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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka V Náchodě

Eric Assous: Příbuzné si nevybíráme
Agentura Harlekýn
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 350, 330, 310, 290 Kč  
Předprodej od 30. 8. 2010

K. Poláček, M. Vačkář, O. Havelka: 
Muži v Ofsidu
Městské divadlo Mladá Boleslav
Ab. cyklus – skupina „A“ 
– odložené představení 
Vstupné: 330, 310, 290, 270 Kč
Předprodej od 1. 9. 2010

Literárně hudební večer
Romantické poutě a literární výlety
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč  
Předprodej od 6. 9. 2010

Neděle
12. 9. 2010
v 19.00 hodin

Pondělí
20. 9. 2010
v 19.00 hodin

Středa
22. 9. 2010
v 19.00 hodin

Neděle
26. 9. 2010
v 16.00 hodin

Čtvrtek
30. 9. 2010
v 19.00 hodin
SLEVA

Září –
Prosinec
Středa
od 17.15 hodin
a od 18.45 hod.

Babí léto s dechovkou
Účinkuje: Stavostrojka
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 6. 9. 2010

Koncert k poctě Jana Kubelíka
René Kubelík  –  housle, Miroslav 
Vilímec – housle
Vladislav Vilímec  –  klavír
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 140, 120, 100, 80 Kč
Předprodej od 8. 9. 2010

Kurzy jógy 
pod vedením lektorky 
Jarmily Koudelkové
10 lekcí
Cena: 800 Kč
Prodej abonentek v ICC v  Náchodě 

 uvádí v září 

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

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

Literárně hudební večer
Romantické poutě a literární výlety

V době národního obrození a romantismu 19. století patřily rozličné cesty, putování a výlety k typickým projevům ži-
votního stylu. Podnikali je především studenti, umělci a literáti, z nichž nejznámější je letos jubilující Karel Hynek Má-
cha a jeho Pouť krkonošská. Mnozí další pocházeli z východních Čech nebo přímo z Náchodska a stejně jako Máchu 
je kromě hor lákaly tajemnou romantikou i hradní zříceniny a pískovcové skalní útvary. Svědčí o tom dochované de-
níky, básně, časopisecké články i četné kresby. Večer připravili Lydia Baštecká a Aleš Fetters.

Agentura Harlekýn
Eric Assous: Příbuzné si nevybíráme

Odložené představení sezóny 2009/2010 
Režie: Jan Novák. Hrají: Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Václav Vydra a Jan Čenský, Lenka Skopalová a Jana 
Boušková, Eva Janoušková, Simona Postlerová a Eva Režnarová, Lenka Zahradnická.
Na oslavu se sejdou tři bratři – pán domu podnikatel Francky, zubař David a advokát Yvan – i se svými manželkami. 
Hned zpočátku je zřejmé, že švagrové k sobě právě neplanou horoucí láskou, nemluvě o tom, že své muže se snaží dr-
žet na krátké uzdě. Ale přímo bombou je příchod Franckyho mladé vyzývavé sekretářky Natálie, která dokonale oko-
ření rodinnou slavnost. Vyvolá paniku u přítomných mužů a z jejich nepřirozeně odmítavé reakce pojmou manželky 
podezření. Čí je to milenka? Dojde k překvapivým odhalením a rodinná idyla bere za své. Autor netají, že muži bývají 
v podobných situacích většinou zbabělí a ženy spíše bezcitné a nemilosrdné. Jedovaté narážky a trefně mířené odpově-
di místy připomínají tenisovou výměnu míčků. Díky hereckému obsazení, brilantním dialogům a situačním zvratům 
nabízí komedie nevšední divadelní zážitek. 
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Letošní, a to již čtvrtý ročník koná-
ní stále více oblíbených slavností, získá-
vá důležitý historický podtext, kterým je 
uzavření vzájemné partnerské smlouvy 
mezi městem Náchod a lotyšským měs-
tem Bauska. Proč právě toto město se sta-
ne pro příští léta naším partnerem?

Bauska totiž leží v oblasti bývalého vé-
vodství Kuronsko-Semigalského, které 
bývalo doménou rodiny Bironů. V neda-
lekém městě Mitavě, nyní lotyšské Jelga-
vě, se narodil v roce 1724 syn Ernsta Jo-
hanna Birona, vévody Kuronského, Petr 
Biron, pozdější vlastník náchodského pan-
ství, také jeho manželka Anna Dorothea 
(nar. 1761), pocházející z významné ku-
ronské šlechtické rodiny von Medem. Rov-
něž jejich dvě dcery se narodily v Mitavě 
– v roce 1781 Kateřina Bedřiška Vilemína 
Benigna, pozdější kněžna Zaháňská, drži-
telka náchodského panství v letech 1800
–1839, a v roce 1782 se narodila Marie Lui-
sa Pavlína, provdaná kněžna Hohenzol-
lern-Hechingen, poslední majitelka ná-
chodského panství z rodiny Kuronských. 
Nejmladší Johanna Kateřina se narodila 
r. 1783 v jiném kuronském zámečku Wür-
zau (lotyšsky Vircava). 

Město Bauska má bohatou historii, 
v mnohém obdobnou Náchodu. Leží ne-
daleko hranic s Litvou na dálkové cestě 
Via Baltica, obtékají ho dvě řeky, mezi ni-
miž se vypínají zříceniny středověkého 
hradu, vybudovaného v 15. století Řádem 
livonských rytířů. K části hradu byl v 16. 
století vybudován renesanční zámek ku-
ronských vévodů. Kuronsko (Kurzeme) 
je jednou ze tří historických provincií 
současného Lotyšska, dalšími je Livonie 
(Vidzeme), a Latgale. Vévodství Kuron-
sko-Semigalské, založené v r. 1561, bylo 
vazalským státem Polsko-litevského spo-
lečenství a existovalo do roku 1795, kdy 
bylo připojeno k Ruské říši. Ernst Johann 
Biron, původně německý šlechtic, favorit 
ruské carevny Anny Ivanovy, se stal vé-
vodou Kuronským v r. 1737, v roce 1796 
abdikoval ve prospěch svého syna Petra. 
Ten pak po připojení Kuronska k Rusku 
vévodství opouští a s rodinou se zdržu-
je na svých panstvích ve slezské Zaháni 
a českém Náchodě, kde také strávil po-
slední měsíce svého života, umírá v ne-
dalekém Jelenově v lednu roku 1800. 

Náchodské Kuronské 
slavnosti 2010

 V oblasti Kuronska ležící město Bauska 
bylo vybráno pro tyto vzájemné historic-
ké souvislosti i zajímavou historii novodo-
bou, spojenou především se vznikem svo-
bodného státu – Lotyšské republiky, která 
po dvaceti letech samostatnosti se snaží 
překonat nedobré dědictví sovětské vlády, 
a přes všechny hospodářské problémy je 
zemí s dobře nastartovanou budoucností. 

Náchodské Kuronské slavnosti se sta-
ly příležitostí k navázání prvních kon-
taktů, již v roce 2008 přijela do Nácho-
da malá delegace pracovníků zámku 
Rundale, nádherného barokního letní-
ho sídla vybudovaného Ernstem J. Biro-
nem. V roce 2009 přijala pozvání k účas-
ti na slavnostech velvyslankyně Lotyšské 
republiky v Praze paní Argita Daudze, 
a byla to právě ona, kdo navrhl Bausku 
jako vhodného partnera pro naše měs-
to. Po ročním jednání s představiteli to-
hoto města a za spolupráce našeho velvy-
slanectví v Rize se nakonec uskutečnila 
první ofi ciální cesta představitelů Ná-
choda do lotyšské Bausky. Na starobylém 
hradě, ve velké síni renesančního paláce, 
renovovaného ve spolupráci s českými re-
staurátory, byla podepsána 23. července 
2010 vzájemná partnerská dohoda. Její 
text, schválený náchodským i bauským 
zastupitelstvem, podepsali starosta Ná-
choda ing. Oldřich Čtvrtečka a předseda 
městské rady Bausky Valdis Veips za pří-
tomnosti českého velvyslance v Lotyšsku 
PhDr. Tomáše Pštrosse.

Vzájemná dohoda umožňuje všestran-
ný rozvoj spolupráce mezi oběma spřáte-
lenými městy, zvláště zahrnující oblasti 
kulturní, sportovní a společenské, dává 
prostor především výměnným aktivitám 
mládeže. 

Letošních Náchodských Kuronských 
slavností se zúčastní delegace z města 
Bausky, aby se seznámila s naším měs-
tem, jeho obyvateli a projednala první 
kroky k realizaci uzavřené partnerské do-
hody. Domníváme se, že nejen historické 
souvislosti, ale i současné snažení obyva-
tel Bausky a Náchoda, je a bude zajímavé 
a oboustranně přínosné.

Přijměte naše pozvání na letošní Ná-
chodské Kuronské slavnosti!

Věra Vlčková
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Rada města 29. 6. 
Jednání rady města 
se zúčastnilo sedm radních, 
dva byli omluveni.
Číselný popis u každé zprávy 
představuje poměr hlasů při hlasová-
ní PRO - PROTI - ZDRŽEL SE.

Návrh na řešení dalšího 
provozu skateparku na Hamrech 7-0-0

 RM revokovala usnesení ze dne 18. 5. 
2010, kterým schválila zrušení skatepar-
ku na Hamrech a schválila návrhy pra-
covní skupiny ze dne 16. 6. 2010 na řeše-
ní jeho dalšího provozu. Po dobu prázdnin 
proběhne zkušební provoz. Byl nainsta-
lován kamerový systém a umístěn na bu-
dově fi rmy ATAS, dohled nad provozem 
bude mít prostřednictvím kamery měst-
ská policie do té doby, než bude vytipo-
vána vhodná osoba jako dozor a správce 
skateparku. Bude evidováno jeho využití, 
upraven provozní řád a viditelně umístěn. 
Po prázdninách bude vyhodnocen zkušeb-
ní provoz a projednáno další provozování.
Nová ředitelka MŠ Březinova 7-0-0 

 RM jmenovala do funkce ředitelky Ma-
teřské školy Březinova paní Lenku Šimko-
vou s účinností od 1. 8. 2010 a pověřila od-
bor školství, kultury, sportu a cestovního 
ruchu zajištěním všech potřebných úkonů 
k předání funkce ředitelky.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
k nájemní smlouvě uzavřené se společ-
ností KA Contracting ČR, s. r. o. Dodatkem 
se prodlužuje platnost smlouvy o proná-
jmu výměníkových stanic a jejich vyba-
vení a to v návaznosti na značné fi nanční 
prostředky na opravy a rekonstrukce vý-
měníkových stanic v příštích letech.  7-0-0 

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
s fi rmou Petr Wick, podlahářské práce, 
na umístění reklamy na lávce pro pěší 
u Itálie. Smlouva se uzavírá na dobu neu-
rčitou s účinností od 1. 7. 2010. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy s PFERDA na pronájem vybra-
ných nebytových prostor v domě čp. 371 
a zahrady v Hurdálkově ulici v Náchodě. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurči-
tou s platností od 1. 7. 2010. Současně rada 
souhlasila s provedením stavebních úprav 
uvedených nebytových prostor a zajiště-
ním změny užívání rekonstruovaných 
prostor k novému účelu užívání. 7-0-0

 RM vzala na vědomí oznámení o změ-
ně nájemce nebytového prostoru Pizze-
rie „U Stříbrného potoka“ v Náchodě, Čes-
koskalická čp. 1. 7-0-0
Stavební úpravy komunikace 
ul. Slunečná v Náchodě – část I. 7-0-0

 RM schválila provedení stavební úpra-
vy části komunikace ul. Slunečná v Ná-

chodě – část I. v délce 82 m a šířce 3 m 
s výhybnou, tj. úsek za křižovatkou s ul. 
Slunečnou – část II. až za křižovatku s ul. 
Na Přadýnku a uzavření objednávky s fi r-
mou STRABAG, a. s., za podmínky fi nanč-
ního krytí akce schválené zastupitel-
stvem města.
Oprava ul. Krámská v Náchodě 7-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o dílo 
na vypracování projektové dokumenta-
ce „Oprava komunikace ulice Krámská 
v Náchodě“ fi rmě Hauckovi, s. r. o., Česká 
Skalice do stupně dokumetace ke staveb-
nímu povolení za podmínky fi nančního 
krytí schváleného zastupitelstvem města.
Projekt Zvýšení bezpečnosti dopravy 
na silnicích I. třídy v Náchodě 7-0-0

 RM schválila realizaci bezpečnostních 
opatření na ulici Polské u AMETEKu a uza-
vření Smlouvy o poskytování fi nančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu do-
pravní infrastruktury na projekt „Zvýše-
ní bezpečnosti dopravy na silnicích I. tř. 
v Náchodě a jejího zpřístupnění osobám 
s omezenou schopností pohybu a orienta-
ce“. Projekt by měl být realizován v mě-
sících září a říjen 2010. V rámci projek-
tu dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců 
na ulici Polské u AMETEKu, kde bude vy-
budován bezpečnostní ostrůvek.
Oprava ulic Třešňová 
a V Třešinkách 7-0-0

 RM schválila opravy ulic Třešňová 
a V Třešinkách a pověřila odbor správy 
majetku a fi nancování přípravou a reali-
zací v roce 2010.

Rada města 13. 7. 
Jednání rady města se zúčastnilo 
osm radních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením smluv o zří-
zení věcných břemen se společností ČEZ-
Distribuce, a. s. Břemeno bude zřízeno 
na pozemkových parcelách v ulici Že-
lezniční kolonie a Vodárenská a souvisí 
s vybudováním nového kabelového ve-
dení pod povrchem pozemkových parcel 
ve vlastnictví města. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemních 
smluv se spoluvlastníky domu čp. 982 
v ulici Dobrošovské na pronájem části 
pozemku p. č. 2016/1 v k. ú. Náchod o vý-
měře 36 m² pro zřízení zámkové dlažby 
a vstupního schodiště. Smlouvy se uzaví-
rají na dobu neurčitou s účinností od 1. 8. 
2010. 8-0-0
Cyklostezka na Mokřinách – smlouva 
o zřízení sjezdu (nájezdu) 8-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o pod-
mínkách zřízení stavby a provozu silniční-
ho sjezdu a o omezení užívání nemovitos-
ti s příspěvkovou organizací Správa silnic 
Královéhradeckého kraje v rámci stav-
by „Cyklostezka na Mokřinách“. V rám-
ci stavby „Cyklostezka na Mokřinách“ je 
třeba k povolení zřízení sjezdu (nájezdu) 
z krajské silnice č. III/01420 na vyprojek-
tovanou cyklostezku uzavřít s příspěvko-

vou organizací Správa silnic Královéhra-
deckého kraje uvedenou smlouvu.
Optimalizace hospodaření s vodou 
a zlepšení kvality vod v povodí řeky Me-
tuje v Kladském pomezí výstavbou ka-
nalizací v okolí měst Chudoby a Náchoda 
– výběr zhotovitele 8-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na realizaci projektu „Optimaliza-
ce hospodaření s vodou a zlepšení kvali-
ty vod v povodí řeky Metuje v Kladském 
pomezí výstavbou kanalizací v okolí 
měst Chudoby a Náchoda“, číslo projektu 
PL.3.22/1.2.00/09.01536 – veřejná zakáz-
ka: „Kanalizace Lipí – Peklo v Náchodě“ 
a „Náchod – Jizbice, splašková kanaliza-
ce I. etapa“ – část a souhlasila s uzavře-
ním smlouvy o dílo na realizaci s fi rmou 
STAMP, s. r. o., Náchod.

Rada města 28. 7. 
Jednání rady města se zúčastnilo 
sedm radních, dva byli omluveni.
Zateplení obvodového pláště a výměna 
oken v MŠ Alšova a Havlíčkova 7-0-0

 RM schválila uzavření obchodní smlou-
vy na vypracování projektové dokumen-
tace na zateplení budov MŠ Alšova 952 
a MŠ Havlíčkova 1848 v Náchodě za pod-
mínky schválení rozpočtového opatření 
zastupitelstvem města.
Zvýšení bezpečnosti dopravy 
na silnicích I. třídy – vybudování 
ostrůvku u Ameteku 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
s dodavatelem stavby „Zvýšení bezpeč-
nosti dopravy na silnicích I. třídy v Ná-
chodě – přechod pro chodce ul. Polská“ 
fi rmou Dopravní značení Náchod, s. r. o., 
Vysokov za podmínky schválení rozpoč-
tového opatření zastupitelstvem města.
Integrovaný plán rozvoje města 
– problémová zóna u nemocnice 7-0-0

 RM souhlasila se snížením alokace (ma-
ximální možná výše dotace pro danou 
výzvu) v 1. časově neomezené výzvě pro 
oblast 5.2a Revitalizace veřejných pro-
stranství v rámci realizace Integrované-
ho plánu rozvoje města Náchoda – pro-
blémová zóna u nemocnice. 
Původně byla schválena částka 65 mil. Kč, 
dle doporučení ministerstev (Minister-
stva fi nancí ČR a Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR) lze výzvu vyhlásit maximálně 
na 90 % přislíbené alokace.
Restaurování fi gurálních reliéfů 
na uliční fasádě Městské knihovny 
v Náchodě 7-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o po-
skytnutí účelové dotace projektu „Re-
staurování fi gurálních reliéfů na ulič-
ní fasádě Městské knihovny v Náchodě“ 
z programu Obnova památkového fondu 
na území Královéhradeckého kraje s Krá-
lovéhradeckým krajem zastoupeným 
Bc. Lubomírem Francem. 
Předmětem projektu je restaurování pěti 
fi gurálních plastik na fasádě městské 
knihovny. 

Zprávy 
z radnice
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Rada města 17. 8. 
Jednání rady města se zúčastnilo osm 
radních, později šest, jeden byl omluven.
Náchodská prima sezóna 7-0-0

 RM vzala na vědomí informaci občan-
ského sdružení Náchodská prima sezóna 
o stávajícím způsobu organizování festi-
valu a potřebě nového koncepčního řeše-
ní v následujících letech.
Návrh textů na orientační desky 
na městském hřbitově 7-0-0

 RM schválila texty na orientační des-
ky na městském hřbitově – Bohumír Špa-
niel a Jiří Kodym a uložila odboru správy 
majetku a fi nancování zajistit provedení.
Místní úprava provozu 
na pozemních komunikacích

 RM souhlasila s místní úpravou provo-
zu na pozemních komunikacích spočívají-
cí v umožnění částečného podélného stá-
ní na chodníku v ulici Zahradní. 8-0-0

 RM nesouhlasila s udělením výjimky 
z místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích dle žádosti žadatele týka-
jící se průjezdu zámeckou alejí. 8-0-0

 RM nesouhlasila s instalací druhého 
zpomalovacího prahu v ulici Rajmono-
va. 8-0-0

 RM nesouhlasila s místní úpravou pro-
vozu na pozemních komunikacích, resp. 
umožnění vyhrazeného stání obyvatel čp. 
515 a 516 v ulici Orlická. 8-0-0

 RM uložila odboru správy majetku a fi -
nancování zadat vypracování projektové 
dokumentace na vybudování přechodo-
vého ochranného ostrůvku v ulici Tylova 
a předložit se žádostí o dotaci na Státní 
fond dopravní infrastruktury včetně ře-
šení v ulice Kostelecké v roce 2011. 8-0-0
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ-Distribuce, a. s., Děčín. Břemeno 
bude zřízeno na pozemkových parce-
lách u MěSSS Marie, které jsou zasaženy 
novým kabelovým vedením. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o výpůjčce s TJ Start Náchod na bezplat-
né užívání pozemku p. č. 2058/44 a st. p. 
č. 2548 v k. ú. Náchod (hřiště v ulici Raiso-
va) pro sportovní činnost. Smlouva bude 
uzavřena na 20 let od 1. 8. 2010. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společností 
ČEZ-Distribuce, a. s. Břemeno bude zříze-
no na pozemkové parcele p. č. 1861 v k.ú. 
Náchod (v ulici Pod Brankou), která je za-
sažena novým kabelovým vedením.5-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o výpůjčce nebytových prostor v budově 
čp. 2020 (vedle polikliniky) s Oblastním 
inspektorátem práce pro Královéhradec-
ký kraj a Pardubický kraj. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s účinností 
od 1. 9. 2010. 5-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností KA Contracting ČR, 
s. r. o. Břemeno bude zřízeno na pozemko-

vých parcelách p. č. 643/1 a 643/15 v k. ú. 
Náchod. Pozemky se nalézají v Brožíko-
vě ulici a jsou zasaženy výstavbou vedení 
teplovodního potrubí. 5-0-0
Žádost o čerpání fondů 6-0-0

 RM schválila čerpání vlastního rezerv-
ního fondu ve výši 8 107 Kč na nákup mra-
zicího boxu pro občerstvení Jiráskova 
koupaliště a čerpání vlastního rezervního 
fondu ve výši 43 026 Kč k posílení investič-
ního fondu pro příspěvkovou organizaci 
Sportovní zařízení města Náchoda. 

 RM schválila čerpání investičního fon-
du ve výši 99 205 Kč pro příspěvkovou or-
ganizaci Sportovní zařízení města Nácho-
da na revize a opravy kompresoru č. 1 a 2 
na zimním stadionu a servis technologie 
chemického hospodářství Jiráskova kou-
paliště a plaveckého bazénu.
Integrovaný plán rozvoje města 
– Regenerace bytových domů 6-0-0

 RM schválila text 4. výzvy (3. výzva pro 
oblast 5.2b Regenerace bytových domů) 
v rámci realizace „Integrovaného plá-
nu rozvoje města Náchoda – problémová 
zóna u nemocnice“.
Veřejné osvětlení v ulicích 
V Zátiší, Dobrošovská 6-0-0

 RM schválila cenovou nabídku fi rmy TS 
Náchod, s. r. o., na realizaci nového veřej-
ného osvělení v ulici V Zátiší, Dobrošov-
ská za podmínky schválení fi nančního 
krytí v rámci rozpočtových opatření za-
stupitelstvem města.
Rekonstrukce objektu Marie 6-0-0

 RM schválila Podmínky Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace k projektu „Staveb-
ní úpravy objektu penzionu „MARIE“ č. p. 
1998, Bartoňova ul. Náchod“ v rámci Inte-
grovaného plánu rozvoje města. 

 RM souhlasila s výběrem zhotovite-
le a uzavírá smlouvu o dílo na staveb-
ní úpravy objektu penzionu „MARIE“ čp. 
1998, Bartoňova ul. Náchod se společnos-
tí WINDOW HOLDING, a. s., Lázně Toušeň.
Projektové dokumentace cyklotrasa 
a cyklostezka Vodárenská – Babí 6-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na projektové dokumentace sta-
veb „Cyklotrasa Vodárenská-Babí (úsek 
č. 1)“ a „Cyklostezka Vodárenská-Babí (úsek 
č. 2)“ a souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na zhotovení projektové dokumen-
tace obou staveb s fi rmou OPTIMA, s. r. o., 
Vysoké Mýto.
Odpočívadlo pro cyklisty 
– výběr zhotovitele 6-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na realizaci projektu „Cyklostez-
ky v Kladském pomezí – III. etapa“, ob-
sahující stavbu „Odpočívadlo pro cyklisty 
na parcele č. kat. 340/22 k. ú. Malé Poříčí“ 
a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo 
na realizaci tohoto projektu s fi rmou To-
máš Koutský, Náchod.
Cyklostezky v Kladském pomezí 
– výběr zhotovitele 6-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na realizaci stavby „Cyklostezky 

v Kladském pomezí – III. etapa“, obsahu-
jící stavby „Cyklostezky v Kladském po-
mezí III. etapa – úsek Lipí – Peklo, 1. část“, 
„Cyklostezky v Kladském pomezí III. eta-
pa – úsek Lipí – Peklo, 2. část“ a souhlasi-
la s uzavřením smlouvy o dílo na realiza-
ci projektu s fi rmou COLAS CZ, a. s., závod 
Sever, Hradec Králové.
Bytový dům čp. 100 Na Drážkách 6-0-0

 RM schválila předložení projektu „By-
tový dům čp. 100 Na Drážkách, Náchod“ 
do výzvy Ministerstva životního prostře-
dí ČR k podávání žádostí v rámci Progra-
mu Zelená úsporám.
Kanalizace Lipí-Peklo a Náchod-Jizbice 
(technický dozor stavby) 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením Mandát-
ní smlouvy s Radomírou Martinovou, 
stavební a inženýrská činnost, Červený 
Kostelec, na výkon činností technické-
ho dozoru stavby „Kanalizace Lipí – Peklo 
v Náchodě“, „Náchod – Jizbice, splašková 
kanalizace I. etapa“ v rámci projektu „Op-
timalizace hospodaření s vodou a zlep-
šení kvality vod v povodí řeky Metuje 
v Kladském pomezí výstavbou kanalizací 
v okolí měst Chudoby a Náchoda“.

Ve dnech 15. října 2010 se v  prosto-
rách Haly Hamra v Náchodě uskuteční 
prezentační akce středních škol pod ná-
zvem PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘED-
NÍCH ŠKOL REGIONU   KLADSKÉ POME-
ZÍ. Záštitu nad přehlídkou přijali pan 
Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhra-
deckého kraje, poslankyně Parlamentu 
ČR paní Mgr. Zdeňka Horníková a pan 
PhDr. Bc. Jiří Nosek, radní Kraje s gescí 
za oblast školství a kultury. Akce se koná 
s fi nanční podporou Kraje.

Na výstavu je přihlášeno více než 30 
vystavovatelů a dohodou se základními 
školami bude organizována doprava žáků 
9. tříd z regionu. Partnery akce jsou Kraj-
ská hospodářská komora Královéhradec-
kého kraje – Jednatelství Náchod, VZP 
Hradec Králové, MERKUR TOYS, s. r. o. Po-
lice nad Metují, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování Teplice nad Me-
tují, Střední škola oděvní, služeb a eko-
nomiky Červený Kostelec a Střední škola 
propagační tvorby a polygrafi e Velké Poří-
čí. Generálním sponzorem je Česká spo-
řitelna OP Hradec Králové. Cílem akce je 
poskytnout žákům 9. tříd a jejich rodi-
čům informace o nabídce oborové struk-
tury všech typů středních škol. 

Výstava je otevřena rodičům a veřej-
nosti ve čtvrtek 14. října od 13 do 17 ho-
din, v pátek 15. října  2010 od 8 do 17 ho-
din. Vstup na přehlídku je bezplatný! 

Marcela Štěpánková za pořadatele bon 
miroir, spol. s r. o. Hronov 

I N F O R M A C E 
pro rodiče žáků 
9. tříd ZŠ
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Kronika
V červnu a červenci se narodili: 
 2. 6. Kristýna Voříšková
 4. 6. Samuel Čisár
 7. 6. Václav Pošvář
  Vendula Lukavská
  Patrik Seidl
  Michaela Bergerová
 8. 6. Tadeáš Beránek
 11. 6. Dominik Koblížek
 12. 6. Natálie Rejtharová
 15. 6. Milan Karvay
 18. 6. Danny Březina
 21. 6. Adam Voborník
 25. 6. Natálie Macháčková
  Matyáš Vaniš
 26. 6. Šárka Němečková

 1. 7. Andrea Žítková
 2. 7. Tara Strelcová
 4. 7. Nikol Dobešová
 6. 7. Věra Čisárová
 9. 7. Karolína Čížková
 12. 7. Matyáš Zámečník
 15. 7. Vojtěch Pokorný
 16. 7. Pavlína Faltová
 20. 7. Sára Hubková
   Jáchym Klimeš
   Liliana Galbová
 22. 7. Vojtěch Dobeš
 23. 7. Michal Janatka
   Richard Goca
 24. 7. Evelína Bárová
 28. 7. Jan Dlohoška
 31. 7. Adam Pasler
 
V červnu a červenci byli oddáni:
5. 6.   
Miloš Bek, Náchod
Markéta Červená, Nové Město nad Metují
Stanislav Strbáček, Most
Jana Štěpánová, Náchod
Michal Hybš, Červený Kostelec
Jana Příbková, Červený Kostelec
12. 6.
Martin Duchatsch, Horní Radechová
Renáta Lacinová, Horní Radechová
18. 6.   
Jaromír Prager, Hronov
Martina Prouzová, Hronov
25. 6.   
Josef Teichner, Nové Město nad Met.
Jana Novotná, Náchod

Robert Ritschel, Náchod
Renata Váchová, Náchod
26. 6.
Ondřej Marek, Hronov
Marcela Killarová, Náchod
Roman Kaválek, Červený Kostelec
Blanka Dusílková, Červený Kostelec
Petr Lupton, Liberec
Linda Sáričková, Náchod
2. 7.
Jan Klugar, Náchod
Rita Šamalová, Náchod
Petr Januš, Hronov
Jana Hustáková, Náchod
3. 7.
Jiří Beneš, Náchod
Iva Šnorbertová, Náchod
8. 7.
Jan Horsák, Hovězí
Michaela Nosková, Praha
10. 7.
Andrzej Spendowski, Polsko
Lenka Ducháčková, Náchod
16. 7. 
Pawel Wegrzyn, Náchod
Lucie Jiránková, Náchod
Juraj Sadovský, Náchod
Ilona Fišerová, Náchod
Libor Pozděna, Náchod
Alena Bohadlová, Náchod
Přemek Zelený, Náchod
Lenka Tomášková, Náchod
17. 7.
Michael Kulda, Č. Kostelec
Veronika Čápová, Náchod
Pavel Ludvigh, Náchod
Tereza Suchánková, Vysoká Srbská
24. 7.
Marian Walter, Německo
Eva Svobodová, Velké Poříčí
28. 7.
Jason Damian Tingle, Velká Británie
Marcela Imlaufová, Kramolna
30. 7.
Michal Tuláček, Dobruška
Dagmar Jeništová, Velké Poříčí
31. 7.
Zdeněk Čížek, Náchod
Lucie Hudečková, Náchod
Petr Jirásek, Hronov
Monika Šimková, Velké Poříčí

Kulturní a sportovní nadace města Ná-
choda vyhlašuje termín podání přihlášek 
o nadační příspěvky (granty) v oblasti kul-
tury a sportu. 

Nadační příspěvek (grant) je určen pro 
fyzické a právnické osoby. V oblasti spor-
tu se týká pouze města Náchoda, oblast 
kultury může mít i regionální působnost.
Vyplněné žádosti na předepsaném 
formuláři zašlete na adresu:
Kulturní a sportovní nadace města Nácho-
da, odbor školství, kultury, sportu a cest. 
ruchu Masarykovo náměstí 40, 547 01 Ná-
chod.
Termín podání – do 30. září 2010 
Formulář žádosti včetně zásad o posky-
tování nadačních příspěvků obdržíte 
na kontaktní adrese nebo na interneto-
vých stránkách Města Náchoda – www.
mestonachod.cz (Kulturní a sportovní na-
dace).
Kontaktní adresa: Městský úřad Náchod, 
odbor školství, kultury, sportu a cestov-
ního ruchu, Masarykovo náměstí 40, 547 
01 Náchod. Tel.: 491 405 196.

Podání žádostí o nadační 
příspěvek (grant) 
II. kolo v oblasti kultury a sportu rok 2010

Za příjemně teplého a slunečné-
ho odpoledne proběhl ve středu 11. 8. 
2010 v Domově seniorů MARIE II. roč-
ník sportovního klání klientů všech vě-
kových kategorií. Samotní sportovci se 
již půl hodiny před začátkem se scháze-
li ve venkovních prostorách. Každý zvolil 

Sportovní den v Marii jiný model přípravy, někdo obešel všech-
na sportoviště, jiný v debatě s konkuren-
ty zvažoval své možnosti v jednotlivých 
disciplínách, které pro ně připravila ak-
tivizační pracovnice Lenka Vymetálková. 
Účast všech zaměstnanců byla nezbytná, 
jelikož se pasovali do role přísných roz-
hodčích. Disciplíny byly voleny vyváže-
ně tak, aby splňovaly podmínky víceboje. 

Jednalo se o hod na přesnost kamenem, 
hod kroužky na kolíky, velmi oblíbené šip-
ky, trochu pouťových disciplín jako hod 
do úst šaška, hod na válečky. K tomu při-
byla vyloženě atletická disciplína hod 
oštěpem a ruské kuželky. 

JURY musela ještě před samotným zá-
vodem řešit kuriózní situace, kdy loňská 
šampiónka uzamkla ve svém bytě manže-
la i přesto, že nepatřil k favoritům klání, 
jakoby v předtuše, že vzhledem ke kvalit-
ní přípravě (pravidelný odpočinek na oto-
manu) 95letého závodníka může dojít 
na překvapení.

Samotný průběh závodu potvrdil, že 
soutěživost patří všem věkovým kategori-
ím, vzájemné porovnávání výsledků, po-
vzbuzování a zájem diváků přispělo k pří-
jemně strávenému odpoledni na MARII. 

Na závěr v našem altánku, při podává-
ní dovolených dopingových prostředků 
(minerálky), ředitel vyhodnotil jednotli-
vé disciplíny a nejlepší jednotlivce, byly 
předány diplomy a sladké ceny. Chtělo by 
se končit, nicméně jako každá dobrá sto-
ry má i sportovní den svůj „happy end“. 
Náš uzamčený závodník získal vítězství 
ve dvou disciplínách.

Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie
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Tak tohle přání mohli slyšet rodiče, ale 
i kolemjdoucí a hosté hotelu „Vyhlídka“ 
ve čtvrtek 10. června z úst malých zpě-
váčků a gratulantů. Je to tak, MŠ Vítkova 
oslavila letos již 50. výročí od svého zalo-
žení. Za tu dobu se v ní vystřídalo mno-
ho zaměstnanců, kteří se láskou a nadše-
ním věnovali práci, která je v životě dětí 
a pro naši společnost jednou z nejdůleži-
tějších, výchově a vzdělávání dětí před-
školního věku. Myslím, že je na místě zde 
uvést citát Roberta Fulghuma – „Všechno, 
co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil 
v mateřské školce“. Chtěli bychom touto 
cestou poděkovat všem bývalým zaměst-
nancům, ale i rodičům, přátelům naší MŠ, 
zřizovateli i ostatním, kteří se o naši prá-
ci zajímají a jakkoliv nám s ní pomáhají. 
Věřte, že investice do vzdělání další gene-
race se nám vyplatí.

Hlavní a stěžejní oslavou 50 let výro-
čí byla, jak jsem se již zmínila, zahradní 
klobouková slavnost uspořádaná v hote-
lu „Vyhlídka v Náchodě“. Děkujeme tímto 
manželům Mrštinovým, kteří nám zmí-
něnou slavnost pomohli zorganizovat 
v prostorách jejich podniku, dále také 
panu Špačkovi, který se postaral o grilo-
vání masa, a všem maminkám, které při-
spěly svým výrobkem na rautový stůl. Pro 
děti byl připraven bohatý program. Nej-
prve se bavily společně s herci „Divadlo 
ve tři“, poté následoval program dětí pro 
rodiče v podobě pásma písniček. Nechybě-
la promenáda klobouků ať dětských, nebo 
na hlavách rodičů. Dále následovala vol-
ná zábava a tanec.

Nebyla to však jen tato slavnost, kterou 
jsme oslavili naše výročí. Po celé jaro pro-
bíhaly akce, které byly součástí oslav 50 
let výročí MŠ. Školka se zúčastnila očko-
vání medvědů na zámku v Náchodě, děti 
zhlédly představení v MŠ „Šel tudy, měl 
dudy“, na konci dubna jsme v MŠ pálili 
„čarodějnice“. Celé druhé pololetí se před-
školní třída „Sluníček“ věnovala nastudo-
vání vlastní autorské, hudebně dramatic-
ké pohádky „O princezně sulejmánské“. 
Její premiéra proběhla 11. 5. jako dárek 

maminkám k jejich svátku. Premiéra to 
byla velice úspěšná, a tak se malí herci 
dočkali hned 12. 5. reprízy, kdy pohád-
ku sehráli pro bývalé zaměstnance MŠ. 
V květnu jsme touto pohádkou a krátkým 
pásmem písniček potěšili i obyvatelé pen-
zionu pro seniory „Marie“ a s nimi i bý-
valou paní ředitelku MŠ Zdenou Semerá-
kovou, která v penzionu v současné době 
žije. Nezapomněli jsme ani na naše kama-
rády ze ZŠ Běloves, kteří se na pohádku 
přišli podívat do MŠ a pak si s námi pěk-
ně pohráli. Tečkou za letošním muzikálo-
vým turné bylo vystoupení 21. 6. na fes-
tivalu písní na Karlově náměstí, kam nás 
pozvalo „Déčko Náchod“. Snažili jsme se 
myslet i na lidi, kteří jsou v nouzi, a tak 
jsme uspořádali společně s diakonií Brou-
mov charitativní sbírku ošacení.

Ke svátku dětí nám přišli zahrát po-
hádku „O perníkové chaloupce“ studen-
ti z Jiráskova gymnázia v Náchodě. Velice 
nás potěšilo pozvání MěÚ Náchod. 8. červ-
na jsme na náchodské radnici zazpívali 
pásmo písniček pro pedagogy roku 2010. 
K létu patří také výlety. Naše školka leží 
v kraji plném malebné krajiny a krásné 
přírody. Neodolali jsme a na několik vý-
letů jsme se vydali. Byli jsme se podívat 
na koníčky v Šonově, na zámku a v mini-
zoo v Častolovicích, na letišti ve Velkém 
Poříčí a předškoláci byli i v Praze v divadle 
„Spejbla a Hurvínka“, na Pražském hra-
dě, Karlově mostě, Staroměstském náměs-
tí atd. 

Když se přijdete do naší školky podí-
vat dnes, možná že uslyšíte malé zpěváč-
ky jak si prozpěvují: Na jaře, když kvetou 
kopretiny, těšíme se všichni na prázdni-
ny…

Těší se děti, těší se i paní učitelky, ku-
chařky, uklizečky. Těšíme se všichni a ne-
jen na prázdniny. Těšíme se, že až si od-
počneme, pustíme se s chutí zase do nové 
práce, aby ti, kdo přijdou po nás, mohli 
za 50 let zase vzpomínat, co se v naší MŠ 
povedlo a čím jsme přispěli ke vzdělání 
a radosti ze života dalších generací.

Za personál MŠ K. Zobalová

50 let MŠ Vítkova Běloves!
Školka má narozeniny, my máme přání jediný, štěstí zdraví, štěstí 
zdraví, hlavně to zdraví.Prázdniny se přehouply do druhé polo-

viny. Každý rok se na ně již od dubna tě-
šíme, abychom se zase od srpna mohli tě-
šit na tu „svoji“ třídu známých, ale často 
také ještě neznámých dětských tvářiček.

Občas se o prázdninách s některým 
žáčkem potkáme, letmo si zamáváme, 
vyměníme úsměv, na otázku, jak se ško-
láček má, většinou odpoví rodič, že se už 
doma nudí. Letošní setkání s maminkou 
budoucího druháka však bylo mimořád-
ně povzbudivé a motivační. Na obvyklou 
otázku, jak se malému studentíkovi daří, 
odpověděla: „Už drbeme aktovky a připra-
vujeme pomůcky. Před týdnem jel s tátou 
kolem bražecké školy a radostně vykřikl: 
„TATI, HURÁ, NAŠE ŠKOLA TADY POŘÁD 
STOJÍ!“

Právě pro podobná dětská vyznání na-
stoupí 1. září některé z nás poprvé, jiné 
po dvacáté, pětatřicáté, ale i po čtyřicáté. 
Co nového nás v tomto školním roce čeká 
zatím přesně nevíme, v každém případě je 
dobře, že naše 87letá stařenka škola tady 
pořád stojí a pevně věříme, že ještě dlou-
ho stát bude.

E. B., ZŠ Drtinovo náměstí

Prázdninové vyznání

Na základě požadavku stavebního od-
boru města Náchod zahájila Pražská ži-
dovská obec, vlastník židovského obřad-
ního domu, nezbytné práce na opravu 
historického objektu, který se nacházel 
ve velmi špatném stavu. Obřadní dům 
u bývalého starého židovského hřbitova 
je poslední stavební památkou na počet-
nou náchodskou židovskou obec.

Židovský obřadní 
dům na Hamrech
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Mnozí ze čtenářů zpravodaje si nepo-
chybně vzpomenou, že jsem uveřejňovala 
v průběhu roku 2009 v Náchodském zpra-
vodaji seriál Náchodské hostince, hotely 
a vinárny, který mapoval historii těchto 
podniků a osudy jejich majitelů od nej-
starších dochovaných zpráv do dnešní 
doby, případně do jejich zániku. Seriál 
měl značný ohlas, navíc mám k dispozi-
ci množství dalšího dosud nepublikova-
ného materiálu, a proto jsem se rozhodla 
zpracovat dané téma formou samostat-
né knižní publikace. Myslím, že téma si 
ji zaslouží. Vždyť hostinská živnost pat-
řívala k nejpočetnějším a v podnicích nej-
různějšího druhu nabízela návštěvníkům 
nejen pohostinství, občerstvení a případ-
ně přechodné ubytování, ale i společ-
nost a zábavu, poskytovala prostor pro 
kulturní a spolkovou činnost. V Náchodě 
a v okolních obcích, které tvoří tzv. Velký 
Náchod, bylo svého času těchto hospod, 
hostinců, hotelů, restaurací, kaváren, vi-
náren, kořalen a náleven více než sedm-
desát, všechny měly své hosty a svoji his-
torii, která je zajímavá a přitažlivá i dnes. 
Některé z nich jsou v provozu do dnešní 
doby a chlubí se více než stoletou tradicí.

V úvodu knihy bude obecné pojedná-
ní o tématu a typologie pohostinství. 
Následovat budou samostatné kapitol-
ky věnované jednotlivým podnikům nej-
prve v samotném městě, poté v okolních 
obcích. V textu bude vylíčena historie, 
osudy budov a jejich majitelů či nájem-

Najdou se pamětníci? ců, zmínka bude o štamgastech a spole-
čenském životě i o nabízených službách 
a sortimentu. Text bude bohatě doku-
mentován historickými i současnými fo-
tografi emi a reprodukcemi zajímavých 
dokumentů. Pro zpestření bych ráda po-
užila i citace vzpomínek přímých pamět-
níků a dochované oblíbené hospodské 
historky. Někteří se již ozvali a věřte, že 
každá drobnost je zajímavá, každý detail 
je cenný. Sama čerpám ponejvíc z písem-
ných pramenů, z dobového tisku a z do-
chovaných fotografi í. Ale přece ve správ-
né hospodě to vždy žilo a ozvuky tohoto 
života se jen málokdy dostanou do úřed-
ních písemností.

Kniha je již v pokročilém stádiu přípra-
vy a měla by vyjít koncem podzimu 2010. 
Proto bych chtěla ještě jednou všechny 
čtenáře požádat o jejich vlastní vzpomín-
ky nebo tradované informace a příběhy 
a také o upozornění či přímo zapůjčení 
fotografi í a jiných obrazových materiálů, 
týkajících se náchodských hostinských 
podniků všech typů. Našel se naklada-
tel, našel se sponzor, najdou se i pamět-
níci? Mne najdete v archivu na Brance 
a na telefonních číslech 491 428 294 nebo 
605 226 065, případně mne lze kontakto-
vat prostřednictvím redakce zpravodaje. 
Předem všem upřímně děkuji a doufám, 
že se vám bude knížka líbit.

Zcela na závěr ještě otázku. Poznává 
někdo interiér hostince na reprodukova-
né fotografi i či dokonce někoho z pánů bi-
liárové společnosti? Nejenom v tomto pří-
padě by byla pomoc velmi vítaná.

Mgr. Lydia Baštecká

Zářijová výročí
Den sv. Václava, 28. září, je v kalen-
dáři označen jako Den české státnos-
ti. Kníže Václav zůstává významným 
symbolem, i když někdy i zneužíva-
ným. Na sv. Václava v roce 995 došlo 
k vyvraždění Slavníkovců na jejich hra-
dišti v Libici. Tento krvavý akt posí-
lil postavení Přemyslovců, jejich moc 
nad Čechami, a tím přispěl k sjedno-
cení země. Slavníkovcům patřilo do té 
doby i území našeho regionu včet-
ně Kladska. – Roku 1930 bylo 28. září 
slavnostně otevřeno Jiráskovo diva-
dlo v Hronově za aktivní účasti i ná-
chodských spolků, zejména ochotní-
ků a zpěváků. 
Dne 15. září 1935 byly přijaty v hitle-
rovském Německu tzv. norimberské zá-
kony, na jejichž základě bylo soustavně 
vyvražďováno židovské obyvatelstvo 
v Německu a postupně i ve všech Něm-
ci obsazených zemích. Dne 2. září 1945 
skončila kapitulací Japonska defi nitiv-
ně druhá světová válka.
Dne 17. září 1905 se narodila herečka 
Jiřina Šejbalová. Jako dvacetiletá po-
sluchačka konzervatoře zpívala u nás 
v Náchodě 5. září 1925 písně Jaroslava 
Křičky, který ji na koncertě doprová-
zel na klavír. Na 17. září také připadá 
sté výročí narození básníka Františka 
Hrubína. Zejména jeho verše pro děti 
zůstávají stále živé a čtené, ale do zá-
kladního fondu české literatury pat-
ří vedle jeho veršů i prózy a divadelní 
hry. Ve fi lmové podobě je občas rádi 
zhlédneme (např. Romance pro kříd-
lovku, Srpnová neděle). Týž den roku 
1960 zemřel jazykovědec, litomyšl-
ský rodák Quido Hodura. Na začátku 
minulého století učil na zdejší reálce. 
Na 29. září připadají nedožité 90. naro-
zeniny významného dirigenta Václa-
va Neumanna, šéfa České fi lharmonie, 
jen o den mladší byla Jarmila Nemas-
tová, vynikající klavíristka a učitel-
ka hudby v Náchodě, pak i profesor-
ka konzervatoře. Před patnácti lety 
8. září zemřel spisovatel František Ne-
pil, který se kdysi mj. pochvalně vy-
jádřil o působení náchodského pěvec-
kého sboru Hron. V témž roce 1995 
zemřel 26. září spisovatel Miroslav 
Hanuš, s nímž jsme i u nás besedo-
vali o Komenském, a před deseti lety 
3. září spisovatel a dramatik Oldřich 
Daněk, jehož hry hráli i naši ochot-
níci (např. Vévodkyně valdštejnských 
vojsk). Před pěti lety, 6. září 2005 ze-
mřel Libor Volný, přední osobnost ná-
chodské kultury, básník, herec i vý-
znamný recitátor. V kulturním životě 
našeho města zůstává po něm citelná 
mezera, mnozí na něj stále vzpomíná-
me.                                                   (AF)

OMLUVA V letním dvojčísle Ná-
chodského zpravodaje na str. 10 byl 
otištěn článek Náchodský pedagog roku 
2010, ve kterém jsme zmiňovali všech-
ny oceněné pedagogy. Vinou chybného 

přepisu bylo bohužel zkomoleno jméno 
paní učitelky Bohadlové ze ZŠ Komen-
ského. Správně mělo být uvedeno Mgr. 
Helena Bohadlová. Dodatečně se za chy-
bu omlouváme.                                Redakce
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Významní návštěvníci Náchoda
8. Herci

Hereckých návštěv v Náchodě bylo bezpočet, a tak mi dovol-
te jen úzký a zcela jistě i subjektivní výběr. Z historické retro-
spektivy bychom měli nejprve zmínit italské a německé divadel-
ní společnosti, které občas hostovaly za Piccolominiů na zámku 
koncem 17. a v 18. století. K významnému oživení divadelní ak-
tivity a vybudování skutečného zámeckého divadla došlo však 
až za Petra vévody Kuronského, kdy zde byl roku 1797 proveden 
dnes již legendární Don Juan. Ve městě se v té době pravděpo-
dobně příležitostně zastavovaly kočující skupiny herců s dell‘ar-
tistickými představeními a o jarmarcích vystupovali potulní 
kejklíři. Až z 19. století máme hodnověrné zprávy o vystoupení 
různých nejprve německých a posléze i českých divadelních spo-
lečností. S jednou z nejznámějších, Prokopovou, hostoval v ná-
chodské hospodě „U bílého beránka“, jak vzpomíná ve svých pa-
mětech, slavný český komik Jindřich Mošna. Dočkal se zde své 
první benefi ce v „Ďáblově bažině“, ale byl současně i malířem 
dekorací, nápovědou, osvětlovačem a uvaděčem. 

Při slavnostním otevření městského divadla v dubnu 1914 byl 
pozván do Náchoda přední člen činohry Národního divadla Mi-
str Eduard Vojan, aby zde v premiérovém představení ztvárnil 
titulní roli v dramatu Aloise Jiráska „Jan Žižka“. Hostoval ve hře 
nastudované místními ochotníky a tato skutečnost je dodnes 
jedním z nejvýznamnějších momentů jejich historie. 

Z vynikajících českých herců měl nejužší vztah k Nácho-
du pravděpodobně Zdeněk Štěpánek. Poprvé se zde objevil již 
19. května 1927. Tehdy byl mladým, třicetiletým hercem Vino-
hradského divadla. Do Náchoda jej spolu s mladičkou Olgou 
Scheinpfl ugovou pozval studentský spolek BOR, aby zde sehráli 
společně s jejich souborem hlavní role v Langrově hře „Grand-
hotel Nevada“. Štěpánek tehdy navázal s náchodskými ochotní-
ky přátelské vztahy a velmi rád a často se sem později i jako člen 
Národního divadla a národní umělec vracel. Lze říci, že se sku-
tečně spřátelil s Ing. Ladislavem Hrudíkem a jeho obdiv a přá-
telství získala také snad nejtalentovanější náchodská ochotnic-
ká herečka Marie (Máňa) Nesládková. Spolu mimo jiné vytvořili 
i partnerskou dvojici ve francouzské veselohře „Dobrodružství 
paní Ireny“, dávané na jevišti zcela vyprodaného městského di-
vadla 10. března 1932. V květnu 1941 se Štěpánek dokonce ujal 

v Náchodě i režisérské role a během několika dnů pomáhal svými 
zkušenostmi místním ochotníkům při nastudování rolí ve hře 
„Nezbedný bakalář“. Ve chvílích volna prý rád chodil na šeříky 
rozkvetlý zámecký kopec a k vojenskému hřbitovu nebo se pro-
cházel v lukách kolem Metuje za běloveskými lázněmi.

„Mistr Václav Vydra v Náchodě jako host v dramatické biografi i 
„Alžběta Browningová“ – v neděli 11. února 1934 na scéně Mětské-
ho divadla v Náchodě. Mimořádný úspěch pí Máni Nesládkové. – Vy-
prodaný dům bouřlivě aklamuje mistrné vystoupení vzácného hosta 
– i celkovou souhru našeho ochotnického souboru!“ Takto nadšeně 
začíná obsáhlý referát o představení v Náchodských listech a Mi-
str se tehdy dokonce nechal s náchodskými herci vyfotografovat. 
Také Vydrovi se v Náchodě zřejmě líbilo, protože víme i o dal-
ších úspěšných představeních ve třicátých letech. Byla to na-
příklad hra Gerharta Hauptmanna „Před západem slunce“, uve-
dená v neděli 8. prosince 1935, opět s náchodskými ochotníky 
v čele s Máňou Nesládkovou. Náchodské listy přinesly vysoce po-
chvalnou kritiku z pera Sidy Volfové, na dochované fotografi i čte-
me věnování „Své náchodské partnerce paní M. Nesládkové oddaný 
V. Vydra“ a Vydrův podpis s datem 8. 12. 1935 nalezneme i v kni-
ze hostů hotelu Beránek.

Do této knihy se podepsala v roce 1934 i tehdy velmi populár-
ní Antonie Nedošínská, která v Náchodě pohostinsky vystoupi-
la 22. listopadu v Langrově „Velbloudu uchem jehly“ a panu ho-
teliérovi na památku darovala svoji ofi ciální fotku s podpisem. 

Na závěr uvedu ještě dvě herecké legendy známé hlavně z fi l-
mového plátna. Byl to jednak Vlasta Burian, který jako host 
MUDr. Honla pobýval v lázních v Bělovsi, hrával tam tenis, ale 
také v roce 1936 vystoupil s celým souborem svého divadla, 
v němž byli např. Hana Vítová, Jaroslav Marvan a další, na ná-
chodském jevišti. Naopak fi lmová hvězda Adina Mandlová se 
do Náchoda dostala víceméně náhodou, jako záskok na posled-
ní chvíli. Svým pohotovým výkonem v menší roli tehdy zachrá-
nila zájezdové představení činohry Národního divadla, v němž 
excelovali Olga Scheinpfl ugová a Hugo Haas. Sama na toto své 
první a výjimečné vystoupení v kamenném divadle ještě po le-
tech vzpomínala.

Mgr. Lydia Baštecká

A. NedošínskáZ. Štěpánek 
s M. Nesládkovou V. Vydra s náchodskými ochotníky
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Městská policie 
informuje

2. června zadržela hlídka městské poli-
cie okolo jedenácté hodiny večer mladíka, 
který rozbil skleněnou výlohu u prodejny 
Rubeny na Pražské ulici. Protože se mla-
dík při rozbití výlohy poranil, byla na mís-
to přivolána záchranná služba. Po ošetře-
ní v nemocnici byl muž předán kolegům 
z Policie ČR k dalšímu šetření.

7. června kontrolovala hlídka v ul. 
Kpt. Jaroše podnapilého muže, který 
i přes upozornění přešel železniční pře-
jezd v době, kdy svítila výstražná červe-
ná světla a byly spuštěny závory, těsně 
před projíždějícím vlakem. Při kontrole 
totožnosti muž zavrávoral a hlavou spadl 
na služební vozidlo městské policie, u kte-
rého promáčknul blatník. Protože u muže 
došlo ke zranění, byla přivolána záchran-
ná služba a Policie ČR, která celou věc dále 
řeší jako poškozování cizí věci.

22. června byl o půl dvanácté večer 
oznámen na služebnu MP podezřelý po-
hyb osoby kolem novinového stánku na-
proti zastávce u okresního soudu. Hlídka 
MP si po příjezdu na místo ihned všimla, 
že za stánkem u kontejneru se schovává 
mladý muž. Mladík byl vyzván, aby vy-
stoupil a vysvětlil, co zde dělá. Muži při-

Město Náchod a pracovní skupina pro 
prevenci kriminality vyhlašují termín po-
dání žádostí o fi nanční příspěvek (dotaci) 
na projekty v oblasti prevence kriminali-
ty a sociálně patologických jevů. 

Dotace jsou určeny na fi nancování pro-
jektů občanských sdružení, státních i ne-
státních organizací, škol a školských za-
řízení, církví a dalších právních subjektů, 
které se v Náchodě věnují prevenci sociál-
ně patologických jevů.

Vyplněné formuláře žádosti předklá-
dejte koordinátorovi prevence na místní 
úrovni Mgr. Olze Landové na MěÚ v Ná-
chodě prostřednictvím podatelny. Termín 
podání žádosti je do 30. 9. 2010. 

Formulář žádosti včetně zásad o po-
skytování dotací obdržíte u koordiná-
tora prevence kriminality nebo na in-
ternetových stránkách města Náchoda 
– www.mestonachod.cz. Bližší informace 
můžete získat na tel. č. 491 405 430 nebo 
739 548 965.

Program 
prevence kriminality 
ve městě Náchodě 
pro rok 2011

MĚSTO NÁCHOD
vyhlašuje dne 20. srpna 2010 

v rámci realizace IPRM
4. časově omezenou výzvu k podávání žádostí 

o poskytnutí dotace
(pro aktivitu 5.2b se jedná o třetí výzvu)

v Integrovaném operačním programu 
v oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí 

v problémových sídlištích, podporovaná aktivita 
5.2b Regenerace bytových domů

Výzva je vyhlášena pouze pro projekty realizované 
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda 

– problémová zóna u nemocnice 
schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů 
v zóně vymezené v IPRM.

Žadatel podává projektovou žádost prostřednictvím aplikace 
Benefi t7. Formulář projektové žádosti je k dispozici 

na www.eu-zadost.cz. 

Tištěné žádosti přijímá od 20. srpna 2010 do 13. října 2010
manažer IPRM.

Více informací na www.mestonachod.cz/na/iprmzona.

tom z kapsy kalhot vykukovaly kombino-
vané kleště s červenou rukojetí. Hlídka 
od muže následně zjistila, že je ve složité 
fi nanční situaci, kterou se rozhodnul řešit 
vyloupením novinového stánku, z něhož 
si chtěl odnést cigarety. Při prohlídce no-
vinového stánku hlídka zjistila poškozené 
ochranné pletivo na přední a boční straně 
stánku. Po těchto zjištěních byla na mís-
to přivolána hlídka Policie ČR, které byl 
mladík předán s podezřením na spáchá-
ní trestného činu.

6. července zachraňovali strážníci dva 
psy, kteří spadli do nezajištěné kanalizač-
ní jímky o průměru kolem 15 cm v ulici 
Za Tratí. Po vytažení psů byla kontakto-
vána fi rma, na jejímž pozemku se jímka 
nachází, aby šachtu zabezpečila.

11. července strážníci odchytávali 
hada, který se objevil v bytě v Purkyňově 
ulici. Po úspěšném odchytu byl asi metr 
dlouhý had odvezen na veterinární klini-
ku. Podle veterináře se jednalo o jeden 
z druhů užovky, který není jedovatý. Had 
pravděpodobně utekl chovateli.

Měsíc červenec potvrdil trend zvyšová-
ní počtu drobných krádeží v obchodech. 
Jen za tento měsíc byli strážníci přivoláni 
ke dvaceti případům. Celkem již letos ře-
šili 195 krádeží, což je ve srovnání s loň-
ským rokem nárůst o 25 %.                (MP)

Realizace projektu
 „Vzdělávání zaměstnanců 

ORP Náchod v eGON Centrech“, 
reg. č. CZ.1.04/4.1.00/40.00002

Město Náchod pokračuje v úspěšné realizaci projektu 
„Vzdělávání zaměstnanců ORP Náchod v eGON Centrech“. 
Projekt probíhá od dubna 2009, jeho předmětem je konání 
prezenčních a e-learningových seminářů, které mají 
zajistit větší efektivnosti veřejné správy, resp. vzdělávání 
v eGovernmentu.

Projektu se účastní zaměstnanci Města Náchod, MěÚ 
Náchod, obcí spadajících do územní působnosti ORP 
Náchod a jimi zřizovaných organizací.

K 31. 7. 2010 bylo v rámci Projektu proškoleno přes 300 
osob v celkovém rozsahu cca 6000 proškolených hodin.

V nejbližší době jsou plánovány další kurzy na témata: 

  nové agendy CzechPOINT,

  elektronická spisová služba

  a dlouhodobé ukládání dokumentů,

  legislativa v oblasti eGovernmentu,

  administrativní bezpečnost a certifi kační politika,

  informační systém základních registrů.
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V roce 2008, díky krizi, poklesly přímé příjmy do pokladny 
města. Vzhledem k této skutečnosti byl pro rok 2009 upraven 
i rozpočet a vynaloženo větší úsilí k získání dotací, a to přede-
vším na zamýšlenou přestavbu budovy vojenské správy na zá-
kladní uměleckou školu (ZUŠ). Vzhledem k tomu, že v před-
cházejícím kole bylo nepřidělení dotace odůvodněno velikostí 
rozdělované částky, nemělo být získání této dotace problémem. 
Dotace však přidělena nebyla. Z Regionálního operačního pro-
gramu nebyla přiznána městu Náchod na všechny žádosti ani 
jedna koruna. Dotazem na vedení NUTS 2 nám bylo sděleno, že 
naše žádost byla podpořena a záleží na ocenění Královéhradec-
kým krajem. Ten nám písemně sdělil: „Důvodem zamítnutí Vaší 
žádosti je skutečnost, že ZUŠ Náchod není strategickou prioritou 
rozvoje Královéhradeckého kraje.“ A tak mezi zadlážděná náměs-
tí, přístavby administrativních budov, restauračních zařízení, 
hotelů a golfových hřišť se naše ZUŠ nedostala. Město se proto 
rozhodlo postavit ji ze svých prostředků. Toto rozhodnutí bylo 
umožněno především získáním dalších dotací a rovněž navráce-
ním fi nančních prostředků z dotací minulých let (zateplení po-
likliniky a ZŠ Plhov). Velkou injekcí též bylo získání fi nančních 
prostředků na revitalizaci sídliště u nemocnice ve výši 120 mil. 
Kč. I když z této částky je 60 % určeno na obnovu budov, ostatní 
prostředky v příštích letech významně přispějí ke změně tváře 

celého sídliště. Z prodeje pivovaru, ať už ho hodnotíme jakkoliv, 
byl zaplacen úvěr na odkoupení přístavby hotelu Beránek, takže 
město nebylo nuceno splácet tento úvěr včetně úroků a mohlo 
se pokračovat v investiční výstavbě dle návrhu rozpočtu. Přede-
vším dokončit stavební úpravy polikliniky, provést druhou eta-
pu rekonstrukce komunikace Komenského a zateplit a dokončit 
přestavbu ZŠ Plhov.

Mezi další významné stavby můžeme zařadit parkoviště v Bě-
loveské ulici, komunikaci a cyklostezku Na Strži a komunikaci 
Železniční kolonie. V rámci budování cyklostezek se dostalo Ná-
chodu i celostátního uznání.

V kulturní oblasti zůstaly zachovány všechny aktivity – fes-
tival Náchodská Prima sezóna, Camerata Nova a byly opět po-
řádány Kuronské slavnosti. Největší investicí v této oblasti byla 
změna technologie v městském kině. Technologie promítání byla 
změněna na digitální ve vysoké kvalitě.

Na kapitálové výdaje bylo v roce 2009 vynaloženo sice pou-
ze 23 % z rozpočtu města, ale ve skutečnosti bylo vydáno nejví-
ce v dosavadní 20leté historii města. Podílely se na tom jednak 
příjmy z prodejů města a také přijaté dotace. Celkové kapitálové 
výdaje v roce 2009 byly ve výši 144 361 mil. Kč.

Ing. Oldřich Čtvrtečka, starosta 

� poliklinika  � ZŠ Plhov

�   � Komenského II. etapa

� parkoviště Běloveská ul. 

Na Strži  � �

 Ohlédnutí za rokem 2009
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V rámci realizace IPRM zóny Město Náchod doposud vyhlási-
lo tři výzvy pro předkládání žádostí, jednu pro projekty zamě-
řené na revitalizaci veřejných prostranství, dvě pro projekty ře-
šící regeneraci bytových domů.

Na projekty zaměřené na regeneraci bytových domů na síd-
lišti u nemocnice již bylo rozděleno Kč 43 843 077,78 z celkové 
výše dotace cca 58 mil. Kč určené pro oblast 5.2b Regenerace by-
tových domů (dále jen 5.2b). Celková výše dotace závisí na aktu-
álním kurzu koruny vůči euru. 

Dne 20. srpna 2010 Město Náchod vyhlásilo další výzvu pro 
oblast 5.2b. Výzva potrvá do 13. října 2010 a pro úspěšné žada-
tele je připravena k rozdělení dotace ve výši 12 mil. Kč. 

Současně byla ponížena alokace (výše dotace připravené k roz-
dělení mezi úspěšné projekty) v probíhající časově neomezené 
výzvě pro oblast 5.2a Revitalizace veřejných prostranství (dále 
jen 5.2a), tak, aby bylo splněno doporučení Ministerstva fi nancí 
ČR, že nelze výzvy vyhlásit na více než 90 % fi nančních prostřed-
ků přislíbených danému městu. Překladatelem projektů v 5.2a je 
pouze Město Náchod. V oblasti 5.2a byl prozatím předložen je-
den projekt, rozděleno tak bylo Kč 10 927 575,12 z celkové výše 
dotace cca Kč 59 mil. Kč určené pro oblast 5.2a. Celková výše do-
tace závisí na aktuálním kurzu koruny vůči euru. 

V minulém měsíci byla dokončena realizace prvního projek-
tu nazvaného „Modernizace a rekonstrukce domu v ul. Zelená 
1953–1955, Náchod“. Žadatel/příjemce – Společenství pro dům 
č. p. 1953, č. p. 1954 a č. p. 1955, Náchod, ulice Zelená ve svém 
projektu řešil zateplení obvodového pláště domu, odstranění 
statických poruch a vad obvodového pláště, rekonstrukci lod-
žií včetně výměny zábradlí a rekonstrukci technického vybave-
ní domu. Dotace ve výši 60 % celkových způsobilých výdajů (vý-
dajů souvisejících s projektem a současně splňujících podmínky 
dotačního titulu) by měla být vyplacena do konce letošního roku.

Informace k průběhu realizace 
Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny)

U dalších dvou projektů, které se stavebními pracemi začaly 
v červnu, bude realizace ukončena v listopadu letošního roku. 
Žadatel/příjemce – Stavební bytové družstvo Náchod ve svých 
projektech „Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Růžová 
1965–1967“ a „Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Modrá 
1978–1980“ řeší zejména kompletní zateplení obvodového pláš-
tě, zateplení střechy, oplechování atiky, výměnu oken a dveří, re-
konstrukci lodžií, výměnu zábradlí i provedení nových zvonko-
vých tabel včetně přívodů, nové hromosvody a osazení nových 
ventilátorů vzduchotechniky včetně větracích hlavic.

Projekt „Stavební úpravy objektu penzionu „MARIE“ č. p. 
1998, Bartoňova ul. Náchod“, zaměřený na výměnu oken, vstup-
ních dveří a osobního výtahu v Domově pro seniory Marie, již 
má vybraného dodavatele stavebních prací. V případě příznivé-
ho počasí by měly být práce na objektu dokončeny do konce lis-
topadu 2010, kromě výměny výtahu, která proběhne nejpozdě-
ji počátkem příštího roku. 

O prázdninách začala realizace první etapy revitalizace ve-
řejných prostranství na sídlišti u nemocnice zahrnující úpravy 
komunikací a chodníků v ulicích Zelená, Růžová, Modrá a Bílá, 
přístupových schodišť do domů, výměnu veřejného osvětlení 
a zastřešení kontejnerových stání. Stavební práce budou ukon-
čeny do listopadu 2010.

Projekty realizované v rámci IPRM zóny, jenž byl předložen 
do Integrovaného operačního programu, jsou spolufi nancová-
ny z Evropského fondu pro regionální rozvoj, projekty zamě-
řené na regeneraci bytových domů také ze státního rozpočtu. 

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

Provozovatelem náchodského autobu-
sového nádraží je od roku 2003 společ-
nost Technické služby Náchod, s. r. o. Se 
změnou provozovatele došlo k velké změ-
ně v organizaci nádraží a to především 
z důvodu velkého nebezpečí střetu cestu-
jících s autobusy (do této doby byl provoz 
obousměrný). V roce 2003 bylo také insta-
lováno nové veřejné osvětlení a opraveny 
povrchy komunikace i chodníků.

Od roku 2003 až do současnosti kaž-
dý přepravce disponoval třemi stanovišti 
a na nich si organizovali přepravu sami. 

Již několik let město usiluje z podnětu 
TS Náchod o vybudování nového termi-
nálu autobusového nádraží. Je zpracován 
projekt, podle kterého by mělo současné 
nádraží sloužit pouze jako záchytné par-
koviště pro vozidla cestujících.

Vzhledem k fi nanční náročnosti a také 
problémům s výkupem potřebných po-
zemků v této lokalitě se nejeví výstav-
ba nového terminálu v nejbližší době 
jako reálná. Proto se nyní přistoupilo ale-
spoň ke změně odjezdových stanovišť. 
Od 1. září se bude odjíždět v jednom smě-
ru vždy jen z jednoho stání (a to všich-

Změna odjezdových stanovišť 
na autobusovém nádraží v Náchodě od 1. září 2010

ni dopravci). Občané budou informováni 
na změny také na informačních tabulích 
na nádraží. Věříme, že tato změna usnad-
ní a zpříjemní cestujícím dopravu. 

Jiří Maršík, jednatel TS Náchod, s. r. o.
 

Seznam odjezdových stanovišť 
na autobusovém nádraží v Náchodě 
od 1. září 2010:
St. č. 1 – Rychnov n. Kn., Kvasiny, 
Dobruška, N. Město n. M. přes Branku
St. č. 2 – Rychnov n. Kn., Kvasiny, 
Dobruška, N. Město n. M. přes Provodov, 
Bohuslavice
St. č. 3 – Brno, Česká Třebová, Nový 
Hrádek, Česká Čermná, Deštné, Šerlich 
St. č. 4 – Praha, Hradec Králové přes 
Nové Město nad Met., Litomyšl 
St. č. 5 – Praha, Hradec Králové, 
Pardubice přes Jaroměř
St. č. 6 – Česká Skalice, Jaroměř, Dvůr 
Králové nad Labem, Vysokov Mesa
St. č. 7 – Česká Skalice přes Kramolnu, 
Červený Kostelec přes Olešnici, 
Kramolna, Trubějov, Studnice
St. č. 8 – Červený Kostelec přes 
Radechovou, Zábrodí, Trutnov, Úpice, 

Rtyně v P., Pec pod Sněžkou
St. č. 9 – MHD (Pavlišov, Bražec, Branka, 
Kudowa, Běloves), Karłów, Kłodzko
St. č. 10 – Hronov, Stárkov, Žďárky
St. č. 11 – Broumov, Police, Machov, 
Pomezní Boudy, Odolov
St. č. 12 – Výstup

Seznam dopravců užívajících 
autobusové nádraží v Náchodě:

 CDS, s. r. o. Náchod, Kladská 286, 
547 01 Náchod

 ORLOBUS, a. s., Náchodská 485, 
549 01 Nové Město nad Metují

 ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s., 
Třebovská 330, 562 03 Ústí nad Orlicí

 P-TRANSPORT, s. r. o., Dvořákova 339, 
550 01 Broumov

 OSNADO, spol. s r. o., Nádražní 501, 
542 24 Svoboda nad Úpou

 OREDO, spol. s. r. o., Nerudova 104, 
500 02 Hradec Králové
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Všechny nás zasáhla zpráva o náhlých povodních v severních 
Čechách. Na konci května, kdy jsme organizovali sbírku na po-
moc lidem postiženým povodní na Moravě, nás ani ve snu ne-
napadlo, že přírodní živel opět zaútočí. Solidarita je lidem v so-
ciálních službách vlastní a požadavek klientů je jednoznačný 
– zorganizujte sbírku. Velice mě tento požadavek potěšil a zá-
roveň uvedl v rozpaky. V současné ekonomické situaci, která 
na seniory dopadá velmi tíživě, jdou do „první linie“ pomáhat. 
Do sbírky se zapojili klienti DS MARIE, obyvatelé domů zvlášt-
ního určení HARMONIE a zaměstnanci MěSSS. Celkem bylo vy-
bráno 10 334 Kč. Za tyto prostředky byly nakoupeny požadované 
věci sedm koleček, hrábě, vidle, rukavice, košťata atd. Věci byly 
předány hasičům Náchod, kteří je odvezli do postižených oblas-
tí na Liberecko.            Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

MěSSS Marie reaguje na povodně

Filmovou verzi své zatím poslední diva-
delní hry Odcházení natáčel od 1. červen-
ce ve Vile Čerych v České Skalici. Po celou 
dobu natáčení se s celým fi lmovým štá-
bem zdržovali také v Náchodě, kde byli 
ubytováni.

Dramatik a bývalý 
český prezident 
Václav Havel
strávil prázdniny 
na Náchodsku

V posledním letním dvojčísle Náchod-
ského zpravodaje mě velmi potěšila vzpo-
mínka na 100leté výročí narození pana 
profesora Vladimíra Matějčka.

V letech 1964–68 byl totiž mým učite-
lem na tehdy Střední ekonomické škole 
v Náchodě. Musím říci, že velice oblíbe-
ným. Český jazyk, literatura i dějiny lite-
ratury a dějiny vůbec patřily vždy mezi 
mé milované předměty. Střední ekono-
mickou školu pro mne vybrali rodiče pro 
získání maturity. Jelikož jsem absolutně 
netechnický a nematematický typ, žádná 
jiná se v té době prostě „nehodila.“ Tak-
že je naprosto přirozené, že mi předmě-
ty humanitní a jazykové byly – obzvláš-
tě v podání prof. Matějčka – velice blízké. 
Navíc jeho zjevná láska k nim z jeho osob-
nosti  vyzařovala. Jako pedagog byl vyni-
kající, jako člověk – alespoň jak jsme to 
jakožto studenti mohli posoudit – skrom-
ný, příjemný a svým jemným způsobem 
i vtipný. Samozřejmě jsme o všech aktivi-
tách, které byly popsány v článku, nemě-
li a ani nemohli mít tušení. Když jsem si 
to tak pročítala, zdá se mi až neuvěřitel-

Díky, Vladimíre! né, jak široký byl rozsah jeho znalostí a je-
jich využití. Autor zmíněného článku, kte-
rým je jeho syn, může být na svého otce 
právem hrdý. 

Pravdou je, že ze studia na ekonomické 
škole, která byla a je známá svou vysokou 
úrovní, jsem kromě psaní na stroji v ži-
votě využila právě oněch vlastně doplň-
kových předmětů. Nikdy jsem jako eko-
nomka nepracovala a ekonomie pro mne 
i nadále zůstává absolutně nesrozumi-
telnou. Teď už si užívám důchodu, jakož 
i moji tehdejší spolužáci. To nám nebrá-
ní každé dva roky se sejít a zavzpomí-
nat s naším tehdejším třídním učitelem, 
ing. Jindřichem Bradnou, jehož jedinou 
„chybou“ v mých očích byla ekonomi-
ka a ekonomie, kterou přednášel. Pro-
fesor Matějček se našich setkání rovněž 
rád účastnil a zajímal se o osudy svých 
studentů, které si pamatoval jmény, jako 
kdyby právě včera opustili třídu.

Děkuji za vzpomínku nejen za sebe, ale 
i za ostatní spolužáky – absolventy z roku 
1968 – které s ní při nejbližším setkání se-
známím, pokud  článek už sami nečetli!

Renáta Klicperová, Náchod 
(redakčně upraveno)

2. ročník SEŠ (1964–1968), V. Matějček (vpravo)
Při této příležitosti navštívili jeden z po-

sledních dnů natáčení také starosta měs-
ta Náchoda ing. Oldřich Čtvrtečka a mís-
tostarostka ing. Pavla Maršíková. Setkali 
se s panem Václavem Havlem přímo „v re-
žii“ při natáčení, na chvilku si „odskoči-
la z placu“ i paní Dagmar Havlová, která 
ve fi lmu hraje jednu z hlavních rolí.
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V průběhu prázdnin proběhlo vyhláše-
ní dalšího ročníku mezinárodní degustač-
ní soutěže World Beer Awards. V letošním 
čtyřkolovém hodnocení mezinárodní po-
rota vyhodnotila vítěze jednotlivých zá-
kladních kategorií pět značek piv, které 
ocenila jako Nejlepší piva na světě. V ka-
tegorii Ležáků byl jako nejlepší pivo zvo-
len světlý ležák PRIMÁTOR Prémium. Po-
rota hodnotila z více než 500 anonymních 
vzorků piv z 27 zemí světa a pro Náchod-
ský PRIMÁTOR je to ohromný úspěch. 
Zvláště pak proto, že již v loňském roč-
níku ve stejné soutěži skončil PRIMÁTOR 
Prémium mezi nejlepšími a potvrzuje to 
dlouhodobě jeho výjimečnou kvalitu. Pi-
vovar PRIMÁTOR se ostatně této soutěže 
s úspěchem účastní již od roku 2007 a ob-

Nejlepší ležák na světě je PRIMÁTOR z Náchoda

držel za svá piva již v minulých letech ví-
tězná ocenění, například PRIMÁTOR 16 % 
speciální pivo získalo obdobný titul, nej-
lepší ležák na světě, před dvěma roky.

 „Náchodská dvanáctka opět doká-
zala, že poctivá tradiční klasická výro-
ba a kvalita použitých surovin jsou hod-
noty, na kterých se vyplácí stavět a jsou 
správně zvolenou cestou do budoucnosti,“ 
říká ředitel pivovaru Josef Hlavatý. Právě 
PRIMÁTOR Prémium je vlajkovou lodí Ná-
chodského pivovaru, tvoří téměř polovinu 
jeho vývozu a můžete na něj narazit v nej-
různějších zemích v Evropě i ve světě jako 
například ve Švédsku, USA, Anglii, Sloven-
sku, Polsku, Rusku a dalších.
Více na http://www.tastingbeers.com/
awards/wba/2010/

V roce 2008 postavilo město Náchod 
a obec Dolní Radechová novou cyklostez-
ku vedle státní silnice I./14. Nová stav-
ba přispěla k větší bezpečnosti silniční-
ho provozu. Zcela se však nevypořádala 
s provozem cyklistů a chodců na chodní-
ku spojujícím hráz rybníka Podborný s pl-
hovským sídlištěm. 

Dopravní značení nově postavené cyk-
lostezky bylo ukončeno ve směru od Dol-
ní Radechové na hrázi rybníka Podborný 
a dále se účastníci provozu řídili stávají-
cím dopravním značením, které v nepře-
hledné zatáčce „posílalo“ cyklisty zpět 
na hlavní silnici. Jen málokterý cyklis-
ta (zda vůbec nějaký) pokračoval v jízdě 
na kole od rybníka do Náchoda po silnici, 
stejně jako ve směru opačném v této za-
táčce ze silnice přejížděl na cyklostezku. 
Po roce a půl trvajícím nedostatku ve zna-
čení se v srpnu t.r. podařilo provést úpra-
vu tak, aby cyklisté mohli nové místní as-

Společná komunikace 
pro pěší a cyklisty na Plhově

faltové komunikace, která prochází podél 
silnice Plhovským sídlištěm, používat le-
gálně. 

Chtěl bych v této souvislosti vyzvat 
cyklisty, aby na všech komunikacích, ne-
jenom této plhovské, určených pro spo-
lečný provoz cyklistů a chodců, vždy re-
spektovali základní pravidlo – chodec má 
před cyklistou přednost. A současně po-
žádal chodce, aby v těchto případech re-
spektovali skutečnost, že celá 3 –4 m širo-
ká komunikace nepatří jen jim.

Dnes nové dopravní značení končí 
na Plhovském náměstí u autobusové za-
stávky. Zde by cyklostezka měla v budouc-
nosti navazovat na další nový úsek, který 
spojí Plhov s kruhovou křižovatkou u Itá-
lie. Projektová dokumentace na tuto další 
stavbu je již připravena a stavba by měla 
být realizována investorem obchodního 
centra v prostoru bývalé Tepny.

Jaroslav Rohulán

Komunitní web českých seniorů www.
sedesatka.cz realizuje ve spolupráci s Krá-
lovéhradeckým krajem rozsáhlý projekt 
sběru, archivace a zveřejnění zapomenu-
tých osudů, jmen a životních příběhů. Cí-
lem projektu Živá paměť krajů České re-
publiky je uchovat paměť současných 
generací pro budoucnost.

„Každý z nás se v životě setkal se zajíma-
vými lidmi, zajímavými životními příběhy. 
Když se nezaznamenají, nikdo si na ně za 
sto let nevzpomene. Proto jsme se rozhodli 
tyto příběhy a lidské osudy sbírat a archivo-
vat“ vysvětluje Jan Vojvodík z občanského 
sdružení CENTRED, které web pro seniory 
www.sedesatka.cz provozuje.

Zajímavé příběhy, jména a osudy, spo-
jené s lety 1945–2010 je možné zasílat 
poštou na adresu: CENTRED o. s., Labský 
palouk 495, 530 09 Pardubice, nebo elek-
tronicky na e-mailovou adresu: redakce@
sedesatka.cz.

Královéhradecký kraj je jedním z prv-
ních krajů, které se k projektu připojily. 
Projekt se bude postupně věnovat celému 
území České republiky. 

„Porovnejme si, kolik zajímavého toho 
víme o své době a místě, kde žijeme s tím, 
kolik toho víme o životě na stejném místě sto 
let nazpátek. Historie pracuje s velkými udá-
lostmi a významnými jmény, nezahlcuje se 
osudy obyčejných lidí. Přesto by nás obyčej-
ná historie našich předchůdců jistě zajímala. 
Projekt Živá paměť krajů České republiky vy-
tvářejí současníci, ale sloužit bude hlavně 
jejich prapravnukům“ dokončil Vojvodík.

Projekt Živá paměť Královéhradeckého 
kraje potrvá až do podzimu 2012. Více na 
www.sedesatka.cz. 
Mgr. Jan Vojvodík, předseda CENTRED, o. s.

tel.: 774 765 880, info@centred.cz

Živá paměť krajů 
České republiky
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Obnova parku u svatého Michaela

Povinné očkování psů proti vzteklině dle § 4 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární 
péči (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, se koná za spolupráce Měst-
ského úřadu v Náchod

s paní MVDr. Ludmilou BRANDEJSOVOU
lokalita místo očkování den datum hodina
Náchod Masarykovo náměstí sobota 4. 9. 2010  8.00 – 9.00
Staré Město u Havlů  4. 9. 2010  9.30 – 9.45
Lipí u hospody  4. 9. 2010  10.00 – 10.30 
Jizbice u Jednoty  4. 9. 2010  10.45 – 11.00
Dobrošov u autobusové zastávky  4. 9. 2010  11.15 – 11.30

s panem MVDr. Zdeňkem VOTAVOU
lokalita místo očkování den datum  hodina
Bražec u rybníčku pátek 3. 9. 2010  17.30 – 18.00
Běloves u Karlů sobota 4. 9. 2010  13.30 – 13.50
Babí u Šimků  4. 9. 2010  14.00 – 14.45
Pavlišov u prodejny  4. 9. 2010  15.00 – 15.30
Malé Poříčí  u zastávky ČD  4. 9. 2010  16.00 – 16.15

Očkování je pro psy od tří měsíců věku. Pes musí být na vodítku a opatřen náhub-
kem. Vezměte s sebou očkovací průkaz psa. Za očkování se vybírá poplatek 100 
Kč. Možnost kombinované vakcíny za 300 Kč. 

Městský úřad Náchod, odbor správy majetku 
a fi nancování Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod

OZNÁMENÍ o očkování psů proti vzteklině
Zbývá do termínu uzávěrky příjmu žá-

dostí o příspěvky z Programu pro podpo-
ru životního prostředí. Podpora se týká 
především projektů ekologické výchovy, 
změny způsobu vytápění objektů (náhra-
da tuhých paliv) a výsadby zeleně. Pod-
pora se však může týkat i jiných činností, 
které mají za cíl podporu a ochranu život-
ního prostředí. 

Získat fi nanční příspěvek mohou fyzic-
ké i právnické osoby včetně neziskových 
organizací. 

Do 21. září je možné žádosti předat 
osobně na odboru životního prostře-
dí nebo zaslat poštou. Případné kon-
zultace poskytuje odbor životního pro-
středí. (R. Česenek, tel./fax 491 405 462, 
e-mail: radomir.cesenek@mestonachod.
cz). Podrobné znění Programu pro pod-
poru životního prostředí je k dispozici 
v informačním centru Městského úřadu, 
na odboru životního prostředí a na inter-
netových stránkách města (www.mesto-
nachod.cz). Formuláře žádostí je možné 
získat tamtéž. 

odbor životního prostředí 

Posledních 20 dní!

V letošním roce bylo započato s obno-
vou poškozené a nevhodné zeleně v par-
ku Sv. Michaela nacházejícího se v křížení 
ulic Komenského a Řezníčkova. V posled-
ních letech došlo v tomto parku k výraz-
nému zhoršení zdravotního stavu ně-
kterých dřevin a k masivnímu rozšíření 
a nárůstu keřového pásu pámelníku bí-
lého. Ten vytvořil podél ul. Komenské-
ho neprůhlednou bariéru, která zastínila 
vnitřní plochy parku. Nepřehledný a skry-
tý prostor začal být využíván bezdomovci 
a jinými problémovými skupinami obyva-
tel za účelem konzumace alkoholu a drog. 

Přestože je zpracována projektová do-
kumentace a stavebně připravena obnova 
parku, nebude pro nedostatek fi nančních 
prostředků tato akce prozatím realizová-
na. Přesto bylo již v letošním roce v rám-
ci údržby městské zeleně započato s ká-
cením nemocných a staticky narušených 
dřevin. Již na podzim roku 2009 byl v par-
ku pokácen javor klen (forma s panašova-
ným listem), který měl na hlavním kme-
nu rozsáhlou dutinu s měkkou hnilobou, 
a byla výrazně narušena jeho statika. Ješ-
tě v letošním roce bude pokácena borovi-
ce vejmutovka, u které došlo v posledních 
letech k výraznému zhoršení zdravotní-
ho stavu. Její suché větve ohrožují pádem 
zdraví osob pohybujících se v parku. Poká-
cen bude také jasan ztepilý (převislá for-
ma), který má v kmenu rozsáhlou dutinu 
a výrazně prosychá. V rámci rekonstruk-
ce ul. Komenského byl v loňském roce 
vyřezán výše zmíněný keřový porost pá-

melníku bílého. Letos na jaře znovu ob-
razil, a proto byl na nový obrost apliko-
ván v měsíci červenci chemický postřik. 
Během měsíce září budou suché keře vy-
řezány a uklizeny. 

Za pokácené dřeviny budou jako náhra-
da vysazeny v souladu s projektem na ob-
novu parku dřeviny nové a svah mezi 
chodníkem v ul. Komenského a prosto-
rem parku bude osázen částečně květina-
mi a novými keři tak, aby byl park z ulice 

přehledný. Odstraněním tmavých zákoutí 
dojde při obnově k celkovému prosvětlení 
parku a k otevření prostoru kolem koste-
la, který zde tvoří významnou architekto-
nickou dominantu. Další zařízení parku, 
jako obnova komunikací, výměna laviček, 
zřízení dětského koutku apod., bude ná-
sledovat v příštích letech.

Za správu městské zeleně 
Richard Hrachový
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Pá  10. 9. 17.00 Divize SKK Primátor Náchod C– Pardubice A
  19.15 Východč. přebor SKK Primátor Náchod D – Dobruška B
So  11. 9. 11.00 I. liga ž SKK Primátor Náchod A – TJ Chýnov
  15.00 I. liga m SKK Primátor Náchod A – TJ Kovářská
So  18. 9. 14.00 III. liga m SKK Primátor Náchod B – SK Šluknov
Pá  24. 9. 17.00 Divize SKK Primátor Náchod C – Milovice A
  19.15 Východč. přebor SKK Primátor Náchod D – KK Josefov A
So  25. 9. 9.00 III. liga ž SKK Primátor Náchod B – HKK Olomouc B
  11.00 I. liga ž SKK Primátor Náchod A – TJ Blansko
  15.00 I. liga m SKK Primátor Náchod A – TJ Dačice

Kuželky – program na měsíc září

V srpnu oslavil 80 narozeniny v kruhu 
svých bývalých svěřenců a svěřenkyň. 
Popřát přišli i kamarádi rozhodčí, trenéři 
a funkcionáři, se kterými se po celý život 
setkával na volejbalových kurtech.

Obdržel medaili za celoživotní zásluhy 
o rozvoj sportu a tělovýchovy, což je nej-
vyšší vyznamenání v rámci ČSTV.

Byl dlouholetým trenérem v éře největ-
ších úspěchů ženského volejbalu v Nácho-
dě, ale trénoval i muže a žákyně, vždy co 
bylo třeba, je mezinárodní rozhodčí, který 
obětavě rozhoduje ještě v okresním pře-
boru na Náchodsku.

Děkujeme a přejeme hodně zdraví 
do příštích let.

za všechny sportovce – předsedkyně 
Okresního sdružení ČSTV Hana Kopecká

Pan Jaromír Kejzlar

V pátek 10. září od 16 do 18 hodin.
Upozornění na tuto akci vyšlo v minu-

lém čísle Náchodského zpravodaje. Dnes 
přinášíme podrobnosti. Kdy který oddíl 
cvičí si mohou zájemci zjistit ve vývěs-
ních skřínkách Sokola a daného cvičení 
se účastnit v týdnu otevřených dveří od 
6. do 9. září 2010. Ten bude zakončen 
v pátek 10. září v náchodské sokolovně 
„SOKOLENÍM“.

Je to příležitost pro každého otestovat 
si svou tělesnou a zdravotní zdatnost. 

Jedinou podmínkou účasti je přezutí 
do čisté cvičební obuvi a vhodné oble-
čení. 

Při vstupu každý účastník dostane lís-
tek, na který mu budou zaznamenány 
kromě zdravotních dat (TK, váha, BMI) 
dosažené výkony ve čtyřech testech (po-
kud je absolvoval), a to:
1) test dynamické síly nohou – skok do 

dálky z místa
2) test síly paží – počet shybů na hrazdě 

„Sokolení“ v náchodské sokolovně
(u PD výdrž ve shybu)

3) test rychlosti – člunkový běh na čas
4) test obratnosti – počet přeskoků přes 

švihadlo (obruče u předškolních dětí) 
za 30 s.
Testování bude probíhat jako dobro-

volná soutěž (z testovaných bude zařa-
zen do soutěže jen ten, kdo bude chtít) 
– zvlášť muži a ženy v sedm věkových 
kategoriích: 

1) do 6 let, 2) 7–10 let, 3) 11–15 let, 
4) 16–18 let, 5) 19–40 let, 6) 41–60 let, 
7) od 61 let výše.
Testování bude probíhat od 16 do 17.30 

hod., pak bude soutěž vyhodnocena. Nej-
lepší z každé kategorie v každém ze 4 tes-
tů dostane diplom a časopis ABC. Kromě 
této testovací soutěže si mohou účastníci 
vyzkoušet ŠPLH. Kdo vyšplhá (u PD aspoň 
kousek) dostane věcnou odměnu. SKÁKÁ-
NÍ NA VELKÉ TRAMPOLÍNĚ. 

K účasti zve celé náchodské rodiny 
pořadatel TJ SOKOL Náchod

Členové Jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Náchod obětavě pomáhali při srp-
nových povodních na Liberecku. Druž-
stva Náchod a Lipí odjela do postižených 
oblastí v úterý 10. srpna. Obyvatelům 
obce Višňová hasiči pomáhali s odstra-
ňováním následků ničivých povodní, od-
čerpáváním vody ze zatopených objektů 
a úklidem. Dobrovolní hasiči byli také or-
ganizátory humanitární sbírky, kterou 
Město Náchod vyhlásilo v pondělí 9. srp-
na a průběžně odváželi nasbírané věci do 
postižených míst. Další dobrovolní hasi-
či (zástupci všech družstev jednotky Sbo-
ru dobrovolných hasičů Náchod) odjeli na 
pomoc s odklízením následků povodní na 
Liberecku také o víkendu 21. srpna.

Děkujeme všem občanům, kteří se za-
pojili do humanitární sbírky.

Dobrovolní hasiči 
z Náchoda pomáhali 
při povodních

Představitelé měst okresu Náchod na-
vštívili ve dnech 1.– 4. 7. 2010 partnerské 
město Warrington ve Velké Británii. 

Českou delegaci přijal starosta War-
ringtonu John Joyce ve čtvrtek v podve-
čer ve Walton. Poté následovala prohlíd-
ka dětského ZOO parku v sousedství, kde 
na ploše cca 2ha chovají běžná domácí 
zvířata a je využívaná především škola-
mi, příp. k návštěvám rodin s dětmi.

V pátek 2. 7. se starostové a místosta-
rostové z náchodského okresu zúčastnili 
významného svátku ve městě – tzv. Wal-
king day – svátku všech obyvatel města, 
který organizuje město formou průvodu 
cca 20 církevních denominací působících 

ve Warringtonu. Průvod vychází od rad-
nice z městského parku pozlacenou histo-
rickou branou a prochází ulicemi v cent-
ru města. V tento den odstavují občané 
automobily a pohybují se všichni (větši-
nou svátečně oblečeni) po dobu průvodu 
po městě pěšky. Slavnostní atmosféru do-
kresluje historická reprezentační pozice 
starosty, jeho manželky a radních na tri-
buně u městské brány a velmi pestré kro-
jované oblečení účastníků slavnosti. 

V dalších dnech delegace navštívila 
mimo jiné tzv. Warringtonské „Déčko“ 
– moderní budovu (Peace centre) pro vol-
nočasové aktivity dětí a mládeže, které 
provozuje občanské sdružení a prostřed-
ky na jeho provoz i výstavbu byly získá-
ny především sponzorsky. V sobotu byla 
na programu účast na zahájení dárcov-
ského koncertu v rámci konání tzv. Di-
sability Awareness Day v centru města 
(akce na pomoc handicapovaným spolu-
občanům). Další zastávkou byl Warring-
tonský ragbyový stadion, který je pýchou 
města, nebo muzeum Beatles v nedale-
kém Liverpoolu.

Na závěr návštěvy se členové delega-
ce setkali na společném večeru s radními 
Warringtonu.

Návštěva Warringtonu



září  2010 17KULTURA

v září 2010 v Regionálním muzeu Náchod
Přehled kulturních akcí

  23. září 2010, Školení vedoucích zaměstnanců o požární 
ochraně, 9.00 –13.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: Robert Kře-
pinský, poplatek: 500 Kč
Podrobné informace a přihlášky: 491 428 345, 722 569 515, 
www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Královéhradeckého kraje Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 
547 01  Náchod, tel.: 491 428  345,  722 569 515, 
www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz
nabízí nepedagogické veřejnosti ve školním roce 2010/2011 
od září jazykové kurzy:
ANGLIČTINA

  SKUPINOVÁ VÝUKA (6 –10 studentů, kurzovné:  1650 Kč za po-
loletí) začátečníci a mírně pokročilí (po 2 letech výuky)

  INDIVIDUALIZOVANÁ VÝUKA (3–5 studentů, kurzovné: 2500 
Kč za pololetí) začátečníci a mírně pokročilí (po 2 letech výuky)
FRANCOUZŠTINA

  SKUPINOVÁ VÝUKA (6–10 studentů, kurzovné: 1700 Kč za po-
loletí) začátečníci a pokročilí (po 3–4 letech výuky)

  INDIVIDUALIZOVANÁ VÝUKA (3–5 studentů, kurzovné: 2500 
Kč za pololetí) – začátečníci
NĚMČINA

  SKUPINOVÁ VÝUKA (6–10 studentů, kurzovné: 1650 Kč za po-
loletí) – začátečníci 

  INDIVIDUALIZOVANÁ VÝUKA (3–5 studentů, kurzovné: 
2500 Kč za pololetí) – začátečníci 
Podrobné informace a přihlášky do 12. září 2010 na: 491 428 345, 
722 569 515, www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz

Vzdělávací programy Školského 
zařízení pro DVPP KHK, Náchod
září 2010
Změna sídla Školského zařízení pro DVPP KHK, 
pracoviště Náchod oznamujeme, že pracoviště Školského zaří-
zení v  Náchodě sídlí od 1. září 2010 v budově 2. stupně ZŠ T. G. 
Masaryka v Náchodě. Programy našeho zařízení se budou konat 
zde, pokud není uvedeno jinak u konkrétního vzdělávacího pro-
gramu. Děkujeme pedagogické i nepedagogické veřejnosti za její 
dosavadní přízeň a přejeme všem krásné podzimní dny. 

V. Štěpánová, metodik DVPP

Nabídka programů, září 2010
  15. září (dále 22. 9., 29. 9., 6. 10., 13. 10., 20. 10. 2010), Kurz hry 

na (nejen sopránovou) zobcovou fl étnu, určeno úplným začáteč-
níkům, čas a místo místo konání: SVČ Bájo Česká Skalice, Huso-
vo náměstí 3., vždy od 8.30–12.00 hodin, lektor: Mgr. Ladislav 
Horký, poplatek: 1350 Kč

  20. září 2010, Setkání vedoucích učitelek MŠ, 9.00–16.00 ho-
din, ZŠ TGM Náchod, lektor úvodní části: Mgr. Jana Žaludová, po-
platek: 400 Kč

  21. a 23. září 2010, Úvod do tvorby webových stránek, vždy 
15.30–18.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: Mgr. Eduard Hlávka, 
poplatek: 600 Kč

  22. září 2010, Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP, 
9.00–13.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: Robert Křepinský, po-
platek: 500 Kč

Pozvání pro každého
NA

kde promluví Ulrich Parzany.

Středa 15. září od 18:30 
ve sboru Církve bratrské

Náchod, Purkyňova 584 (vedle hotelu Hron)

Ulrich Parzany (* 1941) 

je německý evangelický farář, teolog, evangelista, spolupracovník Evangelikální
 aliance a YMCA.  Je ženatý, má 3 dospělé děti a 4 vnoučata. 

V letech 1995 až 2009 byl hlavním řečníkem satelitních evangelizací
„ProChrist“. Téměř 1,1 milionu návštěvníků sledovalo ve dnech 
29. března až 6. dubna 2009 největší bohoslužbu v Evropě, 
která byla přenášena z Arény Chemnitz v Německu přes satelit 
do více 1.300 míst v 18 evropských zemích. Letos v září Ulrich 

Parzany navštíví Českou republiku a bude hostem také i v Náchodě. 

Nenechte si tuto příležitost ujít. 

Ulri
je něm

 alian

 Fotografi e 2010
Ve dnech 5. až 26. září mohou návštěvníci v budově stálé expo-
zice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě zhlédnout vý-
stavu fotografi í pořádanou ve spolupráci se Sekcí fotografů re-
gionu Náchod. Vernisáž proběhne v sobotu 4. září v 10 hodin. 
Výstava je doplněna souborem kreseb Václava Čejpa s tématikou 
náchodského zámku. Otevřeno mimo pondělí 9 –12, 13 –17 hod.

 Dějiny Náchoda a Náchodska

 Pevnost Dobrošov
Tel.: 491 426 047, 491 423 248 muzeumna.ekonom@seznam.cz; 
pevnost.dobrosov@seznam.cz.

 Hronov – Antonín Fuchs – fotograf Hronova
Ve dnech 1. až 30. září 2010 si mohou návštěvníci v Jiráskově 
divadle v Hronově prohlédnout výstavu věnovanou osobnosti 
dvorního fotografa spisovatele Aloise Jiráska, hronovského ro-
dáka Antonína Fuchse. Z jeho tvorby jsou zastoupeny především 
fotografi e dokumentující podobu města Hronova a jeho okolí na 
přelomu 19. a 20. století a fotoportréty. Výstava je pořádána Re-
gionálním muzeem v Náchodě ve spolupráci s Kulturním a in-
formačním střediskem (KIS) Hronov. Otevřeno je pondělí až pá-
tek, 8–12, 12.30–17 hod. a v sobotu 9–12 hod.

 Police nad Metují – Lidová architektura na Policku
Od 1. do 30. září 2010 je možno v chodbě stálé expozice muzea 
v benediktinském klášteře v Polici nad Metují navštívit výsta-
vu věnovanou lidové architektuře na Policku tak, jak byla za-
chycena na starých fotografi ích, obrazech a kresbách ze sbírek 
muzea. Vedle dodnes stojících staveb jsou na této výstavě k vi-
dění i dnes již zaniklé budovy a zákoutí. Historické dokumen-
ty jsou rovněž doplněny fotografi emi zachycujícími současnou 
podobu zobrazených míst. Otevřeno je denně mimo pondělí od 
9 –12 a 13 –16.30 hod.
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je otevřen od začátku září a připravu-
je oblíbené turnaje ve stolních hrách, 
piškvorkách, přednášku s promítáním 
o Africe a promítání fotografi í z letních 
táborů. Sledujte www.icm-hnizdo.cz 

provádíme                                     

 úklidy kanceláří, fi rem, domácností a jiných institucí 
 úklidy jednorázové, pravidelné, postavební 

 úklidy po malování a přestavbách 
 mytí oken 

 rychlé a dokonalé čištění koberců,
čalouněného nábytku, interieru aut profesionálním

strojem HOOVER 

KULDOVÁ SIMONA tel.: 603 396 462, 603 312 736
Červený Kostelec

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

je otevřen od 13. září 

Akce Déčka
 11. září – Zámecké kejklování – prezen-

tace aktivit Déčka pro děti, mládež i do-
spělé v rámci Kuronských slavností, lano-
vé lávky a houpačky, trampolína, taneční 
vystoupení, výtvarné techniky, čajovna 
pro unavené, dobrovolnický projekt, mož-

nost registrace do zvolených kroužků pří-
mo na akci

 21. – 24. září 2010 – Tradiční podzimní 
bazar dětského oblečení a sportovních 
potřeb 
Příjem věcí bude probíhat na objedná-
ní ve dnech 13. –17. září, v úterý 21. září 
od 14 do18 hodin bez objednání. Prodej se 
uskuteční ve středu a ve čtvrtek 22. a 23. 
září od 9 do18 hodin, výdej neprodaných 
věcí bude v pátek 24. září od 14 do 18 ho-
din. Poplatek je 1 Kč za každou vloženou 
věc a platí se při příjmu.

 23. 9. od 16 hod. – klub ICM – Vzdělá-
vací seminář – základy první pomoci pro 
vedoucí a dobrovolníky dětských orga-
nizací a středisek volného času, obsahu-
je teoretickou i praktickou výuku, lektor 
MUDr. Vymetálková

 23. 9. od 17 hod. – Patchwork – úvodní 
schůzka kurzu pro začátečníky i pokročilé 
– rozdělení do kurzů, dohodnutí termínů, 
ukázka technik – více na www.patchwor-
k-anna.com

 25.– 28. 9. – vodácký výlet na polskou 
řeku Bóbr – akce je vhodná pro zkušeněj-
ší vodáky, společná doprava autobusem 
a jedno společné jídlo denně, bližší infor-
mace Ing. Ludmila Pohanková

Více informací najdete 
na www.deckonachod.cz 
nebo na telefoním čísle 
491 428 744.

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 

klub pro mládež HNÍZDO

klub maminek M ACÍČEK

 4.  a 5. 9. MUDr. Vlasta Hýblová Hálkova 367
   Náchod tel.: 491 428 636
 11.  a 12. 9. MUDr. Hana Jelenová Denisovo nábřeží 665
   Náchod tel.: 491 431 104
 18.  a 19. 9. MUDr. Ludmila Jánská ZŠ TGM, Bartoňova
   Náchod tel.: 491 421 604
 25.  a 26. 9. MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48
   Nové Město nad Metují tel.: 491 472 947
  28. 9. MUDr. Jan Klimek Českých bratří 407
   Náchod tel.: 491 427 603
 2.  a 3. 10. MUDr. Petr Juran Komenského 10
   Nové Město nad Metují tel.: 491 472 721

měsíce září
PROGRAM

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

RPSN od 199,71%

Stačí jednou zavolat!
 777 76O 96O

w

k03-86-5x59_CB.indd   1 13.5.2010   13:32:53

Déčko Náchod připravuje nové webové 
stránky, na kterých je vyvěšena nabídka 
kroužků pro nový školní rok. Přihlašová-
ní do kroužků je možné prostřednictvím 
webových stránek www.deckonachod.cz

 7. září 16 hod. – Vodácký a cyklistic-
ký kroužek zahajují pravidelnou činnost, 
ostatní kroužky budou mít úvodní schůz-
ky v posledním týdnu v září
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Církve v Náchodě

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

  Jindřich Růžička – Za horizont paměti 
 (obrazy, kresby, grafi ka, fotografi e)
V cyklu velkých retrospektivních výstav významných 
osobností pocházejících z regionu se v GVUN poprvé 
samostatně představí rodák z Police nad Metují – grafi k, 
malíř, fotograf a restaurátor Jindřich Růžička, 
žijící v Praze. 
zámecká jízdárna, 10. 9. – 31. 10.    
Výstava je otevřena denně kromě pondělí, 9–12 a 13–17 hodin.     

 Monika Immrová – Postava
socha instalovaná ve veřejném prostoru Státního zámku 
Náchod – Piccolominská zahrada, červenec–říjen

 Dny evropského kulturního dědictví
Na pátek 17. září galerie již tradičně připravila program 
pro školy k výstavám Jindřicha Růžičky a Moniky 
Immrové. Interaktivní programy budou probíhat 
od 8 do 14 hodin, je nutné se předem objednat na 
tel. 491 423 245. Po celý den bude vstup do galerie zdarma.

Senior klub „Harmonie 2“

Sdružení zdravotně postižených

ICC informuje
Hučící včelí úl – tak by se občas dala popsat situace v infor-
mačním centru během léta. I letos nás navštívili stovky turistů 
z Čech i ze zahraničí, kterým jsme se snažili poskytnout přesné 
informace, nabídkou suvenýrů doplnit jejich sbírky či si jen tak 
některý odvézt, aby na Náchod nezapomněli. 
Novinky v prodeji:   nástěnné kalendáře na rok 2010 – Klad-
ské pomezí, Orlické hory, Skalní města  stojací kalendář s fo-
tografi emi Náchoda 2010  dva druhy sběratelských karet KČT. 
Předprodej:   koncert K. Gotta a E. Urbanové v Pardubicích  
koncert Alexandrovců + CD zdarma  Mrazík – muzikál na ledě 

 muzikál Jesus Christ Superstar  abonentky – Joga podzim 
2010   travesti show Screamers v šapito – 18. 10. Náchod.

zve své členy a příznivce na podzimní setkání ve středu 15. 
září 2010 od 14.00 hod. v restauraci Na koupališti v Náchodě.
Připravený program: zdravotní přednáška pana MUDr. J. Falty, 
informace o podzimní rekondici v Orlických horách, informace 
o připraveném odpoledním tajném výletě, občerstvení zajištěno.
Vybíráme předem každou středu v naší klubovně SZdP, Palacho-
va ul. (zajištění míst) členové 45 Kč, nečlenové 50 Kč. Těšíme se 
na poprázdninové setkání s Vámi, za výbor SZdP Olga Frühaufo-
vá a Miroslav Čiháček. Vážné upozornění! Nepouštějte nikoho 
neznámého do svého bytu, množí se okrádání seniorů!

 2. 9. ve 14 hod. si poslechneme Jožku Černého v krásných me-
lodiích na CD „S árií mládnout smíš“

 9. 9. ve 14 hod. posezení u videa s p. J. Zavřelem, který nám 
promítne záběry z „Pobřeží tučňáků“
16. 9. TAJNÝ VÝLET s p. J. Zavřelem – přihlášeným zájemcům při-
pomínáme odjezd v 7.00 hod. od bývalého Tepna klubu. Uvolnila 
se dvě místa – kontakt: p. Zavřel, tel. 728 246 728

 23. 9. ve 14 hod. se podíváme na další pokračování cesty po 
severozápadu USA s vyprávěním p. O. Macha

 30. 9. ve 14 hod. bude promítání z výletu „Kolínsko“, které 
pro nás připravil a předvede p. M. Hlaváč
Programy jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se 
těší členové výboru MO SD v Náchodě.

 Klub vojenských důchodců – pořádá ve dnech 8.–12. září pě-
tidenní zájezd za krásami Zlínska a Bílých Karpat.

Náboženská obec Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod. Farář: Zdeněk Kovalčík, tel.: 
491 426 223, mobil faráře 737 475 945, e-mail: noccsh.kov@se-
znam.cz. Bohoslužby v Husově sboru: neděle 9 hod. Biblické hodi-
ny: pondělí 16.30 hod. Úřední hodiny: pondělí a středa 9–12 hod. 
a 13–16.30 hod.

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefo-
ny: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, 
jáhen Václav Smola 775 936 317, http://www.nachod.farnost.
cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, 
středa 8.15 do 10.00, od 16.45 do 17.30, pátek 8.15 do 10.00, v ji-
nou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele 
sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 
7.30, 9.00. V kostele sv. Michaela mše sv. pro dětí a mládež 
ne. v 10.15 hod. Setkání Senior klubu se uskuteční ve čtvrtek 
2. 9. po ranní mši sv. na děkanství. Povídání o Bohu a zpívá-
ní pro nejmenší děti „Andělka“ v pátek od 17.00 hod. na dě-
kanství. Modlitební společenství „Večeřadlo“ se koná v pátek 
po večerní mši sv. na děkanství. 3. oddíl Junáka bude od září 
přibírat nové členy od šesti let. Přihlásit své dítě můžete v klu-
bovně na děkanství každou středu před 15.00 hod. Vyučová-
ní náboženství na děkanství začíná v pondělí 6. září podle 
rozvrhu. Zveme Vás na „Zpívání v kostele“ sv. Vavřince s Ji-
řím Černým, autorem známých křesťanských písní, v sobotu 
4. září v 19.00 hod. Po skončení také na malé posezení s občer-
stvením na děkanství. Koncert Náchodského Komorního orches-
tru Slávy Vorlové s Krkonošským pěveckým sborem Collegium 
musicum se uskuteční 10. 9. v kostele sv. Vavřince od 20.30 hod.

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

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

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

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

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Náchodě-Šonově Vás srdečně zve na „ŠONOVSKÝ VARHANNÍ 
PODZIM“ v evangelickém kostele v Šonově u Nového Města nad 
Metují v sobotu 18. září 2010 v 18 hod. 18 min. (právě po zápa-
du slunce). Uslyšíte krátké skladby pro varhany, zobcovou fl ét-
nu, hoboj (Bach, Frescobaldi, Pachelbel, Seger, Stamitz, Reger, 
Britten, Schlenker, Schmidt). Účinkují M. Neumannová– zobcová 
fl étna, hoboj & J. Esterle varhany. Vstupné je dobrovolné (výtěžek 
bude věnován na provedené generální opravy těchto varhan).

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

přijedeme, domluvíme, vyrobíme, dodáme až k vám

komplexní grafi cký a tiskový servis
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Městská knihovna Náchod 
informuje na září 2010
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Léto se chýlí ke konci. Prázdniny nám připomínají už jen fotografi e, kufr prázdni-
nového čtení se změní na aktovku plnou doporučené literatury, ale to neznamená, že 
naše knihovna pro vás i nadále nemá své standardní služby i něco navíc. 
Pro děti a občas i pro dospělky budou pokračovat výtvarné dílny, v dětském oddě-
lení bude podzim a zima ve znamení pověstí, rozjíždí se Náchodská univerzita vol-
ného času… A každý měsíc pro vás přichystáme něco nového. 
Takže PŘIJĎTE DO KNIHOVNY, těšíme se na vás.

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 3. 9. v dopoledních hodinách

Výstava – studovna 2. patro
 Výstava didaktických pomůcek Novadida 1. – 30. září 2010

Didaktické učební pomůcky pro předškoláky a mladší školáky. Nová řada s novým de-
signem s originálními kresbami akademické malířky Zdeňky Krejčové, kterou jistě 
znáte jako ilustrátorku mnoha dětských knížek. 

 FOTOSOUTĚŽ – Zaostřeno na čtenáře
Více informací o soutěži na stránkách www.mknachod.cz

 Náchodská univerzita volného času – 1. semestr
1. semestr – září–prosinec 2010
PROGRAM:
 20. 9. Politická situace před komunálními volbami – Petr JUST
 11. 10. Kapitoly z dějin Náchodska
   – Rodina vévodů Kuronských – Věra VLČKOVÁ
 18. 10. Soužití generací – Jiřina ŠIKLOVÁ
 1. 11. Ekonomie dobra a zla – Tomáš SEDLÁČEK
 15. 11. Máchovská putování – Aleš FETTERS
 29. 11. Církve a sekty v České republice – Miloslav VAŠINA
 6. 12. Zvyky našich předků – Blanka NEŠETŘILOVÁ
Semináře začínají vždy ve 13.00 nebo 15.30 hodin v čítárně Městské knihovny v Náchodě, ne-
bude-li uvedeno jinak. Vstup pouze na průkazky NUVČ. Změna vyhrazena.

Oddělení pro děti 
 Nová soutěžní hra – Poznej pověsti svého kraje

Soutěžní hra bude probíhat v měsících září až listopadu. V prosinci proběhne vyhláše-
ní výsledků soutěže s předáváním cen a s bohatým programem.
Vaším úkolem bude: 1. přečíst alespoň pět pověstí z Náchodska a vytvořit alespoň jed-
nu ilustraci k vybrané pověsti (formát A4); 2. vyluštit křížovku založenou na pověs-
tech a nakonec 3. převyprávět vybranou pověst vlastními slovy, vytvořit podle ní ko-
miks nebo básničku.
Takže úkol č. 1 : přečtěte si pověsti našeho kraje (alespoň pět).

Výtvarné dílny v dětském oddělení 
 13. 9. Dílna tužkovníková – přijďte si vyrobit originální stojánek na tužky a pera
 27. 9. Dílna kolážová – dozvíte se, co je koláž a vyrobíte si koláž Můj svět. S sebou 

nůžky a lepidlo, případně fotografi e.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz.
(Vo)



tel.: 491 428 498
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září

ČARODĚJŮV UČEŇ (SORCERER Ś APPRENTICE – USA 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Strhující velkolepý dobrodružný příběh o čarodějovi a jeho smolařském učni, kteří jsou zataženi do samého středu prastarého souboje mezi dobrem a zlem. Čarodějův učeň tak 
musí najít veškerou odvahu k tomu, aby svůj výcvik přežil, zachránil město a získal srdce své vyvolené... V hlavních rolích Nicolas Cage, Monica Bellucciová, Jay Baruchel, Toby 
Kebbell, Alfred Molina. České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 100 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/sorcerersapprentice/ Mládeži přístupný

NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ (ČR – 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Nová česká komedie režiséra Roberta Sedláčka. Jako fi lmaři živoří, jejich další spolupráce se řítí do ztracena. Přijímají proto nabídku šéfa Agentury. Agentura má totiž jeden pro-
blém. Často se o ní a jejích rekordmanech mluví, ale nikdo je nebere vážně. A tak se rozhodnou natočit fi lm o nejvýjimečnějších lidech, kteří dosud mají jen nálepku bláznů a ma-
gorů, pouťové atrakce. Zadání je jasné: Hluboce lidské příběhy lidí, co dokázali vlastní pílí něco, co nikdo jiný patrně na světě neumí… Hrají Igor Bareš, Jaroslav Plesl, Simona 
Babčáková, Marek Taclík a Igor Chmela. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.nejvetsizcechu.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

NEBE PEKLO (ČR – 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mezi nebem a peklem je spousta prostoru pro rozkoš… Netradiční dokument, který nahlíží do komunity lidí s neobvyklými koníčky označované zkratkou BDSM. Portrétuje ně-
kolik mužů a žen, kteří se vyžívají v extrémně bolestivých či navenek nestandardních formách rozkoše. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.nebepeklo.cz Mládeži do 18 let nepřístupný

LET’S DANCE 3 – 3D (STEO UP 3D – USA 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Republiková premiéra!!!
I když je z počátku outsiderem, musí dokázat, že je vlastně nejlepší... Exhibice tanečního umění ve třetím pokračování – tentokráte i ve „třetím rozměru“. České titulky. 
Vstupné 150 Kč  Více informací o fi lmu na www.spi-fi lm.cz a na www.youtube.com/user/StepUpMovie                           DOLBY DIGITAL. Mládeži přístupný

BAARIA (BAARIA – LA PORTA DEL VENTO – Itálie/Francie 2009)
Snímek se širokým diváckým záběrem se odehrává v rozmezí 30. až 70. let minulého století v malé italské vesničce… Slavný sicilský režisér a scenárista Giuseppe Tornatore vy-
práví svůj příběh nejenom prostřednictvím ústřední manželské dvojice, ale do děje nechá zasahovat i jejich široce rozvětvené příbuzenstvo, přátele, sousedy, a tak vůbec. Do hlav-
ní role obsadil svou oblíbenou herečku Monicu Bellucciovou, hudbu k fi lmu napsal dvorní skladatel, proslulý Ennio Morricone. České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz a na www.baaria-lefi lm.com Doporučená přístupnost: od 12 let

KUKY SE VRACÍ (ČR – 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Je to ale opravdu jen sen? Strhující dobrodružný i poetický rodinný příběh plného akčních scén a vtipných dialogů, v němž hlavní role přebírají hrdinové ze světa dětské před-
stavivosti... Růžový plyšový medvídek Kuky na největším dobrodružství svého plyšového života – ve fi lmu scénáristy a režiséra Jana Svěráka. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.kukysevraci.cz Mládeži přístupný

MACHŘI (GROWN UPS – USA 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Před třiceti lety byli nejlepší přátelé. Nyní se znovu setkají a jsou dospělí... Komedie o tom, že dospívání je dobrovolné!!! V hlavních rolích Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, 
Robin Schneider a Salma Hayeková. České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 100 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.sonypictures.com/movies/grownups/ Doporučená přístupnost: od 12 let

KAJÍNEK (ČR – 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, jehož odsouzení na doživotí vyvolává dodnes velké pochybnosti… Filmový Kajínek je silným příběhem, příběhem dvoj-
násobné vraždy, příběhem obhájkyně hledající nové důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i příběhem manipulace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace nebo 
chladnokrevný zabiják? Snaží se dokázat svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit svědky? Hrají K. Lavroněnko, T. Vilhelmová, B. Linda, M. Dlouhý, V. Dlouhý, W. Daehn, V. Noid Bár-
ta, D. Horváthová-Jakubisková, A. Bendová a další. Režie Petr Jákl ml. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.kajinekfi lm.cz Mládeži do 15 let nepřístupný

AGORA (AGORA – USA/Španělsko 2009)
Roku 391 n. l. se svět se navždy změnil... Režisér Alejandro Amenábar zve diváky do světa zapomenuté civilizace, do starověkého Egypta, do mýtického města Alexandrie za udá-
lostmi, které vedly k dramatickému zničení nejvýznamnější knihovny té doby. Knihovny, která je dodnes symbolem moudrosti a vzdělanosti antického světa i jeho postupné-
ho zániku. České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.agorathemovie.com Doporučená přístupnost: od 12 let

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Republiková premiéra!!!
(SAMMY’S ADVENTURES: THE S|ECRET PASSAGE – Belgie 2010)
Když máš kámoše, je možné úplně všechno... aneb velká jízda malé želvy! Dobrodružná animovaná komedie o malém Sammym na jeho úžasné cestě s kamarádem Rayem a jeho 
hledání přítelkyně Shelly. Přátelství, odvaha a láska – to všechno v úžasné 3D animaci. Film je uváděn v českém znění. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.spi-fi lm.cz a na www.sammysavonturen.nl Mládeži přístupný

POČÁTEK (INCEPTION – USA 2010)
Toto léto bude vaše mysl místem činu… Thriller, ve kterém se zločin odehrává v mysli a je těžké rozlišovat mezi realitou a snem... Leonardo DiCaprio v hlavní roli futuristické-
ho thrilleru, který musíte zažít na vlastní kůži! České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.warnerbros.cz a na http://inceptionmovie.warnerbros.com/ Doporučená přístupnost: od 12 let

SINGLE MAN (A SINGLE MAN – USA 2009)
Krásný melancholický fi lm, který dokáže spojit diváky i zcela rozdílného vkusu či nároků. Výjimečná fi lmová adaptace stejnojmenné Isherwoodovy novely má své přednosti 
ve famózním hereckém výkonu Colina Firtha v hlavní roli. Příběh lidské samoty uprostřed barevné a bezstarostné Ameriky začátku 60. let je zde líčen s obrazovou spiritualitou, 
která bere dech… České titulky. DOLBY – STEREO SPECTRAL RECORDING.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.aerofi lms.cz a na www.asingleman-movie.com Doporučená přístupnost: od 12 let

ŽENY V POKUŠENÍ (ČR – 2010)
Vášnivá romantická komedie s výraznými ženskými postavami a trochou mužských vtipálků (Jiří Macháček, Vojtěch Dyk, Roman Zach), která „nebezpečně připomíná“ fi lm „Lí-
báš jako Bůh“. Ženy v pokušení budou o trochu mladší – milostné patálie bude řešit čtyřicátnice Helena (Lenka Vlasáková), její dvacetiletá dcera Laura (Veronika Kubařová) a do-
konce i její šedesátiletá maminka (Eliška Balzerová). Režie Jiří Vejdělek (mj. fi lmy „Účastníci zájezdu“ nebo „Václav“). DOLBY DIGITAL.
Vstupné 85 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz Mládeži přístupný

DEŠŤOVÁ VÍLA (ČR – 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. O dešťové víle, která jde krajem převlečená za chudou ženu a poznává, že lidé začali myslet hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi 
dobro a láska. Rozhodne se proto, že jim vezme vodu... Hrají Simona Stašová, Miroslav Donutil, Lenka Vlasáková, Viva Kerekes, Stanislav Zindulka, Aleš Háma, Petr Nárožný, Mar-
tin Dejdar a další. Režie Milan Cieslar. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.destovavila.cz Mládeži přístupný

POSTRADATELNÍ (THE EXPENDABLES – USA 2010)
Nelítostný boj, na jehož konci může být jen jeden vítěz. Elektrizující akční thriller, s nímž se na plátna vrací Sylvester Stallone v žánru, který ho proslavil. V dalších rolích Jason 
Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts a Mickey Rourke. České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz a na http://expendablesthemovie.com/ Doporučená přístupnost: od 12 let

KARATE KID (THE KARATE KID – USA 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D, Republiková premiéra!
Legenda ožívá... Remake stejnojmenného fi lmu o chlapci, který nechtěl žít v Číně, a opravdovém učiteli kungfu, kterého nikdy nečekal... Čest, odvaha a síla v rodinném akčním 
fi lmu, ve kterém vytvářejí hlavní role Jaden Smith a populární Jackie Chan. Film je uváděn v českém znění. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 100 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.karatekid-themovie.com Mládeži přístupný

PREDÁTOŘI (PREDATORS – USA 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Nová kapitola v dějinách Predátorů... Jsou to nejnebezpečnější zabijáci planety! Toto však není naše planeta!!! Další varianta akčního sci-fi  hororu, tentokráte pod stylovým pro-
ducentským dohledem a rukopisem Roberta Rodrigueze, se ocitáme na planetě predátorů a sledujeme krvavou hru „kočky s myší…“ V hlavních rolích Adrien Brody a Lauren-
ce Fishburne. České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.predators-movie.com Mládeži do 15 let nepřístupný

CARSTENSZ – SEDMÁ HORA ANEB TO NEJLEPŠÍ Z OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Carstensz – Sedmá hora – fi lm o nejexotičtější a zároveň nejhůře dostupné hoře světa, tyčící se nad neprobádanou novoguinejskou džunglí. Bhután – Hledání štěstí – putová-
ní zapomenutou krajinou, ve které lidé uctívají vše živé, je vyprávěním o štěstí… Na kolech přes Himaláje – velkolepý přechod indických Himalájí na kolech přes údolí Kinnaur, 
Spiti, Lahaul a posvátné jezero Tso Morini do Lehu…
Vstupné 70 Kč  Mládeži přístupný

ROMÁN PRO MUŽE (ČR – 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D, Republiková premiéra!
Nový fi lm podle scénáře a bestselleru Michala Viewegha. Příběh tří sourozenců, kteří odjíždějí na tradiční výlet do hor, jež má být jakousi cestou posledních splněných přání... 
V hlavní roli Miroslav Donutil, dále hrají Miroslav Vladyka, Vanda Hybnerová, Táňa Pauhofová, Jan Budař, Filip Čapka, Agi Gubíková a Pavel Řezníček. Režie Tomáš Bařina (fi lm 
„Bobule“). DOLBY DIGITAL. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD PONDĚLÍ 7. ZÁŘÍ V POKLADNĚ KINA VESMÍR.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE (RESIDENT EVIL: AFTERLIFE – USA 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! Republiková premiéra!
Čtvrté pokračování úspěšné série je opět založeno na velmi oblíbené sérii videoher– tentokrát je však uvedeno ve formátu 3D. Ve světě, který je zamořen virovou infekcí, kte-
rá mění své oběti na Nemrtvé, pokračuje Alice (opět v podání Milly Jovovichové) na své cestě, aby našla ty, kteří přežili a dovedla je do bezpečí… České titulky. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 165 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.sonypictures.com/movies/residentevilafterlife/ Mládeži do 15 let nepřístupný

SHREK – ZVONEC A KONEC (SHREK FOREVER AFTER – USA 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Podal si nebezpečnou dračici, zachránil krásnou princeznu a tchýnino království, co ještě může dokázat? Pokud se jmenujete Shrek, pravděpodobně trochu zfotrovatíte... A pro-
tože se mu stýská po době, kdy byl „pravým netvorem“, podepíše Shrek smlouvu se lstivým Rampelníkem a ocitne se ve zvrácené verzi království Za sedmero horami, kde jsou 
zlobři houfně pronásledováni, Rampelník je králem a Fiona ho ve skutečnosti nikdy nepotkala... Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.shrek.com Mládeži přístupný

ONDINE (ONDINE – Irsko 2009)
Byl jednou jeden rybář a ten vylovil mořskou pannu… Novodobá lyrická pohádka, milostný příběh mezi mořem, zemí a nebem, kterým režisér Neil Jordan navazuje na linii mys-
tických příběhů, kterou v jeho díle zastupují horor Společenství vlků, vampírské drama Interview s upírem či krimi Přízraky ze snů. V hlavní roli rybáře Syracuse Colin Farrell. 
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.ondinefi lm.com             České titulky. DOLBY DIGITAL. Doporučená přístupnost: od 12 let

ROMÁN PRO MUŽE (ČR – 2010)  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

1. středa pouze v 17.30 hod.

1. středa pouze v 19.30 hod.

2. čtvrtek pouze v 19 hod.

2. čt, 3 pá pouze v 17 hod.
4. so, 5. ne pouze v 17.30 hod.
6. pondělí pouze v 19 hod.
7. út, 8. st pouze v 17 hod.
3. pátek pouze v 19 hod.

4. sobota pouze v 15.30 hod.
5. neděle pouze v 15.30 hod.

4. sobota pouze v 19.30 hod.
5. neděle pouze v 19.30 hod.
6. pondělí pouze v 17 hod.

7. úterý pouze v 19.30 hod.
8. středa pouze v 19.30 hod.
9. čtvrtek pouze v 17.45 hod.
10. pátek pouze ve 20 hod.
11. sobota pouze ve 20 hod.
12. neděle pouze v 16.45 hod.

9. čtvrtek pouze ve 20 hod.
10. pátek pouze v 17.45 hod.
11. sobota pouze v 17.45 hod.

9. čt, 10. pá, 11. so pouze v 16 hod.
12. neděle pouze v 15 hod.
13. pondělí pouze v 17 hod.
14. úterý pouze v 16 hod.
15. středa pouze v 17 hod.

12. neděle pouze v 19 hod.
13. pondělí pouze v 19 hod.

14. úterý pouze ve 20 hod.

14. úterý pouze v 17.45 hod.
15. středa pouze v 19 hod.

18. sobota pouze v 15.30 hod.

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

16. čt, 17. pá pouze v 16.30 hod.
18. sobota pouze v 17.30 hod.
19. ne, 20. po pouze v 16.30 hod.
21. út, 22. st pouze v 16.30 hod.

20. pondělí pouze v 19 hod.
22. středa pouze v 19 hod.

21. úterý pouze v 19 hod.

23. čtvrtek 17.15 a 19.30 hod.
24. pátek 17.15 a 19.30 hod.
25. so, 26. ne 16 a 20 hod.
27. po, 28. út pouze ve 20 hod.
29. středa 16 a 20 hod.

25. so, 26. ne pouze v 18 hod.
27. pondělí pouze v 18 hod.
28. úterý pouze v 18 hod.
29. středa pouze v 18 hod.

26. neděle pouze ve 14 hod.
27. pondělí pouze v 16 hod.
28. úterý pouze v 16 hod.

30. čtvrtek pouze v 19.45 hod.

30. čtvrtek pouze v 17.45 hod.
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•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany 
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany

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

•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích, 
protipožárních a kamerových systémů

Nabízí své služby:

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

Lhota 345
549 41 Červený Kostelec

 775 777 073   www.trigareality.cz   774 777 073

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

– dr. byt 1+1 Jaroměř (34 m2), 3. p., výtah, nová k. linka vč. koupelny  799.000 Kč
– dr. byt 1+1 Jaroměř Zavadilka (45 m2), lodžie, zděné jádro, výtah  720.000 Kč
– dr. byt 2+kk v Jaroměři (40 m2), kompl. rek. budovy i bytu, zeleň  899.000 Kč
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (65 m2), možnost OV, lodžie, budova po revital. 1,090.000 Kč
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (50 m2), Zavadilka, výtah, komora, udržovaný  790.000 Kč 
– dr. byt 3+1 v Náchodě (79 m2), zděný, prostorný, lodžie, plast. okna  1,249.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Náchodě (70 m2), nové jádro, okna, zateplení,lodžie  1,149.000 Kč
– dr. byt 3+1 Nové Město n. M. (60 m2), balkon, plast. okna, po rekonstr.  1,295.000 Kč
– dr. byt 3+1 Červený Kostelec (65 m2), zděný, balkón, Koubovka  1,149.000 Kč
– dr. byt 3+1 Česká Skalice (70 m2), zděný, slunný, velká ložie, klid  1,249.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (72 m2) s lodžii a výhledem, zd. jádro, Zavadilka  950.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (88 m2) lodžie, komora, 3. p., vše nové, Nábřeží  950.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (77 m2) lodžie, nová koupelna, okna, Zavadilka  990.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (74 m2), Zavadilka, zd. jádro, vše nové, nadstav. 1,240,000 Kč
– dr. byt 3+1 v Dobrušce (70 m2), dům po revital., lodžie, u centra  1,049.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Dobrušce (73 m2), dům po revital., lodžie, u centra  1,099.000 Kč
– dr. byt 4+1 v Jaroměři (94 m2), komplet. rekon. včetně revitalizace  1,090.000 Kč
– dr. byt 4+1 v Jaroměři (90 m2), bude komplet. revitalizace, panel  890.000, Kč
– byt 1+1 v OV Jaroměř (36 m2), centrum, přízemí, zděný, zahrádka  550.000 Kč
– byt 1+1 v OV Jaroměř (50 m2), lokalita Růžovka, zděný, 2. p., klidné  790.000 Kč
– byt 1+1 v OV v Náchodě (27 m2), u centra, zděný, dobře řešený  590.000 Kč
– byt 1+1 v OV Nové Město n. M. (38 m2), prostorný, lodžie, dobrá lokalita  720.000 Kč
– byt 2+1 v OV v Jaroměři (57 m2), nová plast. okna, lodžie, Zavadilka  950.000 Kč
– byt 3+1 v OV v Náchodě (70 m2), po komplet. revitalizaci, lodžie  1,190.000 Kč
– byt 3+1 v OV v Náchodě (67 m2), u centra, lodžie, plast.okna, panel  1,099.000 Kč
– byt 3+1 v OV Smiřice (66m2), podkrovní byt, vše po rekonstrukci  1,390.000 Kč
– byt 3+1 v OV Jaroměř (74 m2), dům kompl. revitalizace, lodžie, 1. patro 1,240.000 Kč 
– byt 3+1 v OV (83 m2), Jaroměř, Nábřeží, nová koupelna, zděné jádro  1,290.000 Kč
– rodinný dům novostavba Opočno 7+kk (972 m2), Ořechovka  2,700.000 Kč
– ½ rod. dvojdomku Jaroměř 4+1 (992 m2), garáž, lukrativní lokalita  1,799.000 Kč
– rodinný dům Jaroměř 2+1 (1237 m2), po rekonstr., krásné klidné místo  2,222.000 Kč 
– rodinný dům – novostavba 3+1 v Zaloňově u JA (1784 m2), krásné místo!  2,590.000 Kč
– r. d. – restaurace v Litíči u Jaroměře, 7370m2, podnikání s bydlením  Dohodou
– rodinný dům Velichovky Hustířany 4+kk+GA (532 m2), rekonst.  1,800.000 Kč
– rodinný dům Nové Město n. M. 4+1, GA (400 m2), po rekon., dobrá lokalita  2,650.000 Kč
– rodinný dům Nové Město n. M. 5+1,1+1, GA (250 m2), dobrá lokalita  2,799.000 Kč
– rodinný dům Nové Město n. M.(2950 m2) ke komplet. rekonstrukci  1,420.000 Kč
– rodinný dům Malé Svatoňovice 5+1 (2128 m2), nová střecha, klidné  2,400.000 Kč
– rodinný dům Zlatá Olešnice4+1(1217 m2)po celkové rekonstrukci  2,350.000 Kč 
– zahrada s luxus. zděnou chatkou v Úpici (1454 m2), 2+1, terasa  725.000 Kč
– zahrada v Jaroměři (400 m2), krásné místo, zahrád. kolonie, chata  29.000 Kč
– st. pozemky 1414 m2+1359 m2 Kramolna–Lhotky, el., plyn na hranici  590 Kč/m2 
– st. pozemek 526 m2 Červený Kostelec-Bohdašín, sítě, jižní svah  345.000 Kč
– st. pozemky(14505 m2)+les(7437 m2) Červený Kostelec, u centra  270 Kč/m2

– st. pozemek Slatina n. Ú. (1201 m2), klidné místo, asfalt. cesta, slunné  279.000 Kč
– st. pozemek Velká Jesenice (1273 m2), klidné, výhled, nové inž. sítě  720.000 Kč
– st. pozemek 1058 m2 Jaroměř, voda+el., oploceno, klidné místo  749.000 Kč
– stavební pozemek v Hustiřanech-Velichovkách, 3278 m2, sítě zavedeny  750.000 Kč
– pozemky 4982 m2 Náchod, Na Brance, výstavbě rekrea. objektů  112 Kč/m2


