu návrh na předběžné opatření k poza-
stavení prodeje pivovaru z iniciativy společ-
nosti Holba. V té době však již byly všechny 
klíčové dokumenty byly podepsány. 

(pokračování textu v příloze)
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Zprávy 
z radnice
Zastupitelstvo 
města 23. 2. 
Jednání zastupitelstva města 
se zúčastnilo všech 27 zastu-
pitelů. Číselný popis u každé zprávy před-
stavuje poměr hlasů při hlasování PRO-
PROTI-ZDRŽEL SE.

Rozpočet města Náchoda 
na rok 2009 27-0-0

 ZM schválilo rozpočet města Náchoda 
na rok 2009 členěný dle paragrafů včet-
ně příloh. Rozpočet města Náchoda je uve-
řejněn na www.mestonachod.cz. 
Majetkoprávní úkony obce  

 ZM schválilo nabytí podílu o velikosti 
2/50 pozemkové parcely č. 594/94 k. ú. Bě-
loves do vlastnictví města Náchoda for-
mou bezúplatného převodu od ČR – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majet-
kových. Jedná se o pozemkovou parcelu 
o výměře 698 m2 pod místní komunikací 
ul. Zahradní z vlastnictví ČR do vlastnic-
tví města Náchoda. Město Náchod je zde 
již podílovým spoluvlastníkem a to podí-
lem o velikosti 1/5.  27-0-0

 ZM schválilo nabytí pozemků č. 1081, 
č. 1084/1, č. 1084/9, č. 1086/1 v k. ú. Ná-
chod a č. 499/2 v k. ú. Staré Město nad Me-
tují od soukromého majitele za podmínky 
souhlasu majitelky cesty. 23-3-1
Jedná se o pozemky potřebné k zajištění 
lepšího přístupu – zkratky – mezi sídliš-
těm u nemocnice a lávkou přes řeku Me-
tuji u zimního stadionu.

 ZM zrušilo své rozhodnutí ze dne 
25.  2. 2008 o společném prodeji pozem-
ků v prostoru vedle radnice v ulici Krám-
ská, na kterých je v současné době umís-
těno provizorní štěrkové parkoviště, kde 
vlastníkem ideální poloviny je soukromá 
osoba. Nově zastupitelé schválili nabytí 
tohoto podílu (1/2 stav. parcely č. 118 a po-
zemkové parcely č. 2068) do vlastnictví 
města Náchoda.  27-0-0

 ZM schválilo provedení směny pozem-
ků – část č. 675/9 za část č. 675/1 s majite-
li přilehlého domu v prostoru u vodojemu 
na Kašparáku. Jedná se o směnu pozem-
ku, který je veden jako místní komunikač-
ní spojka ulice Vodárenská, která pokra-
čuje směrem na Babí, kde je vedena jako 
ul. Borová za pozemek pod jejich domem. 
Náklady spojené se směnou uhradí měs-
to Náchod včetně daně z převodu nemo-
vitostí. 25-1-1

 ZM schválilo výpůjčku SK Náchod 
na dobu neurčitou cca 140 m2 z pozemku 
č. 611/2 v ulici Polské v Bělovsi.      26-0-0

 ZM schválilo přijetí daru – části pozem-
ku č. 1029/1 k. ú. Náchod s tím, že město 
uhradí veškeré náklady spojené s převo-
dem. 25-0-2

Jedná se o část pozemku, která je podél 
městského pozemku č. 2011 a tvoří část 
místní komunikace Dolní Úvoz. Na nabí-
zené části pozemku se předpokládá vznik 
řádné cesty (rozšíření stávající) a tím pro-
pojení místních komunikací Dolní Úvoz 
a U Vodojemu, které zlepší obslužnost 
této oblasti.

 ZM schválilo nabytí podílu o velikosti 
1/2 pozemkových parcel č. 344 a č. 366 
k. ú. Bražec od České republiky smlouvou 
o bezúplatném převodu podílů. Jedná se 
o pozemky v ul. V Kalhotách v Bražci ve-
dené v katastru nemovitostí jako ostatní 
komunikace. 27-0-0

 ZM schválilo nabytí části silnice I/14 vč. 
pozemků č. 2042/1, 2042/16 k. ú. Náchod 
od ŘSD ČR do vlastnictví města Náchoda 
formou darovací smlouvy. K tomuto pře-
vodu bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí darovací a příslušná část bude 
převedena do sítě místních komunikací.  
 25-2-0
Jedná se o úsek silnice Vrchoviny-Náchod 
v délce 1,1 km – od křižovatky na Václavi-
ce na Brance po křižovatku ul. Dobenín-
ská s ul. Českoskalická pod autosalonem 
Dědek. Tento návrh vychází z připravo-
vaného napojení obchvatu Náchoda, kde 
bude tato část přeložena do nové trasy.

 ZM schválilo uzavření dohody o zrušení 
předkupního práva města Náchoda k by-
tové jednotce č. 87/16 Jugoslávská 87.  
 24-0-3
Prodej 100 % akcií 
Pivovar Náchod a. s. 16-11-0

 ZM souhlasilo s předloženým návrhem 
výběru veřejné zakázky „Prodej 100 % ak-
cií Pivovaru Náchod a. s.“ zpracovaným 
komisí pro posouzení a hodnocení na-
bídek a uložilo starostovi města ing. Ol-
dřichu Čtvrtečkovi uzavřít po upřesnění 
čl. IV smlouvy o úplatném převodu akcií 
smlouvu s uchazečem, který jako jediný 
vyhověl zadání – LIF, a. s., Liberec za 150 
mil. Kč. Více v příloze.
Na žádost zastupitelů bylo jmenovitě za-
znamenáno, kdo a jak hlasoval.
Předložení žádosti 
do Integrovaného operačního programu 
– pracoviště CzechPOINT 22-0-2

 ZM schválilo podmínky Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace v rámci Integrova-
ného operačního programu pro priorit-
ní osu 2, oblast intervence 2.1 „eGovern-
ment v obcích – CzechPOINT“.
Hlavním cílem programu je modernizace 
a zefektivnění činnosti a procesů v oblas-
ti veřejné správy a navazujících veřejných 
služeb a územního rozvoje. Ministerstvo 
vnitra vyhlásilo výzvu v Integrovaném 
operačním programu k podávání žádos-
tí o podporu na vybudování, zřizování 
a rozvoj tzv. kontaktních míst veřejné 
správy – zapojování regionálních a míst-
ních pracovišť k tzv. CzechPOINT. V rám-
ci této výzvy je možno zažádat o pod-
poru plné verze pracoviště CzechPOINT 

nebo o vylepšení, tzv. upgrade stávající-
ho pracoviště. Město Náchod má již zří-
zeny pracoviště CzechPOINT, proto může 
žádat o verzi upgrade pro jedno ze stáva-
jících pracovišť.
Elektronizace územní veřejné správy 
– smlouva mezi obcemi 24-0-0

 ZM schválilo návrh Smlouvy o po-
skytnutí služeb eGON centra dle zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích a pověřilo staros-
tu města podpisem všech smluv, které bu-
dou takto uzavírány.
Na základě zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizova-
né konverzi dokumentů vznikají obcím 
a městům některé nové povinnosti jako 
například zřizovat datové schránky a ko-
munikovat mezi sebou v elektronické po-
době. V této souvislosti bylo město Ná-
chod, jako obec s rozšířenou působností, 
požádáno ministerstvem vnitra o zajiště-
ní některých úkonů a přípravných prací 
pro obce nižšího stupně správního obvo-
du. Jedná se celkem o 35 obcí. Tato spolu-
práce bude zajišťována na základě uvede-
né smlouvy.
Poskytnutí půjčky společnosti 
Lesy města Náchoda, spol. s r. o. 24-0-3

 ZM schválilo poskytnutí půjčky spo-
lečnosti Lesy města Náchoda, spol. s r. o. 
na rekonstrukci lesní cesty k Maliňáku. 
Tato akce bude realizována pouze po za-
jištění příslibu dotace z Programu rozvo-
je venkova.
Smlouvy o poskytnutí dotací 24-0-0

 ZM schválilo smlouvy z rozpočtu měs-
ta Náchoda na rok 2009 pro:
Beránek Náchod, a. s. 
– na kulturní činnost 6 800 000 Kč
Městskou knihovnu Náchod 
– na materiál, energie, služby, mzdy 
4 300 000 Kč
Farní charitu Náchod 
– na sociální služby střediska Sv. Anna 
1 330 000 Kč
OS Cesta – stacionář 
– na provoz, mzdy a organizaci odborné 
péče 350 000 Kč
TV Náchod 
– na materiál, energie, služby, mzdy 
650 000 Kč
Odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva města 20-0-3

 ZM schválilo měsíční odměny neuvolně-
ným členům zastupitelstva města: 
– členům rady ve výši 2550 Kč, 
– předsedům výborů zastupitelstva nebo 
komisí rady ve výši 2350 Kč 
– členům výborů zastupitelstva, komi-
sí rady nebo zvláštního orgánu ve výši 
2010 Kč a členům zastupitelstva ve výši 
870 Kč s účinností od 1. 3. 2009. 
V případě souběhu výkonu několika funk-
cí se neuvolněnému členovi zastupitel-
stva města poskytne měsíční odměna 
podle funkce, za kterou se poskytuje nej-
vyšší odměna.
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TELEGRAFICKY:
 ZM zvolilo s účinností od 1. 3. 2009 

novou členkou rady města Mgr. Věru Vlč-
kovou. 19-0-8

 ZM schválilo darovací smlouvu mezi 
Městem Náchodem a Obcí Dolní Rade-
chová. Předmětem smlouvy je dar ve výši 
40 579 Kč na úhradu změny č. 3 územního 
plánu obce Dolní Radechová, která byla 
vyvolána změnami v souvislosti s připra-
vovaným obchvatem města Náchoda.

Rada města 3. 3. 
Jednání rady města se zúčastnilo šest rad-
ních, později sedm, dva byli omluveni. 
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením dohody 
s paní Andreou Hanušovou na ukončení 
nájemní smlouvy na pronájem restaura-
ce Na Koupališti k 28. 2. 2009. Na základě 
výběrového řízení byl již vybrán nový ná-
jemce od 1. 3. 2009.  6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájem-
ní smlouvy na pronájem části pozemku 
p.č. 486 v k. ú. Běloves. Jedná se o plochu 
skladu v areálu v Bělovsi využívaném jako 
manipulační plocha pro deponii stavební-
ho materiálu a skládku ořezaných větví 
a dřevin. Smlouva se uzavírá se účinnos-
tí od 1. 10. 2006. 5-0-1

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností KA Contracting ČR, 
s. r. o. Břemeno bude zřízeno v souvislos-
ti s rekonstrukcí komunikací v ulicích Ko-
menského a Hálkova. 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatků 
ke všem nájemním smlouvám uzavře-
ným s plátci DPH. Dodatky budou uzavře-
ny s platností od 1. 4. 2009, kdy se město 
Náchod stane plátcem DPH. 6-0-0

 RM uložila vedení města Náchoda jed-
nat s městem Police nad Metují o nákupu 
akcií společnosti VaK Náchod, a. s., které 
město Police n. M. nabízí k odprodeji.  
 6-0-0

 RM pověřila odbor správy majetku a fi -
nancování nákupem potřebné techniky 
na městský hřbitov. 6-0-0
Zateplení objektu čp. 1107 
v Kostelecké ulici 6-0-0

 RM souhlasila s realizací zateplení čp. 
1107 v ulici Kostelecké v Náchodě, který 
je služebním bytem pro potřeby ZŠ Ná-
chod-Plhov.
Rekonstrukce vzduchotechniky 
v krytém plaveckém bazénu 
v Náchodě 6-0-0

 RM souhlasila s výběrem zhotovitele 
a uzavřením smlouvy o dílo se společnos-
tí PIS-PROJEKTSERVIS, spol. s r. o., Jaroměř 
na vypracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci vzduchotechnických jed-
notek, včetně měření a regulace v krytém 
plaveckém bazénu v Náchodě. 
Nákup zařízení na úpravu 
bazénové vody 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením kup-
ní smlouvy se společností LIFETECH, 
s. r. o., Brno na nákup zařízení LifeO-
X®-L30 na úpravu bazénové vody, které 
nahrazuje činnost bývalého ionizátoru.

Rada města 17. 3. 
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven. 
Výroční zprávy příspěvkových 
organizací v oblasti školství 8-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy pří-
spěvkových organizací v oblasti školství - 
ZŠ, Náchod, 1. Máje 365 a ZŠ, Náchod, Pav-
lišovská 55.
ZŠ 1. Máje (Běloves) 
– ředitel Mgr. Libor Zelený
– celkový počet pracovníků – 14, z toho 
pět učitelů ZŠ, dvě vychovatelky školní 
družiny, čtyři správní zaměstnanci ZŠ 
a tři správní zaměstnanci školní jídelny
– kroužky: dopravní, tělovýchovný, vý-
tvarný, kroužek anglického jazyka a vý-
početní techniky
– účast žáků na kulturních představeních 
v domovech důchodců a MŠ, dětský kar-
neval, Loučení s létem, drakiáda, výlety, 
spolupráce s BESIPEM na dopravním hřišti
ZŠ Pavlišovská (Babí) – ředitelka Mgr. Zu-
zana Hoffmannová
– celkový počet pracovníků – 7, z toho tři 
učitelky a dvě vychovatelky 
– malotřídní škola v okrajové části měs-
ta s pěti postupnými ročníky ve třech 
třídách, spojení dětí v jednotlivých roč-
nících je určeno počtem dětí, upřednost-
ňován je samostatný 1. ročník
– kroužky: anglického jazyka, taneční, 
Chytrá hlava, dramatický, dovedných ru-
kou, kroužek hry na fl étnu, práce na PC, 
náprava čtení a psaní, náprava řeči
Přidělení nadačních příspěvků (grantů) 
na kulturu a sport – I. kolo 8-0-0

 RM vzala na vědomí přidělení nadač-
ních příspěvků (grantů) v oblasti kultury 
a sportu pro I. kolo 2009. Celkový objem 
nadačních příspěvků předělených v prv-
ním kole činí 344 tis. Kč. Podrobnosti 
o přidělených grantech najdete na www.
mestonachod.cz.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením dodat-
ku k nájemní smlouvě na pronájem čás-
ti pozemku p.č. 1603/1 o výměře 18 m² 
pro umístění montované plechové gará-
že v ulici Neumanova. Dodatkem se mění 
platnost smlouvy z doby určité na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhů-
tou. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smluv 
o zřízení věcných břemen se společnos-
tí VaK Náchod, a. s. Břemena budou zří-
zena na pozemcích města p. č. 336/1, 
336/2 a 344/1 v ulici Na Rachtě, na po-
zemcích města p. č. 38/1, 84/7, 84/9, 88 
a 427/2 v ulici Českých Bratří a p. č. 643/1, 
648, 650/12, 653/2, 671/2, 1983/1 a 1985/1 
v ulicích Slunečná, Blažkova, Brožíko-

va a Na Přadýnku. Zřízení věcných bře-
men souvisí s výstavbou kanalizační sítě 
v uvedených lokalitách.  8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smluv 
o smlouvách budoucích o zřízení věcné-
ho břemene se společností Telefónica O

2 
Czech Republic, a. s. Břemena spočívající 
v uložení vedení veřejné komunikační sítě 
budou zřízena na pozemcích města v uli-
ci Bratří Šafářů a Prodloužené. 8-0-0
Rodinné domy U Vodojemu 
– příprava území  8-0-0

 RM souhlasila s předloženým návrhem 
přípravy území pro výstavbu rodinných 
domků v lokalitě U Vodojemu.
Město Náchod zajistí realizaci výstavby 
komunikace, chodníku a veřejného osvět-
lení v souladu s harmonogramem postu-
pu výstavby rodinných domů soukromým 
investorem.
Schválení zhotovitele stavby 
„Dětské hřiště Babí“ 8-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na zhotovení stavby „Dětské hřiště 
Babí“ a uzavření smlouvy o dílo s ucha-
zečem na 1. místě – B plus P spol., s r. o., 
Červený Kostelec. Akce bude řešit výstav-
bu nového dětského hřiště Babí v areá-
lu místního hřiště, které bude využíváno 
místními občany s dětmi a školou.
MěSSS Marie 
– příjem digitálního vysílání 8-0-0

 RM souhlasila s realizací záměru mon-
táže digitálního satelitního systému pro 
MěSSS Marie a s objednáním montáže 
u společnosti Telkabel CR, s. r. o., Náchod.
Digitalizace inženýrských 
sítí městského rozhlasu 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na zpracování digitalizace městské-
ho rozhlasu s fi rmou Geodézie Náchod, 
s. r. o., Náchod.
Stavební úpravy komunikace 
ul. Komenského v Náchodě I. etapa 2009 
– výběr zhotovitele 8-0-0

 RM schválila podmínky pro zadání této 
veřejné zakázky a uzavření mandátní 
smlouvy na její organizaci s ing. Tomkem, 
Malé Svatoňovice. Podrobné informace 
o plánovaných úpravách jsou zveřejněny 
na www.mestonachod.cz.

Jako každý rok, tak i letos bude pro-
bíhat jarní a podzimní úklid, na který 
město Náchod poskytuje zdarma vel-
koobjemové kontejnery k odvozu vy-
hrabaného smetí a listí. 

(Nejsou určeny na velkoobjemový 
odpad z domácností! K odložení toho-
to odpadu slouží sběrný dvůr TS). Kon-
tejner je možno objednat telefonicky 
u p. Horníkové – tel. č. 491 405 240 
a termín přistavení kontejneru dohod-
nout s p. Tilgem z Technických služeb 
Náchod, s. r. o., tel. 731 151 729. 

Gabriela Horníková

Jarní úklid
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  Kronika

V lednu se narodili:
Dodatek k lednu:
 2. 1.  Karolína Procházková

V únoru se narodili:
 4. 2.    Michal Svoboda
 5. 2.    Marie Vlachová 
 8. 2.    Andrej Cibrik

 10. 2. Karolína Vejsová
 11. 2.  Daniel Žďára
 12. 2.  Miroslav Svatek
 14. 2.  Martin Kuru
 20. 2.  Tereza Vostřesová
 21. 2.  Andrea Patzenhauerová
 21. 2.  Tomáš Jirásek
 25. 2.  Veronika Marinaiová
 26. 2.  Jakub Hrudík
 27. 2.  Radek Havel

foto Vl. Balcar

paní Libuši Kršiakové, 
která se 1. března doži-
la krásných devadesáti 
let! Narodila se ve Vy-
sokém Mýtě, ale větši-
nu svého života prožila 
v Náchodě. Díky otco-
vě slovenskému půvo-

du strávila rané mládí na Slovensku, kam 
se vždy ráda vracívá. V Náchodě vycho-
dila měšťanskou školu, v Jaroměři peda-
gogické gymnázium. Během 2. světové 
války dokonce vyučovala československé-
mu náboženství. Poté absolvovala v Pra-
ze učitelský kurz a od roku 1948 působila 
jako učitelka mateřské školy v Náchodě- 
-Bražci až do svého odchodu do důchodu 

v roce 1980! Byla učitelkou mnoha gene-
rací ve „své mateřince“.

Až do vysokého věku si paní Kršiaková 
zachovává dobrou kondici, možná i pro-
to, že se od mládí věnovala pohybu, mezi 
její záliby patří sportování, turistika, byla 
členkou známého náchodského taneční-
ho souboru Maru Malé, cvičila v Sokole 
ve Starém Městě. Po dlouhá léta se účast-
nila zájezdů pořádaných Exodem, učitel-
skou exkurzně vzdělávací základnou, ces-
tování po naší zemi a i do daleké ciziny ji 
vždy lákalo. Také kultura zaujímá čestné 
místo v životě paní Kršiakové, potkává-
me ji na většině kulturních akcí ve městě, 
je členkou výboru Komorní hudby, ráda 
a dobře fotografuje, hraje na klavír – pře-
devším svého oblíbeného Chopina.

Jubilantce přejeme dobré zdraví a na-
dále vitální zájem o náchodské dění.

Blahopřejeme

Snad každý zachytil propagační kam-
paň společnosti Celé Česko čte dětem, 
o. p. s., která probíhá v tisku, ale i v tele-
vizi. Čtěme dětem 20 minut denně. Kaž-
dý den! Nabádají nás plakáty ve školách, 
školkách, knihkupectvích, knihovnách, 
ale i dalších zařízeních.

Projekt je na rozdíl od jiných projek-
tů zaměřených na podporu dětské četby 
určen hlavně rodičům, vznikl proto, aby 
si společnost uvědomila, že pravidelné 
předčítání má pro emocionální vývoj dí-
těte a formování jeho návyku číst si i v do-
spělosti obrovský význam. Čtenářem se 
totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme uká-
zat cestu. Vědci i pedagogové a další od-
borní pracovníci se shodují jednoznačně 
na tom, že pravidelné předčítání učí děti 
myšlení, rozvíjí slovní zásobu, jazyk, pa-
měť, obrazotvornost, přináší mu mnoho 
nových poznatků a nepostradatelných 
vzorů morálního chování. Tím, že mu bu-
deme předčítat, stane se čtení návykem, 
který bude dítěti prospěšný v budoucím 
životě. Práce s knihou a psaným textem 
pro ně bude samozřejmostí a tím si uleh-
čí i cestu studentským životem.

Členové o. s. Náchodská Prima sezóna 
budou číst dětem při veřejných čteních, 
která se budou konat na nejrůznějších 

Celé Česko čte dětem místech v Náchodě – v Městské knihov-
ně budeme číst Františka Nepila, a to 
28. 4. od 15 hodin v dětském oddělení. 
Další čtení budeme pořádat v Klubu SUN 
– Hopsáček, v Klubu Pranýř ve Staré rad-
nici. O těchto akcích budete informová-
ni buď v lokálním tisku, na výlepových 
plochách nebo přímo na příslušných mís-
tech, kde bude čtení probíhat. Zváni jsou 
děti i rodiče.

Do projektu se zapojilo také mnoho 
škol a školek z celého Náchodska. Zde čtou 
dětem převážně paní učitelky, vychova-
telky, páni učitelé, starší spolužáci. Všem 
za tuto aktivitu děkujeme.

Více informací a náměty na knížky pro 
děti najdete na www.celeceskoctedetem.
cz. Těšíme se s Vámi na setkání nad kníž-
kami!

Petra Němcová, Lucie Peterková, 
Tomáš Peterka a mnozí další…

V dubnu odchází do důchodu paní Magda 
Havlíčková, zaměstnankyně odboru škol-
ství, kultury, sportu a cestovního ruchu 
MěÚ v Náchodě, jejíž pracovní náplní bylo 
kromě jiného školní stravování. 

Pro celý správní obvod zajišťovala vzdě-
lávání a školení v této oblasti, svědomitě 
se starala, aby ve školních jídelnách bylo 
vše v pořádku, poradila, jak vyhovět hygi-
enickým normám, prosazovala a bojova-
la za uznání náročné práce na těchto pra-
covištích. Kdykoliv byla ochotna pomoci 
radou či osobní návštěvou hledat přijatel-
ná řešení. Svým přímým a vlídným přístu-
pem nám byla ve všem nápomocna i nad 
rámec svých povinností. 

Za všechny pracovnice školního stra-
vování bych jí chtěla poděkovat a popřát 
v další životní etapě pevné zdraví, žádné 
starosti a spoustu hezkých chvil.        MP

Poděkování

Celé Česko čte dětem
KDY:  28. dubna 2009
V KOLIK: 15 hodin
KDO:  Lucie Peterková
KDE:  Městská knihovna 
 Náchod 
 Oddělení pro děti

Srdečně zve
Městská knihovna Náchod, o. p. s.

a

w w w.celeceskoctedetem.cz

 Do Ústředního kola soutěží MŠMT po-
stoupil ve hře na trubku Dmytro Mish-
chuk, žák p. uč. Přibyla, a ve hře na sa-
xofon Markéta Kubová, žákyně p. uč. 
Adamcové. Kromě těchto postupů jsme  
v krajském kole ještě získali  4x první mís-
to a 1x místo druhé.

Za tyto vynikající výsledky patří podě-
kování žákům, ale i jejich učitelům.    Mat.

Úspěchy žáků ZUŠ

ZUŠ J. Falty v Náchodě pořádá 
dne 28. 4. 2009 v 16.00 hod.
„Koncert pro budoucí žáky 
a jejich rodiče“

Seznámíme Vás se širokou škálou hu-
debních nástrojů, které se na škole vyu-
čují, a představíme ukázky z klasického, 
ale i moderního tance.       Mat.

Pozvánka
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Zápis dětí do náchodských MŠ 
pro školní rok 2009/10
se uskuteční ve dnech 
27. dubna až 7. května 2009 
v době od 12.00 do 13.00 hod.

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

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

Zápis do MŠ

Základní škola Náchod-Plhov zve všechny žačky a žáky 4. tříd základní školy (bu-
doucí páťáky), kteří rádi sportují, kteří mají rádi pohyb; dívky a chlapce, kteří ve škol-
ním roce 2009/2010 budou žáky 2. stupně základní školy.

Vyberte si ZŠ Náchod-Plhov a využijte všeho, co nabízí v oblasti vzdělávání, sportu, 
individuálního přístupu k žákům.

5. třídy – rozšířená výuka tělesné výchovy
 – 4 hodiny tělesné výchovy, 1 hodina plavání 
 – podzimní tréninkové soustředění
 – zimní lyžařský kurz
 – výuka, ve které mají své místo vzdělávání, sport, výchovy, projekty…

6.–9. třídy – rozšířená výuka tělesné výchovy
 – 5 hodin tělesné výchovy
 – podzimní tréninkové soustředění
 – zimní lyžařský kurz
 – vynikající podmínky pro veškerou školní práci

Motorické testy do sportovní třídy se konají v úterý 21. 4. 2009 v 8.00 hodin v ZŠ Ná-
chod-Plhov.
Pro přijetí do sportovní třídy je třeba:
 – vyplnit přihlášku, poslat ji do ZŠ Náchod-Plhov
 – absolvovat motorické testy 

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

Třídy s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy – ZŠ Náchod-Plhov

Jsme žáčci teprve prvních tříd, ale 
osud ptáčků a zvířátek v zimě nám není 
lhostejný. V hodinách prvouky jsme si 
vyprávěli o významu krmelce i krmítek, 
ale nezůstalo jen u teorie. Na okně u kaž-
dé ze tříd máme umístěné krmítko, kam 
pravidelně sypeme semínka. Odměnou 
nám je čilý ruch za oknem. Ptáčků při-
létá mnoho, můžeme si prohlédnout sý-
korky, stehlíky, červenky, zvonky, hýla 
i kosa.

Když se přiblížilo naše první vysvědče-
ní, připravili jsme pro zvěř sušený chléb, 
jablka, kaštany a vydali se v chladném 
počasí ke krmelci. Cesta to byla namáha-
vá, ale výsledek stál za to. Po našem od-
chodu byl krmelec pod hotelem Vyhlídka 
plný zásob a zvířátka mohla přijít a po-
chutnat si.

Po jarních prázdninách nás čekalo dal-
ší překvapení. Přišel mezi nás pan Šafrá-
nek, který se ve svém volném čase věnu-
je myslivosti. Připravil pro nás poutavé 
vyprávění o životě zvěře v lese a práci 
myslivců. Nechyběla ani ukázka mysli-
veckého vybavení a lovecké trofeje. Moc 
mu děkujeme za jeho čas, věnovaný nám, 
malým školákům a těšíme se, že se brzy 
uvidíme znovu. A to nejlépe při vycház-
ce do lesa, kde nám představí své dva po-
mocníky – lovecké psy.    

1.A + 1.B ZŠ T. G. M. Náchod 

Na naší škole 
na zvířátka 
a ptáčky přes zimu 
nezapomínáme

I v letošním školním roce pracuje na ZŠ 
TGM klub Správných děvčat. Počet jeho 
členek se již rozrostl na úctyhodných 36, 
a proto se musel kroužek rozdělit do tří 
dnů.

Ve dnech 20.–22. ledna si však děvča-
ta ke své práci přizvala také rodiče. Při-
šly především maminky, ale nechyběli ani 
tatínci a babičky. Na programu totiž byla 
novinka, která vyžadovala zručné prstíky. 
Pletení košíků z papíru. Paní vychovatelka 
měla vše pečlivě nachystáno (dna pro ko-
šíky, papírové ruličky, barvy, …), vysvět-
lila postup, ale plést už musel každý sám. 
Jen pro zajímavost – papírových ruliček se 
spotřebovalo téměř tisíc kusů! Díla se po-
vedla náramně, posuďte na fotografi ích.

Všechna tři odpoledne se moc líbila, 
užilo si jich celkem 33 děvčat a 27 rodin-

Tvořeníčko s rodiči na ZŠ T. G. M.
ných příslušníků. Ti nejenže holčičkám 
pomohli, ale určitě také přispěli k posíle-
ní rodinné soudržnosti.

Touto akcí však nic neskončilo, naopak 
se roztočilo kolo pletařské vášně a den-
ně se dvě až tři holčičky v družině věnují 
košíčkům. V době lyžařského výcviku do-
konce přišly namísto dětí do kroužku ma-
minky, aby se naučily dalším technikám, 
např. pletení věnečků. 

Tato velká poptávka nakonec paní vy-
chovatelku inspirovala k odpoledním se-
minářům pro dospělé. V březnu tedy 
uspořádala dvě taková odpoledne pro ve-
řejnost, kterých se zúčastnilo na dvacet 
osob. To už ale v portfoliu výrobků nebyly 
jen košíky všech možných tvarů, ale také 
věnečky a velikonoční slepičky.

Simona Gajdošová, DiS.
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Dubnová výročí

foto Vl. Balcar

V době třicetileté války vtrhla v dub-
nu 1639 do Čech švédská vojska, která 
pak v červenci oblehla i Náchod. Na jaře 
1911 započalo bourání Beránku a sou-
sedního hotelu Letzel, aby vznikl pro-
stor pro nový Beránek s divadelním sá-
lem. V roce 1913 byla dána do provozu 
restaurace, prostory divadla byly dokon-
čeny na počátku roku 1914 a 26. 4. 1914, 
tedy před 95 lety, bylo městské divadlo 
slavnostně otevřeno dopoledním ma-
tiné, večer pak sehráli zdejší ochotní-
ci Jiráskovu hru Jan Žižka. V titulní roli 
hostoval nejslavnější český herec Edu-
ard Vojan. Díky prozíravosti tehdejších 
radních má Náchod jeden z nejkrás-
nějších sálů našeho kraje. Před 70 lety, 
na samém začátku protektorátu, se ná-
chodští ochotníci výběrem repertoáru 
snažili povzbudit tehdy nevalnou nála-
du obyvatelstva. Dne 29. 4. 1939 hráli 
Vrchlického Noc na Karlštejně.

Před 240 lety, 11. 4. 1769, se v Dobruš-
ce narodil František Vladislav Hek, 
podle nějž vytvořil Alois Jirásek titul-
ní postavu svého pětidílného obrazu 
českého národního obrození F. L. Věk. 
Dne 28. dubna 1824 se v Náchodě na-
rodil Hynek Řehák, učitel, varhaník, 
sbormistr i příležitostný hudební skla-
datel. Před sto lety, 13. 4. 1909, zemřel 
básník a dělnický předák Josef Krapka–
Náchodský, rodák z Pavlišova. Před 70 
lety, 7. 4. 1939, zemřel malíř Karel Špil-
lar, který spolu se svým bratrem Jaro-
slavem vytvořil šest fresek na budově 
tehdejší Občanské záložny (pozdější vo-
jenské správy). Pět let po něm 11. 4. 1944 
zemřel sochař Čeněk Vosmík, tvůrce so-
chy rytíře Hrona na nároží radnice. Před 
50 lety, 4. 4. 1959, zemřel architekt Ota-
kar Novotný, který projektoval mj. bu-
dovu dnešní knihovny na Kamenici. Na 
19. 4. připadá už třicáté páté výro-
čí úmrtí profesora zdejšího gymnázia 
Vladimíra Berana, průkopníka literár-
ně zaměřené turistiky. Nedožité 80. na-
rozeniny spisovatele Miroslava Ivano-
va, rodáka z Josefova, připadají na 10. 4., 
spisovatel Milan Kundera se osmdesát-
ky dožívá 1. 4. V sobotu 4. 4. oslaví pět-
asedmdesátku biolog a chemik našeho 
gymnázia Radomil Dostál, v současné 
době předseda pěveckého sboru Hron. 

Nakonec připomínáme, že před 55 
lety, dne 30. 4. 1954, byly pod tlakem 
světového veřejného mínění zrušeny 
Pomocné technické prapory – Vojen-
ské tábory nucených prací. Prošlo jimi 
za pět let jejich existence několik desítek 
tisíc většinou mladých lidí, z našeho ně-
kdejšího okresu na dvě stě „politicky ne-
spolehlivých“. Toto označení pozname-
nalo jejich existenci, šlo s nimi po celý 
další život.    (AF)

S jistým zpožděním vyšel sborník 
k poctě PhDr. Marty Bečkové, CSc., ná-
chodské rodačky, v roce 2004 jmenované 
čestnou občankou našeho města. Sborník 
s titulem Mezi Baltem a Uhrami (vydal Fi-
lozofi cký ústav AV ČR) uvádí stať Vladimí-
ra Urbánka Marta Bečková – komenioložka 
a badatelka o dějinách česko-polských kul-
turních styků, seznamující s jejím celoži-
votním dílem. Knížka obsahuje dvanáct 
studií a esejí badatelů nejen od nás, ale 
i z Kanady, Polska, Maďarska, Německa 

Sborník k poctě Marty Bečkové
a Nizozemí, vztahujících se k okruhu ná-
mětů uvedených v podtitulu sborníku Ko-
menský, Jednota bratrská a svět středoevrop-
ského protestantismu. Autory jsou vesměs 
kolegové a přátelé oslavenkyně. Ve dru-
hé části sborníku je edice několika málo 
známých textů Komenského, např. jeho 
„děkovné provolání ... Nejjasnějšímu krá-
li Švédů Karlu Gustavovi“. Sborník doklá-
dá vskutku mezinárodní význam dr. Beč-
kové v této vědecké oblasti. 

(AF)

Město Náchod vydalo na přelomu loň-
ského a letošního roku trojici průvodců, 
které jsou zájemcům k dispozici v infor-
mačních centrech. Náchodem po histo-
rických památkách nás provází Jan Čí-
žek, Náchodem Josefa Škvoreckého Aleš 

Trojice náchodských průvodců
Fetters a Ladislav Hladký Muzejní expo-
zicí Dějiny Náchoda a Náchodska. Průvod-
ce mají jednotnou úpravu, obsahují vedle 
textu i fotografi ckou a obrazovou doku-
mentaci a mapku. Vyšly nejen ve verzi čes-
ké, ale i polské a anglické, s fi nanční spo-
luúčastí Euroregionu Glacensis. 

Po krásném a úspěšném koncertu Fil-
harmonie Hradec Králové v březnu le-
tošního roku vystoupí na závěr koncert-
ní sezony ve středu 15. dubna v 19 hodin 
v náchodském divadle Dr. Josefa Čížka 
opět Hradecká fi lharmonie se svým šéfdi-
rigentem Ondřejem Kukalem. Sólistou ve-
čera bude tentokrát koncertní mistr České 
fi lharmonie Miroslav Vilímec, který před-
nese Houslový koncert č. 5 A dur Wolfgan-
ga Amadea Mozarta. 

Koncert zahájí Suita A dur Antonína 
Dvořáka a po přestávce zazní Symfonie 
č. 1. Bohuslava Martinů.

Houslový koncert A dur přednesl Miro-
slav Vilímec v loňském roce s Českou fi l-
harmonií za řízení Zdeňka Mácala. Vedle 

Filharmonie Hradec Králové
uzavře 83. koncertní sezonu 
Komorní hudby Náchod

své činnosti v České fi lharmonii působí 
jako sólista s dalšími našimi i zahraniční-
mi orchestry a jako houslista spolupracuje 
s řadou vynikajících klavíristů, spolupra-
coval s klavíristou Alfredem Holečkem, 
ale i s Rafaelem Kubelíkem. Založil Společ-
nost Jana Kubelíka a jako její předseda pe-
čuje o odkaz slavných českých houslistů. 

Abonentům a návštěvníkům koncertů 
vážné hudby, pořádaných naším Kruhem 
přátel hudby, děkujeme za zájem a zveme 
všechny na závěrečný koncert a na příští 
koncerty 84. koncertní sezony, kterou za-
hájíme po letních prázdninách v září le-
tošního roku.

Ing. Jindřich Bradna, 
Komorní hudba Náchod
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4. Palackého ulice a Kamenice (část IV) 

Náchodské hostince, hotely a vinárny

Stará legendární hospoda Na Kutlofě, zvaná také krátce Ku-
tlof, která stávala těsně u Horské brány, se dostala díky Aloi-
si Jiráskovi dokonce i do literatury. Původní přízemní rou-

benou chalupu během 19. století přestavěl měšťan Jan Dressler 
do podoby dvoupatrového zděného domu. Hospoda, později pod-
le nového majitele přejmenována na Turkovu restauraci, byla 
na rohu v přízemí. Měla ještě jednu zvláštnost. Ve výklenku hned 
vedle vchodu byla umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, kte-
rá původně stála na můstku přes Podbuční potok. Začátkem tři-
cátých let 20. století byl dům zbořen a na jeho místě postaven 
nový. I zde se provozovalo pohostinství, ze setrvačnosti stále 
nazývané Na Kutlofě. Restaurace byla později změněna na bu-
fet a dnes je zde prodejna Skaličan.

Na druhé straně ulice o něco blíž k náměstí byl hostinec Au-
gustina Taufmanna, starého Sokola, jak se sám uváděl v inzerá-
tech. Kromě Sokolů si ho oblíbili také studenti a náchodští Mla-
dočeši, a protože se zde vášnivě diskutovalo o celostátní i místní 
politice, získal podnik jméno V Parlamentě. Naposledy se zde če-
povalo 3. března 1913 a poté byl dům přestavěn. Tradiční název 
se však znovu objevil ve štítě fasády průčelí, ale již jen jako při-
pomínka původní hospody.

V nároží Palackého ulice a Karlova náměstí byl v roce 1905 
vybudován honosný Grand Hôtel v secesním stylu, který nabí-
zel elegantní restauraci a kavárnu a dvacet pokojů k ubytování. 
Pravděpodobně byl však na místní poměry honosný až příliš, 
protože už roku 1914 objekt koupila Živnostenská banka a zřídi-
la v něm svoji fi liálku. Banka (ČSOB) v něm ostatně sídlí dodnes.

Weymanova hospoda (možno psát i Vejmanova) bývala svého 
času jednou z nejoblíbenějších. Původně zřízena v bývalé ratej-
ně starého Krucemburského dvorce na samém konci Kamenice, 
později přestěhována do sousedního domu patřícího stejnému 
majiteli. Pravidelně se zde scházeli starší obce, aby poklábosi-
li nebo si zahráli kulečník či karty. A nevadilo jim, že se kromě 
náchodského piva nic jiného nečepovalo ani se nevařilo. V osm-
desátých letech 19. století sem chodili hrát kuželky také místní 
učitelé v čele s inspektorem J. K. Hrašem a podle svědectví kro-
nikáře, který si současně povzdechl, že „bylo tehdy víc soused-
ské upřímnosti“, se pro podnik ujalo jméno „dobrá díra“.

Dnešní exkurzi po náchodských hospodách zakončíme v Ita-
lii. Tedy jen obrazně. Původně malou přízemní hospodu založil 
v 19. století jistý Vintera, který předtím vojákoval v Itálii. Od-
tud si do Náchoda přivedl temperamentní manželku. V hostin-
ci kromě její italštiny hovořili stejným jazykem v letech 1873
–1875 i dělníci, kteří pracovali na stavbě železnice, a název Ita-
lie byl dvojnásobně zpečetěn. Udržel se i po přestavbě na jedno-
poschoďový hotel roku 1886, stejně tak i po přístavbě druhého 
patra v roce 1928, kdy dům získal svoji dnešní podobu. Tento ho-
tel s výhodnou polohou blízko nádraží měl svého času největší 
ubytovací kapacitu ve městě (80 lůžek) a mimo jiné se v něm čas-
to scházeli členové místního Sportovního klubu, kteří zde měli 
svoji klubovnu a kancelář. Proslulé bývaly jejich klubové večír-
ky. Ve druhé polovině 20. století byl hotel zrušen a sídlilo zde ře-
ditelství RaJ, o něco déle zůstala v provozu restaurace. Dnes bý-
valou slávu připomíná už jen to jméno.   Mgr. Lydia Baštecká  
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  Domov pro seniory Marie v Náchodě
Bartoňově ulici číslo 1998

Je zařízením rodinného typu sloužící seniorům, kteří vzhle-
dem k věku, zdravotnímu stavu či sociální situaci potřebují po-
moc druhých lidí k tomu, aby mohli žít důstojným, samostat-
ným, aktivním a společenským životem. Domov pro seniory 
Marie nabízí trvalé ubytování v samostatných bytech vybave-
ných vlastním nábytkem uživatelů. V Domově je možné ubyto-
vání ve 44 bytech pro jednotlivce a v sedmi pro páry.
Okruhy osob, kterým je péče určena

Zařízení poskytuje služby seniorům, kteří dovršili věk při-
znání starobního důchodu a mají sníženou schopnost zajistit 
si osobní péči, kontakt se společností a veřejnými instituce-
mi i kontakt s vlastní rodinou a potřebují pomoc druhé osoby 
v denních i nočních hodinách. Neposkytuje péči lidem s potře-
bou osobní asistence a trvalého dohledu. Neposkytuje péči oso-
bám, které vyžadují specializovanou péči v domovech zvláštního 
určení (např. při Alzheimerově chorobě, různých typech závis-
lostí, při stavech ohrožujících sebe nebo okolí, při onemocněních 
spojených se sklonem k útěkům a při kombinovaném smyslovém 
postižení sluchu a zraku – hluchoslepí) a lidem s potřebou ne-
přetržité péče ve zdravotnickém zařízení.
Jak o službu požádat

Je nutné vyplnit žádost o umístění, kterou získáte přímo 
na MěSSS Marie nebo internetových stránkách www.messs-na.
cz nebo na Městském úřadu v Náchodě, odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví. Vyplněnou žádost můžete zaslat nebo osobně 
doručit Městské středisko sociálních služeb Marie, Náchod, Bar-
toňova 1998. Žádost bude projednána podle stanovených pravi-
del v Sociální komisi při Městském úřadu v Náchodě a schválena 
radou města. Vaše případné dotazy zodpoví sociální pracovni-
ce, Domov pro seniory Marie, Bartoňova 1998, Náchod, telefon 
491 423 478, 736 490 344.

  Nájemní bydlení
v Domech zvláštního určení Harmonie I, II
Rybářská 1810/1819, Náchod

Je určeno seniorům a zdravotně postiženým, kteří potřebu-
jí pomoc terénní pečovatelské služby. Tato služba je poskytová-
na za úhradu dle individuálních požadavků uživatelů v souladu 
s vyhl. č. 505/2006 Sb.
Jak o nájemní byt požádat?

Je nutné vyplnit žádost, kterou získáte přímo v Harmonii nebo 
na internetových stránkách www.messs-na.cz nebo na Měst-
ském úřadu v Náchodě, odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
a můžete ji zaslat nebo osobně doručit sociální pracovnici Pečo-
vatelské služby, Rybářská 1810, Náchod.
Telefon: 491 427 747, 731 653 289.

Přidělení nájemního bytu v domě zvláštního určení schvalu-
je Rada města Náchoda na základě projednání a doporučení So-
ciální komise jmenované Radou města Náchoda.

  Terénní pečovatelská služba
Rybářská 1810, Náchod

Pečovatelská služba umožňuje seniorům po ztrátě soběstač-
nosti prožít důstojné a spokojené stáří, poskytnout pomoc, pod-
poru a aktivizaci v přirozeném domácím prostředí za pomoci pe-
čovatelské služby a rodiny.

Cílem Pečovatelské služby je poskytnout službu za úhradu dle 
individuálních požadavků uživatelů, tak aby si mohli zajistit své 
životní potřeby při zachování vlastního soukromí.
Cílová skupina

Senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobní-
ho důchodu a zdravotně postižení občané a chtějí zůstat ve vlast-
ním domácím prostředí. Rodinám, ve kterých se narodily součas-
ně tři nebo více dětí, bude pečovatelská služba též poskytována.
Kde ji najdete
Rybářská 1810 (bývalý Penzion Harmonie), Náchod

Terénní pečovatelská služba je sociální služba poskytovaná 
v domácnosti uživatele 7 dní v týdnu od 6.00 hodin do 22.00 ho-
din. Pečovatelská služba provádí pečovatelské úkony, kterými se 
snaží naplňovat osobní cíle a potřeby uživatelů. Péče je provádě-
na tak, aby byla pro uživatele bezpečná a odborná. Kapacita Pe-
čovatelské služby je 260 uživatelů.
Telefon: 491 426 539, 491 427 747, 736 490 332
Jak o službu požádat

V sídle Pečovatelské služby nebo přes telefon. Pracovnice Pe-
čovatelské služby Vás navštíví v domácnosti, kde s Vámi vyplní 
jednoduchou žádost o poskytnutí terénní pečovatelské služby. 
Bude Vás informovat o způsobu úhrady za poskytované služby. 
Poučí Vás také o právech uživatele (jak je uplatňovat, jak si pří-
padně stěžovat). Jednání může být přítomen Váš rodinný přísluš-
ník, známí, sousedé.

V případě, že potřebujete zdravotní a ošetřovatelské úkony, 
kontaktujte:
Charitní ošetřovatelská služba, Denisovo nábřeží 665 (bývalá 
poliklinika). Vrchní sestra Václava Němcová, telefon: 491 424 166, 
mobil: 603 831 064.

  Odlehčovací služba
Domov pro seniory Marie, Bartoňova 1998, Náchod, Tato služ-

ba umožňuje rodinným příslušníkům nebo jiným osobám, které 
pečují o seniory v jejich domácím prostředím, aby si mohli vy-
řídit své nutné záležitosti a zregenerovat své síly v klidu s dob-
rým pocitem, že je o jejich blízké profesionálně postaráno. Služba 
vytváří zázemí pro krátkodobý pobyt seniora mimo svou rodi-
nu v případě, že si to rodinná situace vyžaduje. Délka pobytu se 
řídí potřebou pečující osoby, může být však maximálně tři mě-
síce. K dispozici máme celkem čtyři lůžka pro tento typ služby.
Komu je určena?

Seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání sta-
robního důchodu a jsou odkázáni na péči druhé osoby. Jejich 
zdravotní stav však nevyžaduje léčení ve zdravotnickém zaří-
zení a netrpí chorobou, která narušuje soužití a vylučuje pobyt 
v samostatném pokoji bez trvalého dohledu.
Jak se o službu hlásit?

Žadatel o službu musí vyplnit žádost a vyjádření lékaře. Je 
u něj rovněž provedeno sociální šetření. Na základě těchto zjiš-
tění je rozhodnuto o přijetí v komisi při Domově pro seniory Ma-
rie. Žádost musí být doručena nejpozději tři týdny před požado-
vaným nástupem na odlehčovací službu, aby bylo možno provést 
veškeré potřebné úkony. Vaše případné dotazy zodpoví pracov-
nice, telefon: 491 423 478, 736 490 344.

Sociální služby poskytované Městem Náchod – I. část
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Sbor dobrovolných hasičů z Náchoda udržuje už dlouhá léta 
přátelství se svými hasičskými protějšky – stražaky v polské 
Czermné. Otevřené hranice umožňují nejen pomáhat kolegům 
u požárů v příhraničí, ale přejí i organizování různých přátel-
ských setkání. Příhraniční spolupráce, tedy jednotlivé konkrétní 
projekty této spolupráce, nachází podporu i ve formě dotačních 
prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, v tomto pří-
padě pro euroregion Glacensis.

Jedno z takových setkání se uskutečnilo v sobotu 28. února 
v Kudowě-Czermné. Místní dobrovolní hasiči zde zorganizovali 
Mezinárodní utkání hasičů ve stolním tenise. Jednalo se o jeho 
již třetí ročník, místo konání se každým rokem posouvá o jeden 
zúčastněný sbor dál. Ve vyřazovací soutěži dvojic se bojovalo 
o putovní pohár. Loni i předloni jej do svého držení získali ha-
siči z Polska, letos pohár poprvé překročil hranice a díky Janu 
Černému zamířil do Náchoda. A i když druhou příčku v jednot-
livcích obsadil místní Andrzej Pytlak, za družstva si pomyslné 
stříbro odvezli hasiči z Hronova.

Důležitější než výsledky utkání však byla pohodová atmosféra 
vzájemného setkání, které zcela určitě nebylo poslední.              (EČ)

Hasiči nejen o hasičině

  Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Hospic Anež-
ky České srdečně zve všechny ochotné a šikovné děti, mlá-
dež i dospělé k účasti v soutěži „Šikovné ruce pro hospic 
2009“ o nejlepší vlastnoručně vyrobený výrobek věnova-
ný pro hospic.

   Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích (1. kat. děti do 
9 let, 2. kat. děti od 10 do 18 let, 3. kat. dospělí). Na výro-
bek, prosíme, nalepte štítek se jménem a příjmením, byd-
lištěm včetně PSČ, případně s tel. spojením, kategorií a pro-
dejní cenou (v obvyklé cenové výši). Správně vyplněný štítek 
velmi usnadní registraci a umožní včasné pozvání na slav-
nostní vernisáž! 

   Výrobky mohou být předávány do 25. září 2009 buď osob-
ně, nebo prostřednictvím pošty do střediska Háčko!, Manže-
lů Burdychových 245, PSČ 549 41 Červený Kostelec. 

   Vernisáž prodejní výstavy, která bude vyvrcholením této 
akce, a vyhlášení vítězů, proběhne opět v předvečer „Světo-
vého dne hospicové a paliativní péče“ 9. října 2009, jehož sou-
částí bude koncert smyčcového orchestru a sólistů. Dvěma 
vítězům z každé kategorie zde bude předána cena. 

   Výtěžek z výstavy bude věnován na provoz rozvoj domácí 
hospicové péče. 

Průběh soutěže můžete sledovat na nově upravených stránkách 
www.hospic.cz.
Děkujeme za stálou přízeň a těšíme se na Vaši účast!

 Ing. Mgr. Miroslav Wajsar 
 ředitel Oblastní charity Červený Kostelec

Kontaktní osoba:
Eva Wagenknechtová, public relations, Hospic Anežky České, wagenknechto-
va@hospic.cz, tel.: 491 610 330; Oblastní charita Červený Kostelec, 9. Května 
1170, 549 41 Červený Kostelec. Akce je součástí veřejné sbírky oznámené Kraj-
skému úřadu v Hradci Králové pod číslem: 13641/VZ/2008, 95 % vstupného bude 
použito na přímou podporu projektu.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci 
s Městským úřadem Náchod
odborem sociálních věcí a zdravotnictví

V Y H L A Š U J E

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční
Péřové vatované přikrývky, polštáře a deky
Knihy
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE
Obnošené boty, svetry
Elektrospotřebiče, ledničky, televize
Nábytek, počítače, jízdní kola, lyže
Dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční
dne: 22. 4. 2009 (středa)
čas: 9.00–17.00 hod.

Místo:  za Okresním soudem v Náchodě 
(samostatná dvougaráž)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se 
nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, 
která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům 
a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu prá-
ce. Více na www.diakoniebroumov.org

OBLASTNÍ CHARITA
ČERVENÝ KOSTELEC

5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 48623814
statutární zástupce: Ing. Miroslav Wajsar, www.hospic.cz

4. ročník soutěže 
„Šikovné ruce pro hospic 2009“

Sbor dobrovolných hasičů Běloves a jeho dětský oddíl Mladých 
hasičů si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na 7. ročník prestiž-
ní soutěže „Memoriál Jirky Beka“.

Tato sportovně-kulturní akce se bude konat v sobotu dne 25. 
dubna mezi 9.–14. hod. na dětském dopravním hřišti v Bělovsi. 
Děti budou soutěžit ve dvou kategoriích – starší a mladší žáci, 
a utkají se ve dvou disciplínách – Požární útok CTIF a Štafeta 
400 m CTIF, dle platných mezinárodních pravidel CTIF. Každo-
ročně se soutěže zúčastní na 25 až 29 devítičlenných družstev. 
Není bez zajímavosti, že tato soutěž je jedinou soutěží tohoto 
typu v okrese Náchod, a je proto součástí celoroční hry Plamen. 
Požární sport se v poslední době stává velmi oblíbeným. Pro-
to také i letos několik sponzorů věnovalo pro mladé bojovníky 
drobné propagační a upomínkové předměty a dárečky. 

Přijďte se podívat a hlavně fandit! Vstup do areálu je zdarma, 
občerstvení bude pro Vás rovněž zajištěno! Běloveské děti se na-
vzdory rozmarům dubnového počasí vloni umístily na 1. místě 
a získaly tak putovní pohár hned v obou soutěžních kategoriích 
najednou. Tedy i letos se běloveský oddíl Mladých hasičů poku-
sí město Náchod v této prestižní soutěži co nejlépe reprezento-
vat. „Hasičství kdo zamiluje, dobré srdce projevuje.“

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

polakjiri@seznam.cz

Pozvánka 
na soutěžní klání kolektivů Mladých hasičů
v soutěži „Memoriál Jirky Beka“ v Bělovsi
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Top 10
 1. Pavla Rousková (viz foto) atletika 313 body
 2. Šárka Jirásková běh na lyžích 224 body
 3.  Martin Cöger plavání 205 bodů
 4.  Kamil Krunka atletika 178 bodů
 5.  Aneta Nyčová plavání 159 bodů
 6.  Jiří Svoboda motocyk. trial 149 bodů
 7. Barbora Krtičková tenis 128 bodů
 8.  Anna Bergerová maž. sport 120 bodů
 9. Jaroslav Holman aut. orient. sout. 117 bodů
 10. SK Nové Město n. Met.   dr. žen – para lukostř. 113 body
Jednotlivci – dospělí 
 1. Jakub Hanuš atletika 100 bodů
 2. Tomáš Koutský cyklistika  97 bodů
 3.   Milan Vlček  atletika 48 bodů
Jednotlivci – mládež
 1. Pavel Janeček plavání 89 bodů
 2. Jan Pavelka plavání 40 bodů
 3.  Josef Matyáš plavání 37 bodů
Družstva – dospělí 
 1. Muži SKK Primátor Náchod  kuželky 107 bodů
 2.  Muži Autoklub Teplice n. Met. aut. orient. sout.   49 bodů
 3.  Ženy Jiskra Jaroměř volejbal 46 bodů
Družstva – mládež
 1.  Dorostenky T. J. ČOS Krčín národní házená    61 bodů
 2.  Juniorky SK Rubena Náchod  mažoret. sport 50 bodů
 3.  Kadetky SK Rubena Náchod volejbal 46 bodů
Trenéři
 1.  Aleš Žďárský atletika 111 bodů
 2. Jana Osobová volejbal 69 bodů
 3. Ctirad Štěpánek národní házená 44 body
Mimořádný výkon
  Vendula Frintová triatlon
  Mgr. Běla Hlaváčková plavání para
  Jiří Libra atletika
  David Línek balónové létání
Pořadí ankety čtenářů Náchodského deníku:
 1.  Aleš Žďárský atletika 76 hlasů
 2.  Tomáš Koutský cyklistika 75 hlasů
 3.  Aneta Nyčová plavání 64 hlasy

O. s. Náchodská Prima sezóna, Město Ná-
chod, KČT Náchod a Klub SUN Hopsáček zvou 
všechny malé i velké na tradiční IV. Čarodějnic-
ké veselí s Primáčkem na Dobrošově.

Na děti i rodiče čeká Čarodějný les – pro-
cházka plná dobrodružství a zábavy, kterou si 
zkrátíte výstup na Dobrošov. Oproti uplynulým 

letům je připravena zcela nová trasa. Startuje se od klubu Hop-
sáček a trasa vede směr Vyhlídka, ranč Lipí až na Dobrošov. Ces-
ta je vhodná i pro rodiče s kočárky!!!

Na Dobrošově pak bude připraven program pro děti, ohní-
ček buřťáček, velká hranice a samozřejmě nezbytné občerstve-
ní. Po skončení programu pro děti bude hrát až do půlnoci sku-
pina NacopakBand. Po ukončení akce bude přistaven autobus 
směr Náchod! 
Program:

  14.00–16.00  Odpolední dílnička v Hopsáčku – možnost vyro-
bit si čarodějné propiety

  16.00–17.00  PRŮBĚŽNÝ START Čarodějné procházky od klu-
bu Hopsáček
Startovné: 10 Kč masky, 20 Kč bez masek a doprovod

  17.00–19.00  Zábavné Čarování – opékání buřtíků, se spous-
tou legrace, které bude zakončeno zapálením hranice

  19.00–24.00 Kapela NacopakBand
Bližší informace již brzy na www.primasezona.cz a na plaká-
tech!!!

   2. 4. čtvrtek –  Pedig – opletáme vajíčka; 16.30 hod.
   5. 4. neděle – Zajíčkovy velikonoce pro nejmenší; 9.30 hod.
   5. 4. neděle – Velikonoční rej ; 15.00 hod.
   6.–9. 4. – PRODEJ  Burza dětských potřeb 

 (2. a 5. 4. – PŘÍJEM do komise)
   17. 4. pátek – Taneční večer s DJ Jungem; 20.00 hod.
   27. 4. pondělí – Čarodějné veselí na dopravním hřišti   

 15.00 hod.
   23. 4. sobota/neděle  

 –  Dámská jízda na kolech již po čtvrté; 9.00 hod.
   14. 5. čtvrtek – Šátkování miminek; 15.00 hod.

Sledujte letáčky, kde budou uveřejněny podrobnější informace.
Na všechny akce je zvána široká veřejnost. Těšíme se na Vás.
Bližší informace na tel. 608 970 406 nebo 604 610 581.

S portovec okresu Náchod 2008
Vyhlášení nejlepších sportovců roku 2008 proběhlo v Měst-

ském divadle Dr. J. Čížka v pátek 20. března. Přinášíme vám vý-
sledky ankety odborníků a čtenářů Náchodského deníku.
Výsledky ankety odborníků (zástupci městských úřadů, spor-
tovních komisí, výkonného výboru regionálního sdružení ČSTV, 
sportovních svazů, trenéři):

Čarodějnice na Dobrošově

Hopsáčkovy akce na jarní dny
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S platností od 1. 2. 2009 Rada měs-
ta Náchoda schválila řadu změn v Pro-
gramu pro podporu životního prostředí, 
jejichž účelem je výraznější podpoření 
zvýšení čistoty ovzduší na území celého 
města včetně jeho okrajových částí. No-
vinkou v programu je rozšíření progra-
mu o podporu změny topných systémů, 
které se týkají náhrady lokálních topi-
del na tuhá paliva plynofi kací nebo připo-
jením k centrálnímu zásobování teplem. 
V místech, kde není možnost připojení 
k těmto energetickým sítím, je možné zís-
kat podporu na vytápění využívající bio-
masu, topný plyn, tepelné čerpadlo nebo 
kogenerační jednotku. Podle druhu jed-
notlivých opatření se maximální výše do-
tace pohybuje v rozmezí 10–20 tis. Kč. Zá-
roveň také byla zvýšena horní hranice 
podpory pro instalaci solárních zaříze-
ní na 20 tis. Kč. O dotaci je možné požá-
dat nejdéle do 12 měsíců od data uvedení 
topného systému do provozu.

Pravidla programu a formulář žádosti 
o dotaci jsou uveřejněny na internetových 
stránkách města Náchoda www.mestona-
chod.cz. Informace poskytuje a žádosti 
přijímá odbor životního prostředí (R. Če-
senek, tel. 491 405 462, e-mail: radomir.
cesenek@mestonachod.cz. Žádosti bu-
dou následně posouzeny komisí životního 
prostředí. Pokud budou splněny všechny 
podmínky žádosti, rada města rozhodne, 
zda bude příspěvek udělen a v jaké výši. 

(odbor životního prostředí)

Mimořádná příležitost 
– dotace na změnu 
vytápění!

KČT Klub českých turistů Náchod 
pořádá pro širokou veřejnost v sobo-
tu dne 18. dubna 2009 tradiční pěší po-
chod na trasách 15 a 25 km a cyklojízdu 
po 41 km okruhu „Okolo pevnosti Dobro-
šov“. 

Start pochodů a jízdy je mezi 7.00 a 9.00 
hod. na nádraží ČD v Náchodě. Kontrolní 
stanoviště bude umístěno v Pekle u kios-
ku. V cíli na Jiráskově chatě na Dobrošo-
vě obdrží účastníci občerstvení, které je 
započítáno v 25 Kč startovného.

Srdečně zve výbor KČT Náchod              

SBĚR 
ŽELEZNÉHO ŠROTU
pořádá Sbor dobrovolných 
hasičů NÁCHOD  
v pátek 24. 4. v odpoledních hodinách 
a v sobotu 25. 4. dopoledne. 
Pro odvoz šrotu v uvedených dnech nás 
prosím kontaktujte na tel. č. 491 405 
230 nebo osobně v hasičské zbrojnici 
v ulici Hurdálkova vedle kina Vesmír.

Zástupci Branky, o. p. s., Náchod se 
na přelomu měsíců února a března 2009 
zúčastnili dvou mezinárodních veletrhů 
cestovního ruchu. Mgr. M. Zálišová z IC 
Nové Město nad Metují měla na staros-
ti prezentaci Kladského pomezí v hlav-
ním městě Bavorska v Mnichově na vele-
trhu cestovního ruchu F.re.e, dříve CBR, 
kterého se Branka, o. p. s., účastnila pro-
střednictvím spolupráce s Královéhra-
deckým krajem na projektu Cílená pre-
zentace a propagace Královéhradeckého 
kraje. Ve společné expozici CzechTourism 
Praha vystavovalo celkem 18 vystavova-
telů, mezi nimi šest krajů. Součástí pre-
zentace naší republiky byly ochutnáv-
ky tradičních výrobků (Hořické trubičky, 
Štramberské uši), piva a návštěvníci měli 
možnost vytvořit si suvenýr z jablonecké 
bižuterie.

Branka, o. p. s., měla společnou expozi-
ci s Královéhradeckým krajem. Návštěv-
níci veletrhu projevovali zájem především 
o komplexní informace z oblasti Kladské-
ho pomezí, o podrobnější informace o pa-
mětihodnostech, turistických zajímavos-
tech a možnostech ubytování. Největší 
zájem o informace se týkal Adršpašských 
skal, časté byly dotazy ze strany rodáků, 
žijících v Bavorsku, na Broumov a okolí. 
Návštěvnost veletrhu byla vysoká a pří-

Branka o. p. s. Náchod 
aktuality ze zahraničí

chozí projevovali velký zájem o informa-
ce nejen o našem regionu.

Další z veletrhů, kterého jsme se díky 
spolupráci s Královéhradeckým krajem 
zúčastnili, proběhl v termínu od 26. 2. 
do 1. 3. 2009 v Budapešti. 32. ročník me-
zinárodního cestovního veletrhu UTAZÁS 
BUDAPEST 2009 nabídl návštěvníkům 
mnoho zajímavostí z maďarského i svě-
tového trhu turistických destinací. No-
vinkou byla samostatná expozice zaměře-
ná na projekty LEADER. Za o. p. s. Branka 
Náchod se akce zúčastnila M. Tauchma-
nová z IC Teplice nad Metují. Expozice 
CzechTourism, v rámci které se prezen-
toval i náš kraj, lákala návštěvníky mimo 
ochutnávky Postřižinského piva i na po-
stavu Švejka, který všechny bavil svý-
mi scénkami a společně s harmonikářem 
i českými lidovými písničkami. Z našeho 
kraje byl tradičně největší zájem o skal-
ní města a zároveň o stavební památky, 
především o hrady a zámky. Návštěvnost 
veletrhu byla velmi vysoká a maďar-
ští návštěvníci naší expozice ukázali, že 
o České republice mají dobré znalosti a že 
mají zájem o poznávání všech zajímavých 
koutů nejen našeho regionu.

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

Členové Českého svazu chovatelů v Ná-
chodě připravují i letos 9. a 10. května 
2009 v chovatelském areálu U Cihelny 
v Náchodě pro návštěvníky výstavu drob-
ných hospodářských zvířat.

O májovém víkendu si budete moci pro-
hlédnout nejen vystavované králíky, ho-
luby a drůbež, ale také ukázku exemplá-
řů divokých dravých ptáků nebo expozici 
ušlechtilých morčat.

Vaše děti bude určitě zajímat minia-
turní „selský dvůr“ se zvířaty, která byla 
pro dřívější generace běžným obyvatelem 
dvora, ale pro dnešní děti jsou již spíše 
atraktivní podívanou.

Chovatelská výstava Oblíbenou součástí výstavy je „Náchod-
ské psí korzo“, kterého se i vy můžete zú-
častnit se svým pejskem nebo se přijít po-
dívat na různá plemena psů.

Milovníci aktivního pohybu uvidí ma-
lou ukázku výcviku agility – sportu pro 
psy a jejich majitele.

Pro zahrádkáře je připravena k prode-
ji sadba, pro chovatele prodej kuřic a kdo 
bude mít štěstí, může vyhrát něco v tom-
bole.

Po oba víkendové dny je zajištěno ob-
čerstvení a drobný prodej přímo v areá-
lu. Srdečně vás zvou a na shledanou se 
těší pořadatelé.

Informace a přihlášky na Náchod-
ské psí korzo na tel.: 608 108 683 nebo na 
e-mail: zoja.richterova@email.cz.
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sobota  4. 4.  10.00  3. liga muži  Č. Kostelec – Šluknov
                     14.30  Náchod „B“ – Poděbrady
neděle 5. 4.  10.00 dorostenci  Náchod – Č. Kostelec
  10.00 dorostenky Náchod – Č. Třebová
pátek 10. 4. 17.00 divize  Náchod „C“ – Rokytnice 
              19.30 VČ soutěž Náchod „D“ – V. Mýto
sobota 11. 4. 9.00 3. liga ženy  Náchod „B“ – Zlín „B“
                    11.00 1. liga ženy    Náchod – Zábřeh „A“
                  15.00  1. liga muži Náchod – Husovice
Neděle 12. 4. 10.00 dorostenci  Náchod „B“ – H. Benešov
Sobota 25. 4. 10.00  3. liga muži Č. Kostelec – Kolín
  14.30  Náchod „B“ – Jičín

Kuželky – program na měsíc duben

Z vítězství se v Náchodě radovaly:
MINIMISS:   1. Karolína Hlávková, Stepík Nové Město nad Metují
    2. Adéla Skořepová, Hradec Králové
    3. Veronika Marková, Rybná nad Zdobnicí
MISS KADET:   1. Patricie Ruferová, Stepík Nové Město nad Metují
   2. Tereza Jedličková, Pardubice
   3. Nikol Solfonková, Hradec Králové
MISS JUNIOR:  1. Markéta Sykáčková, Hradec Králové
   2. Lucie Ďuranová, Letohrad
   3. Valentýna Luňáčková, Hradec Králové
MISSIS:  1. Andrea Buchalová, Ohnišov
   2. Dušana Greplová, Broumov
   3. Markéta Michaličková, Hradec Králové
MISS – v hlavní kategorii nebyly vyhlášeny tři vítězky, ale pět nejlepších bez urče-

ní pořadí, jsou to: Lada Šolcová, Zuzana Václavíková, Monika Fišlová, Kateřina Těšite-
lová, Tereza Bártová.
Soutěž MISS AEROBIK TOUR 2009 v Náchodě se uskutečnila díky podpoře sponzorů, který-
mi jsou Nadační fond senátora Petra Pakosty, Náchod; Městský úřad v Novém Městě nad 
Metují; Pivovar Náchod; Zahrádkářské centrum Jan Kudelka, Náchod; JVD, Jasněna Vláho-
vá, Nové Město nad Metují; SENTI, Nové Město nad Metují; Komerční banka; Trio; kuchyň-
ské studio Hradec Králové.

MISS AEROBIK TOUR 2009 – odstartovala
V neděli 1. března odstartovala v Ná-

chodě očekávaná Miss aerobik tour 2009, 
která bude pokračovat v dalších deví-
ti městech České republiky. První postu-
pové kolo uspořádalo Pohybové centrum 
Jany Michelové z Nového Města nad Metu-
jí ve spolupráci s agenturou Miss aerobik 
ČR. Soutěžilo se v pěti kategoriích – MI-
NIMISS, MISS KADET, MISS JUNIOR, MISS, 
MISSIS o postup do pražského fi nále a za-
jímavé ceny. Pořadatelé vyšli vstříc zájmu 
dívek a žen a rozšířili program „tourky“ 
o další lekce aerobiku, navíc si nově moh-
ly přijít zacvičit i dívky a ženy, které ne-

chtěly soutěžit. V roli lektorek se před-
stavily vítězky Miss Aerobik 2008: Táňa 
Bednářová, Michaela Benková, Alena 
Pšejová a vynikající instruktor Roman On-
drášek s hostem Ivetou Karbulovou. Celou 
akci moderoval populární Vlasta Korec. 
Soutěžící musely předvést své schopnos-
ti nejen při cvičení, ale také při krátkém 
rozhovoru s moderátorem. Jejich výkony 
hodnotila 11členná porota složená z od-
borníků a sponzorů. Odpoledne zpříjem-
nilo vystoupení soutěžních týmů ze Stepí-
ku Nové Město nad Metují a exhibice Miss 
Aerobik 2008. 

oznamuje široké sportovní veřejnosti,
že zemřel bývalý tajemník Okresního 
sdružení ČSTV a dlouholetý předseda 
Okresního fotbalového svazu v Náchodě
pan Antonín Prouza
Krátké nemoci podlehl ve věku 67 let v so-
botu 14. března 2009.

Okresní sdružení ČSTV 
v Náchodě

1. liga 
národní házené žen

  26. 4. 2009 od 10.00 hodin
 SK Rubena Náchod – HK Hlinsko

ULOŽENÍ STAVEBNÍCH ODPADŮ – SUTÍ
Nově otevřená provozovna ve Velkém Poříčí (za „Železňákem“ 

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

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

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

pod č.j. 9673/ZP/2008-Uh

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

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

– dlouholetá členka zdravotnice oddílu 
– PRIMA ŽENSKÁ,

členka Sboru pro občanské záležitosti 
při MěÚ v Náchodě (dnes Komise pro obřa-
dy a slavnosti), která přivítala mnohé ob-
čánky města Náchoda, oslavila 16. března 
2009 své osmdesáté narozeniny.

Sportovní klub Rubena Náchod přeje 
hodně štěstí a zdraví.

Paní Helena Kaválková
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v dubnu 2009 v Regionálním muzeu

Přehled kulturních akcí

Státní zámek Náchod

  Velikonoční výstava stacionáře Cesta; Obrazy H. Nejedlé
Ve dnech 31. 3. – 5. 4. 2009 bude možno v přednáškovém salonku 
a na chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., 
čp. 18 v Náchodě navštívit prodejní výstavu prací klientů stacio-
náře Cesta a obrazů Heleny Nejedlé. Finanční výtěžek bude věno-
ván na koupi nového elektrického vozíku pro p. Nejedlou a pro 
potřeby klientů stacionáře. Vernisáž proběhne v pondělí 30. břez-
na v 16 hodin. Otevřeno je denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod. 

  Festival Prima sezóna
Od 28. 4. do 10. 5. 2009 si mohou návštěvníci ve výstavní síni 
muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) i v budově stálé expozi-
ce na Masarykově nám., čp. 18 prohlédnout výstavu student-
ských výtvarných prací, která bude probíhat v rámci festivalu 
Prima sezóna. 

  Návraty do Náchoda. Výstava fotografi í Olgy Szymanské
Ve dnech 9.–26. 4. 2009 si mohou návštěvníci 
v přednáškovém salonku a chodbě budovy stá-
lé expozice muzea na Masarykově nám. čp. 18 
v Náchodě prohlédnout výstavu fotografi í a bás-
ní náchodské rodačky Olgy Szymanské. Verni-
sáž proběhne ve středu 8. dubna v 16 hodin. Ote-
vřeno je denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod. 

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

  Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součás-
tí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šuš-
lík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností. 
V dubnu je otevřeno denně mimo pondělí 10–12, 13.30–16.00 
hod. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 491 426 047, 
491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo 
nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muzeumna.ekonom@
seznam.cz; pevnost.dobrosov@senam.cz.

Návraty
Olga Szymanská

S počátkem dubna začíná na Státním zámku v Náchodě nová 
sezona. Obohatila se skladba kulturních akcí a došlo i k dalším 
úpravám, jednou z nejdůležitějších je změna otvírací doby: 
–  od května do září bude otevřen I. prohlídkový okruh i každé 

pondělí od 10 do 16 hodin (poslední prohlídky začínají v 15 
hodin)

–  v červenci a srpnu bude prodloužena otvírací doba od 9 do 
18 hodin (poslední prohlídky začínají v 17 hodin)

–  v září bude otvírací doba od 9 až do 17 hodin (poslední pro-
hlídky začínají v 16 hodin)
Další změnou je i konání mší v zámecké kapli Nanebevzetí 

Panny Marie. Mše budou probíhat v období od května do září 
každou první sobotu v měsíci v 16 hodin, tedy: 4. 4., 2. 5., 6. 6., 
4. 7., 1. 8. a 5. 9. Chceme také upozornit na pravidelné Zvlášt-
ní prohlídky – jedná se o prohlídky zámecké kaple Nanebevze-
tí Panny Marie s průvodcovským výkladem za jednotné vstup-
né 10 Kč  a to v následujících dnech: 4.–5. 4., 1.–2. 5., 6.–7. 6.,  
4.–5. 7., 1.–2. 8., 26.–28. 9., 24.–25. 10., 28. 10.

Plánované kulturní akce pro rok 2009
  1. 4. – 31. 7.  Výstava – Historie Lázní Běloves

Zveme na výstavu fotografi í, zachycujících proměny lázní Bělo-
ves, výstavu projektů. V případě zájmu lze uspořádat i přednáš-
ku na toto téma (kontaktujte na tel. 491 426 201 nebo na e-mai-
lu: objednavky.nachod@tiscali.cz.

  4. 4. proběhne v 15 hodin ve Velkém sále 
na I. nádvoří vernisáž této výstavy.

  18.–19. 4. Koncert k Mezinárodnímu dni Památek:
Zpestření prohlídek I. okruhu krátkými hudebními vstupy. Účin-
kuje soubor „Brass Band“ ZUŠ Police nad Metují.

  30. 4. Čarodějničky na zámku:
Zveme malé i velké na prohlídku Malého okruhu, kde jedna roz-
tržitá a zapomnětlivá čarodějka hledá před odletem své ztrace-
né věci. Pomozte jí je všechny najít a získejte odměnu. Akce je 
pořádána ve spolupráci s Déčkem Náchod. Vstupné dle ceníku 
pro Malý okruh.

  21. 6. Den Hudby
Ve spolupráci s Déčkem Náchod správa zámku pořádá prome-
nádní koncert na III. nádvoří zámku ve 14 hodin. V případě ne-
příznivého počasí se koncert přesouvá do Velkého sálu na I. ná-
dvoří zámku.

  2.–6. 7. Vystoupení SHŠ Buhurt
V závěru denních prohlídek zámku se budou konat v zámeckém 
sklepení krátké šermířské scénky v podání SHŠ Buhurt, večerní 
vystoupení pod širým nebem vždy od 20.30 hod.  

  17. 7. Koncert tria In camera caritatis:
Trio zahraje skladby od dolnorakouských skladatelů, jako např. 
W. A. Mozarta. 

  22.–25. 7. Renesanční a barokní hudba
Zpestření prohlídek I. okruhu krátkými hudebními vstupy.Účin-
kuje soubor „Brass Band“ ZUŠ Police nad Metují.

  22.–25. 7.  Večerní prohlídky s Černou paní 
Prohlídky budou probíhat vždy od 21.00–22.00 hod. na I. okru-
hu. Doporučujeme se nejméně tři dny předem objednat na tel. 
491 426 201 nebo na e-mailu objednavky@tiscali.cz.

  13.–15. 8.  Renesanční a barokní hudba
Zpestření prohlídek I. okruhu krátkými hudebními vstupy. Účin-
kuje soubor „Brass Band“ ZUŠ Police nad Metují.  

  13.–15. 8.  Večerní prohlídky s Černou paní
 Prohlídky budou probíhat vždy od 20.30–21.30 hod. na I. okru-
hu. Doporučujeme se nejméně tři dny předem objednat na tel. 
491 426 201 nebo na e-mailu objednavky@tiscali.cz.

  5. 9. Náchodské Kuronské slavnosti
Zveme velké i malé na bohaté slavnosti, konané na počest Petra 

Státní zámek Náchod
Birona, vévody Kuronského a Zaháňského. 

  12.–13. 9.  Koncert ke Dni evropského kulturního dědictví
Zpestření prohlídek I. okruhu krátkými hudebními vstupy v po-
dání ZUŠ J. Falty Náchod. 

  31. 10. Slavnostní zakončení sezony a Haloween
S příchodem Dušiček končí na zámku turistická sezona. Přijďte 
se i vy spolu s námi s touto sezonou rozloučit. 

  26.–29. 11. Advent na zámku
Prohlídka vánočně vyzdobených interiérů I. okruhu. 

  11. 12. Vánoční koncert  

V letošním roce se realizuje zhotovení repliky historického ko-
berce v obřadní síni městského úřadu v Náchodě. Stávající kobe-
rec byl již velmi poškozen a vzhledem k jeho historické hodnotě 
bylo rozhodnutím Rady města schváleno pořízení jeho repliky 
z rozpočtu města na rok 2009. Tuto repliku již realizuje fi rma 
Moravská gobelínová manufaktura, která se výrobou historic-
kých replik zabývá. Předpoklad dokončení díla je v srpnu 2009. 

Nový koberec do obřadní síně MěÚ
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Stomatologická pohotovost 
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

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

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

 4.  a 5. 4. MUDr. Alena Zdražilová Denisovo nábřeží 665    
   Náchod tel.: 491 427 548
 11.  a 12. 4. MUDr. Jan Šnajdr Náchodská 548        
   Velké Poříčí tel.: 491 482 850
  13. 4. MUDr. Radmila Sedláčková Kostelecká 1204      
   Náchod tel.: 491 426 926
 18.  a 19. 4. MUDr. Renata Čábelková Jiřího z Poděbrad 937    
   Hronov tel.: 491 482 911
 25.  a 26. 4.  MUDr. Blanka Grummichová Studnice 31    
   Studnice tel.: 491 422 104
  1. 5. MUDr. Jan Šnajdr Náchodská 548        
   Velké Poříčí tel.: 491 482 850
 2.  a 3. 5. MUDr. Blanka Hulánová Náchodská 145 Stavostroj  
   Nové Město n. Metují tel.: 491 476 176

  Tábor v Chorvatsku
Ahoj kamarádi!! 
Školní rok se překulil do své druhé polo-
viny a, i když to venku ještě tak ani zda-
leka nevypadá, blíží se zase léto a s létem 
prázdniny a jejich plánování.
Letos opět připravilo SVČ Déčko Náchod 
řadu táborů pro děti mladší i ty starší, 
jako je právě Tábor v Chorvatsku. Letos 
bude ale tábor v Chorvatsku a to na Ma-
karske rivieře v českém kempu. Termín 
tábora se podařilo zajistit tradiční – 22. až 
31. srpna 2009. Cesta tam i zpět bude kli-
matizovaným autobusem, nástupní mís-
to Náchod a pojedeme s cestovní kance-
láří Horizont. Ubytování je ve stanech 
s podsadou a předsíňkou. Česká kuchy-
ně, pitný režim po celý den a strava 5x 
denně podle stanovených norem. V pro-
gramu tábora bude denně aerobik, ca-
poeira a orientální tance (každý si bude 
moci vybrat), nebude chybět ani výtvar-
ná činnost a hry (jako forma odpočinko-
vých aktivit), a také samozřejmě koupání 
a opalování, což k pobytu u moře patří. 
Cena tábora bude 5590 Kč pro členy Déč-
ka (pro ostatní 5690 Kč) a zálohu 2000 Kč 
je nutné zaplatit s podáním přihlášky, 
která je součástí táborového letáku nebo 
na www.deckonachod.cz, odeslat do Déč-
ka poštou nebo odnést na recepci osobně. 

Více informací Tereza Išová, DiS. 
– hlavní vedoucí tel. 774 223 296 
nebo terezaisova@seznam.cz. 

  ŠKOLENÍ HLAVNÍCH VEDOUCÍCH 
A VEDOUCÍCH DĚTSKÝCH KOLEKTIVŮ 
Kurz je určen: Pro hlavní vedoucí a ve-
doucí táborů, škol v přírodě apod. 
Školení  se  mohou  zúčastnit i ti, kdo plá-
nují jet jako hlavní vedoucí na tábor v nej-
bližších letech.
Termín: 17.–19. 4. 2009
Účastnický poplatek: Celý kurz 800 Kč, 
pro členy Duhy – 550 Kč. V ceně je ubyto-
vání, strava od páteční večeře po neděl-
ní oběd, materiál, vzdělávací program, 
lektorné, pojištění a organizační ser-
vis. Po celou dobu je možnost vzpružit 
kávou či čajem. Kurz je fi nančně doto-
ván MŠMT ČR.
Místo: Vižňov u Meziměstí na TZ Déčka.
Kontakt: Bc. Gerd Weinlich, adresa: DUHA 
– Bartoňka, Zámecká 243, Náchod 
547 01, tel.: zaměst. 491 428 744, mobil: 
775 223 292, e-mail: gertik@seznam.cz. 
Na tuto adresu můžete co nejdříve za-
sílat přihlášku i platby, nejpozději do 
13. 4. 2009.

  Velikonoce nanečisto, 3.–5. dubna 2009
pro děti ve věku od 7 do 14 let
Program: velikonoční hry a hrátky pro 
malé i větší, výroba velikonočních deko-
rací a jiné estetické aktivity
Cena: 340 Kč, pro členy Déčka 290 Kč
Další informace: Jarka Nývltová
775 223 291, jajka@deckonachod.cz.

 DUBEN
PROGRAM

  15.–23. 8. devět dní, pro děti 9–16 let
Vydáme se poznávat na kolech krajinu 
a zajímavosti Podkrkonoší. Můžete se tě-
šit na výlety za poznáním i za koupáním, 
do přírody i do města; při exkurzi navští-
víme místa nepřístupná veřejnosti. Bude-
me hrát hry a soutěžit. Naučíte se nalézt 
správnou cestu, poskytnout základní prv-
ní pomoc nebo opravit kolo. Bydlet bude-
me v budově DDM Hostinné. Děti budou 
rozděleny do skupin podle výkonnosti 
a věku. Tábor je určen i pro začínající cyk-

Cykloturistický tábor – Hostinné
listy – objevte kouzlo cykloturistiky v její 
nejpřístupnější podobě, při jednodenních 
výletech nalehko. 
Více informací pro děti i rodiče: www.ven-
tilek.org, příp. tel. 608 507 508. Vedoucí: 
MUDr. Pavel Maršík a další. Cena: 2350 
(člen Déčka 2250) Kč. S přihláškami, plat-
bami a podobnými formalitami se obra-
cejte na recepci Déčka (tel. 491 428 744), 
s dotazy ohledně organizačních věcí se 
obracejte přímo na mě (tel. 608 507 508).

Ing. Martin Adámek

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

Cestománié 09
Sobota 25. dubna 2009 od 16.00
Horní Rybníky (budova Ob. úřadu)

Program:
 16.00 

Letní přechod Vysoké Fatry (Václav Vencl)  
Istanbul – víkend ve dvou světadílech 
(Petr Šupich) 
Girro d Ítalia – na kolech malebnou 
Itálií (diashow, Michal Banseth)

 17.30 
Adopce na dálku (prezentace projektu) 
Čína – 5 dní pod olympijskými kruhy 
(Václav Vencl)
Krásy a strasti Myanmaru aneb cesta 
tajemnou Barmou (diashow, Petr Ludvík) 

 19.00
Tentokrát na západě I – přechod kaňonu 
v NP Escalante v USA (video, Petr Schnabl)
Kanada  – Indiáni a Skalisté hory 
(diashow, Vladimír Prachař) 

 20.30 koncert skupiny Čabraka 
(hudba hravá i dravá z České Skalice)
Výtěžek z akce bude použit na úhradu škol-
ného a základních potřeb tří indických dětí 
(Elizabeth, Vinceta a Daniela) v rámci cha-
ritního projektu Adopce na dálku Diecézní 
charity Hradec Králové.
Doprovodný program:

 čajovna SVČ Bájo Česká Skalice
 slack-line – vyzkoušejte balanc nad 

zemí na speciální „lajně“ mezi stromy

Loutkové divadlo

Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì

Kocour v botách

se v sobotu 4. dubna v 15 hodin pro tuto 

sezonu louèí se svými malými i velkými diváky 

posledním pøedstavením pohádky

www.detemproradost.com

Pøedstavení, která divadlo 

odehraje mezi sezonami, 

budou pøedem oznámena 

na webových stránkách 

divadla, popø. 

v Náchodském zpravodaji.
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Husův sbor Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod. Farář Zdeněk Kovalčík. Tel. 491 426 
223, mobil faráře 737 475 945. E-mail: noccsh.kov@seznam.cz.
Bohoslužby: neděle 9 hod., biblická hodina: pondělí 16.30 hod. 
Úřední hodiny: Pondělí a středa 9–12 a 13–17 hod.
Sbírky pro Diakonii Broumov je možno dávat do chodby v pytlích 
a krabicích od pondělí do soboty v době od 8–17 hod.
5. dubna 2009 – Květná neděle – bohoslužbu z Husova sboru od 
9 hod. vysílá z Husova sboru v Náchodě v přímém přenosu Čes-
ký rozhlas Praha 2. Hudební vstupy – soubor Skřivánci z Jirásko-
va gymnázia v Náchodě. Umělecký vedoucí Mgr. Milan Poutník.
Bohoslužby o Velikonocích:
9. 4. – Zelený čtvrtek – 17.30 hod., 10. 4. – Velký pátek – 17.30 
hod., 11. 4. – Bílá sobota – Vigilie – 17.30 hod., 12. 4. – Hod Boží 
velikonoční – 9 hod., 13. 4. Pondělí velikonoční – 9 hod.

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

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

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

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

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

Církve v NáchoděSenior klub

Sdružení zdravotně postižených

ICC informuje

zve své členy a příznivce ve středu 22. dubna od 14.30 hod. 
v ODASU na Karlově náměstí na besedu 
– náchodské zdravotnictví.

Pozvání přijal ředitel nemocnice pan MUDr. Miroslav Švábl.
Tato beseda se koná na Vaše přání, připravte si otázky, které mů-
žete předat i v našich středečních poradních dnech na MěÚ v Pa-
lachově ulici. S písničkami nás přijdou potěšit děti z MŠ v Hav-
líčkově ulici v Náchodě. Občerstvení – 35 Kč členové, nečlenové 
40 Kč. Těšíme se na Vaši účast a přejeme krásné jarní dny.                              
                                    Za výbor SZdP Olga Frühaufová

V prodeji:    Jízdní řády autobusů a vlaků 2009 – cena 19,30 Kč
  Stopami dějin Náchodska č. 12
  CD Bar Babylon – náchodské skupiny 6 NaChodníku
  Autobusové jízdenky po Evropě přes Student agency

Předprodej:   OLYMPIK – koncert skupiny se uskuteční 19. 4. 
v náchodském divadle

  TRAVESTI SHOW „Léto je léto“ – 7. 4. v náchodském divadle
  PETR KOLÁŘ „Jarní akustické turné“ – 10. 4. v sále J. Čapka 

v Hronově
  SLADE, THE SWEET – koncert 12. 6. ve Výravě

Zdarma:   Zpravodaj Euroregion Glacensis č. 3/2008
  Brožura „Na Moravě“ a „90 dní v Praze“ – volný čas a kultura

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

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

  20. 2. – 19. 4. Obrazy a kresby ze sbírky GVUN, 
doplňující expozici v přízemí, a také obrazy a kresby ruské 
emigrace z 20. a 30. let 20. století 
(ochoz a kabinet kresby, grafi ky a fotografi e)

  Josef Benedikt – monotypy
Výstava k životnímu jubileu výtvarníka z Dobrušky.
Vernisáž se koná v pátek 24. dubna v 17 hodin.
(24. 4. – 21. 6. – ochoz a kabinet grafi ky, kresby a fotografi e)
Výstava je otevřena denně kromě pondělí, 9–12 a 13–17 hodin.

 čtvrtek 2. 4. od 14.00 hod. –  aprílové pousmání – výběr na-
hrávek 

 čtvrtek 9. 4. od 14.00 hod.  – hudební odpoledne – Andreu 
Rieu výběr nahrávek stojí za poslech

 čtvrtek 16. 4. od 14.00 hod.  – beseda s lékárnicemi z lékárny 
U Itálie – jak si pomoci

 pátek 17. 4. od 15.00 hod. –  JARNÍ VESELICE Pod Montací – zpí-
vat, tančit s hudbou p. Fr. Čížka

 čtvrtek 23. 4. od 14.00 hod.  – Vzpomínkami z cest Jižní Afri-
kou – p. Lukášová své vyprávění doplní videem

 čtvrtek 30. 4. od 14.00 hod.  – „Jsem táta“ fi lm od D. Steel
Na programové čtvrtky v Klubovně Harmonie II i mimořádnou 
zábavu v pátek vás všechny zve výbor MO SD ČR v Náchodě.

MO Svazu důchodců ČR, budova Harmonie, Rybářská ul., Ná-
chod pořádá v pátek 17. dubna 2009 od 15. hodiny v  restaura-
ci Pod Montací JARNÍ VESELICI. Zveme všechny seniory, kteří se 
chtějí pobavit, zazpívat si a zatančit za doprovodu hudby pana 
Františka Čížka. I tentokrát bude připraven krátký program. 
Vstupné 30 Kč. Na Vaši hojnou účast se těší pořadatelé MO SD.

grafi cké zpracování tiskovin, tisk
foto • grafi ka • letáky • prospekty • plakáty • brožury • knihy • katalogy

ceny, info: garmond@iol.cz, tel.: 491 420 239, mobil 603 311 052

tisk barevných plakátů od 1 ks, A2 72 Kč
velkoformátový tisk FOTO od 30x40 mm…

vysoká kvalita, lesk, mat…

Od ledna 2009 došlo k rozšíření služeb kontaktního místa 
Czech POINT. Nově lze na tomto místě žádat o následující výpi-
sy: Výpis bodového hodnocení řidiče, Výpis z Registru účastníků 
provozu modulu autogramů ISOH, Výpis ze seznamu kvalifi ko-
vaných dodavatelů, Podání do Registru živnostenského podni-
kání pro právnickou i fyzickou osobu. Nadále se poskytují již dří-
ve zprovozněné výpisy: Výpis z rejstříku trestů, Výpis z katastru 
nemovitostí, Výpis z Obchodního rejstříku, Výpis ze Živnosten-
ského rejstříku. Pracoviště Czech POINTu najdete na Městském 
úřadě Náchod v přízemí budovy čp. 40 na Masarykově náměstí.

CZECH POINT – rozšíření služeb
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Městská knihovna Náchod 
informuje – duben 2009

Kniha mého srdce
To je název nové velké zábavné ankety České televize, která bude odstartována v so-
botu 4. dubna 2009 ve 20 hodin na prvním programu. Partnery tohoto projektu jsou: 
Český rozhlas, Svaz knihovníků a informačních pracovníků a Svaz knihkupců a na-
kladatelů. Občané celé republiky budou volit svou oblíbenou knihu v termínu od 4. do 
19. dubna. Poté bude vybráno 100 nejoblíbenějších knih, ze kterých se bude v dalším 
kole volit 12. Z nich potom vzejde vítězná kniha. Nenechte si ujít příležitost se v an-
ketě vyjádřit. Pomůže vám v tom vaše městská knihovna. Hlasovací lístky jsou k dis-
pozici v knihovně, hlasovat můžete i z počítačů v knihovně prostřednictvím interne-
tových stránek www.knihasrdce.cz , kde vám pracovníci knihovny ochotně pomohou. 
Prvními hlasujícími budou čtenáři z oddělení pro děti, kteří se zúčastní Noci s Ander-
senem ze 3. na 4. 4. 2009. 

Oddělení pro děti
  3. 4. 2009 Noc s Andersenem

Pohádkové Noci se zúčastní výherci soutěže Cesta k Andersenovi.
  14. 4. 2009 ve 14 hodin Motýlí dílna 
  Co naše děti umějí – cyklus výstav našich čtenářů
  Do 16. 4. 2009 výstava obrázků a kreseb Aničky Vlčkové a Jitky Karešové
  17. 4. 2009 v 17 hodin vás zveme na 3. vernisáž do oddělení pro děti, kde 

zahajujeme výstavu šperků a obrázků Daniely, Kateřiny a Ondřeje Langrových
  Celé Česko čte dětem 

28. 4. 2009 v 15 hodin čteme z knížek Františka Nepila. 

Výstavy
  Výstava Základní školy Plhov „Co všechno musí dělat jaro“ 

vstupní hala knihovny do 3. 4. 2009
  Bratři Čapkové v grafi ce 

výstavní sálek ve 2. poschodí knihovny do 15. 4. 2009
  Etiopie křesťanská a jiná. Výstava fotografi í Michala Glyknera

výstavní sálek ve 2. poschodí knihovny 20. 4. – 30. 5. 2009         (Vo)

Kronikářka z Jizbice

Tiráž
Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město 
Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 
547 61 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. 
Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, 
Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová, 
Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, 
Michal Kudrnáč, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková, 
Daniel Šárka a MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D. 
Fotografi e pořídila redakce, autoři článků a archiv. 
Titulní foto Bc. Martin Hurdálek. Grafi cká úprava 
Garmond, tel.: 491 420 239, 603 311 052. 
Číslo 4/2009 vychází 1. 4. 2009. Náklad 5200 ks. 
Distribuce zdarma. Registrace: MK ČR E 11975. 
Za změny v programech zodpovídají pořadatelé 
jednotlivých akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, 
nevyžádané se nevracejí. Neoznačené a nepodepsané 
příspěvky pořídila redakce. Adresa časopisu: 
NZ, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo náměstí 
40, 547 61, tel./fax: 491 405 255, 
e-mail: nina.adlof@mestonachod.cz.
Uzávěrka tohoto čísla byla 17. 3. 2009. 
Uzávěrka květnového čísla bude 16. 4. 2009!

V dnešní místní části a původně sa-
mostatné obci Jizbice se kronika vede té-
měř nepřetržitě od roku 1924. Od 1. led-
na 2006 byla Městskou radou v Náchodě 
jmenována kronikářkou paní Věra Dobe-
šová, rozená Vargová. Do funkce nastou-
pila poté, co se předchozí kronikářka ze 
zdravotních důvodů musela vedení kroni-
ky vzdát. Převzala dobře rozjetou štafetu 
a se ctí a zodpovědností ji nese dál. V úvo-
du svého prvního ročního zápisu uvedla 
svůj stručný životopis. Vyžadují to pravi-
dla a rozhodně to není samoúčelné, pro-
tože znát základní data o osobě kroniká-
ře je pro pochopení jeho přístupu k psaní 
kroniky velmi důležité. Věra Dobešová žije 
na Jizbici již plných 50 let. Její rodiče si zde 
v roce 1958 koupili domek a přestěhovali 
se do něj z Náchoda se svými třemi dětmi. 
Věra začala v obci chodit do školy a pozdě-
ji se sem ráda vracela z internátu Střední 
odborné školy v Broumově. Ani po svatbě 

Jizbici neopustila a se svou vlastní rodi-
nou zde prožívala dobré i horší časy. Ak-
tivně se účastnila veřejného života, něko-
lik let jako předsedkyně kulturní komise 
a později po připojení obce k Náchodu 
jako předsedkyně místní občanské rady. 
Pracovala také ve výboru místní poboč-
ky Červeného kříže a se zdravotnictvím 
je spojen i její současný profesní život. Zá-
služná je i její aktivita ve věci zřízení pa-
mětní desky nejznámějšímu místnímu ro-
dákovi, profesoru PhDr. Václavu Černému 
a rovněž při pátrání po osudech původní 
pamětní desky z bývalé školy, která zde 
od roku 1934 připomínala zdejší návštěvy 
TGM. Dosud se nedospělo ke konkrétnímu 
výsledku, ale snaha trvá. Nejen o tom se 
můžeme dočíst v kronice. Jak vnímá své 
kronikářství, autorka napsala: „Ráda po-
slouchám lidské příběhy a zajímá mě, co se 
okolo mě děje. Proto jsem neváhala a psaní 
kroniky jsem se ujala. Možná je to troufa-
lé, ale tato práce mě velmi baví. Trošku mě 
mrzí, že se někdy setkávám s neochotou lidí 
povídat si o tom, co se právě děje. Lidé se bojí 
o své soukromí a neuvědomují si, že z našich 
kladů i záporů se mohou poučit i generace 
příští.“ Musím dodat, že osobní zaujetí při 
psaní kroniky rozhodně není troufalost, 
ale velmi záslužná, i když bohužel stále 
nedoceněná, veřejná činnost a služba.

 L. Baštecká, před. letopisecké komise
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Dle hodnocení právníka města a spolu-
pracujících právníků vše proběhlo v soula-
du a mezích zákona. Přesto se dají očeká-
vat další právní kroky společnosti Holba. 
A to již vzhledem k dopisům, které jsem 
v minulosti já i zastupitelé od této společ-
nosti obdrželi, a které na tuto možnost 
přímo či nepřímo upozorňovaly. Jak mně 
bylo sděleno, jde prý nejen o prodej pivo-
varu, ale také o prestiž společnosti Holba. 

Vážení spoluobčané,
vím, že část obyvatel s prodejem pivova-
ru nesouhlasí. Část je přesvědčena, že je 
to správný krok a že jsme tento krok uči-
nili již v hodině dvanácté. Ti z vás, kteří 
nepovažují pivovar jen za rodinné stříbro 
a vývěsní štít města Náchoda, jistě si le-
tos i v příštích letech najdou výsledky hos-
podaření pivovaru a tento krok zhodnotí 
podle dosažených výsledků.

Jsem přesvědčen, že pivovar Náchod 
v příštích letech neztratí nic ze svých kva-
lit a naopak zvýší výstav, rozšíří svoji pů-
sobnost na daleko větší území. A to všech-
no za pomoci společnosti, která může 
poskytnout to, co město nemohlo. Záze-
mí několika set restaurací, investiční pro-
středky na rozvoj výroby a potřebnou re-
klamní kampaň.

Ing. Oldřich Čtvrtečka, 
starosta 

O vyjádření k otázce prodeje pivova-
ru jsme požádali členy komise pro vý-
běrové řízení z řad zastupitelů. Komise 
byla jmenována radou města ve slože-
ní: Ing. Oldřich Čtvrtečka, Ing. Rostislav 
Zeiska (zastoupen ing. Jaroslavem Rohu-
lánem) MUDr. Ladislav Tichý, Mgr. Mi-
roslav Jindra, František Rázl, Jiří Mar-
šík, Bc. Zbyněk Hořínek, Ing. Jan Veselý 
a Ing. Josef Hlavatý.

Uvádíme stanoviska těch, které se po-
dařilo získat.

Pachuť Primátora
Docela mi pivo Primátor zhořklo na ja-

zyku, když jsem si přečetl slovní přestřel-
ky mezi senátorem panem ing. Pakostou, 
který se takto nevhodně chce zviditelnit, 
a starostou města panem Čtvrtečkou. 

Nejsem nadšený z toho, že se pivovar 
prodal. Vždy jsme hlasovali pro jeho za-
chování v majetku města. Proto, abychom 
měli kontrolu nad přípravou a průběhem 
výběrového řízení, zúčastnil jsem se ko-
mise, která prováděla kontrolu přijatých 
obálek a kontrolu úplnosti a správnosti ná-
vrhů. Předpokládám, že mne nikdo nemů-
že podezřívat z nadržování kterémukoliv 
zájemci.

Komise striktně postupovala dle zada-
ných kriterií, které byly odsouhlaseny za-
stupitelstvem. V zastupitelstvu se deba-
tovalo i o tom, zda zadat vlastní jmění 
(kapitál), nebo základní jmění (kapitál). Zá-
kladní jmění je historická kategorie, kte-
rá nikomu neřekne nic o současném sta-
vu majetku kupujícího, pouze kolik bylo 
kdysi vloženo do fi rmy kapitálu. Proto 
ZM rozhodlo, že bude požadovat u kupu-
jícího vlastní jmění dle poslední závěrky. 
U HOLBY takováto informace úplně chy-
běla. Také právních kliček v předložené 
smlouvě bylo tolik, že komise radši po-
žádala o rozbor erudovaného právníka. 
Pro objektivnost byly analýze podrobeny 
obě smlouvy. V komisi byl i expert z ban-
ky. Ani v tomto bodě není pochyb o správ-
nosti vyloučení HOLBY. 

Jako odpůrce prodeje jsem hledal dů-
vod, proč vyloučit z výběrového řízení 
i LIF. Nic takového nám tato fi rma nepo-
skytla. 

Na zastupitelstvu bylo ještě možné za-
stavit prodej zrušením výběrového říze-
ní. O to jsme se ještě jednou pokusili návr-
hem pana Kindla pivovar neprodávat. Pro 
náš návrh byli pouze čtyři zastupitelé. To 
mluví za vše.

Když sleduji slovní ekvilibristiku zú-
častněných a především právní kroky 
HOLBY, jsem přesvědčen, že pokud by-
chom přijali smlouvu navrženou HOLBOU, 
ze soudních sporů se nevymotáme. To by 
nám ten Primátor teprve zhořkl.

František Rázl, 
zastupitel za KSČM

Proč jsem hlasoval 
pro vyřazení nabídky Holby?

Nabídku společnosti Holba s kupní ce-
nou 185 mil. Kč jsem považoval při ote-
vírání obálek v komisi sestavené zastu-
pitelstvem města za velmi zajímavou jen 
do okamžiku, než jsem byl seznámen s ná-
vrhem kupní smlouvy. Dílo právníků Hol-
by je možná z pozice kupujícího dokonalé, 
ale pro prodávajícího nečitelné a plné zne-
užitelných či ne zcela jasných formulací. 
Zavazuje město Náchod k plnění dalších 
podmínek, aby vůbec byla Holba ochot-
na městu uhradit alespoň část nabízené 
ceny a neuplatnila vůči městu sankce!! Ne-
navrhuje splatit kupní cenu ihned, ale až 
v průběhu pěti let! Jen šílenec by takovou 
smlouvu za město podepsal. Chci zdůraz-
nit, že smlouva je nedílnou, a dle mého ná-
zoru rozhodující, součástí soutěžní nabíd-
ky, proto nemůže být případným dalším 
jednáním měněna (jak např. navrhoval se-
nátor Pakosta). Protože nesplnila tři z pod-
mínek soutěže zadaných zastupitelstvem 
města (viz tiskové prohlášení), zvednul 
jsem ruku pro vyřazení nabídky Holby. 
K dalšímu jednání v radě města a zastupi-
telstvu města jsem doporučil stejně jako 
ostatní členové komise tedy jen zbývající 
nabídku fi rmy LIF, která základní podmín-
ky soutěže splnila.

 Ing. Jaroslav Rohulán, 
místostarosta

PIVOVAR ČEKAJÍ ZMĚNY. Společnost LIF, která zvedla prodej 
piva Svijany na Liberecku, se chce pokusit totéž učinit s Primá-
torem na Náchodsku. 

Jak se díváte na neustálé útoky pivovaru Holba vůči společnosti LIF?
Nechápeme je. Náš zájem o pivovar v Náchodě trvá už rok 

a zpočátku jsme žádali o koupi pivovaru jako jediní. Pak ale radní 
města započaté jednání zrušili, aby vyhověli zastupitelům měs-
ta, kterým se prodej nelíbil. V další etapě už se přihlásila i Hol-
ba. Zastupitelé ale i toto jednání o prodeji zrušili a sami dozo-
rovali soutěž, do níž jsme se přihlásili jako jeden ze tří zájemců.
Zůstali jste ale vždy ve hře a z posledního klání jste vyšli jako jediní 
vítězové. To může někomu připadat divné.

Pivovar Holba musel být ze soutěže vyřazen, protože nespl-
nil její podmínky. My jsme do poslední fáze jednání o koupi pi-
vovaru šli bez jakýchkoliv podmínek a nabídli jsme sto padesát 
milionů ihned, Holba sice nabízela o pětatřicet milionů více, ale 
žádala, aby cena byla splatná do pěti let. Dnes však její zástupci 
říkají, že by tu smlouvu splatili hned. Ale kdyby takovou smlou-
vu obě strany podepsaly, nikdo kupce nedonutí ihned za pivo-
var zaplatit. To máte, jako by vám jeden kupec řekl, že vám dá 
za váš dům patnáct milionů hned, a druhý, že vám dá osmnáct 
a půl, ale do pěti let.
Vy i město nyní mobilizujete právníky. Včera jste kvůli tomu byl 
v Praze. Jak to podle vás dopadne?

My využíváme dlouhodobě renomovanou pražskou advokátní 
kancelář Kříž a Bělina. Myslíme, že vyhraje zdravý rozum. Nám 

Rozhovor s novým majitelem, o tom co a jak dál zamýšlí s pivovarem, vyšel 13. března 
2009 v Mladé frontě Dnes. Se souhlasem autora vám přinášíme tento článek v plném znění.

Sázíme na nové pivo
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připadá, že si to dobře uvědomuje i pivovar Holba. Jen její před-
stavitelé nedokáží skousnout, že neuspěli. A tak nám to chtějí 
co nejvíce znepříjemnit.
Vás ale také čeká těžký úkol, pokud pře dopadne ve váš prospěch. 
Mnoho obyvatel Náchoda dnes zazlívá radnici, že pivovar prodala. 
Neodnese to náchodské pivo?

To si v žádném případě nepřejeme. Koupit pivovar v Nácho-
dě jsme se rozhodli, abychom se pokusili dostat náchodské pivo 
do pozice, do které se nám podařilo dostat pivo ze Svijan. Za de-
set let jsme zvýšili výstav pivovaru Svijany téměř desetkrát. 
Z pětatřiceti tisíc hektolitrů ročně před deseti lety na více než 
tři sta tisíc hektolitrů loni. Myslíme si, že stejný potenciál má 
i náchodské pivo. Jen ho zkrátka pije méně lidí, než by mohlo. 
A to chceme změnit. Možná budou jednou Náchodští na své pivo 
ještě více hrdi.
Rozmach pivovaru Svijany však i vy pokládáte za malý zázrak. Dá 
se opakovat?

Můžeme se o to alespoň pokusit. Už jen spojení s námi umož-
ní dostat náchodské pivo do sítě asi dvou tisíc hostinců, kam do-
dáváme pivo. Už jenom to může znamenat určité zvýšení výro-
by a výstavu. A je známo, že náchodský pivovar může se svou 
technologií vyrobit mnohem více piva, než nyní vyrábí. To chce-
me využít. Když jsme kdysi převzali Svijany, které byly opravdu 
před kolapsem, podařilo se nám v prvních dvou letech s novým 
pivem zvýšit výstav vždy o sto procent a postupně jsme se stali 
na trhu piva v Libereckém kraji dvojkou.
Uvažujete i o vaření piva Svijany v Náchodě?

To vůbec ne. Chceme zvýšit výrobu náchodského piva. Víme, 
že některé velké pivovary používají varny jiných svých pivova-
rů k vaření svých druhů piva, protože to je ekonomičtější. Ale 
my to nemíníme dělat už jen proto, že řada štamgastů je patri-
otů a podobné vaření jiných piv ve „svém“ pivovaru odsuzuje. 
A my si zákazníků vážíme.
A tak, co dál? Pivovar Náchod je dnes zavedená značka a má své kon-
zumenty. Mají se připravit na změnu chuti piva? Na redukci speci-
álů, které vyrábějí?

Nám se právě tento sortiment líbí. Jenom nám připadá, že ná-
chodský pivovar prodá málo základního piva. Dokonce mu v po-
sledních letech klesá výstav. My si myslíme, že mu chybí jedno 
takzvaně silné pivo, které by táhlo prodej. Tak jako to dělá pi-
vovaru Svijany jeho jedenáctka. Není to ani slabé pivo, ale už je 
to ležák. Máme s ním velký úspěch. A právě tam bychom chtě-
li v Náchodě upřít pozornost: vyrobit jedno silné, výborné a pi-
telné pivo, hodně dbát na jeho kvalitu a dobýt s ním daleko vět-
ší část trhu než nyní.
A co speciály?

Nám se široké portfolio speciálů náchodského pivovaru líbí. 
Ale tyto speciály mají spíše charakter dárkových nebo upomín-
kových předmětů. Málokdo pije v hostinci jen silná piva. Pone-
cháme je, ale spíše budeme věnovat pozornost pivu, které může 
pít každý.
Bude to jedenáctka jako ve Svijanech?

Je to dost pravděpodobné.
Pivovar Svijany boduje na Liberecku, v Praze, na jižní Moravě. Ale 
třeba v Hradci Králové není moc vidět.

Ani v Pardubicích. Východní Čechy nás prostě moc neberou. 
A to je také důvod, proč jsme se zaměřili před rokem na náchod-
ský pivovar. K němu mají místní lidé a štamgasti určitý vztah, 
znají ho. A my zase možná máme určitou sílu dostat ho do více 
hostinců na Královéhradecku nebo Pardubicku. Tomu bychom 
chtěli podřídit i strategii prodeje. Uvažujeme například o zříze-
ní centrálního distribučního skladu v Hradci Králové nebo Par-
dubicích. Tam by třeba mohli hospodští jezdit pro sudy opera-
tivněji, když jim náhle dojde pivo.
Co zaměstnanci pivovaru? Podle toho, jak mluvíte o zvyšování výro-
by, by snad strach o místo nemuseli mít.

To je velmi citlivá otázka. Pivovar Náchod řízený samosprávou 
s politickými zájmy a ne soukromým majitelem nedosahuje při 

své zaměstnanosti takové produktivity jako například pivovar 
Svijany. Nám se podařilo dosáhnout stavu, kdy na jednoho za-
městnance tohoto pivovaru připadá 3200 hektolitrů vyrobeného 
piva za rok. U pivovaru Náchod je to méně – pouhých 1300 hek-
tolitrů ročně vyrobeného piva na jednoho zaměstnance.
Takže budete propouštět?

Nebudeme zatím zaměstnance přibírat. Avšak budeme se sna-
žit současné zaměstnance pivovaru v některých specializacích 
využít i pro pivovary Svijany a Rohozec. Některé úseky však bu-
deme muset zrušit, protože jsou pro pivovar přepychem a zba-
vily se jich i jiné a větší pivovary. To se týká například dopravy, 
kterou náchodský pivovar částečně vlastní. Ale i tam máme při-
praveno řešení. Vyhlásíme výběrové řízení na společnost, kte-
rá bude zajišťovat dopravu pro náchodský pivovar, ale jeho pod-
mínkou bude, že ta společnost musí zaměstnat řidiče, kteří pro 
pivovar doposud pracovali.
A co dosavadní ředitel pivovaru?

My chceme, aby nad další budoucností pivovaru Náchod bděl 
bývalý ředitel svijanského pivovaru František Horák. Ale ten 
bude pouze člověkem, který bude konzultovat s nynějším ředi-
telem Josefem Hlavatým. Ten by měl dál řídit náchodský pivovar.
Co stojí za úspěchem Svijan?

Je to především to, čemu se říká živé pivo vyráběné klasickou 
tradiční technologií. A v tom jsme si podobní i s náchodským 
pivovarem. My nepasterujeme pivo, a to ani lahvové. Lidé tako-
vé pivo upřednostňují před europivy a před pivy velkých a sil-
ných pivovarů. Naše pivo dnes vytlačuje z řady hostinců pivo 
velkých značek, a to dokonce bez reklamy. Protože lidé chtějí 
pivo chuťově zajímavé, bez pasterizace. To znamená i zdravěj-
ší a s řadou vitaminů.
Před několika lety sládci pivovarů burcovali, že český národ přestá-
vá pít pivo jako dřív. Co o tom soudíte vy?

Opravdu to před pěti lety i statisticky vypadalo, že spotře-
ba piva v České republice klesá, že už nebudeme první na světě 
a klesneme na úroveň například Německa. Ale pak se opět spo-
třeba piva zvýšila. Každý Čech stále pije svých průměrných tři 
sta dvacet piv za rok, a to včetně nemluvňat. Ale je zase prav-
da, že tak patnáct procent vypijí za Čechy v republice zahranič-
ní turisté.
Ani krize s tím nehýbe?

Tak to ano. Jen čtyři pivovary v zemi prodaly v lednu více než 
loni v lednu. Jsme rádi, že jsou mezi nimi i Svijany. Jinak všich-
ni hlásí menší prodej. A ještě horší je to s návštěvností hospod. 
Ta klesla na počátku roku o pětadvacet procent.
Vy sám jste pivař?

Dám si rád právě naši jedenáctku, ale nezatracuji ani konku-
renci. Vypít dobré plzeňské pivo, pokud není uvařené v Polsku, 
je dnes trochu i pocta těm předkům, kteří s tímhle pivem přišli 
jako první a od kterých jsme se to všichni naučili.

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

NOUZOVÝ VÝCHOD (REVOLUTIONARY ROAD – USA 2008)
Adaptace slavného stejnojmenného románu Richarda Yatese. Leonardo DiCaprio a Kate Winsletová v hlavních rolích dramatu (velmi podobného fi lmu „Americká 
krása“) o nejobyčejnější představě o naplnění amerického snu… Režie Sam Mendes. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.revolutionaryroadmovie.com Mládeži do 15 let nepřístupný

VÉVODKYNĚ (THE DUCHESS – USA/Velká Británie/Itálie/Francie/Dánsko – 2008)
V našem manželství jsme byli tři… Historické drama, které nás přenese do 18. století, kdy žila Georgiana, vévodkyně z Devonshiru (praprateta princezny Diany). 
Byla oslňující, charismatická a veřejností milována, v osobním životě jí štěstí ale nepřálo… V hlavní roli Keira Knightleyová (mj. „Piráti z Karibiku“). Film byl oceněn 
Oscarem za kostýmy za rok 2008. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.bioscop.cz a na www.theduchessmovie.co.uk Mládeži přístupný

MADAGASKAR 2 (MADAGASCAR: ESCAPE 2 AFRICA – USA 2008)
Stále spolu… Stále ztraceni!!! Další neuvěřitelná dobrodružství „hvězd“ newyorské ZOO, které skončily u afrických břehů - další osudy vynalézavých tučňáků, lva 
Alexe, zebry Marty, hrošice Glorie, žirafáka Melmana a šimpanzů Phila a Masona. Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 60 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.madagaskar2.cz Mládeži přístupný

MĚSTO EMBER (CITY OF EMBER – USA 2008)
Dobrodružná výprava o útěku z gigantického města Ember, natočená podle knihy spisovatelky Jeanne DuPrauové. Tim Robbins a Bill Murray v napínavém roman-
tickém fantasy, ve kterém se odhalují nejen skryté stopy, šifry a tajenky… České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.cityofember.com Mládeži přístupný

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

RŮŽOVÝ PANTER 2 (THE PINK PANTHER 2 – USA 2009)
Steve Martin je opět zpět jako neohrožený a neohrabaný inspektor Clouseau v bláznivé komedii, ve které se pátrá po ukradených špercích… V dalších rolích Jean 
Reno, Andy Garcia a John Cleese. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.sonypictures.com/movies/thepinkpanther2/ Mládeži přístupný

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

MONSTRA vs. VETŘELCI (MONSTERS VS ALIENS – USA 2009)
Jenom monstr akce zachrání svět hladce!!! Rodinná animovaná komedie natočená ve studiu Dream Works. České znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.

Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.monstravsvetrelci.cz Mládeži přístupný

SPIRIT (THE SPIRIT – USA 2008)
Mé město křičí aneb další fi lm komiksové legendy Franka Millera. Příběh zavražděného policisty, který se za záhadných okolností vrací na svět jako maskovaný bo-
jovník se zločinem, známý pod pseudonymem Spirit… České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.palacepictures.net a na www.mycityscreams.com Doporučená přístupnost: od 12 let

BATHORY (SR/ČR/Velká Británie/Maďarsko – 2008)
Vzkříšení čachtické legendy… Historický velkofi lm Juraje Jakubiska a současně nejdražší fi lmový projekt střední Evropy. Film plný velkolepých bitev i osobních dra-
mat je divácky nejúspěšnějším fi lmem roku 2008. V hlavních rolích Anna Frielová a Vincent Regan, v dalších rolích H. Matheson, K. Roden, D. Jakubisková, B. Polívka, 
J. Mádl, L. Vondráčková a F. Nero. Film získal celkem dva České lvy za rok 2008 při domácím udílení výročních fi lmových cen. České znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.thebathorymovie.com Mládeži do 15 let nepřístupný

POCHYBY (DOUBT – USA 2008)
Pochybnost může být v životě stejně mocným poutem jako jistota… Meryl Streep a Philip Seymour Hoffman v dramatu podle hry oceněnou Pulitzerovou cenou. Re-
žie John Patrick Shanley. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.doubt-themovie.com Doporučená přístupnost: od 12 let

PEKLO S PRINCEZNOU (ČR – 2008)
Bude svatba? Bude válka? Nebo peklo na Zemi? Komediálně laděná pohádka o dávném královském slibu, geniální lsti a lavině nepředvídatelných okolností… Hrají 
T. Voříšková, J. Mádl, P. Nárožný, V. Postránecký, Z. Adamovská, V. Vydra a M. Táborský. Režie Miloslav Šmídmajer. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.peklosprinceznou.cz Mládeži přístupný

RYCHLÍ A ZBĚSILÍ (FAST AND FURIOUS – USA 2009)
Nový model… Původní součástky… Ve čtvrtém dílu slavné akční série se opět vrací hlavní představitelé Vin Diesel a Paul Walker – a znovu tak budou řvát motory, 
pneumatiky trhat asfalt a proteče i pár litrů krve – protože tahle jízda rozhodně není pro čajíčky! České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.fastandfuriousmovie.net a na www.rychliazbesili.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

MILIONÁŘ Z CHATRČE (SLUMDOG MILLIONAIRE – Velká Británie/USA – 2008)
Strhující drama o slavné televizní soutěži, o vidině peněz i snaze nalézt ztracenou lásku… Film roku 2008 – držitel osmi Oscarů a čtyř Zlatých glóbů. Režie Danny 
Boyle. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL. 
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.slumdogmillionairemovie.co.uk Doporučená přístupnost: od 12 let

EL PASO (ČR – 2009)
V kotli vášní, emocí a živelností… I. Horváthová, L. Rybová, D. Prachař, I. Chmela, V. Javorský D. Matásek a I. Bareš ve fi lmu režiséra Zdeňka Tyce, který byl inspiro-
ván skutečným osudem romské vdovy, matky devíti dětí. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.el-paso.cz Mládeži přístupný

SEDM ŽIVOTŮ (SEVEN POUNDS – USA 2008)
Sedm jmen. Sedm cizinců. Jedno tajemství… Agent CIA v podání Willa Smitha a jeho pokání sedmi cizím lidem… České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.

Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.sonypictures.com/homevideo/sevenpounds/ Doporučená přístupnost: od 12 let

SEX DRIVE (SEX DRIVE – USA 2008)
Najdi babu, šlohni káru a přirážej… Komedie o mladých a pro mladé, prostě „fak hustej vodvaz…“ České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.spi-fi lm.cz a na www.sexdrivethemovie.com Doporučená přístupnost: od 12 let

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

NENAROZENÍ (THE UNBORN – USA 2009)
Zlo potřebuje život… Horor, který vás nenechá ani chvíli vydechnout! Režie David S. Goyer (scénárista „Temného rytíře“ nebo režisér „Blade: Trinity“). České titul-
ky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.theunbornmovie.net Mládeži do 15 let nepřístupný

NORMAL (ČR – 2009)
Příběh legendárního sériového vraha, jehož činy otřásly ve 30. letech minulého století celou Evropou… Výpravný dobový fi lm, spojující šokující a napínavý pří-
běh, který patří mezi nejočekávanější české fi lmy roku 2009. V hlavních rolích Milan Kňažko, Dagmar Havlová, Pavel Gajdoš a Miroslav Táborský. Režie Julius Šev-
čík. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.normalfi lm.cz Mládeži do 15 let nepřístupný

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH (ČR – 2008)
Co uděláte, aby se vaše 25 let stará platonická láska stala skutečnou? Možná všechno … a možná nic, možná zjistíte, že to, co se za těch 25 let nestihlo, se už nedá 
zvládnout… Volné pokračování české komedie autorů Radka Johna a Ivo Pelanta. Hrají M. Suchánek, J.A. Duchoslav, V. Kopta, V. Freimanová, R. Brzobohatý, E. Jeníč-
ková a další. Režie Viktor Tauš. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Mládeži přístupný

1. středa pouze v 16 hod

1. středa pouze v 17.45 hod
2. čt, 3. pá pouze v 19.15 hod
4. sobota pouze v 17 hod
5. neděle pouze v 17 hod
2. čt, 3. pá pouze v 17 hod
4. so, 5. ne pouze v 19.15 hod
6. pondělí pouze v 17 hod
7. úterý pouze v 17 hod
8. středa pouze v 19 hod
4. sobota pouze v 15.15 hod
5. neděle pouze v 15.15 hod

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

9. čtvrtek pouze v 10 hod
10. pátek pouze v 10 hod
11. sobota pouze v 16.15 hod

9. čtvrtek pouze v 18.30 hod
10. pátek pouze v 18.30 hod
11. sobota pouze v 18 hod
12. neděle pouze v 17.30 hod
11. sobota pouze ve 20 hod
12. neděle pouze v 19.30 hod

9. čt, 10. pá 14.30 a 16.30 hod
11. so, 12. ne pouze v 15.30 hod
13. pondělí 15.30 a 17.30 hod
14. úterý pouze v 16 hod
15 středa pouze v 15.30 hod
14. úterý pouze v 18 hod
15. středa pouze v 20 hod

15. středa pouze v 17.15 hod

17. pátek pouze ve 20 hod
18. sobota pouze ve 20 hod
19. neděle pouze v 18 hod

18. sobota pouze v 16 hod
19. neděle pouze ve 14 hod

16. čt, 17. pá 16 a 18 hod
18. sobota pouze v 18 hod
19. ne, 20. po pouze v 16 hod
21. út, 22. st pouze v 16 hod
20. pondělí pouze ve 20 hod
21. úterý pouze ve 20 hod
22. středa pouze v 18 hod

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

23. čtvrtek pouze v 18 hod
24. pátek pouze v 19.15 hod
25. sobota pouze v 17.45 hod
26. neděle pouze ve 20 hod
23. čtvrtek pouze v 16 hod
24. pátek pouze v 17 hod
25. so, 26. ne v 15.45 hod
25. sobota pouze ve 20 hod
26. neděle pouze v 17.45 hod
27. pondělí pouze v 19 hod
28. úterý pouze v 17 hod
29. středa pouze v 19 hod
27. pondělí pouze v 17 hod
28. úterý pouze v 19.15 hod
29. středa pouze v 17 hod

30. čtvrtek 17 a 19 hod
KVĚTEN 2009
1. pátek 17 a 19 hod
2. so, 3. ne 18.15 a 20 hod
4. po, 5. út, 6. st 17 a 19 hod
2. sobota pouze v 16 hod
3. neděle pouze v 16 hod



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

www.jjtrend.com

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

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

•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích, 
protipožárních a kamerových systémů

Pracujeme se 
světovou jedničkou 
na trhu okenních 
profilů

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

výroba • montáž • dodávky na klíč

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

Nabízíme do pronájmu 

PENSION 65
Police nad Metují
Restaurace, gril-bar, zahrádka, ubytování.

Včetně kompletního vybavení.

K dispozici vybavený byt.
Cena k jednání.

Kontakt: 737 261 680, 602 646 380

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

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

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

Nové relaxační centrum na Vyhlídce
 bohatá nabídka ručních 

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

 revoluční metodou UCWRAP
  okamžitý efekt, garantovaný úbytek 15 cm 

Kontakt:
Dennipe-h Hotel Vyhlídka Náchod
tel.: 728 697 766
www.vyhlidka.cz


