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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Městském informačním centru v hotelu U Beránka, tel. 491 426 060, 
v Cestovní agentuře M. Machová na Kamenici v Náchodě, tel. 491 420 420, v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119 

a v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870. www.beraneknachod.cz
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.: 737 261 645 vstup zdarma. 

 uvádí v květnu

Leo Rosten: Pan Kaplan má třídu rád
Divadlo ABC
Představení ab. cyklu „A“
Vstupné: 440, 420, 400 Kč
Předprodej od 14. 4. 2014

Čechomor Kooperativa Tour 2014
Vstupné: 470, 450, 430 Kč
Předprodej od 31. 3. 2014

Pověsti pražské
Eva Hrušková a Jan Přeučil
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně  40 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně 
divadla

Zahajovací koncert festivalu Camerata 
nova Náchod 2014
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod 
Dirigent: Jindřich Roubíček
Sólisté: Barbora Kulichová – fl étna, 
Josef Vlach – housle
Vstupné: 90, 80, 70 Kč  
Prémiový koncert ab. cyklu „K“, 
50 % sleva při předložení abonentky KHN
Předprodej od 22. 4. 2014

Dia show Jiřího Kolbaby     
Fotograf na cestách – splněný sen 
Vstupné: 160 Kč   
Předprodej od 14. 4. 2014
 
Big Band Letohrad & Dasha     
Koncert v rámci oslav 
100. výročí otevření divadla 
Vstupné: 230 Kč   
Předprodej od 14. 4. 2014

Peter Quilter: Je úchvatná
Divadlo Kalich Praha
Představení ab. cyklu „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
Předprodej od 2. 5. 2014

S. Bigelow, J. Goldberg: 
Růžové brýle
Divadlo Ungelt
Představení ab. cyklu „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
Předprodej od 2. 5. 2014

Pondělí
5. 5. 2014
v 19.00 hod.

Středa
7. 5. 2014
v 19.00 hod.

Pátek
16. 5. 2014
v 10.00 hodin

Pondělí
19. 5. 2014
v 19.00 hod.
SLEVA

Úterý
20. 5. 2014
v 19.00 hod.
SLEVA

Neděle
25. 5. 2014
V 19.00 hod.
SLEVA

Pondělí
26. 5. 2014
v 19.00 hod.

Čtvrtek
29. 5. 2014
v 19.00 hod.

100 let jazzu na Náchodsku
Dárek Náchodské Prima sezóny Beránku 
k jeho stému výročí
– zmapování zásadních hudebních počinů 
jazzu na náchodsku
– fotografi e, autentické nahrávky, 
vzpomínky pamětníků, zajímavé 
komentáře
– vystoupí Robert Balzar Trio a Jazz 
Generation ve velkém sale, ZUŠ Náchod 
v předsálí a Swing Sextet Náchod 
s Gabrielou Kočí v Dannyho kavárně. 
Dramaturgicky pro vás večer připravil 
trumpetista Štěpán Přibyl s pořadateli 
NPS 2014, spolupořádá 
BERÁNEK Náchod, a. s.
Vstupné: 200 Kč

Slavnostní vyhlášení výsledků NPS 
a MPS – předání cen, vystoupení 
oceněných souborů z Malé Prima sezóny 
a frekventantů bubenických dílen

Kompletní program přehlídky je na www.
primasezona.cz a v Náchodském zpravodaji 

Mistrovství ČR 
v akrobatickém Rock and Rollu
Kategorie žáci a Junior, Mezinárodní 
soutěž mistrovské kat. A, 
Celostátní přebor kategorie C, pohárová 
soutěž kategorie děti, B a formace dívek 
(DFJ a MFS)
Pořádá: Helena Brahová 
a MAS Stolové hory  
Vstupné: 100 Kč

Další pořady 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka

Přehlídka studentského divadla NÁCHODSKÁ PRIMA 
SEZÓNA 12. 5. – 16. 5. 2014

Čtvrtek 15. 5. 
v 16.30 hod.

Pátek 16. 5. 
v 16.00 hod.

3. 5. 2014
ve 12.00 hodin
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Milí	přátelé	hudby,	divadla,	výtvarné-
ho	umění	a	vůbec	kumštu	všeho	druhu,	
začátek	května	je	v	Náchodě	již	tradičně	
věnován	právě	vám.	Od	11.	do	18.	května	
totiž	město	ožije	už	po	sedmnácté	festi-
valem	studentské	tvořivosti	NÁCHODSKÁ	
PRIMA	SEZÓNA.	

Festival	 je	 na	 prahu	 plnoletosti	 a	 to	
znamená,	že	ti,	kteří	byli	u	prvního	roč-
níku,	už	posílají	do	Náchoda	své	děti	a	to	
je	pro	nás	vlastně	odměnou.	Letos	se	nám	
ještě	ke	všemu	vrátí	někteří	účastníci	mi-
nulých	ročníků,	coby	účinkující	umělci,	
kteří	už	posbírali	nemálo	úspěchů,	nebo	
jako	lektoři,	kteří	vyučují	na	prestižních	
školách.	Velice	nás	těší	a	hřeje,	že	předá-
vají	své	zkušenosti,	z	nichž	malý	střípek	
získali	i	na	Prima	sezóně.	

Na	výsledek	práce	všech	účastníků	le-
tošní	Prima	sezóny	se	můžete	přijít	podí-
vat	i	vy.	Ať	na	jedno	ze	sedmi	divadelních	
představení,	která	se	odehrají	v	Beránku,	
ZUŠ	a	aule	Jiráskova	gymnázia,	na	výsta-
vy	v	Muzeu,	Beránku	a	Sokolovně,	velký	
jazzový	koncert	věnovaný	stoletému	vý-
ročí	Městského	divadla	Beránku,	fi	lmovou	
přehlídku	v	kině	Vesmír	nebo	třeba	jeden	
z	koncertů	v	plhovském	Murphys	baru,	
kde	kromě	jiných	vystoupí	i	někdejší	fre-
kventant	hudebních	dílen	Prima	sezóny	
Albert	Černý.	Toho	jistě	budete	znát	z	ve-
leúspěšné	kapely	Charlie	Straight.	Do	Ná-

choda	ale	přijede	s	novým	projektem	Lake	
Malawi.	

Možností	užít	si	neopakovatelnou	at-
mosféru	 je	ale	mnohem	více.	Abyste	si	
mohli	vybrat,	je	součástí	tohoto	Zpravo-
daje	programová	brožura	festivalu.	Když	
v	ní	zalistujete,	najdete	třeba	některou	
z	 tvořivých	 dílen,	 která	 by	 se	 vám	 za-
mlouvala.	Neváhejte,	vyberte	si	a	přijďte	
si	s	námi	třeba	zabubnovat	a	při	tom	po-
pít	čaj,	naučíte	se	tvůrčímu	psaní,	focení,	
jevištnímu	pohybu	a	řeči,	nebo	základům	
herectví.	Potkáte	se	vždy	se	zajímavými	
mladými	lidmi,	kteří	mají	chuť	něco	tvo-
řit	a	možná	vás	překvapí,	jak	dobře	jim	to	
jde.	Vždyť	do	letošního	soutěžního	klání	
se	zapojí	téměř	stovka	škol,	cca	500	sou-
těžících	z	celé	republiky	a	poroty	ve	všech	
šesti	sekcích	festivalu	měly	letos	opravdu	
hodně	práce.	

Milí	Náchoďané,	prožijte	 letos	Prima	
sezónu	od	úplného	začátku	až	do	kon-
ce.	11.	května	vás	na	Masarykově	náměs-
tí	budeme	čekat.	Odhalíme	společně	la-
vičku	 Josefa	 Škvoreckého,	 projdeme	 se	
po	jeho	stopách	Náchodem	a	potom	spo-
lečně	strávíme	nezapomenutelný	květno-
vý	týden	ve	společnosti	múz.	Už	se	na	vás	
na	všechny	těším.

Tomáš Peterka, 
ředitel o. p. s. Náchodská Prima sezóna

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ LAVIČKY JOSEFA ŠKVORECKÉHO 
11. KVĚTNA 2014

        PROGRAM:

12:00  Regionální muzeum
vernisáž výstavy soutěžních výtvarných děl festivalu NPS 
s vystoupením kapely Butterfly Killers Štěpána Málka

13:00  Masarykovo náměstí
slavnostní odhalení sochy Josefa Škvoreckého

13:30  Masarykovo náměstí
koncert Saturday Morning band 
s hosty Petrem Kroutilem a Vítězslavem Jandákem

14:30  Masarykovo náměstí
zahájení literární procházky „Po stopách Josefa Škvoreckého“ 
se zastávkami na místech zmiňovaných v mistrových románech, 
s oživlými postavami a scénkami

15:10  Pivovar Primátor
oživlá scéna z románu Zbabělci 
a prohlídky pivovaru s degustací

16:00  Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
vernisáž výstavy soutěžních fotografií festivalu NPS 
s vystoupením Sborečku Jiráskova gymnázia Náchod

Během celého odpoledne bude probíhat program pro rodiče 
s dětmi Mateřského centra Hopsáček

Náchodem Josefa Škvoreckého

Akce je realizována v rámci projektu Propagace Evropského města Náchod - Kudowa-Zdrój, číslo CZ. 3.22/3.3.02/14.04278.

o. p. s.

NÁCHODSKÁ
PRIM A SEZÓN A

Prima sezóna
letos začne na lavičce
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2 Náchodský zpravodajZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města 18. 3. 2014	
Jednání rady města se zú-
častnilo šest, později sedm 
radních, dva byli omluveni.
Číselný popis u zprávy 
představuje poměr hlasů při 
hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE

Majetkoprávní úkony obce
 RM	souhlasila	se	zřízením	sídla	Sboru	

dobrovolných	hasičů	Jizbice	v	budově	čp.	
37	v	obci	Jizbice.	 6-0-0

 RM	souhlasila	se	záměrem	přenechat	
žadatelce	část	pozemkové	parcely	č.	711/1,	
díl	č.	12	o	výměře	306	m²	za	domy	v	Rus-
ké	ulici	pro	zřízení	zahrádky.	 6-0-0
Plán účetního odpisu majetku Města 
Náchoda – rok 2014 6-0-0

 RM	schválila	v	souladu	s	Organizačním	
opatřením	č.	4/2011	Města	Náchoda	–	Zá-
sady	vedení	hmotného	a	nehmotného	ma-
jetku	a	zásob	–	Plán	účetního	odpisu	ma-
jetku	Města	Náchoda	na	rok	2014.
Schvalování účetních závěrek 
příspěvkových organizací 
k 31. 12. 2013 7-0-0 

 RM	schválila	účetní	závěrky	příspěv-
kových	organizací:	mateřských	a	základ-
ních	škol,	Kina	Vesmír,	Střediska	volného	
času	Déčko,		Městského	střediska	soci-
álních	služeb	Marie,	Základní	umělec-
ké	školy	a	Sportovních	zařízení	města	
Náchoda.	Účetní	závěrky	 jsou	sestave-
né	k	31.	12.	2013.	O	výsledku	hlasová-
ní	byl	pořízen	písemný	záznam	ve	formě	
protokolu	o	schvalování	účetní	závěrky	
příspěvkových	organizací,	který	je	zve-
řejněn	na	úřední	desce	Městského	úřa-
du	Náchod.
„Park u hradeb“ 
ve Strnadově ul. v Náchodě 6-0-0

 RM	 souhlasila	 s	 uzavřením	 smlou-
vy	o	dílo	na	akci	„Park	u	hradeb“	ve	Str-
nadově	ul.	v	Náchodě	s	firmou	Alprim	CZ,	
s.	r.	o.,	Velké	Poříčí.
Oprava mostu přes řeku Metuji 
u pivovaru v Náchodě 6-0-0

 RM	schválila	výzvu	a	zadávací	podmín-
ky	výběrového	řízení	na	dodavatele	stav-
by	pro	projekt	„Česko-polské	komunikace	
se	sdíleným	provozem	pěším,	cyklistic-
kým	a	automobilovým	v	Kladském	po-
mezí	–	III.	etapa“	a	souhlasila	se	zapraco-
váním	případných	připomínek	právníka	
do	smlouvy	o	dílo	a	připomínek	Centra	
pro	 regionální	 rozvoj	 České	 republiky	
do	kompletní	zadávací	dokumentace.
Sadové úpravy parku 
u nádraží v Náchodě 6-0-0

 RM	schválila	pořadí	předložených	na-
bídek	ve	veřejné	zakázce	„Sadové	úpra-
vy	parku	u	nádraží	v	Náchodě“,	rozhod-
la	o	přidělení	uvedené	veřejné	zakázky	
uchazeči	na	1.	místě	a	schválila	uzavření	
smlouvy	o	dílo	s	tímto	uchazečem	–	fir-

mou	Okrasné	zahrady	arboristika,	s.	r.	o.,	
Žďárky.
Úpravy sportovního areálu ZŠ 
Komenského – za budovou čp. 2892 
v Sokolské ulici 6-0-0

 RM	schválila	návrh	úprav	sportovního	
areálu	Náchod	Základní	škola	ul.		 Sokol-
ská	za	obytnou	budovou	čp.	2892.	Jedná	se	
o	úpravu	sportovního	areálu	za	obytnou	
budovou	čp.	2892	v	ulici	Sokolské	(ZŠ	Ko-
menského).	Sportovní	a	herní	areál	bude	
zachovaný	ve	stejných	místech,	bude	opra-
ven	a	vylepšen.	Nový	prostor	bude	nená-
ročný	na	údržbu	s	kvalitnějším	prostře-
dím	pro	uživatele	základní	školy,	zejména	
prvních	tříd.	Vzniknou	zde	nové	chodní-
ky	s	odpočinkovou	plochou,	které	poskyt-
nou	pohodlné	a	příjemné	přesunutí	po	za-
hradě	a	mezi	jednotlivými	prostory.	
Úprava Masarykova náměstí 
– označení směrů 6-0-0

 RM	schválila	grafický	návrh	a	cenovou	
nabídku	firmy	Tiskárna	LD.PRINT,	spol.	
s	r.	o.,	Náchod	na	označení	směrů	na	Ma-
sarykově	náměstí.	
IPRM zóny – navýšení alokace 
v 1. časově neomezené výzvě pro 
oblast 5.2a 6-0-0

 RM	 souhlasila	 s	 navýšením	 alokace	
v	1.	časově	neomezené	výzvě	pro	oblast	
5.2a	Revitalizace	veřejných	prostranství	
v	 rámci	 realizace	 Integrovaného	 plá-
nu	rozvoje	města	Náchoda	–	problémo-
vá	zóna	u	nemocnice	z	50	mil.	Kč	na	56,5	
mil.	Kč.
Zateplení MŠ Vančurova 
a MŠ U Kočovny v Náchodě 6-0-0

 RM	 souhlasila	 s	 uzavřením	 smluv	
na	administraci	otevřených	podlimitních	
veřejných	zakázek	„Zateplení	MŠ	Vanču-
rova	v	Náchodě“	a	„Zateplení	MŠ	U	Kočov-
ny	v	Náchodě“	s	firmou	Regional	Develop-
ment	Agency,	Rychnov	nad	Kněžnou.

 RM	souhlasila	s	předložením	dvou	žá-
dostí	o	dotaci	z	Operačního	programu	Ži-
votní	prostředí,	Prioritní	osa	3,	podoblast	
3.2.1.	Realizace	úspor	energie	na	projek-
ty	„Zateplení	MŠ	Vančurova	v	Náchodě“	
a	„Zateplení	MŠ	U	Kočovny	v	Náchodě“.	

 RM	dále	souhlasila	s	uzavřením	příkaz-
ních	smluv	na	zpracování	žádostí	o	dotaci	
z	Operačního	programu	Životní	prostředí	
podoblast	3.2.1.	Realizace	úspor	energie	
na	oba	projekty	s	firmou	IPIefekt,	s.r.o.,	
Praha	5.
Veřejná zakázka „Ráj pro děti 
– MŠ Havlíčkova v Náchodě“ 6-0-0

 RM	schválila	výzvu	k	podání	nabídky	
ve	 zjednodušeném	 podlimitním	 řízení	
a	k	prokázání	kvalifikace	a	zadávací	pod-
mínky	veřejné	zakázky	„Ráj	pro	děti	–	MŠ	
Havlíčkova	v	Náchodě“,	která	je	realizo-
vána	v	 rámci	 stejnojmenného	projektu	
a	souhlasila	se	zapracováním	případných	
připomínek	Státního	fondu	životního	pro-
středí	ČR	do	zadávací	dokumentace.

 První	zadávací	řízení	bylo	zrušeno,	pro-
tože	ve	stanovené	lhůtě	zadavatel	(město	
Náchod)	přijal	pouze	jednu	nabídku.

Veřejná prostranství Náchod 
– Sportoviště a dětské hřiště včetně 
přístupového chodníku a veřejného 
osvětlení  6-0-0

 RM	souhlasila	s	externí	administrací	
zadávacího	řízení	na	zhotovitele	stavby	
„Veřejná	prostranství	Náchod	–	Sporto-
viště	a	dětské	hřiště	včetně	přístupové-
ho	chodníku	a	VO“	realizovaného	v	rám-
ci	„Integrovaného	plánu	rozvoje	města	
Náchoda	–	problémová	zóna	u	nemocni-
ce“	společností	DABONA,	s.	r.	o.,	Rychnov	
nad	Kněžnou	a	schválila	uzavření	příkaz-
ní	smlouvy.

TELEGRAFICKY:
 RM	schválila	darovací	smlouvu	ve	výši	

500	Kč	pro	Sdružení	obrany	spotřebitelů	
Královéhradeckého	kraje.	 6-0-0

 RM	souhlasila	s	prodejem	ovoce	a	zele-
niny	před	čp.	143	ul.	Kamenice	v	Nácho-
dě	v	termínu	od	1.	4.	2014	do	31.	12.	2014	
v	souladu	s	platnou	obecně	závaznou	vy-
hláškou.	 6-0-0

 RM	 nesouhlasila	 se	 zpevněním	 pří-
jezdové	 cesty	 k	 řadovým	 bytovkám		
čp.	 154–161	 a	 prostoru	 před	 garážemi	
v	ulici	Na	Vyšehradě	asfaltovým	frézin-
kem.	 6-0-0

Rada města 1. 4. 2014	
Jednání rady města se zúčastnilo sedm 
radních, dva byli omluveni.
Výroční zprávy – MěSSS Marie, 
Sportovní zařízení města Náchoda, 
Kino Vesmír  7-0-0

 RM	 vzala	 na	 vědomí	 výroční	 zprávy	
příspěvkových	organizací	MěSSS	Marie,	
Sportovní	zařízení	města	Náchoda	a	Kino	
Vesmír.
Městské středisko sociálních služeb (MěSSS) 
Marie – ředitel Mgr. Jaromír Vejrych
Posláním	 Městského	 střediska	 sociál-
ních	služeb	je	poskytovat	sociální	služ-
by	 pečovatelského	 a	 ošetřovatelské-
ho	 charakteru	 klientům	 podle	 zákona		
č.	108/2006	Sb.:	Domov	pro	seniory	Marie	
(kapacita	58),	Odlehčovací	služba	(kapa-
cita	4)	poskytovaná	v	Domově	pro	senio-
ry	Marie	a	Pečovatelská	služba	se	sídlem	
v	Harmonii	(počet	klientů	celkem	222)
Více informací na http://www.messs-na.cz/
Sportovní zařízení města Náchoda 
– ředitelka Ing. Jaroslava Justová
Příspěvková	 organizace	 vznikla	 v	 září	
1996.	Smyslem	zřízení	a	provozování	je	
poskytování	široké	škály	možností	spor-
tovního	vyžití	občanům	Náchoda	a	okolí:	
Zimní	stadion,	Krytý	plavecký	bazén,	Ji-
ráskovo	koupaliště	a	Stadion	Hamra.	
Více informací na http://www.sportnachod.cz
Majetkoprávní úkony obce

 RM	souhlasila	se	zřízením	sídla	Sboru	
dobrovolných	hasičů	Lipí,	v	budově	čp.	93	
v	obci	Lipí.	 7-0-0

 RM	 souhlasila	 s	 uzavřením	 dodatku	
k	nájemní	smlouvě	uzavřené	se	sdruže-
ním	 Liga	 proti	 rakovině.	 Dodatkem	 se	
zruší	platby	nájemného	za	užívání	neby-
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tových	prostorů	v	budově	čp.	1303	v	Pa-
lachově	ulici	v	Náchodě,	a	to	od	1.	7.	2014.	
Náklady	 za	 služby	 spojené	 s	 užíváním	
bude	nájemce	hradit.	 7-0-0

 RM	souhlasila	se	zbouráním	chatičky	
a	udírny,	včetně	provedení	úklidu	pozem-
kové	parcely	č.	547/3	u	Starých	lázní	v	Bě-
lovsi.	 7-0-0

 RM	 souhlasila	 s	 uzavřením	 dodatku	
ke	smlouvě	o	výpůjčce	uzavřené	s	MŠ	Ha-
vlíčkova	(Plhov).	Dodatkem	se	přenechává	
do	výpůjčky	pozemková	parcela	č.	485/2	
o	výměře	580	m²,	která	bude	využívána	
pro	činnost	vykonávanou	v	rámci	mateř-
ské	školy.	 7-0-0

 RM	 souhlasila	 se	 záměrem	 uzavřít	
s	ŘSD	nájemní	smlouvu	na	pronájem	čás-
ti	pozemkové	parcely	č.	1916/15	v	ul.	Čes-
koskalické	na	příjezdu	do	Náchoda	(u	Ry-
bárny)	pro	umístění	vítacího	billboardu.		
	 7-0-0

 RM	souhlasila	se	zřízením	sídla	Sboru	
dobrovolných	hasičů	Babí,	v	budově	čp.	50	
v	obci	Babí	u	Náchoda.	 7-0-0

 RM	souhlasila	 s	uzavřením	Smlouvy	
o	smlouvě	budoucí	o	zřízení	věcného	bře-
mene	se	společností	InterCora,	spol.	s	r.o.	
Břemenem	budou	zasaženy	pozemkové	
parcely	č.	734/7	a	č.	646/2	o	výměře	32	m²	
v	Bělovsi	ve	vlastnictví	společnosti	Inter-
Cora,	spol.	s	r.o.	Tyto	pozemky	budou	dot-	
čeny	stavbou	výjezdu	z	parkoviště	a	silni-
ci	I/33.	 7-0-0
Smlouvy o dotaci 7-0-0

 RM	schválila	Smlouvy	o	poskytnutí	do-
tace	z	rozpočtu	města	Náchoda	–	veřej-
ná	podpora	de	minimis:	Hron	-	42.000	Kč,	
Dokořán,	o.	s.	–	24.000	Kč,	Oblastní	spo-
lek	Českého	červeného	kříže	10.000	Kč,	
Centrum	sociální	pomoci	a	služeb,	o.	p.	s.	
–	50.000	Kč,	Konfederace	politických	věz-
ňů	–	5.000	Kč,	Občanské	poradenské	stře-
disko,	o.	p.	s.	–	10.000	Kč,	Svaz	důchodců	
–	14.000	Kč,	Oblastní	charita	Červený	Kos-
telec	–	20.000	a	10.000	Kč,	Farní	charita	
Rychnov	nad	Kněžnou	–	10.000	Kč,	Svaz	
diabetiků	České	republiky,	územní	orga-
nizace	 Náchod	 –	 15.000	Kč,	 Společnost	
vozíčkářů	 a	 zdr.	 postižených	 Náchod	 -	
5.000	Kč,	Sdružení	zdravotně	postižených	
Náchod	–	30.000	Kč,	Centrum	pro	integra-
ci	osob	se	zdravotním	postižením	Králo-
véhradeckého	kraje,	o.	p.	s.	–	6.000	Kč,	Dia-
konie	ČCE	–	středisko	ve	Dvoře	Králové	
nad	Labem	–	5.000	Kč,	TyfloCentrum	Hra-
dec	Králové,	o.	p.	s.	–	5.000	Kč	a	PFERDA	
–	 sdružení	pro	všestranný	 rozvoj	osob	
s	mentálním	postižením	–	50.000	Kč.
Stavební úpravy a zateplení 
ZŠ Pavlišovská 7-0-0

 RM	souhlasila	s	objednáním	projekto-
vé	dokumentace	na	stavební	úpravy	a	za-
teplení	ZŠ	Pavlišovská,	Náchod-Babí	s	pro-
jekční	kanceláří	Proxion,	s.	r.	o.,	Náchod.
Ohňostroj 7. 5. 2014  7-0-0

 RM	schválila	smlouvu	o	konání	ohňo-
stroje	při	akci	Náchodské	Májování	(k	69.	
výročí	konce	II.	světové	války)	dne	7.	5.	
2014	ve	21.45	hodin	pod	Státním	zámkem	

Náchod	s	firmou	Fireworks	service,	s.	r.	o.,	
Praha	3	–	Žižkov,	pobočka	Náchod	za	cel-
kovou	částku	105.000	Kč	vč.	DPH.

 RM	schválila	uzavření	nájemní	smlouvy	
na	pronájem	pozemků	pod	Státním	zám-
kem	Náchod	(pro	konání	ohňostroje	7.	5.	
2014)	s	Národním	památkovým	ústavem,	
za	který	jedná	územní	památková	sprá-
va	na	Sychrově	za	nájemné	20.000	Kč	vč.	
DPH.
Obnova fasády, oken a dveří budovy 
čp. 243, Zámecká ul. Náchod 
– Bartoňova vila 7-0-0

 RM	rozhodla	o	přidělení	veřejné	zakáz-
ky	uchazeči	ENTAZE,	s.	r.	o.,	Náchod.

 RM	 souhlasila	 s	 uzavřením	 smlouvy	
o	dílo	na	realizaci	části	stavby	„Obnova	
fasády,	oken	a	dveří	budovy	čp.	243,	Zá-
mecká	ul.	Náchod	–	Bartoňova	vila,	1.	eta-
pa“	se	zhotovitelem	ENTAZE,	s.	r.	o.,	Ná-
chod.
Smlouvy o převodu a převzetí 
investorství na stavby kanalizací 7-0-0

 RM	souhlasila	 s	uzavřením	Smlouvy	
o	převodu	a	převzetí	investorství	se	spo-
lečností	Vodovody	a	kanalizace	Náchod,	
a.	s.	na	stavbu	kanalizace	v	ul.	Hřbitovní.

 RM	souhlasila	 s	uzavřením	Smlouvy	
o	převodu	a	převzetí	investorství	se	spo-
lečností	Vodovody	a	kanalizace	Náchod	
a.s.	na	stavbu	kanalizace	z	pozemku	p.p.	
č.	152/2	v	k.	ú.	Staré	Město	nad	Metují.
Zapojení do centrální 
evidence jízdních kol 7-0-0

 RM	 souhlasila	 s	 pronájmem	 nového	
digitálního	 záznamového	 zařízení	 pro	
městský	 kamerový	 systém	 a	 úhradou	
akontace	ve	výši	30.129	Kč	vč.	DPH.	

 RM	souhlasila	se	zapojením	Městské	po-
licie	Náchod	do	centrálního	registru	jízd-
ních	kol	a	úhradou	poplatku	za	jeho	vyu-
žívání	za	částku	1.500	Kč	ročně.
Fotoklub Náchod 
– publikace „Náchod včera a dnes“ 7-0-0

 RM	schválila	uzavření	Smlouvy	o	vy-
tvoření	díla	a	poskytnutí	licence	na	do-
dání	130	ks	fotografií	–	současný	Náchod	
a	130	ks	historických	fotografií	pro	vydá-
ní	publikace	„Náchod	včera	a	dnes“	s	Fo-
toklubem	Náchod,	o.	s.
Oprava kuchyně v MŠ Vítkova 
v Bělovsi 7-0-0

 RM	 souhlasila	 s	 uzavřením	 smlouvy	
o	dílo	na	opravu	kuchyně	v	MŠ	Běloves,	
čp.	304,	ul.	Vítkova	s	firmou	Vše	pro	stav-
by	s.r.o.,	Praha	3.
Uvítací panely-Evropské město 
Náchod – Kudowa Zdrój 7-0-0

 RM	 souhlasila	 s	 uzavřením	 smlou-
vy	na	zhotovení	a	montáž	tří	kusů	uví-
tacích	 panelů	 Evropské	 město	 Náchod	
–	 Kudowa-Zdrój	 s	 firmou	 Elektro	 Dra-
pač,	s.	r.	o.	Uvítací	panely	budou	umístě-
ny	v	rámci	projektu	Propagace	Evropské-
ho	města	Náchod	–	Kudowa-Zdrój,	číslo	
CZ.3.22/3.3.02/14.04278,	 který	 se	 uchá-
zí	o	finanční	podporu	z	prostředků	ERDF	
prostřednictvím	Euroregionu	Glacensis.	

TELEGRAFICKY:
 RM	 schválila	 výjimku	 z	 počtu	 dětí	

na	školní	rok	2014/2015	v	MŠ	Březinova,	
MŠ	Havlíčkova,	MŠ	Komenského,	MŠ	My-
slbekova,	MŠ	Vančurova	a	MŠ	Vítkova.	 	
	 7-0-0

 RM	schválila	umístění	destiček	do	chod-
níků	na	celkem	devíti	zastávkách	na	pro-
cházce	 Náchodem	 Josefa	 Škvoreckého.	
Jedná	se	o	místa	související	s	životem	a	dí-
lem	náchodského	rodáka.	 7-0-0

 RM	souhlasila	se	záměrem	úpravy	stře-
du	 okružní	 křižovatky	 na	 ulici	 Polská	
u	Kauflandu.	 7-0-0

 RM	schválila	k	1.	4.	2014	změnu	Pro-
gramu	pro	podporu	životního	prostředí	
Města	Náchoda,	která	řeší	posunutí	termí-
nu	uzávěrky	pro	příjem	žádostí	do	15.	5.	
2014.	 7-0-0

 RM	vzala	na	vědomí	vyhlášení	ředitel-
ského	volna	dne	9.	5.	2014	v	ZŠ	Pavlišov-
ská	(Babí),	ZŠ	Drtinovo	náměstí,	ZŠ	1.Máje,	
ZŠ	Náchod-Plhov,	ZŠ	Komenského	a	ZUŠ	
Náchod.	 7-0-0

Zastupitelstvo města 14. 4. 2014
Náchodští zastupitelé se na svém jednání 
v pondělí 14. dubna zabývali mimo jiné zá-
měrem výstavby v lokalitě bývalého areálu 
Tepna.	
K uvedené problematice zastupitelé přija-
li čtyři následující usnesení (poměr hlasů 
v pořadí PRO-PROTI-ZDRŽEL SE je uveden 
v závorce):

 Zastupitelstvo	města	souhlasí	se	zámě-
rem	výstavby	v	lokalitě	bývalého	areálu	
Tepna,	pokud	tento	záměr	není	v	rozporu	
s	územním	plánem	města	Náchoda.		
	 (23-0-1)

 Zastupitelstvo	města	ukládá	radě	měs-
ta,	aby	projednala	s	investorem	požadav-
ky	 města	 na	 úpravu	 projektové	 doku-
mentace	a	 to:	více	zeleně	na	veřejných	
plochách,	umístění	vodního	prvku,	vy-
budování	nové	komunikace	v	ul.	Za	To-
várnou,	rekonstrukce	stávajících	chodní-
ků	v	ulici	Plhovská	od	kruhové	křižovatky	
u	Itálie	na	Plhovské	náměstí	a	úpravy	při-
lehlé	komunikace	Na	Příkopech.		(24-0-0)

 Zastupitelstvo	odmítlo	nabídku	na	od-
kup	 25.706	 m²,	 tj.	 pozemků	 s	 parcel-
ními	 čísly	 2190/1,	 338/1,	 2188,	 1974/1,	
2187	 a	 403/4	 v	 k.ú.	 Náchod,	 za	 cenu	
73.107.864	Kč.		 (15-8-1)

 Zastupitelstvo	 města	 pověřuje	 radu	
města,	aby	případný	nákup	pozemku	par-
celní	číslo	2190/1	v	k.ú.	Náchod	o	rozloze	
5.476	m²	za	cenu	15.573.744	Kč	projednala	
s	právním	zástupcem	města	a	na	základě	
jeho	stanoviska	bude	stanoven	další	po-
stup.	Na	základě	výsledků	těchto	úkonů	
bude	teprve	v	radě	města	stanoveno	o	zá-
měru	nákupu	5.476	m²	pozemku	parcel-
ní	číslo	2190/1	v	k.	ú.	Náchod	a	ten	bude	
předložen	Zastupitelstvu	města	ke	schvá-
lení.		 (22-1-1)

* * *
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V březnu se narodili:
	 2.	3.	 	Kristýna	Salnická
	 3.	3.	 Tobiáš	Josef
	 5.	3.	 Sebastien	Skládal
	 8.	3.	 Julie	Lukačevičová
	 8.	3.	 Barbora	Vaňková
	 9.	3.	 Tereza	Jakubská
	 11.	3.	 Adam	Skolek
												 Matěj	Málek
	 14.	3.	 Barbora	Maršíková
	 17.	3.	 Jan	Vejrek
	 18.	3.	 Jan	Bašek
	 19.	3.	 Lucie	Hloušková
	 20.	3.	 Adéla	Pultarová
	 20.	3.	 Ema	Šimkovičová

KRONIKA narození a sňatky v březnu 2014

	 27.	3.	 Kateřina	Šotolová
	 28.	3.	 Filip	Bubeníček
	 29.	3.	 Martin	Nývlt
	 30.	3.	 Marcel	Miroslav	Duna
	 	 Pavlína	Klimusová
	 31.	3.	 Lucie	Janýrová

V březnu byli oddáni:
	 21.	3.	 Jakub	Poláček,	Náchod
	 	 Michaela	Strašíková,	Zábrodí
		22.	3.	 Jaroslav	Belianský,	Náchod
	 	 Dana	Švorcová,	Náchod
		29.	3.	 Michal	Čermák,	Náchod
	 	 Aneta	Rousková,	Náchod

Soukromá	 střední	 škola	 ACADEMIA	
MERCURII	v	Náchodě	vyjela	se	svými	stu-
denty	v	rámci	projektu	Comenius	na	dal-
ší	výjezd,	tentokrát	do	dánského	hlavního	
města,	Kodaně.	Tématem	tohoto	výjezdu	
byli	vynálezci,	kteří	změnili	svět	a	naši	
studenti	si	připravili	prezentaci	o	Wilhel-
mu	Conradu	Röntgenovi,	kterou	potom	
úspěšně	prezentovali	v	anglickém	jazyce.

Dánští	hostitelé	pro	nás	připravili	ve-
lice	zajímavý	program,	který	odstartoval	
slavnostním	přijetím	na	nádherné	radni-
ci	v	centru	Kodaně.	Další	dny	jsme	potom	
strávili	prohlídkou	Kodaně	samotné,	ná-
vštěvou	Experimentária,	což	je	zařízení,	
které	návštěvníkovi	umožňuje	seznamo-
vat	se	zábavnou	formou	s	různými	záko-
ny	fyziky	a	jejich	technickými	aplikacemi.	

ACADEMIA MERCURII v zemi Vikingů
V	neposlední	řadě	jsme	se	také	podíva-
li	do	obřího	akvária,	The	Blue	Planet,	kde	
jsme	viděli	tisíce	vodních	živočichů	z	ce-
lého	světa.

Již	tradičně	byli	naši	studenti	ubytová-
ni	v	rodinách	svých	dánských	partnerů,	
a	tudíž	měli	jedinečnou	možnost	procvi-
čovat	angličtinu	takřka	celý	den,	což	je	
jedním	z	nejdůležitějších	faktorů	celého	
projektu.	

Celý	týden	v	Dánsku	lze	hodnotit	jedi-
ně	kladně.	Studenti	obstáli,	nebyl	pro	ně	
problém	se	domluvit,	navštívili	jsme	mno-
ho	krásných	míst	a	odnášíme	si	spoustu	
krásných	vzpomínek	a	myslím,	že	každý	
z	nás	by	se	do	Dánska	ještě	jednou	rád	
podíval.

Dny	 před	 Velikonocemi	 si	 zpestři-
li	 všichni,	 kteří	 našli	 čas	 navštívit	 Jar-
ní	výstavu,	kterou	ve	vestibulu	Městské	
knihovny	v	Náchodě	připravila	plhovská	
základní	škola.

Výstavu	jsme	zahájili	v	neděli	13.	dub-
na	vernisáží.	Příprava	trvala	týdny,	 in-

stalace	 exponátů	 a	 výtvarných	 děl	 ce-
lou	 neděli.	 Večerní	 vernisáž	 pak	 byla	
nejen	otevřením	výstavy,	ale	i	chvilkou	
pro	zastavení	se,	chvilkou	pro	poděková-
ní	všem,	kteří	se	na	realizaci	prezentace	
podíleli.	Jsme	rádi,	že	slova	uznání	jsme	
slyšeli	i	od	starosty	Jana	Birke,	místosta-
rostky	Drahomíry	Benešové,	od	rodičů	pl-
hovských	dětí.

Jarní	výstava	je	jeden	z	největších	pro-
jektů,	který	plhovská	škola	během	škol-

ního	 roku	 realizuje.	Výtvarná	díla,	 ke-
ramika,	další	exponáty	 jsou	dílem	dětí	
i	dospělých.	Vznikají	v	rámci	vyučovacích	
hodin,	při	práci	v	zájmových	kroužcích,	
ve	školní	družině.	Při	instalaci	a	organiza-
ci	výstavy	nám	pomáhají	„přátelé“	školy	
–	rodiče	dětí,	rodinní	příslušníci	pedago-
gů,	Městská	knihovna	v	Náchodě,	dohled	
v	době	návštěvní	doby	zajišťovali	naši	ko-
legové,	kteří	jsou	již	v	důchodu	a	mohli	
nám	věnovat	svůj	čas.

Podobné	projekty,	v	rámci	kterých	se	
prezentujeme	na	veřejnosti,	jsou	pro	nás	
důležité.	To,	jak	vypadá	běžná	školní	prá-
ce,	 zůstává	 rodičům,	 veřejnosti	 skry-
té.	Právě	akcí,	jakou	byla	Jarní	výstava,	
chceme	veřejnosti	ukázat,	na	jakých	prin-
cipech	v	plhovské	škole	pracujeme.	Řada	
návštěvníků	například	obdivovala	obrazy	
květin	ve	váze,	které	vytvořili	naši	devá-
ťáci.	Tato	výtvarná	dílka	nejsou	důkazem	
výtvarného	talentu	celého	jednoho	roč-
níku.	Jsou	výsledkem	trpělivého,	důsled-
ného	a	odborně	zdatného	vedení	hodin	
výtvarné	výchovy,	v	tomto	konkrétním	
případě	hodin	paní	učitelky	Ilony	Nová-
kové.	I	žáci,	kteří	nejsou	vždy	jen	vzorní,	
věnovali	několik	hodin	pečlivé	práci,	pro-
tože	zjistili,	že	mohou	dokázat	něco,	čemu	
třeba	zpočátku	ani	nevěřili.	

Na	jaro	se	těší	snad	všichni,	malí	i	velcí.	
Věřím,	že	i	v	příštích	letech	budou	k	jaru	
patřit	i	další	ročníky	Jarní	výstavy	plhov-
ské	základní	školy.													Vladimír Honzů

Z návštěvní knihy Jarní 
výstavy plhovské školy

Dobrý	den,	mám	z	Vaší	výstavy	oprav-
du	radost,	tak	ji	shrnu	do	několika	vět.

Na	školní	výstavy	se	chodím	dívat	pra-
videlně,	vždy	tam	najdu	něco,	co	mě	pře-
kvapí,	potěší	 a	 inspiruje.	 Jarní	 výstava	
v	knihovně	byla	moc	pěkná,	některé	věci	
byly	 svou	 jednoduchosti	úplně	úžasné.	
Hned	jsem	dostala	náladu	a	chuť	to	doma	
vyzdobit.	

A	nejsem	sama,	kdo	má	po	zhlédnu-
tí	výstavy	takové	pocity,	ze	svého	okolí	
mám	spoustu	podobných	ohlasů.	Myslím	
si,	že	výrobky	dětí	zpříjemní	Velikonoce	
hodně	lidem.

Děti,	učitelky	a	vychovatelky	mohou	
být	za	svoji	práci	jenom	pochváleny.

Michaela Procházková	

Jarní výstava 
plhovské školy
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

Jedním slovem, kdeco…
Tak	například	–	pánové	si	rovnají	su-

kénky,	čarodějnice	leští	své	závodní	stroje,	
hasíme,	listujeme	novým	číslem	školního	
časopisu,	hrajeme	s	krevetkami	na	scho-
vávanou,	sledujeme	ptačí	budky	či	opako-
vaně	umísťujeme	cedulky	na	trávník	v	ži-
dovském	parku.

	Školní	 rok	přeskočil	do	své	poslední	
čtvrtiny.	Deváťáci	už	si	mohou	říct	„kost-
ky	 jsou	 vrženy“	 a	 akce	 neodmyslitelně	
patřící	ke	konci	školního	roku	se	nezadr-
žitelně	blíží.	Jednou	z	nich	je	Branně tu-
ristický kurz	pro	děti	z	osmých	tříd,	plá-
novaný	na	poslední	květnový	týden,	ze	
kterého	by	 si	měli	 účastníci	 kromě	ne-
všedních	zážitků	z	činností,	 jako	 je	na-
příklad	chůze	podle	azimutu,	orientace	
mapy	či	návštěva	podzemních	pevností,	
odvézt	i	vlastnoručně	ozdobená	trička.	Dr-
žíme	palce,	ať	je	sluníčko	i	orientační	smy-
sl	na	správném	místě.

	A	když	už	ty	palce	jednou	držíme,	tak	
i	 Janu	Marešovi,	který	postoupil	z	kraj-
ského	kola	zeměpisné	soutěže	Eurorebus	
do	kola	celostátního,	kde	bude	svoje	zna-
losti	předvádět	6.	června	2014.	Pozornost	
a	podporu	si	jistě	zaslouží	i	akce	konaná	
ve	spolupráci	školy,	SRPDŠ	při	naší	škole	
a	transfúzní	stanice	v	Náchodě,	kdy	„sedm	
statečných“,	z	toho	čtyři	prvodárci,	vyra-
zilo	darovat	krev.	Velký	dík	patří	i	paní	
doktorce	Haškové	a	panu	doktoru	Šumpí-
kovi,	kteří	pomohli	sestavit	minidotazník,	
na	jehož	základě	se	zájemci	z	řad	rodičů	
přihlásili.	Držíme	palce,	ať	se	záměr	pořa-
datelů	–	najít	každý	rok	nové	dárce	–	vyda-
ří	a	vznikne	krásná	nová	tradice.

	Závěr	dubna	patří	odedávna	čaroděj-
nickým	rejům.	Nejinak	je	tomu	v	naší	škol-

ní	družině,	kde	probíhají	v	době	uzávěrky	
tohoto	čísla	NZ	poslední	úpravy	leteckých	
strojů,	na	kterých	musí	jejich	majitelé	ab-
solvovat	tradiční	čarodějnou	překážkovou	
dráhu.	Doufejme,	že	jim	ke	šťastnému	letu	
pomůže	i	povzbuzování	rodičů	a	vidina	
dobrůtek	opečených	na	ohni.	Když	už	jsme	
nakoukli	do	ŠD,	je	ta	nejlepší	příležitost	
vysvětlit	i	poznámku	o	sukénkách	z	úpl-
ného	začátku	našeho	článku.	Jednoho	od-
poledne	totiž	bylo	všechno	nějak	„jinak“.	
Z	kluků	se	staly	roztomilé	slečny	a	mla-
dé	 dámy,	 holčičky	 se	 rázem	 proměnily	
v	malé	uličníky	či	elegantní	muže	v	oble-
ku,	ponožky	našly	svoje	místo	na	dětských	
uších	a	na	nohy	se	oblékaly	rukavice.	Pros-
tě	„Módní	přehlídka	naruby“,	kterou	paní	
vychovatelky	pro	děti	připravily,	byla	jis-
tě	inspirací	pro	nové	trendy	letošní	jarní	
kolekce.	A	ve	ŠD	zůstaneme	ještě	do	třeti-
ce.	Během	akce	„Pozor!	Hasíme!“	se	děti	
za	účasti	členů	SDH	Lipí	seznámí	s	vybave-
ním	hasičských	aut	nebo	s	vybavením	po-
třebným	k	hašení	požáru.	A	budou-li	me-
teorologické	podmínky	příznivé,	budou	
si	děti	moci	samy	vyzkoušet,	jak	těžké	je	
udržet	proudnici	a	nepostříkat	proudem	
vody	třeba	paní	vychovatelky.

Ostře sledované ptactvo
	K	poděkováním,	která	v	našem	článku	

již	zazněla,	připojujeme	ještě	jedno.	Pat-
ří	panu	Ing.	Haškovi,	který	se	stal	garan-
tem	společného	projektu	instalace	ptačích	
budek	v	náchodských	městských	parcích	
a	lesích.	Budky	pro	zpěvné	ptáky	vyrábě-
li	během	zimních	měsíců	žáci	6.	a	9.	roč-
níků.	Dřevo	na	jejich	výrobu	jsme	získali	
z	pily	Lesů	města	Náchoda.	Budky	jsou	vy-
robeny	pro	hnízdění	sýkory	koňadry	(vět-
ší	vletový	otvor),	rehka	zahradního	a	sý-
kory	modřinky	(menší	vletový	otvor)	a	pro	
rehka	domácího	(budka	napodobující	kry-
tou	římsu).	

Instalace	 začala	 v	 březnu	 v	 lokalitě	
u	hřbitova,	pokračovala	instalací	v	židov-
ském	parku	a	v	tuto	chvíli	je	v	plánu	umís-
tění	budek	v	Montaci.	Celkem	jich	bude	
vyvěšeno	asi	dvacet.	Pozice	každé	z	nich	
bude	zaznamenána	včetně	GPS	souřad-
nic,	v	rámci	hodin	zeměpisu	 je	žáci	za-
kreslí	do	map	a	během	hodin	přírodopisu	

budou	sledovat	jejich	obsazení.	Chtěli	by-
chom	touto	cestou	poprosit	obyvatele Ná-
choda,	aby	při	svých	procházkách	občas	
pozvedli	oči	vzhůru	a	v	případě,	že	s	ně-
kterým	z	ptačích	domovů	bude	něco	v	ne-
pořádku,	zaslali	informaci	na	emailovou	
adresu	borna@na-zskom.cz.	Doufejme,	že	
díky	našemu	společnému	úsilí	nebude	ná-
chodské	hnízdící	ptactvo	pranic	rušit.

V obřadní síni nanečisto
	Někteří	z	našich	šesťáků	byli	sice	při-

vítáni	 v	 obřadní	 síni	 náchodské	 radni-
ce	hned	po	narození,	což	si	asi	moc	ne-
pamatují,	jiní	v	ní	během	návštěvy,	která	
se	uskutečnila	v	rámci	předmětu	výcho-
va	k	občanství	a	ke	zdraví,	zasedli	popr-
vé.	Kromě	již	zmíněné	obřadní	síně	měly	
děti	 možnost	 prohlédnout	 si	 pracovnu	
pana	starosty	(bohužel	bez	pana	staros-
ty),	či	místnost,	kde	zasedá	městská	rada.	
Součástí	prohlídky	byla	i	výstava	fotogra-
fií	ke	110.	výročí	zbudování	radnice.

	K	našemu	současnému	životu	neod-
myslitelně	patří	také	angličtina.	V	době	
od	19.	do	23.	května	se	rozezní	na	chod-
bách	naší	školy	ještě	častěji	díky	studen-
tům	 z	 osmi	 různých	 zemí	 světa	 (např.	
z	USA,	Indie,	či	Brazílie).	Ti	u	nás	ve	ško-
le	představí	v	rámci	projektu	EDISON	(or-
ganizovaném	pod	záštitou	mezinárodní	
organizace	 AIESEC)	 své	 země	 prostřed-
nictvím	kultury,	tradic,	zvyklostí,	či	typic-
kých	jídel.	Na	jejich	prezentace	se	mohou	
těšit	nejen	žáci	3.	až	9.	tříd,	ale	i	mladší	
děti,	které	budou	mít	možnost	zúčastnit	
se	jednoho	z	workshopů	pořádaných	pro	
celou	školu.	Na	návštěvníky	se	těší	i	Liane	
Pfőrtner,	dobrovolnice	Déčka,	která	s	naší	
školou	spolupracuje	již	od	září.	Liane	se	
pravidelně	účastní	výuky	anglického	a	ně-
meckého	jazyka	a	právě	ona	ozdobila	s	na-
šimi	žáky	svíčky	a	pozvala	je	27.	3.	na	Ho-
dinu	Země,	která	v	Náchodě	proběhla	již	
třetím	rokem.

	Tak,	to	už	bude	pro	dnešek	asi	všech-
no.	Přejeme	čtenářům	NZ,	ať	vám	čtení	
našeho	 článku	 udělá	 třeba	 takovou	 ra-
dost,	jakou	měly	krevetky	–	nový	přírůs-
tek	na	našem	školním	pozemku	–	z	uvaře-
né	a	nadrobno	nasekané	kopřivy.

Krásné dny přeje kolektiv ZŠ Komenského.																																																					
Zápis do náchodských mateřských škol 
se uskuteční ve dnech 5. a 6. května 2014 
od 9.00 do 15.00 hod. 
Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte 
do mateřské školy:
1. rodný	list	dítěte
2.	průkaz	totožnosti	zákonného	zástup-
ce,	popřípadě	doklad	o	zmocnění	zastu-
povat	dítě	v	přijímacím	řízení	v	případě	
osob,	které	osobně	pečují	o	dítě	v	pěs-
tounské	péči	
3.	vyjádření	školského	poradenského	za-
řízení,	popřípadě	také	registrujícího	lé-
kaře	v	případě	dítěte	se	zdravotním	po-
stižením	
Kritéria pro přijímání dětí	budou	zveřej-
něna	na	webových	stránkách	mateřských	
škol	nebo	vyvěšena	přímo	v	jednotlivých	
mateřských	školách	u	zápisu.

ZÁPIS do mateřských škol 
pro rok 2014/2015 



6 Náchodský zpravodajVÝROČÍ, JOSEF ŠKVORECKÝ

Květnová výročí
V	letošním	roce	si	připomínáme	výročí	

nedožitých	90	let	spisovatele	Josefa	Škvo-
reckého.	K	uctění	svého	rodáka	připravi-
lo	město	Náchod	hned	několik	akcí.	Nejvý-
znamnější	z	nich	je	již	tradiční,	autorovi	
věnovaný,	 festival	studentské	tvořivos-
ti	Náchodská	Prima	sezóna.	Tento	festi-
val	letos	zahájíme	slavnostním	odhale-
ním	lavičky	Josefa	Škvoreckého	11.	května	
2014	na	Masarykově	náměstí.	Návštěvní-
ci	si	budou	moci	prohlédnout	novou	mi-
strovu	sedící	sochu,	vyfotit	se	a	posedět	
s	ním	na	jeho	lavičce.	Pro	milovníky	au-
torova	díla	je	připravena	„Procházka	Ná-
chodem	Josefa	Škvoreckého“	s	výkladem	
a	ukázkami	na	motivy	románů	odehráva-

Do Náchoda po stopách Josefa Škvoreckého

V	pondělí	14.	dubna	2014	v	15.00	hodin	
se	uskutečnila	na	Staroměstském	hřbitově	
v	Náchodě	pietní	slavnost	–	na	rodinném	
hrobě	Škvoreckých	byl	odhalen	pomník	
spisovateli	Josefu	Škvoreckému.	Autorem	
symbolického	pomníčku	ve	tvaru	rozevře-
né	knihy	je	kameník	Luboš	Mědílek	z	Ře-
šetovy	Lhoty.	Pietního	aktu	se	zúčastni-
li	náchodští	občané	a	vedení	města	v	čele	
se	starostou	Janem	Birke,	který	v	krátkém	
projevu	 uvedl,	 že	 odhalením	 pomníku	
vzdává	Náchod	hold	slavnému	rodákovi.	

PhDr.	Josef	Škvorecký	se	narodil	27.	září	
1924	v	Náchodě	v	rodině	bankovního	úřed-
níka	 Josefa	Škvoreckého	 (zemřel	25.	12.	
1967),	který	byl	známou	náchodskou	osob-
ností,	aktivním	členem	místní	jednoty	So-
kol	a	zaníceným	divadelním	ochotníkem.	
Mladý	 Josef	 na	 svou	 rodinu	 vzpomíná	
i	ve	svých	„náchodských	dílech“,	přede-
vším	v	románu	Zbabělci,	Sedmiramenný	
svícen,	Prima	sezóna.	Po	absolvování	ná-
chodského	gymnázia	a	po	ukončení	2.	svě-
tové	války	Náchod	opouští,	s	vizí,	zachy-
cenou	v	posledních	řádcích	Zbabělců:	Dole 
tancovali pásci, které jsem měl rád, a které 
jsem měl za pár dní opustit a měl jsem jít ji-
nam, zase někam, a já jim hrál a myslel jsem 
na všechny ty obvyklé věci, na které jsem 
vždycky myslel, na holky a na jazz a na tu 
neznámou holku, kterou potkám v Praze“.

Univerzitní	studia	absolvoval	v	Praze,	
tam	poznal	i	tu,	již	známou	holku,	Zdenu	
Salivarovou,	se	kterou	prožil	dlouhý	spo-
lečný	život	„ve	zlém	i	v	dobrém“.	Do	Ná-

jících	se	v	Náchodě.	Na	jednotlivých	za-
staveních	procházky	budou	do	chodníků	
umístěny	pamětní	destičky.	Akci	bude	do-
provázet	kulturní	program	s	možností	ob-
čerstvení	na	Masarykově	náměstí	i	v	ná-
chodském	pivovaru.

K	 uctění	 památky	 Josefa	 Škvorecké-
ho,	který	odpočívá	v	kanadském	Torontu,	
byla	na	Staroměstském	hřbitově	v	Nácho-
dě	na	hrobu	rodiny	Škvoreckých	umístěna	
pamětní	deska	ve	tvaru	otevřené	knihy	
(více	viz	níže).	Samotné	autorovo	život-
ní	 jubileum	si	připomeneme	v	Městské	
knihovně	Náchod	na	vernisáži	výstavy	
dne	8.	září	2014.	Výstava	potrvá	do	10.	říj-
na	2014.

Pomník Josefu Škvoreckému
choda	 zajížděl	 jen	 občas	 na	 návštěvu	
přátel	i	rodiny,	bohužel	maminka	Anna	ze-
mřela	již	19.	2.	1947,	otec	se	znovu	oženil.	

Od	roku	1969	zůstávají	manželé	Josef	
a	Zdena	Škvoreckých	natrvalo	v	cizině.	
PhDr.	Josef	Škvorecký	vyučuje	a	předná-
ší	na	několika	severoamerických	univer-
zitách,	v	r.	1971	zakládá	s	manželkou	na-
kladatelství	 6́8	Publishers,	v	témže	roce	
je	jmenován	mimořádným	a	v	r.	1975	řád-
ným	profesorem	na	univerzitě	v	Toron-
tu.	Stal	se	světově	známým	spisovatelem,	
v	Česku	však	spisovatelem	zakázaným,	
komunistickému	režimu	„nepřijatelným“.	
Vrací	se	sem	s	manželkou	až	v	roce	1990,	
přijíždí	i	do	Náchoda,	shledává	se	s	přá-
teli,	navštěvuje	místa	svého	mládí.	Přijel	
také	v	roce	2004,	kdy	se	v	Náchodě	usku-
tečnila	konference	věnovaná	jeho	životu	
a	literárnímu	dílu.	Vzhledem	k	zhoršující-
mu	se	onemocnění	to	byla	návštěva	po-
slední.	O	dění	v	Náchodě	měl	stále	zájem,	
na	své	rodné	město	vzpomínal,	zajímal	se	
o	všechny	události,	 líbil	se	mu	i	památ-
ník	na	Staroměstském	hřbitově	a	k	němu	
v	roce	2004	vydaná	brožura,	kterou	jsme	
mu	zaslali.	Památník	a	publikace	byly	le-
tos	 doplněny	 o	 jména	 dalších	 náchod-
ských	 osobností,	 které	 Josef	 Škvorecký	
dobře	znal,	a	se	kterými	se	již	v	Nácho-
dě	nesetkáme.	

Paní	Ema	Škvorecká	hradila	poplatky	
za	náchodský	hrob,	po	ní	pak	její	příbuz-
ní.	S	nimi	bylo	nutno	najít	spojení,	aby	
mohl	být	památníček	na	hrobě	 instalo-
ván.	Svým	souhlasem	pomohla	také	paní	
Zdena	Škvorecká-Salivarová,	které	se	ná-
pad	líbil,	rovněž	i	to,	že	bude	hrob	pro-
hlášen	jako	čestný	a	dostane	se	do	správy	
města	Náchod.

Významný	český	spisovatel	Josef	Škvo-
recký	zemřel	3.	ledna	2012	v	kanadském	
Torontu,	 kde	 je	 i	 pochován.	 Památník	
na	hrobě	rodiny	Škvoreckých	připomene	
našeho	významného	rodáka,	který	se	tak-
to	symbolicky	„vrací	ke	svým“.	

Věra Vlčková

První máj	–	Svátek	práce,	lásky	čas,	den 
pracovního klidu	připadl	letos	na	čtvr-
tek.	
1.	května	1904	zemřel	jeden	z	našich	nej-
slavnějších	skladatelů	Antonín Dvořákx).	
U	nás	v	Náchodě	koncertoval	v	březnu	1892.	
4.	května	1919	zahynul	při	leteckém	ne-
štěstí	jeden	ze	zakladatelů	českosloven-
ského	státu	Milan	Rastislav Štefanik.
7.	května	1824	byla	ve	Vídni	poprvé	hrána	
Beethovenova	IX.	symfonie.	Melodie	její	
závěrečné	věty	zní	jako	evropská	hymna.
8.	května	1999	zemřela	náchodská	rodač-
ka,	akademická	malířka	Anna Sládkováx).
10.	května	1914	měl	svůj	první	samostat-
ný	koncert	v	novém	divadelním	sále	pě-
vecký	sbor	Hron.
12.	května	1884	zemřel	Bedřich Smeta-
na,	který	tu	asi	nekoncertoval,	ale	svými	
skladbami	oslavil	Českou	Skalici	(Jiřinko-
vá	polka)	a	Nové	Město	nad	Metují	(Lui-
sina	polka).	
13.	května	1919	se	narodil	učitel	a	hudeb-
ník	Jan Štokx).
14.	května	1964	zemřel	akademik,	peda-
gog	Otokar Chlupx),	na	zdejší	reálce	učil	
v	letech	1903–1908.
15.	května	1959	zemřel	loutkář	a	osvětový	
pracovník,	učitel	Alois Tašnerx).
17.	 května	 1884	 zemřel	 čestný	 občan	
města,	kněz	a	kulturní	pracovník	P. Jo-
sef Mach.	
21.	května	1974	zemřel	populární	herec	
Jaroslav Marvan.
22.	května	1924	přednesla	v	Náchodě	Čes-
ká	filharmonie	řízená	Václavem	Talichem	
Smetanovu	Mou	vlast.	
28.	května	1884	se	narodil	druhý	česko-
slovenský	 prezident	 dr. Edvard Beneš.	
Benešovi	dnešní	kritici	si	často	neuvědo-
mují,	že	mu	připadla	úloha	vést	stát	v	nej-
obtížnějších	obdobích,	že	mu	dějinný	vý-
voj	postavil	do	cesty	překážky	větší,	než	
komukoliv	jinému	v	našich	moderních	dě-
jinách.
28.	května	1924	se	narodil	 a	8.	 května	
1989	zemřel	básník,	dramatik	i	prozaik	
Jiří Šotola,	jehož	hry	se	hrály	i	u	nás.
30.	května	1914	se	narodil	spisovatel	Jiří 
Marekx),	původním	občanským	jménem	
Josef Puchwein,	češtinář	a	němčinář,	kte-
rý	za	protektorátu	krátce	učil	na	zdejším	
gymnáziu.
30.	května	1914	začala	v	Beránku	pravi-
delná	filmová	představení.
30.	května	1934	zemřel	náchodský	staros-
ta	JUDr. Josef Čížekx),	muž	mnoha	zásluh	
i	funkcí,	který	dovedl	před	sto	lety	pro-
ti	značnému	odporu	prosadit	postavení	
Beránku	–	Městského	divadla,	které	nese	
jeho	jméno.		 (AF)

Pozn.: Hvězdičkou jsou označeny osobnos-
ti, o nichž bližší údaje najdete v knize Zane-
chali stopu… Osobnosti kultury v Náchodě. 
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Procházka staroměstským hřbitovem náchodským

5. Hroby starostů
V	letošním	roce	v	souvislosti	s	významnými	náchodskými	vý-

ročími,	zejména	100	lety	od	otevření	městského	divadla	a	hotelu	
U	Beránka,	často	zaznívá	jméno	jednoho	z	nejlepších	starostů,	
jaké	kdy	Náchod	měl,	JUDr. Josefa Čížka	(1861–1934).	Předpo-
slední	květnový	den	uplyne	přesně	80	let	od	jeho	úmrtí	a	je	tedy	
dobrý	důvod	zastavit	se	na	chvíli	u	jeho	hrobu	a	při	pohledu	
do	umělecky	ztvárněné	tváře	si	připomenout	jeho	četné	záslu-
hy	o	město.	Samostatný	vzpomínkový	článek	najdete	na	jiném	
místě	zpravodaje.

Antonín Rokoš	(1820–1883),	jehož	hrob	se	nalézá	poblíž	vcho-
du	do	hřbitovního	kostela,	byl	rodilý	Náchoďan,	pocházel	z	ře-
meslnické	rodiny.	Po	absolvování	zdejší	městské	školy	a	benedik-
tinského	gymnázia	v	Broumově,	se	stal	obchodníkem	ve	Vídni	
a	později	si	v	Náchodě	otevřel	ob-
chod	se	smíšeným	zbožím.	V	revo-
lučním	roce	1848	se	24.	června	stal	
posledním	magistrátním	purkmis-
trem.	Po	zrušení	patrimoniálních	
úřadů	a	vyhlášení	samostatných	
obcí	 s	 vlastním	 výkonem	 samo-
správy	byl	Antonín	Rokoš	13.	srp-
na	1850	zvolen	prvním	obecním	
purkmistrem.	Zůstal	jím	až	do	13.	
12.	1866,	kdy	ze	zdravotních	důvo-
dů	rezignoval.	Znovu	však	byl	jako	
hostinský	 zvolen	 purkmistrem	
v	listopadu	1874	a	v	této	funkci	se-
trval	až	do	své	smrti.	V	čele	města	
stál	nejdéle	ze	všech	–	přes	dvacet	
pět	let.	Pro	město	vykonal	leccos	
užitečného,	 i	když	mu	byl	občas	
vytýkán	nepořádek	v	obecním	hospodářství.	Dobře	zvládl	ne-
lehkou	situaci	v	době	pruské	okupace	ve	válečném	roce	1866.	
Politicky	se	zařadil	ke	stoupencům	Národní	strany	staročeské	
a	mimo	jiné	se	osobně	angažoval	ve	sbírkách	na	Národní	divadlo.

Až	do	padesátých	let	20.	století	byl	vedle	bílého	hrobu	Marie	
Bartoňové	z	Dobenína	u	hřbitovní	zdi	nad	kostelem	hrob	jiného	
významného	purkmistra	Jana Tichého	(1842–1907).	Marie,	pro-
vdaná	Bartoňová	byla	jeho	dcerou	z	druhého	manželství.	Těs-
ně	u	kostelní	zdi	nedaleko	Regnerova	hrobu	je	pochována	jeho	
první	manželka	–	Anna	Tichá,	rozená	Dítětová,	která	zemřela	
ve	věku	dvaceti	let	roku	1868.	Jan	Tichý	pocházel	z	vážené	ná-
chodské	kupecké	rodiny,	sám	se	také	obchodu	určitý	čas	věno-
val.	Do	činnosti	místní	samosprávy	se	zapojil	v	roce	1870	a	zů-

stal	jí	věrný	do	konce	života,	dokonce	se	vzdal	svého	obchodu	
a	všechny	své	síly	věnoval	výhradně	potřebám	města.	Stál	v	čele	
správní	rady	pivovaru,	byl	radním,	členem	místní	školní	rady	
a	ředitelem	občanské	záložny,	angažoval	se	také	v	okresní	samo-
správě.	Dne	21.	dubna	1883	byl	jednomyslně	zvolen	purkmistrem	
a	tuto	funkci	obětavě	vykonával	až	do	své	rezignace	28.	červen-
ce	1898	vynucené	opozicí	mladočechů.	Za	své	zásluhy	o	město	
byl	roku	1886	jmenován	čestným	měšťanem.

Nekompromisním	a	cíleným	postupem	politické	konfronta-
ce	dosáhli	mladočeši	rovněž	rezignace	nástupce	Jana	Tichého	
v	úřadě	purkmistra,	jímž	se	na	krátkou	dobu	necelých	dvou	let	
1898	a	1899	stal	advokát	JUDr. František Dvořák	(1845–1915).	
Byl	ženat	s	Marií,	rozenou	Bonato,	a	proto	jeho	náhrobek	je	sou-

částí	hrobky	této	rodiny.	Milující	
manželka	mu	nechala	na	náhro-
bek	kromě	výčtu	funkcí	„zemský 
advokát, čestný měšťan, bývalý sta-
rosta města Náchoda, čestný občan 
obce běloveské a dlouholetý předse-
da spolku pro stavbu nového chrámu 
Páně v Náchodě“ také	napsat	násle-
dující	dojemná	slova.	„To nevypoví 
nikdo pouhým slovem, co lásky dří-
me pod tímto chladným rovem, kde 
odpočívá můj anděl v žití strážný, 
choť můj předobrý.“

Posledním	starostou,	jehož	chci	
připomenout,	 i	 když	 ho	 všich-
ni	pamatujeme,	 je	Miloslav Čer-
mák	(1944–2010).	Po	rekonstrukci	
MěNV	po	sametové	revoluci	se	stal	

od	1.	3.	1990	posledním	předsedou	MěNV	a	po	prvních	svobod-
ných	komunálních	volbách,	které	se	uskutečnily	24.	listopadu	
1990	za	účasti	79	%	voličů	získal	jako	kandidát	Občanského	fóra	
post	starosty.	Podruhé	byl	zvolen	starostou	ve	volbách	v	listopa-
du	1994,	kdy	kandidoval	jako	nestraník	za	ODS.	Ze	zdravotních	
důvodů	v	únoru	1996	z	funkce	odstoupil.	V	následujících	volbách	
v	roce	1998	znovu	kandidoval	jako	nestraník	za	ODS,	získal	bez-
konkurenční	převahu	hlasů	a	na	ustavujícím	zasedání	městské-
ho	zastupitelstva	byl	zvolen	starostou	města	potřetí	a	zůstal	jím	
do	ukončení	volebního	období	v	roce	2002.	Jeho	zásluhy	o	měs-
to	byly	velké	a	mnohostranné,	věřím,	že	občané	na	něj	nezapo-
mínají.	Je	pohřben	ve	III.	oddělení	hřbitova.																																						

Mgr. Lydia Baštecká  
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Město	Náchod	vyzývá	sportovní	oddíly	/	kluby	ve	městě	Náchod,	aby	předlo-
žily	projekty	pro	rozdělení	finančních	prostředků	z	výnosu	ze	sázkových	her.

Prioritní okruhy:
		údržba	majetku,	investice	a	provoz	sportovišť	
	celoroční	činnost	dětí	a	mládeže

Přílohy k dotazníku:
		výroční	zpráva	sport.	klubu	za	rok	2013
		účetní	výsledovku	sport.	klubu	za	rok	2013

Vyplněný	dotazník	zašlete	na	adresu:	
Město	Náchod,	Roman	Toušek,	vedoucí	odd.	kultury,	sportu	a	CR,	
Masarykovo	náměstí	40,	
547	01	Náchod.	Termín uzávěrky pro předložení projektů – do 12. května 2014.
Více informací a dotazník na www.mestonachod.cz, případně kontaktujte R. Touška 
tel. 491 405 287, mob. 736 613 415, r.tousek@mestonachod.cz .

Město Náchod vyzývá sportovní oddíly

Na	Městskou	policii	Náchod	se	v	po-
slední	 době	 stále	 více	 obracejí	 občané,	
kteří	si	stěžují	na	nedodržování	obecně	
závazných	vyhlášek	platných	na	celém	
území	města	Náchoda,	tedy	i	v	jeho	pří-
městských	částech,	ostatními	spoluobča-
ny	a	žádají	nápravu.	Z	tohoto	důvodu	cí-
tíme	jako	vhodné	na	tuto	problematiku	
opětovně	upozornit.	Konkrétně	vyhláš-
ka	města	Náchoda	č.	8/2011	„o	regulaci	
pohybu	psů	a	jiného	zvířectva	na	veřej-
ných	prostranstvích“	(dále	jen	„vyhláška“)	
držitelům	zvířat	stanoví	povinnost	vést	
psa	na	vodítku	(pes	tedy	nesmí	pobíhat	
na	volno!).	Tato	vyhláška	dále	zakazuje	
vstup	se	zvířaty	do	areálů	dětských	hřišť	
a	pískovišť	a	zakazuje	znečišťovat	veřejné	
prostranství	psími	exkrementy.	Nad	dodr-
žování	vyhlášek	dohlíží	městská	policie	
a	za	porušení	ustanovení	vyhlášky	může	
udělit	pachateli	podle	zákona	o	přestup-
cích	blokovou	pokutu	hned	na	místě,	pří-
padně	ji	může	udělit	městský	úřad	v	pře-
stupkovém	 řízení.	 Právní	 odpovědnost	
tedy	nenese	pes,	ale	jeho	majitel,	který	

Porušení obecně závazných 
vyhlášek města lze postihnout pokutou

by	měl	zajistit	okamžité	odklizení	psího	
exkrementu	a	zabránit	tomu,	aby	jeho	mi-
láček	poškozoval	cizí	majetek	(nároží	bu-
dov),	nově	vysázenou	zeleň...	Dalším	ne-
švarem,	na	který	si	občané	hodně	stěžují,	
je	také	rušení	nočního	klidu,	zejm.	pak	
hlasitým	hulákáním	na	veřejnosti	v	době	
od	22	hod	do	6	ráno,	ale	také	odhazování	
odpadků	mimo	koš,	zejm.	nedopalků	ci-
garet.	V	mnohých	případech	přitom	ne-
jde	o	neznalost	zákona,	nýbrž	o	vědomou	
bezohlednost.	Městská	policie	bude	proto	
hříšníky	nekompromisně	pokutovat.

Všechny	 obecně	 závazné	 vyhlášky	
a	nařízení	města	jsou	zveřejněny	na	inter-
netových	stránkách	města	Náchoda	nebo	
k	nahlédnutí	v	přízemí	radnice,	kde	jsou	
zdarma	k	vyzvednutí	i	sáčky	na	psí	exkre-
menty.	O	tom,	že	nejen	práva,	ale	i	povin-
nosti	je	třeba	neustále	připomínat,	svěd-
čí	otevřený	dopis	„Bezohlednost	pejskařů	
nezná	 mezí“,	 který	 naleznete	 na	 webu	
města	Náchoda	v	sekci	Aktuality.	

 Městská policie Náchod	

Ve	středu	7.	5.	2014	bude	z	důvodů	pří-
pravných	prací	na	večerní	ohňostroj	od	
9.00	 hodin	 uzavřené	 zámecké	 schodiš-
tě	od	Hotelu	U	Beránka	a	od	17.30	hodin	
bude	uzavřený	vjezd	na	Masarykovo	ná-
městí	v	Náchodě. Státní zámek Náchod 
bude 7. 5. 2014 otevřen!

Děkujeme	za	pochopení.

Dopravní omezení 
– ohňostroj

Město	Náchod	v	 letošním	roce	uspo-
řádá	 novou	 sportovní	 akci	 s	 názvem	
„Za sportem na Hamra“,	která	se	usku-
teční	13.	září	2014	od	13	hodin	na	Sta-
dionu	Hamra	v	Náchodě.	Cílem	akce	 je	
pomoci	sportovním	klubům	a	jiným	or-
ganizacím	pracujícím	s	dětmi	a	mládeží	
s	náborem	nových	členů.	V	případě	Va-
šeho	 zájmu	 poskytne	 bližší	 informace	
Mgr.	Jan	Špaček	(tel.	778	434	178)	nebo	je	
naleznete	na	www.mestonachod.cz	v	sek-
ci	Sport.

Za sportem na Hamra

Městská	 policie	 Náchod,	 Policie	 ČR	
a	AMK-Besip	DDH	Náchod	pořádají	v	so-
botu	17.	května	2014	na	dětském	doprav-
ním	hřišti	v	Bělovsi	již	tradiční	zábavné	
soutěžní	dopoledne	pro	děti	pod	názvem	
"Den	s	Policií".	Děti	si	opět	zasoutěží	o	za-
jímavé	ceny	a	společně	s	rodiči	zhlédnou	
i	ukázky	z	práce	policistů	a	celého	inte-
grovaného	 záchranného	 systému.	 Pro	
děti	i	dospělé	návštěvníky	bude	připra-
vena	také	ukázka	techniky	integrované-
ho	záchranného	systému.	Začátek	soutě-
ží	je	v	9.30	hod.	Srdečně	zveme	děti	všech	
věkových	kategorií.	Upozorňujeme	všech-
ny	děti,	že	při	jízdě	na	kole	po	dopravním	
hřišti	musí	mít	na	hlavě	ochrannou	přil-
bu.	 	 	 Za organizátory

M. Horák, Městská policie Náchod

„Den s Policií 2014“

Kdo nepožádal o koncesi na prodej li-
hovin, nesmí od 17. 4. 2014 lihoviny ani 
nabízet ani prodávat... 

Městský	úřad	Náchod,	odbor	Obecní	živ-
nostenský	úřad,	již	dříve	opakovaně	infor-
moval	o	novele	zákona	č.	455/1991	(živnos-
tenský	zákon),	která	zavedla	podnikatelům,	
zabývajícím	se	prodejem	lihu	a	lihovin,	po-
vinnost	 získat	 na	 tuto	 činnost	 koncesi.	
V	minulém	týdnu,	tj.	17.	4.	2014,	uplynu-
lo	zákonem	stanovené	přechodné	období	
k	podání	žádosti	o	koncesi.	K	uvedenému	
datu	bylo	vydáno	celkem	522	povolení.

„Odhadujeme, že o koncesi mělo dle záko-
na požádat řádově mnohem více subjektů“, 
komentoval počet vydaných povolení vedou-
cí odboru Ing. Martin Imlauf a dodal: „Kon-

cesi na prodej lihovin budou ke svému podni-
kání potřebovat nejen všichni provozovatelé 
hostinské živnosti, kteří lihoviny rozlévají 
(hotely, restaurace, bary, výčepy, občerstvení 
apod.), ale i prodejci v maloobchodě, kteří li-
hoviny prodávají v uzavřeném balení koneč-
nému spotřebiteli (maloobchodní prodejny, 
prodejny smíšeného zboží, večerky apod.).“

O	koncesi	lze	samozřejmě	žádat	i	nadá-
le.	Do	17.	4.	2014	ji	žadatelé	obdrželi	bez	
nutnosti	úhrady	správního	poplatku,	nyní	
zaplatí	stávající	podnikatelé	500	Kč,	vstu-
pující	do	podnikání	1000	Kč.

Kdo o koncesi nepožádal, nesmí 
od 17. 4. lihoviny ani nabízet ani prodávat!

Městský	úřad,	odbor	Obecní	živnosten-
ský	úřad	upozorňuje,	že	při	zjištění	prode-
je	lihu	či	lihovin	bez	koncese	může	být	ta-
kovému	podnikateli	uložena	pokuta.

Koncese lihovin

Dovolujeme	si	Vás	pozvat	na	osla-
vu	10. výročí vstupu České republi-
ky a Polska do Evropské unie,	které	
se	uskuteční	v sobotu 3. května 2014.

V	15.00	hodin	si	toto	významné	vý-
ročí	společně	symbolicky	připomenou	
představitelé	měst	Náchod	a	Kudowa	
Zdrój	v	místě	hraničního	přechodu	Ná-
chod-Běloves.

Těšíme	se	na	setkání.

10 let vstupu ČR 
a Polska do EU
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dne	 14.	 4.	 jsem	 rezignoval	 na	 svůj	 za-
stupitelský	mandát.	Chtěl	bych	vysvět-
lit,	 co	mě	k	 tomuto	kroku	vedlo.	 Jeden	
z	hlavních	důvodů,	proč	 jsem	kandido-
val	do	zastupitelstva,	byl	záměr	zabránit	
plánované	přeměně	areálu	bývalé	Tepny	
v	hypermarkety,	nebo	se	alespoň	poku-
sit	o	„zlidštění“	tohoto	projektu.	V	tomto	
jsem	byl	ovšem	naprosto	neúspěšný	a	cí-
tím	za	to	odpovědnost.	Navzdory	všem	
předcházejícím	 proklamacím	 dala	 dne	
24.	3.	městská	rada	majiteli	k	dispozici	
pozemky	i	s	komunikací,	která	umožní	
zásobování	celého	areálu	kamiony	(přes	
Plhovské	náměstí!!!).	Na	posledním	zase-
dání	pak	zastupitelstvo	odmítlo	mnou	na-
vržené	následující	usnesení:	

Zastupitelstvo města trvá na tom, aby 
na pozemcích v areálu bývalé Tepny byly 
při výstavbě uplatněny zásady definované 
ÚP a jeho souhrnnou průvodní zprávou. Jed-
ná se zejména o smíšený ráz daného území 
a o dodržení blokové zástavby s tradičním 
systémem ulic. 

Toto	usnesení	majiteli	areálu	nemaří	
investici	a	ani	se	nevyjadřuje	k	tomu,	jest-
li	je	či	není	daný	záměr	v	souladu	s	územ-
ním	plánem.	Pouze	říká,	že	nějaký	územ-
ní	plán	existuje	a	že	je	potřeba	dodržovat	
jeho	regule	a	zásady.	Nic	víc,	nic	míň.	Po-
kud	by	bylo	toto	usnesení	přijato,	přísluš-
né	orgány	státní	správy	by	jej	pak	během	
územního	řízení	musely	nějak	zohlednit	

Vážení občané města Náchoda,
a	byl	by	otevřený	prostor	pro	další	jed-
nání	s	investorem.	Odmítnutím	usnese-
ní	 však	 vlastně	 zastupitelstvo	 říká,	 že	
se	v	případě	areálu	Tepny	tyto	výše	zmí-
něné	zásady	územního	plánu	respekto-
vat	nemusí...	Protože	odbor	výstavby	již	
předběžně	 vyslovil	 s	 daným	 záměrem	
souhlas	a	majitel	areálu	nabídl	městu	po-
zemky	v	areálu	Tepny	k	případnému	od-
kupu	za	neakceptovatelnou	cenu,	dojde	
pravděpodobně	v	centru	Náchoda	k	vý-
stavbě	obřích	přízemních	hypermarketů	
a	parkovišť.	Na	několikahektarové	ploše	
zde	tedy	nejspíše	vyroste	obdobný	prodej-
ní	areál	jako	v	Bělovsi	„u	Kauflandu“.	Jsem	
přesvědčen,	že	tato	výstavba	velmi	nega-
tivně	ovlivní	tvář	Náchoda	a	neznám	jiné	
město,	které	by	něco	podobného	ve	svém	
centru	nechalo	realizovat.	V	demokracii	
rozhoduje	většina,	což	samozřejmě	plně	
respektuji,	osobně	ovšem	nemohu	a	ani	
nechci	být	členem	zastupitelstva,	které	
toto	dopustí.	Domnívám	se,	že	jako	za-
stupitel	jsem	vyčerpal	všechny	své	mož-
nosti	a	poslední	způsob,	jak	vyjádřit	ne-
souhlas	s	postupem	vedení	města,	je	má	
rezignace.	Další	informace,	vyjádření	od-
borníků	a	moji	„osobní“	podrobnější	ana-
lýzu	problematiky	areálu	Tepny	lze	nalézt	
na	tomto	odkazu:	
http://bohemiaorientalis.cz/
kauza-tepna-aneb-co-si-zbourame-2/

S úctou Mgr. Jan Ježek 

po	včerejším	hlasování	o	budoucnosti	are-
álu	Tepna	jsem	ztratil	zbytek	chuti	do	prá-
ce	v	týmu	pro	„rozvoj“.

Postrádám	smysl	trávit	volný	čas	spo-
lečným	přemýšlením	nad	urbanistickým	
fungováním	města,	které	přes	všechna	
doporučení	nehledí	na	potřeby	svých	oby-
vatel,	ale	upřednostňuje	bezohledné	a	de-
struktivní	zájmy	soukromého	investora.

Města,	které	se	posvěcením	tohoto	zá-
měru	samo	natrvalo	mrzačí	a	které	hodlá	

Vážení zastupitelé a členové rozvojového týmu,
tiše	přihlížet	předem	nalinkované	zkáze	
svého	historického	centra	i	vnitroměst-
ské	dopravy.

A	také	města,	které	se	o	svou	městskost	
nechá	dobrovolně	připravit.

Loajální	mlčení	 a	nechuť	většiny	za-
interesovaných	změnit	nebo	zvrátit	ten-
to	neuvážený	krok	mě	vede	k	rozhodnutí	
dále	se	jednání	této	pracovní	skupiny	ne-
účastnit	a	ušetřenou	energii	vrhnout	do	
smysluplnějších	věcí.	S pozdravem V. Vlach

Také	v	 tomto	 roce	 se	uskuteční	 jako	
součást	mezinárodní	kampaně	proti	ra-
kovině	za	zlepšení	léčby	a	výzkumu	ná-
dorových	 onemocnění	 ve	 středu	 dne	
14.	května	již	18.	ročník	celonárodní	ve-
řejné	sbírky	Květinový	den	s	označením	
Český	den	proti	rakovině	2014.	Akce	je	za-
měřena	na	výchovu	ke	zdravému	způsobu	
života	v	rodině	a	na	prevenci	před	riziko-
vými	faktory,	spolupodílejícími	se	na	ná-
dorových	onemocněních.	

Tradičním	 symbolem	 sbírky	 je	 žlu-
tý	květ	měsíčku	lékařského,	barva	stuž-
ky	u	kytiček	bude	letos	tyrkysová.	Kvítek	
bude	opět	nabízen	za	minimální	příspě-
vek	20	Kč.	Účelem	sbírky	je	nádorová	pre-
vence,	 zlepšení	 kvality	 života	 onkolo-
gických	pacientů,	podpora	onkologické	
výchovy,	výzkumu	a	vybavení	onkologic-
kých	center.	

V	našem	regionu	se	Květinovému	dnu	
dlouhodobě	věnuje	Liga	proti	 rakovině	
Náchod	se	sídlem	v	budově	MěÚ	Náchod,	
Palachova	1303,	která	 již	20	 let	působí	
ve	sféře	prevence	a	podpory	nemocných.	
Díky	její	spolupráci	s	15	středními	škola-
mi	a	skauty	v	mnoha	městech	a	obcích	
Náchodska,	 Broumovska,	 Policka,	 Trut-
novska,	Novoměstska	a	Jaroměřska	jsme	
oblastí,	kde	lidem	není	zdraví	lhostejné	
a	kde	má	Květinový	den	každoroční	pod-
poru.

Hlavním	tématem	sbírky	a	letáků	bude	
tentokrát	prevence	nádoru	plic,	který	má	
ze	všech	nádorových	onemocnění	nejvyš-
ší	úmrtnost.	Ročně	přibývá	více	než	6500	
nemocných,	u	žen	dokonce	jejich	počet	
neustále	stoupá.	O	souvislosti	mezi	kou-
řením	a	vznikem	nádorových	onemocně-
ní	dnes	již	nikdo	z	rozumně	uvažujících	
lidí	nepochybuje.	Kouření	je	podle	stříz-
livých	 odhadů	 odpovědné	 za	 30–40	%	
všech	úmrtí	na	rakovinu	a	u	karcinomu	
plic	se	podílí	na	jeho	vzniku	v	90	%!	

Dodržováním	 jednoduchých	 zásad	
zdravého	životního	stylu	však	lze	podle	
nejnovějších	poznatků	až	polovině	všech	
onkologických	onemocnění	předejít.	Šíře-
ní	zásad	prevence	rakoviny	je	naším	hlav-
ním	cílem,	pomozte	prosím	i	vy!

MUDr. Vladimír Müller
Mgr. Renata Lelková

Podpořte 
14. května Květinový den!

Autorkou fotografií z Květinového dne 
2013 je členka náchodské LPR Ing. Helena 
Plichtová.

Posloucháte Český rozhlas Hradec 
Králové? Zajímá vás odkud vysíláme? 
Jak to vypadá v zákulisí?

	Pokud	ano,	pak	přijměte	naše	pozvání	
na	Den	otevřených	dveří!	Aby	i	poslucha-
či	věděli,	odkud	pro	ně	jejich	„Hradec“	vy-
sílá,	mají	možnost	jednou	v	roce	navštívit	
všechny	prostory	rozhlasu	a	seznámit	se	
nejen	se	současnou	moderní	technikou,	
ale	i	s	prací	redaktorů,	techniků	a	dalších	
pracovníků.	Letos	bude	Den	otevřených	
dveří	Českého	rozhlasu	Hradec	Králové	
v	sobotu	24.	května	od	devíti	do	šestnác-
ti	hodin.	Součástí	prohlídek	bude	i	mož-
nost	vyzkoušet	si,	co	obnáší	práce	před	

Den otevřených dveří 
v Českém rozhlase Hradec Králové v sobotu 24. května

mikrofonem	a	podívat	se,	jak	se	komple-
tují	příspěvky	a	pořady	do	vysílání.	

Připravené	jsou	i	besedy,	ve	kterých	bu-
dou	moderátoři	společně	s	vedoucí	pro-
gramu	Ladou	Klokočníkovou	a	ředitelem	
Pavlem	Kudrnou	odpovídat	na	dotazy,	tý-
kající	se	jednotlivých	vysílacích	bloků.	

V	 sobotu	 24.	 května	 2014	 od	 9.00	
do	16.00	hodin	se	můžete	na	vlastní	oči	
přesvědčit,	jak	se	tvoří	vysílání,	vznikají	
pořady,	odbavují	zprávy.	Budete	mít	mož-
nost	prohlédnout	si	i	technické	vybavení	
studia	a	hlavně	–	setkat	se	se	svými	ob-
líbenými	moderátory.		Soňa Neubauerová

manažer komunikace
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SOLNÁ JESKYŇKA NÁCHOD
Husovo nám. 542 

605 757 767, 491 422 828
www.jeskynkasolna.cz,  jeskynkasolna@jeskynkasolna.cz

SVÁTEK MAMINEK
V SOLNÉ JESKYŇCE

OD 6. KVĚTNA DO 
25. KVĚTNA 2014

KAŽDÝ KDO NAVŠTÍVÍ SOLNOU JESKYŇKU SE SVOU
MAMINKOU, ŽENOU, BABIČKOU, TETIČKOU …….. 

ZAPLATÍ VSTUPNÉ 
POUZE ZA JEDNU OSOBU 1+1 ZDARMA

( nevztahuje se na permanentní vstupenky a rodinné pasy)
…..............................................................................................................

POKUD NEVÍTE ČÍM POTĚŠIT NEBO PŘEKVAPIT 
SVOU MAMINKU, ŽENU, BABIČKU …..

ZAKUPTE  JI  PERMANENTNÍ VSTUPENKU 
DO NAŠÍ  SOLNÉ JESKYŇKY

„ MAMINKA“ (10 VSTUPŮ)
K TOMU OD NÁS 

DOSTANETE  DALŠÍ  
4 VSTUPY !!! ZDARMA !!!

PLATNOST PERMANENTKY JE OD 6. KVĚTNA DO 30. ZÁŘÍ 2014
…................................................................................................................

PŘIJÍMÁME: SODEXO, UNIŠEKY, BENFIT-PLUS
DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE NALEZNETE NA NAŠICH STRÁNKÁCH

WWW.JESKYNKASOLNA.CZ

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !!!

ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 
přijme kvalifikovaného učitele matematiky 

(např. M–Zákl.tech, M–Tv). 
Nástup od 1. 9. 2014. Výše úvazku 0,8 až 1,0. 

Nabídku se strukturovaným životopisem na 
zsck@zsck.cz

Základní škola Václava Hejny
Komenského 540

549 41 Červený Kostelec

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

 775 777 073   www.trigareality.cz   774 777 073

Rodinný dům 4+1 – Hronov.  Prostorný, blízko 
centra, po vnitřní rekonstrukci, vytápění  
na TP, poze-
mek 325 m2.
Při rychlém 
jednání 
možnost další 
slevy. 
CENA: 
1.290.000 Kč

Udržovaná roubená chalupa Litíč-Nouzov. 
K nemovitosti patří stodoly ve výborném 
stavu, 
letní kuchyně, 
udírna 
a pozemky 
3.569  m2.

CENA: 
1.499.000 Kč

Družstevní byt 3+1 
s komorou po vkusné 
rekonstrukci v roce 
2009, umístěný 
ve 3. patře zděného 
domu v Náchodě .

CENA: 
1.490.000 Kč

Nebytový prostor ve zděném domě v centru 
Červeného Kostelce s možností rekolaudace 
na byt 3+kk. 
Jedná se 
o prostor 
o celkové ploše 
118,45m2. 

CENA: 
499.000 Kč 

Cihlový řadový dům 
v Novém Městě nad Metují. 
Dům s pozemkem 292 m2, 
zastřešenou pergolou 
a krbem se nachází v klidné 
a žádané lokalitě 
Na Františku.

CENA: 2.850.000 Kč

Družstevní byt 5+1 o ploše 88 m2 v Náchodě, 
4. p, zděné jádro, novou kuchyňská linka, dve-
ře a ve třech 
místnostech 
vestavěné 
skříně.

CENA: 
949.000 Kč

Dům se dvěma bytovými jednotkami 4+1 a 5+1 
Provodov-Šonov.  Kůlna, 2x garáž, skleník,  
udržovaná 
zahrada 661 m2,  
oploceno. 
Možno využít  
k podnikání. 

CENA: 
2.199.000 Kč

Nadstandardní rodinný dům 6+1 v České  
Skalice s garáží, bazénem 12,6x6,4 m s hloub-
kou 0,80–2,60 m a zahradním domkem 3x4 m. 
Slunný pozemek 
1161 m2, zpevněné 
parkovací stání pro 
4 vozy a garáž s vraty 
na dálkové ovládání.

CENA: 5.500.000 Kč

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

SLEVA
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1914–2014

760 let 
1254–2014

110 let 
1904–2014

Náchod

MĚSTSKÉ DIVADLO MĚSTO RADNICE

Město Náchod 
                                          Vás srdečně zve na akci

P RO G R A M :

17.30–18.00 Street dance taneční skupiny SVČ Déčko
18.30–19.30 Kamion – country kapela 
20.00 –21.25 ProRadost – kapela
21.00 Lampiónový průvod s mažoretkami MONA Náchod 
                                         a Dechovým orchestrem ZUŠ Hronov
                            Průvod vychází z ulice Českoskalické, od České pošty ve Starém Městě. 

21.45 O H Ň O S T R O J
 pod Státním zámkem Náchod k 69. výročí konce II. světové války

22.00–22.30 ProRadost – kapela  

Stánky s občerstvením, cukrovinkami, dětské zábavné atrakce a promo akce Hitrádia Magic.

Z důvodu přípravných prací na večerní ohňostroj bude 7. 5. 2014 od 9.00 hodin uzavřené zámecké 
schodiště od Hotelu U Beránka a od 17.30 hodin uzavřen vjezd na Masarykovo náměstí v Náchodě.

Státní zámek Náchod bude 7. 5. 2014 otevřen!

100 let jazzu na Náchodsku

Divadlo Dr. Josefa Čížka

Vstupenky s místenkami na: http://www.kupvstupenku.cz/

ýnD
.

é e.

V :

ve m e

:

ramaturgicky a zajímavě prokomponova tradiční velký jazzový večer
festivalu NPS

Fotografie, autentické nahrávky, vzpomínky pamětníků, zajímav komentář

ystoupí

velké sál .

Jako uvolněná "after party" plynule naváže vystoupení v Dannyho kavárně

Dramaturgicky pro vás připravil trumpetista Štěpán Přibyl
s pořadateli NPS 2014. Jste srdečně zváni!

Robert Balzar Tria a Jazz Generation

Swing Sextet Náchod s Gabrielou Kočí.

NÁCHODSKÁ
PRIMA SEZÓNA201415. května

o.p.s. Náchodská PRIMA SEZÓNA ve spolupráci s Městem Náchod a akciovou společností Beránek, za finančního přispění
Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje a pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana,
hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Vladimíra France a starosty města Náchoda Jana Birke pořádají

Dannyho kavárna od 20:30
Swing Sextet Náchod
a Gabriela Kočí
vs upné:t 50 Kč

Velký sál od 18:30
Robert Balzar rio
Jazz Generation

T

vstupné: Kč200

17. ročník festivalu

Změna programu vyhrazena. Informace o vstupném a další podrobnosti najdete na www.primasezona.cz nebo na Facebooku, v průběhu festivalu v IC na Masarykově nám. v Pranýři.

ZA SPOLUPRÁCI DĚKUJEME TĚMTO INSTITUCÍM:
IMPULS Hradec Králové | Kino VESMÍR Náchod | Jiráskovo gymnázium | Městská knihovna | ZUŠ Náchod | ZŠ T. G. Masaryka Náchod | Regonální muzeum v Náchodě | TS Náchod s.r.o.

Dokořán, o.s. | Klub MANDL | MC Hopsáček Náchod

SPONZOŘI NÁCHODSKÉ PRIMA SEZÓNY:

Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.

GENERÁLNÍ SPONZOR

Personální agenturaNÁCHODa.s.

N Á C H O D S K Ý

Městské informační centrumCDS NÁCHOD

Literární akademie

L

A

elektromotory s.r.o.

Náchod

ATAS elektromotory Náchod a.s.
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Klub	vojenské	historie	Náchod	vás	sr-
dečně	 zve	 na	 Dětský	 den	 na	 Březince	
v	sobotu	24.	května	od	10	do	17	hodin.	
Pro	děti	bude	připraven	pestrý	program	
ve	vojenském	duchu	–	házení	granátem,	
maskování	obličeje,	střelba	ze	vzduchov-
ky,	poznávací	soutěž	v	bunkru	Březinka.	
Vstup	na	dětský	den	je	zdarma,	platí	se	
jen	obvyklé	vstupné	do	Březinky:	dospě-
lí	50	Kč,	děti	30	Kč.	Otevřeny	budou	i	dal-
ší	objekty	Běloveského	pevnostního	skan-
zenu,	které	můžete	navštívit	také	každou	

Dětský den na Březince

V	rámci	oslav	69	 let	od	konce	druhé	
světové	 války	 uspořádá	 Klub	 vojenské	
historie	Náchod	ve	čtvrtek	8.	května	pie-	
tní	akty,	kterými	uctí	památku	padlých.	
Dobrovolníci	v	historických	uniformách	
položí	 věnce	 v	 10.00	 hodin	 u	 pomníku	
padlým	ve	světových	válkách	v	Bělovsi	
u	fotbalového	hřiště,	v	10.45	hodin	u	bý-
valé	československé	celnice,	kde	pomní-
ky	připomínají	rudoarmějce	a	Čechy	pad-
lé	při	bojích	s	německými	vojsky	9.	května	
1945,	v	11.50	hodin	u	pamětní	desky	obě-
tí	nacismu	na	bývalé	budově	Státního	po-
licejního	úřadu	v	Hrašeho	ulici	a	ve	12.00		
hodin	na	náchodském	náměstí	u	pamět-
ní	desky	kapitána	Otakara	Jaroše,	který	

Oslavy konce druhé světové války v Náchodě

sobotu,	v	červenci	a	v	srpnu	denně,	vždy	
od	10	do	18	hodin.	www.brezinka.cz

padl	v	bitvě	u	Sokolova.	V	tento	den	bu-
dou	také	otevřeny	všechny	objekty	Bělo-
veského	pevnostního	skanzenu,	kam	se	
můžete	 podívat	 i	 každou	 sobotu	od	10	
do	18	hodin.	 								   www.brezinka.cz

Jednou	 za	 dva	 roky	
se	 koná	 střediskové	

kolo	závodů	vlčat	a	svět-
lušek.	 Při	 této	 akci	 mají	

možnost	chlapci	a	děvčata	ve	věku	7-12	
let	vyzkoušet	své	schopnosti	a	dovednos-
ti,	které	se	naučili	během	roku.	Ve	druži-
nách	absolvují	trasu	s	disciplínami,	kte-
rou	musí	zvládnout	v	co	nejkratším	čase.	
Důležité	je,	aby	se	všichni	zúčastnění	nau-
čili	spolupracovat	při	řešení	jednotlivých	
úkolů.	

Závod	vlčat	a	světlušek	o	putovní	to-
tem	náčelníka	a	putovní	vlajku	náčelní	

Květen ve znamení 
závodů vlčat a světlušek

má	dlouholetou	 tradici.	Každoročně	 se	
této	akce	účastní	kolem	40	dětí.	

Při	aktivitách	se	musí	vypořádat	s	úko-
ly	ze	zdravovědy	(ošetřují	omrzliny,	zlo-
meniny),	 dále	 musí	 zdolat	 překážky,	
prokázat	znalost	historie,	přírody	a	v	ne-
poslední	řadě	se	také	umět	správně	zori-
entovat	v	terénu	s	mapou	i	bez	ní.	Úspěš-
né	družiny	postupují	do	Krajského	kola.	
Každý	skaut	si	musí	poradit	v	rozličných	
situacích,	které	mu	připraví	na	jeho	ces-
tu	životní	okamžiky.

Se skautským pozdravem „Nazdar“

Děkujeme	 všem	 občanům	 Náchoda	
a	jeho	okolí,	že	přispěli,	ať	už	koupí	nebo	
přinesením	věcí,	na	dobročinný	bazar,	kte-
rý	se	uskutečnil	od	17.	do	21.	3.	2014	v	Círk-
vi	bratrské	v	Náchodě	(vedle	hotelu	Hron).	
Podařilo	se	nám	získat	25.000	Kč.	Tato	část-
ka	bude	předána	přes	organizaci	Isachar	
sirotčinci	v	Toritu	v	Jižním	Súdánu.	Další	
bazar	plánujeme	na	podzim	od	20.	do	24.	
října.										za organizátory Jana Hejzlarová

Poděkování

Letovisko ARKITSA u Egejského moře 
v termínu od 4. 7. do 17. 7. 2014. Krásná	do-
volená	s	cestou	klimatizovaným	autobu-
sem,	s	polopenzí,	cena	9.200	Kč.	Děti	do	10	
let	s	nárokem	na	lůžko	6.500	Kč.	V	ceně	je	
zahrnuta	doprava	autobusem,	polopenze	
a	ubytování.	

Do	 15.	 5.	 2014	 je	 třeba	 uhradit	 část-
ku	 9.200	Kč	 na	 výše	 uvedenou	 adre-
su	 a	 do	 stejného	 termínu	 zaslat	 zá-
vaznou	 přihlášku.	 Úhradu	 lze	 provést	
i	 bezhotovostním	 převodem	 na	 účet		
č.:	179924093/0800,	variabilní	symbol	70,	
do	zprávy	pro	příjemce	uveďte	své	jmé-
no	–	ŘECKO.

Bližší	 informace	obdržíte	dodatečně.	
Dotazy	 na:	 CENTRUM	 PRO	 INTEGRACI	
OSOB	SE	ZDRAVOTNÍM	POSTIŽENÍM	KRÁ-
LOVÉHRADECKÉHO	KRAJE,	o.p.s.,	ul.	Po-
spíšilova	365/9,	500	03	Hradec	Králové,	
tel.:	495	538	867							Mgr. Jiří Morávek, v. r.

 ředitel CIOZP KH kraje

Zájezd do Řecka

Městské informační centrum se zapo-
juje do projektu zaměřeného na zvýšení 
kvality služeb v cestovním ruchu.

Český	systém	kvality	služeb	je	dobro-
volný	inovativní	nástroj,	který	systema-
tickým	způsobem	pomáhá	ke	zvyšová-
ní	kvality	služeb	v	organizacích	v	oblasti	
cestovního	ruchu	a	v	navazujících	služ-
bách.	Vlastníkem	systému	je	Ministerstvo	
pro	místní	rozvoj	ČR,	které	na	jeho	reali-
zaci	spolupracuje	s	vybranými	profesními	
asociacemi	v	cestovním	ruchu.	

Zapojeným	organizacím	systém	umož-
ňuje	postupně	získat	odborné	i	praktické	
znalosti	z	oblasti	řízení	kvality	ve	službách	
a	další	odborné	kompetence,	které	mohou	
využít	při	rozvoji	svého	podnikání.	Úspěš-
né	organizace	obdrží	značku,	která	pro	zá-
kazníka	představuje	příslib	ověřené	kva-
lity	služeb	a	zároveň	je	oceněním	práce	
všech	zaměstnanců	organizace.	

Pokud	 se	 i	 vy	 chcete	zapojit,	prosím	
kontaktujte	 koordinátorku	 pro	 Králo-
vehradecký	kraj	ing.	Emilii	Koťátkovou,	
tel.:	607	978	465,	popř.	Městské	informač-
ní	centrum,	tel.:	491	426	060.

Po	dobu	realizace	projektu	jsou	semi-
náře/školení	i	certifikace	zdarma.

I. Košková, Městské informační centrum

Akciová	společnost	Beránek	vydala	ke	100.	výročí	ote-
vření	městského	divadla	a	hotelu	U	Beránka	sličnou	ju-
bilejní	brožuru.	Zájemci	v	ní	najdou	celou	stoletou	his-
torii	budovy	a	množství	zajímavých	a	málo	známých	
barevných	obrázků.	Knížka	byla	poprvé	představena	
při	slavnostním	večeru	29.	dubna	2014	a	je	možno	ji	
zakoupit	za	cenu	50	Kč	v	Městském	informačním	cent-
ru	v	hotelu	U	Beránka,	v	Informačním	a	cestovním	cen-
tru	na	Kamenici	v	Náchodě	a	v	IC	v	České	Skalici	a	No-
vém	Městě	nad	Metují.	

Městské informační centrum

Jubilejní brožura 
k výročí Beránku

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka 
a hotel U Beránka v Náchodě

1914  2014
100 let

1914  2014
100 let
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Jako	 každý	 rok,	 i	 le-
tos	v	květnu,	ožije	Ná-

chod	na	celý	týden	studentským	festiva-
lem	„Prima	sezóna“.	V	letošním	roce	jsme	
dostali	nabídku	od	Náchodské	Prima	se-
zóny	o.	p.	s.,	abychom	v	rámci	festivalu	
představili	naše	sdružení.	Za	tuto	mož-
nost	jsme	moc	rádi	a	samozřejmě	jsme	ji	
využili.	

Prezentace	Archy	bude	probíhat	v	pon-
dělí	14.	5.	dopoledne	na	Masarykově	ná-
městí.	Návštěvníci	se	mohou	těšit	na	pre-
zentaci	 fotografií	 z	 nejrůznějších	 akcí	
Archy,	dále	budou	mít	možnost	si	ve	stán-
ku	zakoupit	výrobky,	které	vyráběli	pří-
mo	naši	klienti.	Také	připravíme	malou	
výtvarnou	dílnu,	ve	které	si	každý	bude	
moci	vyrobit	malou	drobnost	a	někoho	
tím	potěšit.	 Jakou	aktivitu	budeme	mít	
připravenou,	neprozradíme	a	necháme	si	
to	jako	překvapení.	

Kromě	příprav	na	Prima	sezónu	jsme	
v	dubnu	využili	krásného	počasí	a	s	dět-
mi	vyrazili	ven	za	sportem	na	koloběžky,	
kola	a	skaty.	Děti	také	měly	přichystány	
další	části	soutěžní	hry	„Cesta	za	pokla-
dem“	a	jejich	úkolem	bylo	hledat	poklad	
podle	mapy.	Byla	jsem	příjemně	překva-
pená,	jak	rychle	se	zvládaly	orientovat	na	
mapě	a	najít	zakreslené	místo	ve	skuteč-
nosti.	

Přejeme	všem	krásné	jarní	dny!
Michaela Rázková, sociální pracovnice 

SASRD Archa, Dokořán, o.s.

V ARŠE 
JE NÁM PRIMA

Na	sváteční	čtvrtek	jsme	do	programu	
zařadili	hudební	 lahůdku	u	příležitosti	
nedožitých	70.	narozenin	jednoho	z	na-
šich	předních	písničkářů:	

	8. 5., 19.00 hod. – Večer písní Karla Kry-
la v podání Jardy Čížka.
A	protože	květen	je	v	Náchodě	ve	zname-
ní	Prima	sezóny,	s	radostí	jsme	se	letos	
zapojili	a	hostíme	v	Poklopu	tyto	Prima	
události:	

květnová
kultura   POKLOPUv

Žijeme	ve	složité	době,	přinášející	s	se-
bou	velké	množství	změn,	které	nás	ovliv-
ňují	v	každodenním	životě.	Do	situací,	kdy	
je	třeba	řešit	nějaký	problém,	se	tak	do-
stávají	jednotlivci	i	celé	rodiny.	Jsme	vy-
staveni	neustálému	stresu,	často	nevíme	
jakým	způsobem,	nebo	s	kterou	institucí	
či	úřadem	máme	svůj	problémy	řešit.	Na-
rážíme	na	nedostatek	potřebných	infor-
mací,	neznalost	svých	práv	i	povinností.	
Ale	dělat	mrtvého	brouka	se	přesto	ne-
vyplácí…

Orientovat	 se	 v	 současné	 legislativě	
není	jednoduché.	V	mnohém	vám	může-
me	poradit	v	Občanské	poradně	v	Nácho-
dě	(OP),	která	je	detašovaným	pracoviš-
těm	Občanského	poradenského	střediska	
o.p.s.	Hradec	Králové,	se	sídlem	Veverkova	
1343.	Jsme	nestátní	nezisková	organiza-
ce	(NNO),	poskytující	odborné	sociální	po-
radenství	za	účelem	uplatňování	ochrany	
práv	a	zájmů	osob,	které	pomoc	nezbyt-
ně	potřebují.

Komu pomáháme?
Poradenství	poskytujeme	bezplatně	li-

dem,	kteří	se	ocitli	v	tíživé	životní	a	soci-
ální	situaci	nebo	jim	taková	situace	hro-
zí.	Osobám,	které	si	nemohou	z	problémů	
pomoci	sami,	např.	z	důvodu	věku,	zdra-
votních	problémů,	pro	nedostatek	infor-
mací,	financí,	znalostí	nebo	potřebných	
dovedností.

Poradenství	 je	 poskytováno	 formou	
individuální	konzultace	v	prostorách	po-
radny,	ale	můžeme	vás	navštívit	v	rámci	
terénní	služby	třeba	u	vás	doma,	pokud	
by	 to	situace	klienta	vyžadovala,	např.	
pro	zdravotní	znevýhodnění	apod.	Stan-
dardem	poradenské	služby	je	zachování	
mlčenlivosti,	anonymity	a	nestrannosti	
v	jednání	s	klienty.	

A jakou problematiku pomáháme řešit? 
V	Občanské	poradně	poskytujeme	po-

radenství	v	18	oblastech	občanské	pro-
blematiky.	Nejčastěji	poskytujeme	pora-
denství	v	oblasti	rodiny	a	mezilidských	
vztahů:	vznik	a	rozvod	manželství,	roz-
dělení	majetku,	společné	jmění	manželů,	
úprava	poměrů	dítěte,	vyživovací	povin-

nost	k	dětem	a	jiným	osobám,	partner-
ské	vztahy	aj.	V	současnosti	je	nejpalčivěj-
ším	tématem	zadlužování	občanů.	Řešíme	
vymáhání	dluhů,	exekuce,	rodinný	rozpo-
čet,	smluvní	vztahy,	oddlužení	–	osobní	
bankrot,	insolvenční	problematiku.	Dále	
můžeme	poskytnout	pomoc	při	orienta-
ci	v	sociálním	systému	v	celém	spektru	
sociálních	dávek	vyplácených	prostřed-
nictvím	úřadu	práce,	správy	sociálního	
zabezpečení,	zdravotní	pojišťovny	apod.	
Na	občanskou	poradnu	se	můžete	také	ob-
rátit	s	otázkami	týkajícími	se	problema-
tiky	bydlení:	nájem,	pronájem,	trvalý	po-
byt,	výpověď,	kauce,	SVJ,	platby	za	služby,	
sousedské	 vztahy.	 Častým	 tématem	
na	konzultacích	jsou	také	pracovně-práv-
ní	vztahy	a	zaměstnanost:	pracovní	po-
měr,	 dohody	 o	 provedení	 práce,	 výpo-
věď,	vymáhání	mzdy,	odstupné,	pracovní	
úraz,	odpovědnost	za	škodu.	Dále	se	za-
býváme	problematikou	v	oblasti	práv	spo-
třebitelů:	reklamace	zakoupeného	zboží	
nebo	služeb,	odstoupení	od	smlouvy,	vy-
máhání	práv	spotřebitele,	obchod	po	in-
ternetu	aj.	Zabýváme	se	i	oblastí	trestního	
práva,	jako	je	domácí	násilí,	práva	poško-
zených,	apod.	Naše	Občanská	poradna	se	
zabývá	celou	řadou	dalších	oblastí,	kde	
našim	 klientům	 pomáháme	 získat	 po-
třebné	informace,	nebo	se	přímo	domoci	
svých	práv.	Pokud	hledáte	pomoc	při	ře-
šení	vašich	problémů	a	nevíte,	na	koho	se	
obrátit,	jsme	tady	pro	vás.	

Preferujeme	osobní	návštěvu	zájemců	
o	službu	na	základě	předchozí	domluvy	
konkrétního	termínu	konzultace	–	vede-
me	objednávkový	systém.	Občanskou	po-
radnu	Náchod	můžete	kontaktovat	na	tel:	
734	 370	 960,	 nebo	 se	 objednat	 osobně	
v	kanceláři	OP	na	adrese	Hálkova	432,	

Náchod.	 Konzultace	 poskytujeme	
ve	dnech	Po	a	Čt,	8.00–18.00	hodin	a	v	Út	
a	St,	8.00–15.00	hodin.	Můžete	nás	kon-
taktovat	 také	 e-mailem	na	 opnachod@
ops.cz.	Další	informace	najdete	na	www.
ops.cz

Za OP Náchod, Bc. Lada Bezděková

Občanská poradna Náchod – Jsme tu pro vás

	12., 13., 14. 5., 10.00–11.30 hod. bube-
nický workshop	(pod	vedením	p.	Stani-
slava	Víta)

	15. 5., 9.00–12.00 hod. fotodílna	(pod	
vedením	p.	Romana	Ungera)

	 16. 5., 14.00–15.30 hod. bubenický 
workshop	(pod	vedením	p.	St.	Víta)

	Ve čtvrtek 15. 5.	pak	bude	Poklop	fun-
govat	jako	„pojízdná čajovna“	a	v	odpo-
ledních	hodinách	se	představí	přímo	na	
Masarykově	náměstí.	Tímto	vás	srdečně	
zveme	k	příjemnému	posezení.

Michaela Pišlová, Alternativní čajový klub 
Poklop, Dokořán, o. s.

* * *
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CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ – Kostel sv. Vavřince
17.50–17.55		 Zvonění	zvonů
18.00–18.45		 Mše	svatá
18.50–19.15		 Vystoupení	rytmické	skupiny	od	sv.	Michaela
19.20–19.35		 Komentovaná	prohlídka	kostela
19.40–20.00		 Prohlídka	varhan,	informace	o	technických	
	 parametrech	varhan,	krátké	varhanní	vystoupení
20.15–20.30		 Komentovaná	prohlídka	kostela
21.15–21.30		 Závěrečná	děkovná	bohoslužba	a	zpěv	písní
18.45–21.00		 Prohlídka	zvonice	a	půdních	prostor
19.30	a	20.30		 Vystoupení	kouzelníka	ve	venkovních	
	 prostorách	vedle	sakristie
19.20–21.30		 Výstava	dějin	církevní	módy	v	prostorách	kostela

Českobratrská církev evangelická – Purkyňova ulice 535
18.00		 Vystoupení	pěveckého	sboru	Hron
19.00		 Promítání	dokumentárních	filmů	
	 o	evangelících	v	zahraničí
Šonov–areál kostela
18.00–20.00		 Hry	pro	děti	a	opékání	buřtů

Církev bratrská – Purkyňova 584
18.00–21.00		 Prohlídka	sboru

Církev československá husitská – Husův sbor
18.00–21.00		 Prohlídka	kostela

NOC KOSTELŮ v Náchodě
Již	tradičně	se	náchodské	křesťanské	církve	zapojují	do	mezi-
národní	akce	„Noc kostelů“,	která	se	uskuteční	v pátek 23. 5. 
2014.	Občané	našeho	města,	ale	i	ze	širokého	okolí,	budou	
mít	možnost	si	prohlédnout	otevřené	kostely	a	modlitebny		
a	seznámit	se	s	jejich	historií	a	mobiliářem.	Dále	bude	možné	
se	zúčastnit	programů	tak,	jak	je	jednotlivé	církve	připravily.
Pro	informaci	uvádíme	seznam	otevřených	kostelů	a	modli-
teben	včetně	programů.	Pořadatelé	Vás	srdečně	zvou	a	těší	
se	na	Vaši	účast.

Mistrovství České republiky
Kategorie žáci a Junior

 Mezinárodní soutěž mistrovské kategorie A 
Celostátní přebor kategorie C, pohárová soutěž 
kategorie děti, B a formace dívek ( DFJ a MDFS)

O POHÁR MĚSTA NÁCHODA
pod záštitou starosty města Jana Birke

Sobota 3. května 2014
Městské divadlo Dr. J. Čížka

Beránek Náchod
začátek 12.00 – finále 17.00 hodin

V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM V AKROBATICKÉM 
ROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLUROCK AND ROLLU

 

Během pořadu Nika Kuhnová a magické housle
mistryně ČR ve stepu Simona Simonová

Záznam závodů na ČT 4
pořadatel: Helena Brahová ve spolupráci s ČSAR 

a MAS Stolové hory

NÁCHOD S K Ý

CZCZCZCZCZ

NÁCHOD S K Ý

.CZ.CZ.CZ.CZ.CZ
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Prima Music Contest fest
 finále soutěžní přehlídky studentských kapel

pátek 16.5. 2014 od 18:00

Murphys bar Náchod - Plhov
UNICORN (crossover-rock)
SPITE INC.  (thrash metal)
MONOCHROME PUZZLE (alternative-rock)
VICTIMS OF PARENTS (rock)

o. p. s.

NÁCHODSKÁ
PRIM A SEZÓN A

vstupné: 100,- předprodej 120,- na místě
pro registrované účastníky NPS vstup zdarma
předprodej v IC na Masarykově náměstí (recepce hotelu Beránek)

speciální hosté:

DOCTOR VICTOR
(2. místo ve finále celosvětové prestižní soutěže 
The Global Battle Of the Bands 2014 v Thajsku)

IMODIUM

Prima MISH-MASH minifest

středa 14.5. 2014 od 19:00

Murphys bar Náchod - Plhov

MANČOS (gypsy-jazz / Praha)
ASFALTO (satiric underground HC / Náchod)
SUNDAY JAM (rock / Hronov & Náchod)
PES (indie-folk / Praha)

o. p. s.

NÁCHODSKÁ
PRIM A SEZÓN Avstupné: 80,- předpodej, 100,- na místě

pro registrované účastníky NPS vstup zdarma
předprodej v IC na Masarykově náměstí (recepce hotelu Beránek)

speciální host:

LAKE MALAWI
(zpěvák a frontman bývalých CHARLIE STRAIGHT 
se svojí novou bandou)

  KRÁL LEAR – Čtvrtek 1. května v 19.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Národního divadla v Londýně
Autor:	William	Shakesperare,	režie:	Sam	Mendes
Hra	zkoumající	podstatu	lidské	důstojnosti	a	přirozenosti,	vyprá-
ví	o	i	o	smyslu	lidské	existence	a	křehké	hranici	mezi	šílenstvím	
a	moudrostí	a	chaosem	a	řádem.	V	režii	Sama	Mendese	hrají:	
Simon	Russell	Beale,	Olivia	Vinall,	Adrian	Scarborough	a	další.
Přenos	v	anglickém	originále,	uváděný	s	doprovodnými	anglic-
kými	a	českými	titulky.	Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.

 POPELKA – Sobota 10. května v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
Hudba: Gioacchino	Rossini
Mezzosopranistka	Joyce	DiDonato	a	jejím	vyvoleným	princem	
se	stane	jeden	z	nejlepších	světových	tenoristů	Juan	Diego	Fló-
rez.	Za	dirigentský	pult	se	postaví	šéfdirigent	Met	Fabio	Luisi.
Nastudováno	v	italském	originále	a	uváděno	s	anglickými	a	čes-
kými	titulky.Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, 
ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 Středa 18. června v 19.30 hodin,	Satelitní přímý přenos z Berlína

KONCERT BERLÍNSKÉ FILHARMONIE
Dirigent: Sir	Simon	Rattle,	speciálním	hostem	koncertu	je	klavíri-
sta	Daniel	Barenboim.	V	programu	zazní	díla	Charles	Ivese	(Ne-
zodpovězená	otázka),	Richarda	Strausse	(Metamorfózy	–	studie	
pro	23	sólových	smyčcových	nástrojů)	a	Johanese	Brahmse	(Kla-
vírní	koncert	č.	1	d	moll).	Vstupné 250 Kč, zlevněné 230 Kč (studen-
ti, důchodci, ZTP).

to vše v kině Vesmír v Náchodě v měsíci KVĚTNU 2014
SVĚTOVÁ OPERA A DIVADLO Dne	 30.	 května	 1934	 ze-

mřel	 všeobecně	 váže-
ný,	 uznávaný	 a	 oblíbený	
JUDr. Josef Čížek.	Ačkoli	mu	
bylo	již	téměř	73	let,	byl	stále	
aktivní,	nezdolný	a	neúnav-
ný,	jeho	smrt	mnohé	zaskoči-
la.	Vždyť	přece	ještě	chystal	
oslavu	dvaceti	let	od	otevře-
ní	městského	divadla	a	ješ-
tě	v	březnu	studoval	roli	Jana	
Žižky.	 Pak	 ale	 přišla	 rych-
lá	a	krátká	nemoc	a	Náchod	
prožil	 nejslavnější	 pohřeb	
své	historie.	Za	účasti	20	000	
lidí	se	stal	ohromnou	národ-
ní	manifestací.	Nad	jeho	hro-
bem	se	vystřídalo	13	řečníků	
a	všichni	vydali	jednomysl-

né	svědectví	o	velkých	zásluhách	zemřelého	o	Náchod,	o	kraj	
i	o	celý	národ.	Vyšlo	mnoho	nekrologů	v	místním	i	celostátním	
tisku,	rodině	a	městu	došlo	nepřeberné	množství	kondolencí.	
Vše	bylo	zcela	spontánní	a	upřímné.	K	uctění	jeho	památky	roz-
hodla	městská	rada	přejmenovat	jednu	z	ulic	na	Novém	Světě	
na	třídu	Dr.	Josefa	Čížka	a	současně	nazvat	městské	divadlo	jeho	
jménem.	Pietních	a	vzpomínkových	aktů	bylo	mnoho	a	není	zde	
místo	je	vypisovat.	Alespoň	krátkou	rekapitulaci	jeho	náchod-
ského	působení.	

JUDr.	Josef	Čížek,	rodák	z	Kosic	u	Chlumce	nad	Cidlinou,	sice	
do	Náchoda	přišel	až	v	roce	1887,	ale	usadil	se	zde	natrvalo	
a	roku	1892	spojil	svůj	život	s	Marií,	rozenou	Maizlovou,	ze	staré	
náchodské	měšťanské	rodiny.	Působil	jako	advokát	a	současně	se	
aktivně	zapojil	do	činnosti	Sokola.	Od	počátku	se	účastnil	politic-
kého	života	–	byl	spoluzakladatelem	a	téměř	po	celou	dobu	své-
ho	veřejného	působení	předsedou	místní	organizace	mladočeské	
Národní	strany	svobodomyslné	(později	Národně	demokratické	
strany)	a	výrazně	se	v	době	Rakouska-Uherska	zasazoval	o	čes-
ké	národní	zájmy.	Podporoval	boj	za	jazykovou	rovnoprávnost	
a	českou	menšinu	v	pohraničí,	organizoval	kampaně	za	všeobec-
né	volební	právo.	V	duchu	těchto	názorů	provozoval	také	svou	
advokátní	praxi	a	vykonával	funkce	v	komunální	správě.	Nejpr-
ve	byl	zvolen	okresním	starostou	(1903–1906	a	1911–1919)	a	ná-
sledně	starostou	města	Náchoda	(1905–1919).	Za	jeho	starosten-
ství	došlo	ke	značnému	zvelebení	města	(elektrifi	kace,	regulace	
Metuje,	vydláždění	ulic	a	zřízení	kanalizace,	stavba	sokolovny,	
silnice	z	Náchoda	do	Nového	Hrádku	aj.)	a	hlavně	prosadil	a	in-
tenzivně	podporoval	stavbu	nového	městského	divadla	a	hotelu	
U	Beránka.	Z	jeho	balkonu	28.10.1918	slavnostně	oznámil	vznik	
samostatného	Československa.	Kromě	své	činnosti	v	Sokole	byl	
nadšeným	divadelním	ochotníkem,	výborným	zpěvákem,	mu-
zikantem,	turistou,	v	mnoha	spolcích	a	institucích	zastával	vý-
znamné	funkce.	Dá	se	říci,	že	po	celou	dobu	svého	náchodského	
působení	byl	duší	národního	a	společenského	života	ve	městě,	
oceněním	bylo	jeho	jmenování	čestným	občanem	v	roce	1912.	

Doktor	 Josef	Čížek,	charakterní,	vzácně	snášenlivý,	taktní	
a	svobodomyslný	muž,	prožil	v	Náchodě	47	let	a	ač	nebyl	Nácho-
ďanem	rodem,	byl	jím	svou	celoživotní	prací	a	srdcem.	Zaslouží	
si	i	dnes	náš	vděk	a	úctu.																																								 Lydia Baštecká

Před 80 lety 
zavládl v Náchodě smutek

GRAFIKA  |  TISK  |  grafické studio | tiskárna

PROSPEKTY | KALENDÁŘE | VIZITKY | SAMOLEPKY | PLAKÁTY
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Propozice�!!!
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RÝZMBURSKÝ
VOŘÍŠEK

Doprovodný program: 
Modeláři. 
Prodej kynologických potřeb.  

Podmínky účasti: 
Zúčastnit se může jakýkoliv pes, který nemá kupírované uši a při vstupu se prokáže potvrzením o platném očkování proti vzteklině, psince a parvoviróze 
(bude kontrolováno veterinární službou).
Startovné ani jiné poplatky se neplatí. Přihlášky na místě před akcí. Každý psí účastník dostane dárek. Vítězové hodnotné ceny.

Soutěž o titul „Rýzmburský voříšek“ a ostatní soutěže hodnotí porota ve složení:

Předseda poroty - Zdeněk Srstka - herec a kaskadér, Alena Srstková, Oldřich Prouza - kynologický odborník, Jan Přeučil - herec,
Eva Hrušková - herečka, Eliška Petráčková - vítěz loňského ročníku.  
Celý soutěžní den moderuje Romana Pacáková z Českého rozhlasu Hradec Králové za doprovodu country-beatové kapely EFEST.
Soutěž o titul „Miss pes“ hodnotí  přítomní diváci pomocí anketních lístků, které každý obdrží při vstupu
do areálu, soutěž probíhá do 14.00 hodin. 

Kvalitní občerstvení pro všechny zajistí Gastro Lucie v místě konání výstavy.   

VETERINÁRNÍ PŘEJÍMKA PSŮ OD 8.30 DO 10.00 HOD.

4.5.2014 od 10.00 hod.

v areálu nového 
kynologického 
cvičiště 
v obci Žernov 
- u Sokolovny TJ

aneb psí výstava
pro všechny

15.
ROČNÍK

Jan Přeučil a Eva Hrušková

MEDIÁLNÍ 
PARTNER

w w w. l o s e n i c k y. c z

Zdeněk Srstka a Alena Srstková

www.krmeni.cz Tesařství - HOVORKA

PROGRAM VÝSTAVY : 
10.00 zahájení výstavy - tanec se psem

10.10 - 12.00 předvedení vystavovaných psů divákům a porotě, 

 výběr finalistů

12.00 - 12.30 ukázka Agility (psí parkur) + tanec se psem 

 + ukázka obedience

12.30 - 12.45 autogramiáda

12.45 - 13.15 ukázka výcviku policejních psů / ukázka musherů

13.15 - 14.15 soutěže - dítě a pes, podobnost pána a psa, 

 nejkrásnější pár a skupina

14.00 - 14.30 FINÁLE - udělení titulu „Rýzmburský voříšek“, 
 první vicevoříšek a druhý vicevoříšek, 
 vyhlášení výsledků divácké ankety „Miss pes“ 

ŽERNOV 
obecní úřadSOKOLOVNA TJ ŽERNOV

Červený Kostelec  

Česká Skalice 

Staré  Bělidlo



květen 2014 19CYKLOBUSY

www.kladskepomezi.cz

MODRÁ LINKA

Náchod - Kudowa Zdrój - Karłów - Broumov

TA M ODKUD -  K A M ZPĚT

čas čas odjezd • zastávky • příjezd čas čas
8:15 12:15 Náchod, aut. st. 11:50 16:10

- - Náchod, Běloves, Ida - -
8:19 12:19 Náchod, CLO 11:46 16:06
8:20 12:20 Kudowa Zdrój, Slone, CLO 11:45 16:05

- - Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa - -
8:25 12:25 Kudowa Zdrój 11:40 16:00
8:38 12:38 Karlów, Bledne skaly 11:25 15:45
8:50 12:50 Karlów 11:10 15:35
9:15 13:10 Radków 10:50 15:20

( 13:13 Ratno Górne ( 15:17
( 13:16 Ratno Dolne ( 15:14
( 13:20 Wambierzyce ( 15:10
( * Scinawka Srednia, kino ( *
( ... Nowa Ruda, dw.a. ( ...
( ... Wlodowice ( ...

9:24 ... Tlumaczów, CLO 10:35 ...
9:25 ... Otovice, celnice 10:34 ...
9:35 ... Broumov, aut. st. 10:25 ...

* jede od 31. května do 28. září v sobotu, v neděli a ve svátky, 
v době letních prázdnin od 30. června do 29. srpna jede každý den

ČERVENÁ LINKA

Hradec Králové - Náchod - Adršpašsko - teplické skály - Pomezní Boudy

TA M ODKUD -  K A M ZPĚT

čas odjezd • zastávky • příjezd čas
7:15 Hradec Králové,Terminál HD …
7:35 Jaroměř, Na Špici …
7:40 Jaroměř, aut. st. …
7:55 Česká Skalice, nám. …
8:06 Náchod, Staré Město, rozc. …
8:10 Náchod, aut. st. 18:40
8:25 Velké Poříčí, pošta 18:30
8:30 Hronov, aut. st. 18:25
8:38 Bezděkov n. Met., Na Mýtě 18:18
8:45 Police n. Met., aut. st. 18:10
9:05 Teplice n. Met., nám. 17:50
9:10 Teplice n. Met., skály 17:45
9:20 Adršpach, skály 17:35
9:25 Adršpach, Horní Adršpach, žel. zast. 17:25
9:40 Chvaleč, kino 17:10

10:00 Trutnov, aut. nádr. 16:45
10:25 Svoboda n. Úpou, aut. st. 16:25
10:30 Horní Maršov, most 16:20
10:35 Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa 16:15

( Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám. 16:10
( Pec p. Sněžkou, aut. st. 16:05
( Pec p. Sněžkou,Velká Úpa, nám. 16:00

10:35 Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa 15:55
10:50 Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn 15:45
11:00 Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy 15:35

* jede od 31. května do 28. září v sobotu, v neděli a ve svátky, 
v době letních prázdnin od 30. června do 29. srpna jede každý den

Realizace projektu provozu cyklobusů 
je podpořena dotací Královéhradeckého kraje.

CYKLOBUSY
KLADSKÝM POMEZÍM • NA VÝLET BEZ AUTA

Nechte se dovézt společně s Vaším kolem 
do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí, 

Krkonoš a do polských Stolových hor.

Fo
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an

 Z
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iš
 ©

 2
01

4

Horní Malá Úpa

Pec pod 
Snežkou

Svoboda 
nad Úpou

Trutnov

HRADEC
KRÁLOVÉ

Náchod

Adršpach

Teplice 
nad Metují

Police 
nad Metuji

Hronov

Česká Skalice

Jaroměř

Broumov
Tlumaczów

Radków Wambierzyce

Karlów

Kudowa Zdrój

P O L S K O

Č E S K Á  
R E P U B L I K A

KLADSKEPOMEZI-inz_A4-cyklobusy.indd   1 08.04.14   9:23
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Upřesňující informace ke vzdělávacímu programu studij-
ních tříd pro školní rok 2014/2015

PODPORUJEME SOUDOBÉ TENDENCE VE VZDĚLÁVÁNÍ
Pro školní rok 2014/2015 nebudou organizovány přijímací 

zkoušky do studijních tříd pro 6. ročník.
Všichni	žáci,	kteří	se	přihlásí	ke	studiu	6.	ročníku	naší	zá-

kladní	školy	od	školního	roku	2014/2015,	budou	vzděláváni	po-
dle	vzdělávacího	programu	„ŠKOLA PRO ŽIVOT“	se zaměřením 
na rozvoj studijních dovedností,	který	spočívá	ve	speciálně	roz-
šířeném	učebním	plánu	a	zpracování	ročníkových	prací.	Jedná	se	
o	vzdělávací	nabídku,	kterou	se	snažíme	vytvářet	žákům	odpo-
vídající	prostor	a	podmínky	pro	jejich	učení	a	osobnostní	růst.	
Zpracováním	ročníkových	prací	žáci	nejen	rozvíjí	své	klíčové	
kompetence,	ale	také	jim	vzniká	prostor	pro	vlastní	vyjádření	
a	zažití	úspěchu.	Jedná	se	o	jeden	z	našich	tradičních	vzděláva-
cích	nástrojů,	kterým	připravujeme	žáky	na	budoucí	studium	
i	pracovní	uplatnění.	Věříme,	že	naši	žáci	mohou	dosahovat	vy-
sokých	výsledků,	budeme	je	podporovat	takovým	způsobem,	aby	
mohli	dosahovat	svého	maxima.

Důležité sdělení: 
Třídní kolektivy vyšších ročníků dokončí základní vzdělá-

vání v původním rozdělení.

Základní škola T. G. Masaryka v Náchodě
Bartoňova 1005, 547 01 Náchod

Pro školní rok 2014/2015 žákům budoucích 6. tříd dále na-
bízíme:

	školu,	která	vytváří	prostředí	umožňující	rozvoj	potenciálu	
každého	žáka	a	plnohodnotné	zapojení	všech	žáků	do	škol-
ního	života,

	školu,	která	usiluje	o	partnerství	s	žáky	i	rodiči,
	komplexní	vzdělávací	program	„ŠKOLA	PRO	ŽIVOT“,
	aktivní	zapojení	do	školního	žákovského	parlamentu.
Všechny zájemce o studium v budoucích 6. třídách srdeč-

ně zveme ve středu 14. května 2014 k prohlídce školy i mož-
nému přihlášení.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
	Přihlásit žáky je dále možné kdykoliv v průběhu školní-

ho roku. 
Formulář	potřebný	k	přestupu	je	k	dispozici	na	webových	

stránkách	školy:	http://www.zstgmnachod.cz/	–	v	sekci	Formulá-
ře	a	žádosti	ke	stažení,	nebo	v	kanceláři	školy.

Další	informace	můžete	získat	na	telefonním	čísle	491	428	345,	
či	na	e-mailových	adresách: reditel@zstgmnachod.cz, zastupce2@
zstgmnachod.cz.

Pěstitelské práce – naše sadba
Na	ZŠ	TGM	žáci	při	hodinách	pěstitelských	prací	opět	vypěs-

tovali	ze	semínek	nádherné	sazenice	květin	a	zeleniny.	Že	byla	
práce	žáků	úspěšná,	si	můžete	sami	přijít	prohlédnout	a	rostlin-
ky	i	zakoupit	každý	čtvrtek	od	15.15	do	16.00	hodin.	

Rádi	bychom	poděkovali	Zahradnictví	Kašpar	za	poskytnutí	
bezplatné	sadby	do	našeho	školního	skleníku.	Díky	tomuto	daru	
mohou	žáci	využít	své	znalosti	v	praxi.

Za učitele ZŠ TGM Marcela Klemmová

Výstava – „IQ park v Městské knihovně“
Většina	žáků	1.	stupně	ZŠ	TGM	navštívila	v	měsíci	březnu	

Městskou	knihovnu	v	Náchodě.
Tentokrát	nebyly	předmětem	našeho	zájmu	knížky,	ale	výsta-

va	„IQ	park“.	Nejdříve	nám	dalo	zabrat,	než	jsme	všechny	zkouš-
ky	pochopili,	ale	pak	jsme	si	u	nich	užili	moc	zábavy	a	bavilo	nás	
to.	Děkujeme	tímto	knihovně	v	Náchodě	za	netradiční	výstavu.

 Žáci 1. A

Výstavu navštívili i žáci 2. stupně
Vyzkoušeli	jsme	si	všechny	exponáty	a	IQ	testy.	Největší	ra-

dost	jsme	měli	z	toho,	že	se	nám	podařilo	dostat	„ježka	z	klece	
ven“.	Společně	jsme	složili	hlavolam,	který	se	jmenoval	„Téčka.“

Také	jsme	bojovali	se	skládáním	tří	kruhů	a	procvičili	si	rych-
lost	svého	postřehu.	Někteří	z	nás	bojovali	se	svojí	trpělivostí.	
Moc	se	nám	to	líbilo	a	těšíme	se	na	nějakou	poučnou	a	zábavnou	
výstavu	v	náchodské	knihovně.																																									Žáci 7. A

Žáci ZŠ T. G. MASARYKA A NICHOLAS WINTON
Ve	středu	26.	března	navštívilo	několik	tříd	z	druhého	stupně	

naší	školy	náchodské	kino,	kde	nám	promítali	hraný	dokument	
Nicholas	Winton	–	Síla	lidskosti.	Děj	nás	do	sebe	vtáhl	a	nene-
chal,	aby	se	naše	pozornost	zatoulala	někam	jinam.	Celou	hodi-
nu	jsme	seděli	a	dívali	se,	jak	pan	Winton	shromažďuje	nejen	ži-
dovské	děti	a	snaží	se	je	dostat	do	relativního	bezpečí	v	Anglii.	
Neumím	si	představit,	že	bych	musela	odjet	na	neznámé	mís-
to	k	neznámým	lidem	a	nechat	tu	svou	rodinu	s	myšlenkou,	že	
už	je	nejspíš	nikdy	neuvidím.	Několika	lidem	vhrkly	slzy	do	očí,	
když	viděli,	že	Nicholas	Winton	zachránil	669	dětí	a	chová	se,	
jako	by	to	byla	naprostá	samozřejmost.	Letos	oslaví	své	105.	na-
rozeniny	a	my	mu	tímto	blahopřejeme.	To,	že	se	dokument	lí-
bil,	jsme	si	mohli	ověřit	hned	po	promítání,	jelikož	nás	vyzvali,	

abychom	rozsvítili	obrazovky	svých	mobilních	telefonů	a	namí-
řili	je	na	plátno,	pokud	se	nám	to,	co	jsme	viděli,	líbilo.	Desít-
ky	mobilů	se	najednou	rozsvítily	a	ozářily	nás	pramínkem	svět-
la.	Pro	pána,	který	tam	s	námi	byl	a	který	se	účastnil	natáčení,	
to	musel	být	příjemný	pocit.														Adéla Nováková, žákyně 8.B 

Jarní výtvarné tvoření se seniory
Letošní	mírná	zima	nám	konečně	zamávala	na	rozloučenou	

a	jarní	teploty	podpořené	slunečními	paprsky	začaly	většinu	
z	nás	ladit	do	veselé	nálady.	Abychom	se	však	do	dalšího	roč-
ního	období	vyladili	ještě	lépe,	žáci	třídy	3.	A	ZŠ	T.	G.	Masaryka	
vyrazili	v	úterý	1.	4.	2014	se	svojí	paní	učitelkou	do	Domova	dů-
chodců	v	Náchodě	na	jarní	výtvarné	dílny.

Bezprostřednost	žáků,	kteří	se	bez	ostychu	usadili	k	pracov-
ním	stolům	mezi	jednotlivé	babičky,	mile	překvapila	a	práce	
na	společném	díle	mohla	ihned	začít.	Na	pořadu	dne	byla	tvor-
ba	velikonočních	přáníček.	

Nejen,	že	se	dílo	podařilo,	ale	i	atmosféra	byla	vskutku	pro-
sluněná	vzájemnou	spoluprací	dětí	a	seniorů	a	bylo	na	první	po-
hled	patrné,	že	si	obě	strany	společné	tvoření	užily.

Tímto	ještě	jednou	děkujeme	všem	babičkám	za	jejich	milou	
společnost,	dále	pak	patří	velké	díky	za	perfektní	organizaci	
a	přípravu	jarních	dílen	sociální	pracovnici	DD	paní	Demjano-
vičové	a	samozřejmě	i	všem	ostatním,	kteří	se	na	realizaci	dílen	
podíleli.	Těšíme	se	na	další	setkání.					I. Maršíková, třídní učitelka

Odpoledne na záchrance
Byl	krásný	slunečný	den	a	tak	jsme	s	celou	naší	školní	druži-

nou	vyrazili	na	exkurzi	na	Záchrannou	službu	v	Náchodě.	Ale	co	
to?	Nikde	žádná	sanitka!	No	uvidíme.	Přivítala	nás	Mgr.	Vajsaro-
vá	a	jeden	ze	záchranářů	nám	vyjel	z	garáže	se	záchranným	vo-
zidlem	pro	lékaře.	Vyndal	z	něho	různé	kufry	a	batohy	a	vysvět-
lil	nám,	na	co	se	používají,	a	my	jsme	si	mohli	prohlédnout,	co	
vše	v	lékařské	záchrance	musí	být.	No	vida,	máme	štěstí,	přece	
jen	se	jedna	velká	sanitka	vrátila.	A	tak	jsme	jeden	za	druhým	
prošli	sanitkou	a	pořádně	si	ji	prohlédli.	Potom	jsme	obhlédli	le-
hátko	ze	sanitky	a	dokonce	jsme	si	na	něj	mohli	i	lehnout	a	ne-
chat	se	napojit	na	některé	přístroje.	Další	zajímavost	bylo	měk-
ké	lehátko,	které	pomocí	pístu	postupně	ztvrdne	a	zafixuje	tak	
tělo	zraněného	pacienta,	i	to	jsme	si	vyzkoušeli	na	vlastní	kůži.	
Všem	ze	Záchranné	služby	v	Náchodě	moc	děkujeme.

Žáci a vychovatelky ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě
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Středa	16.	dubna	2014	byla	pro	Náchod	ve	znamení	návštěvy	
prezidenta	republiky.	Prezident	se	nejprve	od	17.15	hodin	setkal	
na	Masarykově	náměstí	s	občany	Náchoda.	Jeho	kroky	dále	ved-
ly	do	obřadní	síně	náchodské	radnice,	kde	se	setkal	s	předsta-
viteli	města.	V	obřadní	síni	se	také	podepsal	do	pamětní	knihy	
a	dekoroval	městský	prapor	prezidentskou	stuhou.	Starosta	pře-

Prezident republiky Miloš Zeman v Náchodě
dal	prezidentovi	obraz	Náchoda	od	místního	malíře	a	grafika	Mi-
chala	Burgeta	a	dárkový	koš	a	korbel	z	náchodského	pivovaru.

Svou	návštěvu	Náchoda	zakončil	prezident	večeří	s	poslanci	
a	senátory	zvolenými	za	Královéhradecký	kraj	v	restauraci	ho-
telu	U	Beránka.
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Od	zahájení	projektu	v	lednu	roku	2013	uplynulo	již	15	měsí-
ců,	a	proto	bychom	se	s	Vámi	chtěli	podělit	o	dosavadní	výsled-
ky	a	přiblížit	Vám	průběh	prací	na	projektu.	

Práce	s	klienty	začala	v	měsíci	únoru	2013.	K	dnešnímu	dni	
bylo	zařazeno	34	zájemců,	kteří	o	službu	projevili	zájem.	Jde	
o	17	žen	a	17	mužů.	Se	zájemci	o	službu	Podporovaného	za-
městnávání,	kteří	získali	kontakty	z	webových	stránek	Aspek-
tu	(www.aspektos.cz)	nebo	ze	stránek	www.bezprace.eu,	které	
provozujeme,	probíhaly	informativní	setkání,	emailová	kore-
spondence	a	telefonická	konverzace.	Probíhalo	rovněž	informo-
vání	formou	letáků	s	informací	o	projektu	a	nabídkou	zapojení	
do	projektu.	Osvěta	o	službách	pro	osoby	se	zdravotním	posti-
žením	je	důležitá	vzhledem	ke	zkušenostem	s	cílovou	skupinou	
a	zaměstnavateli	v	regionu,	z	nichž	vyplývá,	že	povědomí	za-
městnavatelů	o	zaměstnávání	OZP	je	hlavně	o	zaměstnavatelích	
s	více	než	50	%	OZP	a	s	tím	spojenými	příspěvky.	Stále	bohužel	
zjišťujeme,	že	povědomí	samotných	OZP	o	možnostech	uplatně-
ní	na	otevřeném	trhu	práce	je	zkreslené	a	nedostatečné.	

Se	stávajícími	klienty	probíhá	intenzivní	spolupráce	formou	
individuálního	poradenství	 i	skupinových	schůzek.	Pracovní	
konzultanti/ky	k	práci	s	klienty	přistupují	v	souladu	s	Metodikou	
podporovaného	zaměstnávání	a	zároveň	se	pod	vedením	super-
vizora	práce	s	klienty	a	předsedkyně	organizace	snaží	uplatňo-
vat	nové	přístupy	v	poradenství,	hlavně	sociodynamický	přístup	
Vance	Peavyho	a	strategie	Trona	Inglara.

Zpráva o průběhu projektu 
Komplexní podpora integrace na trh práce pro OZP 
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU PROJEKTU  
KOMPLEXNÍ PODPORA INTEGRACE NA TRH PRÁCE PRO OZP 

 
Od zahájení projektu v lednu roku 2013 uplynulo již 15 měsíců, a proto bychom se 

s Vámi chtěli podělit o dosavadní výsledky a přiblížit Vám průběh prací na projektu.  
 
Práce s klienty začala v měsíci únoru 2013. K dnešnímu dni bylo zařazeno 34 

zájemců, kteří o službu projevili zájem. Jde o 17 žen a 17 mužů. Se zájemci o službu 
Podporovaného zaměstnávání, kteří získali kontakty z webových stránek Aspektu 
(www.aspektos.cz) nebo ze stránek www.bezprace.eu, které provozujeme, probíhaly 
informativní setkání, emailová korespondence a telefonická konverzace. Probíhalo rovněž 
informování formou letáků s informací o projektu a nabídkou zapojení do projektu. Osvěta o 
službách pro osoby se zdravotním postižením je důležitá vzhledem ke zkušenostem s cílovou 
skupinou a zaměstnavateli v regionu, z nichž vyplývá, že povědomí zaměstnavatelů o 
zaměstnávání OZP je hlavně o zaměstnavatelích s více než 50% OZP a s tím spojenými 
příspěvky. Stále bohužel zjišťujeme, že povědomí samotných OZP o možnostech uplatnění na 
otevřeném trhu práce je zkreslené a nedostatečné.  

Se stávajícími klienty probíhá intenzivní spolupráce formou individuálního poradenství 
i skupinových schůzek.  Pracovní konzultanti/ky k práci s klienty přistupují v souladu s 
Metodikou podporovaného zaměstnávání a zároveň se pod vedením supervizora práce 
s klienty a předsedkyně organizace snaží uplatňovat nové přístupy v poradenství, hlavně 
sociodynamický přístup Vance Peavyho a strategie Trona Inglara. 

Klienti využívají doplňkových aktivit k poradenství – psychologického či 
sociálněprávního poradenství, kurzu finanční gramotnosti, účastnit se mohou v rámci 
skupinových aktivit i tzv. klubů práce či si formou exkurze u zaměstnavatele ujasnit svou 
představu o možné práci. Velký ohlas a spokojenost jsme zaznamenali u klientů, kteří se 
účastní kurzu finanční gramotnosti. I přes počáteční nezájem o finanční gramotnost ze strany 
uživatelů služby jsou nyní z vědomostí nabytých při pravidelném setkávání s lektorkou 
finanční gramotnosti spokojeni.  

Klienti využívají přímou podporu – cestovné. Díky úhradě jízdného klientům nevznikají 
náklady spojené s účastí v projektu, což je v mnoha případech s ohledem na tíživou finanční 
situaci důležité. Dále klient využil i možnosti úhrady poplatku za vstupní lékařskou prohlídku 
před nástupem do zaměstnání či úhradu spojenou s vystavením zdravotního průkazu pro 
pracovníky v potravinářství. 

Při pravidelném setkávání získávají účastníci projektu široké znalosti např. - jak a kde 
hledat práci na internetu, jak správně zpracovat životopis a napsat motivační dopis, 
připravují se na jednání se zaměstnavatelem, řeší možné podmínky pracovněprávních vztahů. 
Díky tomu dochází k posílení dovedností orientace a hledání zaměstnání na otevřeném trhu 
práce. 6 klientů získalo pracovní uplatnění a zlepšilo si tak svou pracovní situaci. 

Pro informace se můžete obracet na manažerku projektu, paní Evu Stárovou, email: 
eva.starova@aspektos.cz. Pokud máte zájem o účast v projektu, kontaktujte přímo 
supervizora práce s klienty, pana Michala Pejskara, email: michal.pejskar@aspektos.cz, nebo 
telefon 774 120 712. 

 
Za Aspekt Eva Stárová, manažerka projektu. 

 

Klienti	využívají	doplňkových	aktivit	k	poradenství	–	psycho-
logického	či	sociálněprávního	poradenství,	kurzu	finanční	gra-
motnosti,	účastnit	se	mohou	v	rámci	skupinových	aktivit	i	tzv.	
klubů	práce	či	si	formou	exkurze	u	zaměstnavatele	ujasnit	svou	
představu	o	možné	práci.	Velký	ohlas	a	spokojenost	jsme	zazna-
menali	u	klientů,	kteří	se	účastní	kurzu	finanční	gramotnosti.	
I	přes	počáteční	nezájem	o	finanční	gramotnost	ze	strany	uživa-
telů	služby	jsou	nyní	z	vědomostí	nabytých	při	pravidelném	se-
tkávání	s	lektorkou	finanční	gramotnosti	spokojeni.	

Klienti	využívají	přímou	podporu	–	cestovné.	Díky	úhradě	
jízdného	klientům	nevznikají	náklady	spojené	s	účastí	v	pro-
jektu,	což	je	v	mnoha	případech	s	ohledem	na	tíživou	finanční	
situaci	důležité.	Dále	klient	využil	i	možnosti	úhrady	poplatku	
za	vstupní	lékařskou	prohlídku	před	nástupem	do	zaměstnání	
či	úhradu	spojenou	s	vystavením	zdravotního	průkazu	pro	pra-
covníky	v	potravinářství.

Při	pravidelném	setkávání	získávají	účastníci	projektu	široké	
znalosti	např.	–	jak	a	kde	hledat	práci	na	internetu,	jak	správ-
ně	zpracovat	životopis	a	napsat	motivační	dopis,	připravují	se	
na	jednání	se	zaměstnavatelem,	řeší	možné	podmínky	pracovně-
právních	vztahů.	Díky	tomu	dochází	k	posílení	dovedností	orien-
tace	a	hledání	zaměstnání	na	otevřeném	trhu	práce.	Šest	klientů	
získalo	pracovní	uplatnění	a	zlepšilo	si	tak	svou	pracovní	situaci.

Pro	informace	se	můžete	obracet	na	manažerku	projektu,	paní	
Evu	Stárovou,	email:	eva.starova@aspektos.cz.	Pokud	máte	zá-
jem	o	účast	v	projektu,	kontaktujte	přímo	supervizora	práce	
s	klienty,	pana	Michala	Pejskara,	email:	michal.pejskar@aspek-
tos.cz,	nebo	telefon	774	120	712.

Za Aspekt Eva Stárová, manažerka projektu.
Aspekt, Hrašeho 15, 547 01 Náchod, www.aspektos.cz
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skupinových aktivit i tzv. klubů práce či si formou exkurze u zaměstnavatele ujasnit svou 
představu o možné práci. Velký ohlas a spokojenost jsme zaznamenali u klientů, kteří se 
účastní kurzu finanční gramotnosti. I přes počáteční nezájem o finanční gramotnost ze strany 
uživatelů služby jsou nyní z vědomostí nabytých při pravidelném setkávání s lektorkou 
finanční gramotnosti spokojeni.  

Klienti využívají přímou podporu – cestovné. Díky úhradě jízdného klientům nevznikají 
náklady spojené s účastí v projektu, což je v mnoha případech s ohledem na tíživou finanční 
situaci důležité. Dále klient využil i možnosti úhrady poplatku za vstupní lékařskou prohlídku 
před nástupem do zaměstnání či úhradu spojenou s vystavením zdravotního průkazu pro 
pracovníky v potravinářství. 

Při pravidelném setkávání získávají účastníci projektu široké znalosti např. - jak a kde 
hledat práci na internetu, jak správně zpracovat životopis a napsat motivační dopis, 
připravují se na jednání se zaměstnavatelem, řeší možné podmínky pracovněprávních vztahů. 
Díky tomu dochází k posílení dovedností orientace a hledání zaměstnání na otevřeném trhu 
práce. 6 klientů získalo pracovní uplatnění a zlepšilo si tak svou pracovní situaci. 

Pro informace se můžete obracet na manažerku projektu, paní Evu Stárovou, email: 
eva.starova@aspektos.cz. Pokud máte zájem o účast v projektu, kontaktujte přímo 
supervizora práce s klienty, pana Michala Pejskara, email: michal.pejskar@aspektos.cz, nebo 
telefon 774 120 712. 

 
Za Aspekt Eva Stárová, manažerka projektu. 

 

Chovatelé	v	Náchodě	neporuší	vžitou	tradici	jarní	výstavy	
ani	letos.	Ve	dnech	10.	a	11.	května	bude	v	areálu	U	Cihelny	
v	Náchodě	Starém	Městě	živo.

Návštěvníci	se	mohou	těšit	na	pestrou	podívanou.	Chova-
telé	králíků	okresu	Náchod	budou	soutěžit	o	nejlepší	expozici	
vybraných	kolekcí,	letos	to	bude	již	49.	ročník.	Loňskou	sou-
těž	vyhráli	chovatelé	organizace	Výrov	z	Nového	Města	n.	M.	

Za	zhlédnutí	stojí	i	expozice	drůbeže	tradičních	plemen,	
ale	i	zajímavých	zakrslých	a	málo	známých	bojových	plemen!	
Na	výstavě	nebudou	chybět	ani	holubi	a	chovatelé	okrasného	
ptactva	nabídnou	řadu	exotů	k	prodeji.

Ve	spolupráci	s	náchodským	„Déčkem“	nabídneme	návštěv-
níkům	zajímavou	podívanou	na	různá	plemena	morčat,	křeč-
ků,	myší	a	dalších	drobných	hlodavců.	Uvidíte	i	hady	a	další	
překvapení	nejsou	vyloučena.

Významnou	součástí	výstavy	bude	v	neděli	11.	5.	přehlídka	
společenských	plemen	psů	–	„Náchodské	psí	korzo“,	spojená	
s	ukázkou	psího	parkuru	–	agility.	Přihlášky	a	zápis	psů	v	ne-
děli	od	8.30	hodin.	Vedle	psů	oceněných	na	kynologických	vý-
stavách	s	průkazy	a	rodokmeny	jsou	vítáni	a	uplatní	se	i	začí-
nající	chovatelé	a	nová	plemena,	i	bez	průkazu	CM.

Občerstvení	pro	diváky	bude	zajištěno,	na	výstavě	si	bu-
dou	moci	zakoupit	chovná	zvířata,	kuřice,	chovatelské	potře-
by,	květiny	a	sadbu.

Chovatelé	připravili	ukázky	kvalitních	zvířat,	 svědčí	 to	
o	dobré	úrovni	chovatelství	v	našem	regionu.	Přijďte	se	o	tom	
přesvědčit,	těšíme	se	na	vaši	návštěvu.																						

 Výstavní výbor

Náchodští chovatelé 
zvou na výstavu
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Vážení voliči,
volby do Evropského parlamentu se budou na území České 
republiky konat ve dnech 23. května a 24. května 2014. Dne 
23. května (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a dne 24. května (sobota) se bude hlasovat od 8.00 ho-
din do 14.00 hodin.

V	souvislosti	s	nadcházejícími	volbami	do	Evropského	parla-
mentu	si	Vás	dovolujeme	upozornit	na	některé	změny,	které	na-
staly	s	novelou	zákona	č.	491/2001	Sb.	Zákon	o	volbách	do	zastu-
pitelstev	obcí	a	o	změně	některých	zákonů,	ve	znění	pozdějších	
předpisů,	kdy	byla	obcím	nově	zavedena	povinnost	vést	voleb-
ní	okrsky,	jako	účelové	uzemní	prvky.	Před	novelou	byly	voleb-
ní	okrsky	v	Náchodě	sice	vymezeny	adresami,	ale	v	některých	
případech	netvořily	souvislé	územní	celky	a	tedy	nebyly	územ-
ně	skladebné.	Pro	splnění	výše	uvedených	podmínek	bylo	nut-
né	provést	u	některých	objektů	změnu	v	přiřazení	do	správné-
ho	volebního	okrsku.

Proto žádáme všechny voliče, aby této skutečnosti věnova-
li zvýšenou pozornost a zkontrolovali si, zda volí ve stejné vo-
lební místnosti jako doposud, nebo zda v jejich případě nedo-
šlo k přesunutí jejich adresního místa (místo trvalého pobytu) 
do jiného volebního okrsku. Tuto informaci Městský úřad zve-
řejní ve Volebním oznámení na svých www.stránkách a na vý-
lepových plochách města nejpozději dne 8. května 2014.

Dále upozorňujeme voliče, že také došlo ke změně volební 
místnosti, a to pro volební okrsek č. 2. Voliči, kteří doposud 
volili ve volební místnosti, která byla umístěna na Veterinár-
ní správě, budou nyní nově volit ve volební místnosti v Hote-
lu Jindřich, Českoskalická 90.

Veškeré podrobnosti k průběhu voleb a ke způsobu hlasová-
ní včetně žádosti o voličský průkaz, najdete na internetových 
stránkách Města Náchod v odkazu – Volby do EP.

Zde vybíráme jen to nejdůležitější:
Občan	České	republiky	má	právo	hlasovat	ve	volbách	do	Evrop-
ského	parlamentu	za	předpokladu,	že:
–	nejpozději	druhý	den	voleb	dosáhl	věku	18	let
–	nevznikla	u	něj	překážka	ve	výkonu	volebního	práva	a
–	je	zapsán	v	seznamu	voličů	pro	volby	do	Evropského	parlamen-
tu,	případně	hlasuje	na	voličský	průkaz	(viz	níže).

Překážkou	ve	výkonu	volebního	práva,	pro	kterou	nelze	hla-
sovat,	je	zákonem	stanovené	omezení	osobní	svobody	z	důvo-
du	ochrany	zdraví	lidu	nebo	omezení	způsobilosti	k	právním	
úkonům

Volič	hlasuje	ve	volební	místnosti	na	území	obce,	u	jejíhož	
obecního	úřadu	je	zapsán	v	seznamu	voličů	pro	volby	do	Evrop-
ského	parlamentu.	Bylo-li	zřízeno	na	území	obce	více	volebních	
okrsků,	hlasuje	volič	ve	volební	místnosti	v	tom	volebním	okrs-
ku,	kam	podle	místa	svého	bydliště	patří.

Volič	dále	může	hlasovat	v	jakékoli	volební	místnosti	na	úze-
mí	České	republiky,	pokud	hlasuje	na	voličský	průkaz.	Voličský	
průkaz	vydá	obecní	úřad	voliči,	který	je	u	tohoto	úřadu	zapsán	
v	seznamu	voličů	pro	volby	do	EP,	a	nebude	moci	volit	ve	voleb-
ním	okrsku,	kam	podle	svého	bydliště	patří.	Požádat	o	voličský	
průkaz	lze	ode	dne	vyhlášení	voleb,	tedy	již	nyní,	a	to	písem-
ným	podáním	opatřeným	ověřeným	podpisem	voliče	nejpozdě-
ji	do	8.	května	2014.	

I	v	tento	poslední	den	lhůty	pro	podání	žádosti	o	voličský	prů-
kaz	(8.	5.	2014)	je	zajištěna	služba	od	8	do	16	hodin	na	pracoviš-
ti	odboru	správního,	úseku	evidence	obyvatel	–	pracoviště	Něm-
cové	čp.	2020	(vedle	polikliniky).

Vzor	žádosti	je	zveřejněn	na	internetových	stránkách	Měs-
ta	Náchod.

V	případě	jakýchkoli	dotazů	se	můžete	obrátit	na	pracovníky	
Městského	úřadu	v	Náchodě.

Oddělení	evidence	obyvatel,	tel.	491	405	161
Vedoucí	správního	odboru,	tel.	491	405	224

Bc. Hana Horáková, Vedoucí správního odboru

Volby do Evropského parlamentu

Sundání makovice 
z věže náchodského zámku

Na státním zámku Náchod odstarto-
vala generální oprava hlavní věže slav-
nostním sundáním makovice.

V	úterý	22.	4.	došlo	za	přítomnosti	ře-
ditele	Národního	památkového	ústavu,	
územní	památkové	správy	na	Sychrově	
PhDr.	Miloše	Kadlece,	kastelána	SZ	Ná-
chod	Jiřího	Růžičky,	starosty	města	Ná-
choda	Jana	Birke	a	dalších	hostů	k	slav-

nostnímu	sundání	makovice	z	hlavní	věže	
státního	zámku	Náchod.

Součástí	slavnostního	aktu	bylo	také	
otevření	archivní	schránky,	která	obsa-
hovala	věrné	kopie	původních	pamětních	
listů	z	roků	1721	a	1799,	opis	pamětního	
listu	o	výměně	oplechování	hlavní	věže	
z	roku	1950,	dále	fotografie	z	doby	oprav	
v	 roce	 1950,	 fotografie	 města	 Nácho-
da	a	běžné	kovové	mince.	Tyto	archivá-
lie	budou	po	prozkoumání	ve	spolupráci	
se	Státním	okresním	archivem	v	Nácho-
dě	 a	 ÚPS	 Sychrov	 posléze	 do	 schránky	
opět	navráceny	ke	konci	června.	Origi-
nály	těchto	archiválií	byly	ze	schránky	
vyjmuty	v	roce	1950	a	jsou	nyní	uloženy	
ve	Státním	okresním	archivu	v	Náchodě.	

V	nejbližší	době	bude	provedena	nej-
složitější	část	oprav	a	to	statické	zajištění	
krovu	báně	včetně	výměny	již	nezachra-
nitelných	dřevěných	prvků	konstrukce.	
Následně	dojde	k	 zahájení	 zednických,	
klempířských	a	restaurátorských	oprav.	
Dokončení	 opravy	 věže	 je	 plánováno	
na	přelomu	měsíce	srpna	a	září.
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Sokol	v	Náchodě	letos	oslaví	145	let	od	svého	založení	slav-
nostní	akademií	v neděli 18. května od 15 hodin v sokolovně 
v Náchodě.	Divákům	se	představí	se	svými	vystoupeními	hlav-
ně	dětské	oddíly,	nebudou	ale	chybět	ani	ženy	s	ukázkou	skladby	
s	trekingovou	holí	na	písně	Waldemara	Matušky	a	muži	se	svou	
sletovou	skladbou	„Chlapáci	III“.	Tradiční	jsou	již	ukázky	z	čin-
nosti	úspěšného	oddílu	sportovní	gymnastiky.	Obecenstvo	jistě	
pobaví	scénka	nazvaná:	„Léčivá	moc	hudby“.	Náchodskou	veřej-
nost	srdečně	zve	k	návštěvě	této	akademie	výbor	TJ	Sokol	Náchod.

POZVÁNKA 
NA AKADEMII 18. května 2014

V	pondělí	7.	dubna	2014	se	v	obřadní	síni	náchodské	radni-
ce	uskutečnilo	slavnostní	vyhlášení	výsledků	Ligy	neregistro-
vaných	hokejistů	„O	putovní	pohár	města	Náchoda“	v	sezóně	
2013/2014,	kterou	pořádalo	Město	Náchod	a	HC	Náchod	na	Zim-
ním	stadionu	v	Náchodě.	Do	ligy	se	v	této	sezóně	přihlásilo	cel-
kem	sedm	družstev,	tedy169	hráčů.	Hrálo	se	tzv.	tříkolově,	hráči	
odehráli	od	října	2013	do	března	2014	celkem	63	zápasů.	Vstře-
leno	bylo	704	branek,	mezi	družstva	bylo	rozděleno	189	bodů.	
Dále	za	celou	sezónu	byly	tři	zápasy	nerozhodně,	kde	rozhod-
ly	samostatné	nájezdy.	Ceny	hráčům	předal	starosta	města	Ná-
choda	Jan	Birke.	

„Již mnohokrát jsem přiznal, že hokej je pro mě srdeční záležitos-
tí, a proto jsem rád, že si své místo na slunci našla v Náchodě i liga 
neregistrovaných hokejistů, na jejíž organizaci se má možnost po-
dílet i město Náchod. Přeji nejen vítězům, ale všem účastníkům pře-
devším pevné zdraví a chuť a sílu, která jim dovolí zúčastnit se i dal-
šího ročníku.“

Konečné pořadí Ligy neregistrovaných hokejistů Náchod 
2013/2014:

1.	HC	–	UFO	–	GT
2.	G	STAR
3.	HC	VLCI
4.	HC	Nahořany
5.	SKP	Náchod
6.	ELEKTRO	IN
7.	HC	ALIGATORS
Informace na připravovaný 3. ročník naleznete v tomto zpravo-

daji.

Liga neregistrovaných hokejistů 
dospěla do finále

Náchodsko	má	 internetového	průvodce	cyklotrasami	„Ná-
chodsko	na	kole“.	Průvodce	prezentuje	cykloturistické	trasy	a	tu-
risticky	atraktivní	místa	v	jejich	okolí.	Jeho	součástí	jsou	rovněž	
fotografie,	mapy,	zajímavé	odkazy,	informace	o	Náchodsku,	se-
znam	informačních	center,	cykloservisů,	cyklistických	akcí,	mu-
zeí	a	galerií	v	tomto	regionu.	Zvolené	trasy	by	měly	vést	k	uce-
lenému	poznání	turistického	regionu	Kladské	pomezí.	Všechny	
trasy	jsou	střední	náročnosti,	jsou	vhodné	pro	běžné	cyklotu-
risty,	které	provedou	přírodou,	mimo	nebezpečnou	automobi-
lovou	dopravu.	Podle	průvodce	lze	naplánovat	výlet	nebo	dovo-
lenou	na	kole.

Projekt	„Náchodsko	na	kole“	vznikl	v	rámci	bakalářské	prá-
ce	pod	názvem	„Moderní	formy	komunikace	v	prezentaci	na-
bídky	cykloturistických	tras	na	Náchodsku“.	Autorkou	interne-
tového	průvodce	je	Markéta	Drahorádová,	studentka	Univerzity	
Hradec	Králové.	Fotografie	poskytli	–	Karel	Huneš,	Tomáš	Kop-
řiva	a	Martin	Pleyer.	„Náchodsko	na	kole“	je	volně	k	dispozici	
na	facebooku	a	zde:
http://issuu.com/nachodskonakole/docs/nachodsko_na_kole 
https://www.facebook.com/pages/N%C3%A1chodsko-na-kole/368617129939276 

V	sobotu	19.	dubna	2014	byl	na	kuželně	SKK	Primátor	Náchod	
finálovým	kláním	ukončen	již	6.	ročník	„Memoriálu	Františka	
Majera“	neregistrovaných	dvojic	kuželkářů	a	kuželkářek.	Memo-
riál	je	vzpomínkou	na	muže,	jenž	stál	u	zrodu	největšího	turna-
je	neregistrovaných	v	ČR,	který	v	letošním	roce	ukončil	již	41.	
ročník.	Finálovému	turnaji	předcházela	téměř	čtyřtýdenní	kva-
lifikace,	do	které	zasáhlo	celkem	157	dvojic,	což	je	zatím	nejvíce		
v	historii	memoriálu.	Soutěžilo	se	v	kategoriích	dvojic	mužů,	žen	
a	smíšených	dvojic.	Celý	den	vládla	na	kuželně	nádherná	atmo-
sféra,	všichni	hráči	a	hráčky	si	přišli	turnaj	užít	a	strávit	sporto-
váním	příjemný	den.	A	byly	k	vidění	i	opravdu	výborné	výkony	
a	celá	řada	překvapujících	výsledků.	Ale	i	to	ke	kuželkám	patří.	
A	komu	se	dařilo	nejvíce?	Kategorii	žen	ovládly	Mirka	Míšková	
a	Lenka	Rázková	(525	kuž.),	v	kategorii	mužů	se	nejlépe	vedlo	
dvojici	Karel	Černík,	Karel	Moravec	(562	kuž.).	Smíšené	dvoji-
ce	vyhráli	Richard	Kašpar	ml.	s	Kateřinou	Hejnovou	(552	kuž.)	.	
Oceněny	byly	i	nejlepší	výkony	jednotlivců.	Zde	se	nejvíce	daři-
lo	Miroslavě	Míškové	výkonem	287	kuž.,	v	kategorii	mužů	dosá-
hl	výborného	výkonu	Ladislav	Čejpa	–	313	kuželek.	Na	závěr	tur-
naje	položili	účastníci	turnaje	kytici	u	hrobu	Františka	Majera.	

6. ročník Memoriálu 
Františka Majera v kuželkách
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v květnu 2014 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

  Hradní fotoarchiv z let 1918–1933
Ve	dnech	26.	3.	až	16.	5.	2014	bude	ve	výstavní	síni	regionální-
ho	muzea	(roh	Zámecké	a	Tyršovy	ulice)	probíhat	výstava	foto-
grafií	z	časů,	kdy	byl	T.	G.	Masaryk	prezidentem.	Výstavu	pořádá	
Regionální	muzeum	v	Náchodě	ve	spolupráci	s	Národním	muze-
em	v	Praze.	Vernisáž	se	uskuteční	v	úterý	25.	3.	2014	od	16	ho-
din.	Otevřeno	denně	mimo	neděle	a	pondělí	9–12;	13–17	hod.,	
v	sobotu	8–12	hod.

  Krása středověkých kamen
Do	4.	5.	2014	probíhá	v	budově	stálé	expozice	na	Masarykově	
nám.,	čp.	18	výstava	věnovaná	dochovaným	středověkým	kera-
mickým	kachlům	a	jejich	výzdobě.	Zájemci	se	mohou	seznámit	
s	významem	středověkých	kachlových	kamen	a	jejich	vývojem.	
Otevřeno	denně	kromě	pondělí	9–12,	13–17	hod.

  Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
Od	21.	května	do	14.	června	2014	se	uskuteční	ve	výstavní	síni	
regionálního	muzea	(roh	Zámecké	a	Tyršovy	ulice)	oblíbená	vý-
stava	prací	žáků	výtvarného	oboru	náchodské	Základní	umě-
lecké	školy.	Vernisáž	proběhne	v	úterý	20.	května	od	16	hodin.	
Otevřeno	denně	mimo	neděle	a	pondělí	9–12;	13–17	hod.,	v	so-
botu	8–12	hod.	

  Tváří v tvář – posmrtné masky osobností kulturní  
 a politické historie

Ve	dnech	28.	5.	až	31.	8.	2014	bude	probíhat	v	budově	stálé	ex-
pozice	na	Masarykově	nám.,	čp.	18	výstava,	která	návštěvní-
kům	představí	posmrtné	masky	známých	osobností	české	i	svě-
tové	kulturní	a	politické	historie.	Vernisáž	se	uskuteční	v	úterý	
27.	května	2014	od	16	hodin.	Otevřeno	denně	kromě	pondělí	
9–12,	13–17	hod.

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

  Pevnost Dobrošov
Rozestavěná	dělostřelecká	tvrz,	součást	čs.	pohraničního	opev-
nění	z	let	1935–1938	s	prohlídkou	rozsáhlého	podzemí.	Součás-
tí	je	i	výstava	Čs.	armáda	1.	republiky	v	miniatuře	(autor	L.	Šuš-
lík)	umístěná	ve	výstavní	síni	provozního	areálu	před	pevností.	
V	květnu	je	otevřeno	denně	mimo	pondělí	10–12,	13.30018	hod.	
Návštěvu	pevnosti	lze	objednat	na	tel.	čísle	724	120	498,	491	426	
047,	491	423	248	nebo	na	adrese:	Regionální	muzeum,	Masary-
kovo	nám.	1,	547	01	Náchod,	popř.	elektronicky	muzeumna.eko-
nom@seznam.cz;	pevnost.dobrosov@seznam.cz.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy:

 České umění ze sbírky GVUN  (I. část – malba)
GVUN	představí	vůbec	poprvé	v	reprezentativním	výběru	
svůj	fond	českého	umění	do	poloviny	20.	století.	
(přízemí jízdárny, 26. 4. – 31. 8.)  

 Ivo Švorčík (1937–2004) – Z malířského díla 
Výstava	připomene	deset	let	od	úmrtí	hronovského	umělce		
–	malíře,	grafika,	výtvarného	pedagoga	a	kritika,	publicis-
ty,	esejisty	a	organizátora	uměleckého	života.
(jízdárna – ochoz, 26. 4. – 22. 6.)

  Lukáš Tůma / Zpaměti  
 Výstava z cyklu Umělci do 40 let
Lukáš	Tůma	ukončil	studia	na	AVU	obhajobou	diplomové	
práce	v	grafickém	ateliéru	prof.	Jiřího	Lindovského.
(jízdárna – kabinet kresby, grafiky a fotografie, 1. 5. – 22. 6.)

Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. 

  Mezinárodní den muzeí a galerií, pátek 23. května
–	Od	8	do	14	hodin:	Galerijní	tajemství	–	interaktivní	pro-
gram	pro	školní	skupiny.	
–	Od	16	hodin:	Země	Česká,	domov	můj!	Přednáška	Mgr.	
Vlastislava	Tokoše.	
–	Od	18	hodin:	Divadelní	představení.

 Toulání po zámeckých zahradách
Sobotní výtvarná dílna 31. května od 14 do 16 hodin
Cílem	tvořivého	odpoledne	je	přiblížit	rodinám	s	dětmi	i	do-
spělým	nejen	současné,	ale	i	starší	výtvarné	umění,	nabíd-
nout	jim	netradiční	práci	s	tradičními	technikami	a	záro-
veň	podnítit	jejich	fantazii	a	inspiraci	ke	společné	výtvarné	
činnosti	nejen	v	galerii.	Účastníci	výtvarné	dílny	se	přene-
sou	do	doby	budování	zámeckých	zahrad	od	baroka	až	po	
klasicismus.
Program je pro děti od 2 do 12 let,	není	nutná	žádná	pří-
prava.	
Doporučujeme	vzít	s	sebou	pracovní	oděv.	V	případě	zájmu	
se	přihlaste	nejpozději	dva	dny	před	daným	termínem	na	
čísle	491	423	245	u	Mgr.	Veroniky	Mesnerové	nebo	na	e-mai-
lové	adrese	mesnerova@gvun.cz.

Státní zámek Náchod
V	měsíci	květnu	nabídne	náchodský	zámek	návštěvníkům	pro-
hlídky	Piccolominské expozice, Salonů II. patra a Malého okruhu 
(hladomorna, terasa a středověké sklepení)	a	to	od	úterý	do	nedě-
le	od	9.00	do	17.00	hodin.	
O	víkendech	v	10.00	a	14.00	hodin	bude	pro	zájemce	o	faleristi-
ku	otevřena	Expozice řádů, mincí, medailí, šperků a vyznamenání,	
která	je	spojena	s	prohlídkou	I.	okruhu	(v	ostatních	dnech	je	pro-
hlídka	možná	pro	objednané	skupiny	deseti	a	více	osob).	Vstup-
né:	plné	140Kč	a	snížené	90	Kč

KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE: 
	Květen–říjen:	Výstava	–	„Běloveské lázně a obecní úřád Bě-

loves“ květen,	červen,	září,	říjen:	víkendy,	svátky	od	12.00	do	
16.00	hodin	červenec	a	srpen:	středa–neděle	od	14.00	do	17.00	
hodin	objednávky	na	tel.:	776	552	658
vstupné: 20 Kč/dospělí, 10 Kč/děti, studenti, senioři, ZTP

	1.	5.–31.	7.	Fotosoutěž:	„Náchodský zámek v záři ohňostroje“ 
	soutěž	nejen	pro	návštěvníky,	ale	i	pro	širokou	veřejnost,	fo-

tografie	zasílejte	na	prokopova.lucie@npu.cz	-	připište	tam	svo-
je	jméno,	příjmení	a	telefon,	výherci	budou	zveřejněni	na	našich	
webových	stránkách	

Výherní ceny pro:
1. místo	–	Rodinná	vstupenka	(2	dospělí	a	max.	3	děti)	na	večer-
ní	prohlídky*	+	zvonek	s	motivem	zámku
2. místo	–	Vstupenka	pro	3	dospělé	na	večerní	prohlídky*	+	
magnet	s	motivem	zámku
3. místo	–	Vstupenka	pro	2	dospělé	na	večerní	prohlídky*	+	dře-
věná	pohlednice	s	motivem	zámku
*(platí pouze pro večerní prohlídky konané v roce 2014)

	3. 5. – mše v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie –	16.00	
hodin
	 	24. 5. – Den dětí na zámku v Expozici „Na dvoře vévodském“ 
od	10.00	do	16.00	hodin,	prohlídky	s	průvodci	v	kostýmech
Těšíme se na Vaši návštěvu!                              www.zamek-nachod.cz
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Stomatologická pohotovost
je v sobotu, 
v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

* * *

KVĚTEN
PROGRAM

www.decko-nachod.cz

	 1.	5.		 MUDr.	Anna	Klikarová	 Náměstí	ČSA	69,																	
	 	 Hronov	 tel.: 491 482 700
	 3.	5.	a	4.	5.	 MUDr.	Jan	Šnajdr	 Náchodská	548,																	
	 	 Velké	Poříčí	 tel.: 491 482 850, 777 905 047
	 8.	5.	 MUDr.	Petr	Juran	 Komenského	10,																					
	 	 Nové	Město	nad	Metují	 tel.: 491 472 721
	 10.	5.	a	11.	5.	 MUDr.	Jana	Šnajdrová	 Náchodská	548,																				
	 	 Velké	Poříčí	 tel.: 491 482 850
	 17.	5.	a	18.	5.	 MUDr.	Jana	Šťovíčková	 Denisovo	nábřeží	665,				
	 	 Náchod	 tel.: 491 423 748
	 24.	5.	a	25.	5.	 MDDr.	Lucie	Třísková	 Denisovo	nábřeží	665,			
	 	 Náchod	 tel.: 491 421 920
	 31.	5.	a	1.	6.	 MUDr.	Jana	Vaňková	 Sokolská	215,
	 	 Červený	Kostelec	 tel.: 491 463 421

AKCE PRO VEŘEJNOST
	po celý měsíc květen je	možné	zhléd-

nout	v	prostorách	kavárny	Láry	Fáry	vý-
stavu	obrazů,	které	vytvořil	během	své-
ho	letošního	pobytu	v	SVČ	Déčko	Náchod	
dobrovolník	Evropské	dobrovolné	služby,	
výtvarný	umělec,	malíř,	ilustrátor	a	ob-
divovatel	přírody	A. Genov z Bulharska.

	sobota 3. května od 14.00 hodin verni-
sáž výstavy „Alexander Genov – výstava 
obrazů“	v	kavárně	Láry	Fáry.	Výstava	je	
VOLNĚ	přístupná	(dle	provozu	Láry	Fáry)	

	pátek 9. května od 10.00 do 18.00 
– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
Pro	zájemce	z	řad	veřejnosti	je	i	letos	kaž-
dý	první	pátek	v	měsíci	otevřena	keramic-
ká	dílna	–	tentokrát nabízíme CELÝ DEN 
S RUKAMA V HLÍNĚ a tvoření JARO UŽ TU 
VONÍ; 10.00–12.00 – Dopolední tvoření
15.00–17.00 – Odpolední tvoření
Vyzkoušíte	si	práci	s	hlínou	při	tématic-
kém	tvoření	nebo	točení	na	hrnčířském	
kruhu,	pro	děti	 i	 dospělé,	děti	do	6	let	
v	 doprovodu	 rodičů.	 S	 sebou:	 pracov-
ní	oděv,	přezůvky,	jednorázové	vstupné:	
30	Kč	(včetně	výpalu	i	následného	glazo-
vání	výrobků	6.	6.).	Info:	Tel.	774	223	296	
–	Bc.	Tereza	Išová.

	sobota 10. května od 9.00 do 12.00 
hodin – MÁJOVÉ FIMO PRO HOLKY
Dopolední	 modelování	 z	 polymerové	
hmoty	FIMO,	tvorba	jarních	miniaturek,	
náušnic	a	přívěsků,	vytvoříme	si	originál-
ní	šperky	a	lžičky	s	veselými	motivy	–	tře-
ba	jako	dárek	pro	maminky	nebo	babičky,	
vhodné	pro	zájemce	od	7	do	12	let.	3ho-
dinový	kurz	od	9.00	(do	cca	12	h),	s	sebou	
přezůvky,	pracovní	oděv.	Cena:	60	Kč	(po-
můcky	a	materiál	v	ceně).	Info	a	přihlášky	
do	7.	5.	na	tel.	774	223	296	–	Bc.	T.	Išová.

	sobota 10. května od 14.00 do 17.00 ho-
din – MÁJOVÉ FIMO HRÁTKY pro MAMIN-
KY s dětmi. Bude	pouze	v	případě	zájmu	–	
vhodné	pro	maminky	s	dětmi	od	5	do	10	
let.	Cena:	100	Kč/dospělý	+	60	Kč/dítě	(po-
můcky	a	materiál	v	ceně).	Info	a	přihlášky	

do	7.	5.	na	tel.	774	223	296	–	Bc.	T.	Išová.
U příležitosti SVĚTOVÉHO DNE FAIR 
TRADE	připravilo	Déčko	a	dobrovolníci	
Evropské	dobrovolné	služby	na	sobotu	10. 
května férovou snídani a soutěž, kde mů-
žete předvést své pekařské umění.	

	Od 10 hodin v zahradě Déčka – 3. FÉ-
ROVÁ SNÍDANĚ.	Společný	piknik	ve	stylu	
Fair	trade	–	při	nepřízni	počasí	posnídá-
me	v	klubu	ICM	v	budově	Déčka.	

	Od 15.00 hodin bude oslava tohoto dne 
pokračovat v kavárně LÁRY FÁRY a to ob-
líbenou soutěží SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ FAIR 
TRADE MOUČNÍK ANEB POCHLUB SE SVOU 
BUCHTOU
Pochlubte	se	svým	moučníkem,	ochutnej-
te	a	vyměňte	si	recepty	u	kávičky	v	pří-
jemném	prostředí	kavárny	Láry	Fáry.	Tě-
šíme	se	na	nové	účastníky	a	nové	recepty
–	bližší	informace	o	fair	trade	akcích	a	při-
hlášky	u	Ing.	K.	Hiebschové	na	hiebscho-
va@decko-nachod.cz

	sobota 17. května od 9.00 do 15.00 ho-
din – SOBOTA V EVROPĚ – Vracíme se 
zpět! Sobotní	výuka	angličtiny	pro	děti	
ve	věku	od	6	do	12	let.	Zakončení	celoroční	
„Cesty	kolem	světa“	v	ceně	100	Kč	je	pro-
gram,	celodenní	stravování	i	drobné	ceny	
pro	děti.	Bližší	info.	podá	PhDr.	J.	Nývlto-
vá	na jajka@deckonachod.cz.

	pondělí 28. května od 14.00 do 17.00 
v Městské knihovně třetí ŽIVÁ KNIHOV-
NA V NÁCHODĚ.	 SVČ	 Déčko	 realizuje	
v	rámci	projektu	Mládeže	v	akci	nazva-
ném	Human	libraries	crossing	the	bor-
der,	pod	záštitou	místostarostky	Města	
Náchoda	Drahomíry	Benešové,	ve	spolu-
práci	s	Knihovnou	Náchod	a	polskou	or-
ganizací	Stowarzyszenie	Fundus	Glacen-
sis	z	Kudowy	Zdroj.	Živá	knihovna	(ŽK)	
je	poměrně	nová	metoda	neformálního	
vzdělávání.	 ŽK	 staví	 na	 jednoduchém	
principu:	Potkej	svůj	předsudek!	Namís-
to	mluvení	o	něm,	prostě	ho	potkej!	Zá-
stupci	vybraných	témat	budou	po	celý	
den	 vystupovat	 jako	 živé	 knihy,	 ná-
vštěvníci	si	s	nimi	budou	moci	popoví-
dat	i	přečíst	si	jejich	příběh	–	a	zároveň	
tak	potkat	svůj	předsudek.	Za	půjčení	
živé	knihy	se	nic	neplatí.	O	akci	Vás	bu-
deme	průběžně	informovat	na	webech	

SVČ	Déčka	a	Městské	knihovny	Náchod,	
o. p.	s.											Více	na	www.deckonachod.cz.

AKCE MC MACÍČEK
POZOR! 1. a 8. KVĚTNA  NENÍ MIMIKLUB

	 v týdnu 12.–14. 5. probíhá CVIČENÍ 
S POHÁDKOU

	středa 14. 5. od 10.00 hod. – EVROP-
SKÁ KUCHYNĚ 2.	Navštivte	s	námi	další	
evropskou	kuchyni.	Animační	programy	
pro	nejedlíky	jsou	zajištěny.	Cena	50	Kč.	

	úterý 20. května od 9.00 do 11.00 cviče-
ní zajíčků u kafíčka v Láry Fáry 

	středa 21. května od 9.00 do 11.00 cvi-
čení kuřátek u kafíčka v Láry Fáry 

	v týdnu 26.–28. května probíhá CVIČE-
NÍ SE ŽABKOU MÁRINKOU
Mateřské centrum Macíček Vás zve na pří-
městské tábory o letních prázdninách:

	v týdnu od 28. 7. do 1. 8. příměstský tá-
bor DOBRODRUŽSTVÍ FERDY MRAVENCE 
pro děti od 3 do 7 let.	Vydejte	se	s	Ferdou	
Mravencem	a	jeho	přáteli	za	dobrodruž-
stvím.	 Procvičíme	 mraveniště,	 zachrá-
níme	 Berušku,	 k	 tomu	 si	 zazpíváme,	
budeme	vyrábět	a	tvořit	a	hlavně	si	po-
hrajeme.	Po	obědě	pohádka	a	možnost	od-
poledního	spánku.	Bližší	informace	u	ve-
doucí	Mgr.	D.	Pokorné.

	v týdnu od 11. do 15. 8. příměstský tá-
bor NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ FERDY MRA-
VENCE pro děti od 3 do 7 let.	Jak	to	bylo	
dál?	Ferda	Mravenec	se	zatoulal	a	při-
tom	zažil	spoustu	nových	dobrodružství	
u	vody,	v	lese,	na	palouku.	Ani	letos	tomu	
nebude	jinak.	Přidejte	se	k	němu	a	jeho	
přátelům.	Po	obědě	pohádka	a	možnost	
odpoledního	 spánku.	 Bližší	 informace	
u	vedoucí	Mgr.	D.	Pokorné.

DUHA Bartoňka ve spolupráci se 
SVČ Déčko Náchod připravuje:

	BAMBIRIÁDA V NÁCHODĚ 22.–23. květ-
na 2014.	V	parku	u	SVČ	Déčka	Náchod	
proběhne	 tradičně	 Bambiriáda,	 kterou	
pořádá	 Duha	 Bartoňka	 ve	 spolupráci	
s	dětskými	organizacemi	Královéhradec-
kého	kraje.	Jedná	se	o	prezentaci	činnosti	
dětských	oddílů,	středisek	volného	času	
a	občanských	sdružení	dětí	a	mládeže.	
Více	na	str.	16.
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Církve v NáchoděSenior klub „Harmonie 2“

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp-nachod.cz

Náboženská obec Církve československé husitské
Husův	sbor,	Raisova	806,	547	01	Náchod.	Farář	ThDr.	Stanislav	
Švarc	ThD.	Kontakt:	776	736	885,	491	426	22,	e-mail:	stanislav.
svarc@volny.cz,	www:	nachod.ccshhk.cz.	Bohoslužby:	neděle	
8.30	hod.	Úřední	hodiny:	středa	15–17	hod.	Kolumbárium	je	ote-
vřeno	denně	9–17	hod.	Biblické	hodiny	–	čtvrtek	16.00–18.00	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,	
past.	asistentka	Hana	Zítková	721	697	409,	www.nachod.far-
nost.cz,	email:	farnost.nachod@tiscali.cz	.	Úřední	hodiny:	pon-
dělí,	středa	od	8.15	do	10.00	a	od	16.45	do	17.30,	pátek	od	8.15	
do	10.00,	v	jinou	dobu	kdykoliv	po	předchozí	domluvě.	Boho-
služby	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	pro	děti	a	mládež	
ne	10.15.	V	Zámecké	kapli	mše	sv.	bude	v	sobotu	3.	5.	od	16.00.	
Poutní	bohoslužba	v	kapli	v	Pavlišově	se	uskuteční	v	neděli	18.	5.	
od	15.00.	Májové	pobožnosti:	v	kostele	sv.	Vavřince	vždy	po	ve-
černí	bohoslužbě,	na	Plhově	ve	středu	od	18.00,	na	Lipí	v	pon-
dělí	a	pátek	od	19.00,	na	Kramolně	v	úterý	od	19.00,	na	Jizbici	
ve	středu	od	19.00,	v	České	Čermné	ve	čtvrtek	od	17.00,	ve	Stud-
nici	ve	čtvrtek	od	18.00.	Společenství	mladších	manželů,	setkání	
nad	Písmem	s	modlitbou	se	koná	v	neděli	od	20.00.	Modlitební	
setkání	„Modlitby	matek“	vždy	2.	neděli	v	měsíci	od	19.30.	Po-
vídání	o	Bohu	a	zpívání	pro	nejmenší	děti	v	pátek	od	17.00	hod.	
Setkání	s	výukou	sebeobrany	se	uskutečňuje	v	sobotu	po	večerní	
mši	sv.	na	děkanství.	Koncert	duchovní	hudby	„Camerata	nova“	
se	uskuteční	v	kostele	sv.	Vavřince	ve	středu	28.	5.	od	19.30.	
Všechny	srdečně	zveme.
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova	535,	 farář	Mgr.	Marek	Bárta,	mobil:	604	892	182,		
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz.	 Bohoslužby	vždy	v	neděli	
v	9.00	hod.	(není-li	uvedeno	jinak)	a	pravidelně	každou	nedě-
li	od	15.30	hod.	ekumenické	bohoslužby	v	Evangelickém	domo-
vě	Betanie	(Špreňarova	1053).	Ve	čtvrtek	8.	5.	výlet	do	Brou-
mova	na	 interaktivní	výstavu	PLAY	BROUMOVSKO.	V neděli  
11. 5. v Šonově setkání rodin s dětmi.	Při	bohoslužbách	od	10.00	
bude	hostem	farářka	Rut	Kučerová.	Oběd	zajištěn.	Odpoledne	
program	pro	děti	(výtvarné	dílny)	i	pro	dospělé	(debata	o	alter-
nativním	vzdělávání).	V pátek 23. 5. Noc kostelů	v	Náchodě	(vy-
stoupení	pěveckého	sboru	Hron	a	promítání	dokumentárních	
filmů)	i	v	Šonově	(hry	pro	děti	a	táborák)	od	18.00	hodin.	V	so-
botu	24.	5.	pořádá	mateřský	klub	Kopretina	pohádkovou	„Cestu	
kolem	světa“.	Začátek	ve	14.00	u	Orelny	v	Šonově,	cíl	na	evange-
lické	faře	v	Šonově.	
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	každou	so	bo	tu	od	9.30	h.
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.
Církev Nový Život 
Raisova	253	(za	okresním	soudem),	tel.	605	450	384,	
www.novyzivot.cz.	Bohoslužby	v	neděli	v	9.30	hod.

První	 akcí	 v	 květnu	 je	 zájezd	 místo	 čtvrtečního	 programu	
8. května,	kdy	je	svátek	–	informace	pro	účastníky	zájezdu,	kte-
rý	je	již	obsazen.

 středa 7. 5. ZÁJEZD do Polska,	odjezd	v	6	hod.	z	ul.	Za	Teplár-
nou,	návrat	asi	ve	20	hod.	Program:	Nysa-město,	Moszna-zámek,	
park,	hřebčín.	Jídlo	s	sebou.

 čtvrtek 15. 5. od 14 hod. besídka dětí ze ZŠ Babí,	které	si	pro	
nás	připravily	program	pod	vedením	p.	učitelky	Dany	Čejcha-
nové.

 čtvrtek 22. 5. od 14 hod. „Jak zpomalit stárnutí“	–	II.	část	
přednášky	s	praktickými	ukázkami	p.	Terezy	Mičkové.

 čtvrtek 29. 5. od 14 hod. „RUSALKA“ –	opera	Antonína	Dvořá-
ka,	milovníci	klasiky	přijďte	si	poslechnout.
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť 
jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členo-
vé výboru MO SD ČR. 
Upozornění: je	 dosud	 několik	 volných	 míst	 na	 tajný	 výlet	
25.	června	i	na	podzimní	zájezd	24.	září,	kde	je	v	programu	hrad	
Svojanov,	Polička-město	a	Budislav-skály.	Zájemci	se	mohou	při-
hlásit	v	klubovně	Harmonie	2	vždy	v	pondělí	a	ve	čtvrtek	odpo-
ledne	od	13.30	do	14	hod.,	nebo	na	tel.	775	242	562	u	p.	Poláko-
vé	(po	19	hodině).

Sdružení pořádá pro své členy a příznivce zájezd na zámek Šti-
řín s návštěvou Hrusic – rodiště Josefa Lady. Ve středu 14. 5. 
2014, odjezd od 6.30 h	z	Raisovy	ul.	(za	okresním	soudem),	ná-
vrat	kolem	19.00	h.	Cena	zájezdu	–	člen	320	Kč,	nečlen	350	Kč.	
Program:	prohlídka	anglického	parku	a	zámku	Štiřín,	kde	nás	
provede	Dr.	Václav	Větvička.	Hrusice	–	jsou	spojeny	s	dílem	Jo-
sefa	Lady,	malíře,	spisovatele,	jeho	dcery	Aleny	Ladové.	Pooběd-
váme	ve	stylové	hospodě	U	Sejků,	navštívíme	Památník	Josefa	
Lady.	Přejeme	Vám	hezké	zážitky.
Upozorňujeme:	Společnost	vozíčkářů	a	zdravotně	postižených	
Náchod	pořádá	již	XXXV.	ročník	Ratibořického	pojezdu	vozíčká-
řů.	Termín konání: 6.–8. června 2014.	Zájemci	mohou	získat	dal-
ší	informace	na	č.:	491	423	542	nebo	e-mailem: opratko.tomas@
seznam.cz.                        Za výbor SZdP M. Čiháček a O. Frühaufová

Sbor dobrovolných hasičů Jizbice
pořádá pod záštitou starosty města Náchoda Jana Birke

Soutěž o pohár starosty SDH
10. května 2014 hřiště Jizbice

Program:  1. Prezentace 9.00–9.30 hod.
 2. Slavnostní nástup 9.45 hod.
 3. Soutěž družstev v požárním sportu 10.00 hod.
 4. Vyhlášení
 5. Ukončení soutěže

KLUP maminek KOPRETINA
zve v sobotu 24. května 2014 odpoledne

na CESTU KOLEM SVĚTA
Přivítá vás lovec Pampalini v čínském přístavu 

pod Orelnou v Šonově od 14 do 15.30 hodin 
v případě deštivé mořské bouře bude zábavný program přímo v Orelně
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Rozvoz knih
nemocným	nebo	starším	občanům	se	uskuteční	v	úterý	6.	5.	
v	dopoledních	hodinách.

Výstavy
Hala

	ZEĎ 2014 – Výstava Fotoklubu Náchod 22. 4. – 24. 5.
Studovna

	Toy_Box: Komiksy, ilustrace květen–červen
Výběr	z	tvorby	české	ilustrátorky	a	komiksové	kreslířky,	která	
vystupuje	pod	přezdívkou	Toy_Box.	Toy_Box	je	jednou	z	nejzají-
mavějších	současných	komiksových	autorek	a	jako	jediná	u	nás	
se	soustavně	zabývá	komiksovými	reportážemi	a	promítá	do	své	
komiksové	tvorby	sociální	tématiku.	Je	mimo	jiné	autorkou	obál-

ky	a	jednoho	z	Příběhů	v	kni-
ze	Ještě	jsme	ve	válce,	příbě-
hy	 20.	 století,	 která	 se	 stala	
nejprodávanějším	českým	ko-
miksovým	sborníkem.	Výsta-
va	bude	doprovázena	v	červnu	
workshopem	 autorky,	 kte-
rý	přiblíží	návštěvníkům	taje	
i	úskalí	komiksové	tvorby.

Oddělení pro děti 
	Výstava abecedníčků vytvořených druháčky z nách. škol 

	Malý Tibet s Kateřinou Jacques a Martinem Bursíkem
Cestovatelská přednáška 6. 5. v 18 hodin
Vyprávění	o	dobrovolnické	práci	v	Malém	Tibetu	a	v	Dharm-
sale,	kde	sídlí	tibetská	exilová	vláda	i	parlament.

Promítání filmů Davida Vávry Šumné stopy 
– Jože Plečnik a Karel Pařík	–	12. 5. v 16 hodin
V	pondělí	12.	května	bude	ve	studovně	knihovny	připrave-
no	promítání	dvou	dílů	ze	seriálu	Šumné	stopy,	které	nám	
na	dubnové	přednášce	půjčil	architekt	a	herec	David	Vávra.	
Srdečně	zveme	nejen	účastníky	této	vydařené	přednášky.

ŽIVÁ KNIHOVNA v pondělí 27. 5. 
Městská	knihovna	v	Náchodě	a	SVČ	Déčko	Náchod	Vás	zvou	
v	rámci	akce	Youth	week	na	další	Živou	knihovnu	v	Náchodě.

Náchodská univerzita volného času jede na výlety
	16. 5. do automobilky v Kvasinách (obsazeno)
	2. 6. na Kuks netradičně (volná místa)

PROJEKT BABI, DĚDO, JDEME DO TOHO SPOLU
Na	podzim	startuje	v	knihovně	nový	projekt	„Babi,	dědo,	jde-
me	do	toho	spolu“.	Chtěli	bychom,	aby	tato	"experimentální	
univerzita"	hravou	formou	rozvíjela	a	posílila	mezigenerač-
ní	vztahy	a	dětem	představila	různé	vědní	obory.	Prarodič	
a	vnouče	ve	věku	6–12	let	utvoří	studijní	tým,	který	bude	cho-

dit	do	knihovny	na	„přednášky“	a	plnit	úkoly	v	terénu.	Dvoji-
ce	si	bude	navzájem	pomáhat	a	radit	při	řešení	různých	úko-
lů.	Čeká	je	při	tom	hlavně	spousta	nových	informací,	zážitků,	
dobrodružství,	pátrání	a	zábavy.	
Tématem	pilotního	dílu	je	Hledání	historie	Náchoda.	Studij-
ní	týmy	v	něm	budou	pod	vedením	různých	lektorů	putovat	
v	čase.	Jedna	přednáška	bude	věnována	slavným	náchodským	
rodákům.	Výběr	prvního	tématu	byl	jasný,	Náchod	v	letoš-
ním	roce	slaví	tři	významná	jubilea.	Přednášky	se	budou	ko-
nat	jednou	měsíčně	(den	určíme	po	dohodě),	do	roka	jich	bude	
celkem	deset,	a	budou	přizpůsobeny	dětskému	posluchači.	
Máme	v	plánu	oslovit	náchodské	osobnosti,	historiky	a	pe-
dagogy.	Pokud	máte	chuť	se	do	toho	pustit	s	námi,	přijďte	se	
přihlásit	do	studovny	knihovny.	Cena	desetiměsíčního	cyklu	
bude	500	Kč	pro	tým.

	KURZ DĚJIN UMĚNÍ
Od	září	2014	bychom	rádi	vedle	Náchodské	univerzity	volné-
ho	času	otevřeli	pro	zájemce	(max.	60	posluchačů)	ještě	sa-
mostatný	a	víceletý	kurz	dějin	umění.
Naše	představa	 je	 taková,	že	by	se	posluchači	stejně	 jako	
na	univerzitě	scházeli	pravidelně	osmkrát	během	půl	roku.	
Lekce	by	trvala	vždy	hodinu	a	půl.	Do	kurzu	by	se	mohli	při-
hlásit	zájemci	bez	ohledu	na	dosažené	vzdělání	a	věk.	Nebu-
de	se	zkoušet	ani	známkovat.
Teď	je	potřeba	zjistit,	jestli	bude	o	takovou	aktivitu	zájem.	
Pokud	byste	chtěli	kurz	navštěvovat,	ve	studovně	knihovny	
jsou	připravené	přihlášky,	zatím	předběžné.	Vše	bychom	do-
ladili	podle	ohlasu.

Oddělení pro děti 
	Soutěžní hra k výročí 760 let od založení města
Vyhlašujeme	 soutěž	 Náchod – moje město	 pro	 všechny	
děti,	které	se	zajímají	o	dějiny	našeho	města	a	baví	je	pátrat	
po	zajímavostech	z	historie.	Od	května	do	listopadu	budeme	
v	knihovně,	na	našich	webových	stránkách	a	v	Náchodském	
zpravodaji	zveřejňovat	každý	měsíc	dvě	otázky.	Vaším	úkolem	
je	na	ně	správně	odpovědět	a	odpovědi	nám	odevzdat	v	dět-
ském	oddělení.	Můžete	je	nosit	každý	měsíc	nebo	pak	všechny	
najednou.	Ale	pozor!	Do	soutěže	musíte	být	přihlášeni.	Sou-
těžíme	o	pěkné	ceny.
Otázky na květen:
1)	Mohl	se	rytíř	Hron	účastnit	nějaké	křižácké	výpravy?
2)	Mohl	rytíř	Hron	platit	stříbrnými	pražskými	groši?

	Půjčujeme deskové hry domů
Dominion,	Afrika,	Poštovní	kurýr,	Cestujeme	po	hradech	a	zám-
cích	–	deskové	hry	po	pokročilé	hráče,	které	si	můžete	vypůj-
čit	domů.	Za	stejných	podmínek	jako	tématické kufříky	(kauce	
200	Kč	a	výpůjční	doba	maximálně	dva	měsíce)	jsou	vám	k	dis-
pozici	v	dětském	oddělení.

	V květnu se uskuteční soutěžní pohádkové dopoledne pro nejšikov-
nější autory abecedníčků, tedy nejšikovnější druháky náchodských 
škol. Vybrané třídy budou včas kontaktovány.

	Knihovnický jarmark 7. 5. v 15 hodin
Na	Knihovnickém	jarmarku	vyhlásíme	výsledky	čtenářské	hry	
Literární vrhcáby	a	soutěže	To ses tedy přepočítal	(texty)	a	Rozpo-
čítadla	(výtvarné	práce).	Každý	ze	soutěžících	si	odnese	cenu.	
Účastníci	Literárních	vrhcábů,	vezměte	s	sebou	všechna	vysou-
těžená	„očka“,	proměníte	je	tady	v	připravené	odměny.

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz.
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˝KVĚTEN

JEDNA ZA VŠECHNY
Všechny (ženy) proti jednomu (muži)! Čím důmyslnějšími a děsivějšími se stávají jejich pomstychtivé plány, tím pevnější je také jejich přátelství… Cameron Diaz, Kate Upton, Leslie Mann a Nikolaj 
Coster-Waldau v hlavních rolích komedie, uváděné s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

DIVERGENCE
Tvoje odlišnost je pro ně nebezpečná… Dobrodružná akční fantasy, natočená podle úspěšného románu Veroniky Rothové (první dílu z trilogie Divergence, Rezistence, Aliance). Hrají Shailene Wood-
ley, Theo James, Kate Winslet a Ashley Judd. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

RIO 2 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Vítejte v džungli! Z poklidného brazilského Ria zpět do amazonské džungle za novými dobrodružstvími papoušků Blua a Perly a jejich dětí… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém zně-
ní, ve formátu 2D i 3D. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 100 Kč. Mládeži přístupný.

DOUPĚ
Akční krimi ze scénáristické dílny Luc Bessona o tajném agentovi, který se snaží najít zbraně hromadného ničení. Zbraně, které byly ukradeny z Doupěte… V hlavní roli Paul Walker (jeho poslední 
dotočený celý film…) České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA
Cestovateli Danu Přibáňovi a jeho partě nestačilo, že dokázali nemožné, když přejeli Trabantem Afriku a natočili o tom nezávislý film. Rozhodli se vypravit na ještě náročnější cestu. 21 124 kilomet-
rů napříč Jižní Amerikou až na konec světa. A aby to nebylo moc jednoduché, tentokrát nepojedou jen Trabantem. Sestava snů v mezinárodním týmu Čechů, Poláků a Slováků patří podle Dana „buď 
do blázince, nebo na šrotiště.“ Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

POJEDEME K MOŘI
Neobyčejný příběh o zdánlivě obyčejných věcech… aneb o klukovi, který chce být slavným režisérem. Film, který stojí za to vidět, je pro celou rodinu a pro ty, kteří neztratili dar dětského pohledu 
na svět. Film, který vás dojme i pobaví. Režijní debut herce Jiřího Mádla, natočený podle jeho vlastního scénáře. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

NĚŽNÉ VLNY
Příběh první osudové lásky. Česká komedie režiséra Jiřího Vejdělka. Komedie o sympatickém nesmělém Vojtovi, jeho cholerickém tatínkovi a vůbec celé „praštěné“ rodině a hlavně o rusovlasé spo-
lužačce Ele s jejich osudy v době nedávno minulé – píše se totiž rok 1989… Hrají Táňa Pauhofová, Hynek Čermák, Robert Cejnar, Lucie Šteflová, Vojtěch Dyk, Jan Hartl, Jan Budař, Taťjána Medvecká 
a Václav Kopta. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

BABOVŘESKY 2
Pokračování letní komedie režiséra Zdeňka Trošky. Hrají: Jana Synková, Veronika Žilková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský, Jan Kuželka, Miriam Kantorková, Mi-
chal Pavlata a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

VIOLETTA – KONCERT
Exkluzivní koncertní show největších hvězd seriálového hitu TV stanice Disney Channel – Violetta. Koncert byl natočen v prostorách Mediolanum Forum v italském Miláně. Vystupuje zde dvanáct 
seriálových postav, které předvádějí největší hudební hity první a druhé řady televizního seriálu (včetně megahitu „En Mi Mundo“). Speciál zachycuje živý koncert v plné délce, a navíc dává fanouš-
kům možnost nahlédnout i do zákulisí. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

RANHOJIČ
Cesta z temnoty za světlem poznání. Historický velkofilm podle slavného románu Noaha Gordona, jehož děj nás zavede do 11. století. Výpravná podívaná, vzrušující téma počátků lékařství, střet ori-
entu a Evropy, ale hlavně epický příběh a lásku. Stejně jako skvěle vyprávěná knižní předloha, i film je o dobrodružné cestě za poznáním ve světě, kde vládne brutalita, pověry a předsudky. V hlav-
ních rolích Tom Payne a Ben Kingsley. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZVONILKA A PIRÁTI
Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek Zvonilka a piráti, velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciózní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelné-
ho prášku. České znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

LEGO PŘÍBĚH
Příběh průměrňáka, který zachránil svět… Animovaná rodinná akční komedie o obyčejné a dokonale průměrné Lego figurce, která je omylem považována za nejvýjimečnější osobu, která jedině 
může zachránit svět… České znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

HANY
Dnes v noci je vše dovoleno… aneb drze, s nadhledem a cynickým humorem o společnosti, které čas protéká mezi prsty. Hrají Jiří Kocman, Hana Vagnerová, Tereza Vítů, Ondřej Malý, Pavla Tomico-
vá, Jitka Schneiderová a další. Režie Michal Samir. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

NOE
Konec světa právě začíná… Svět už zachránila řada hrdinů, ale on byl první. Noe. Výpravné katastrofické drama, které vám vypráví jednu z nejstarších legend lidstva tak, jak jste ji asi ještě nesly-
šeli. V hlavních rolích Russell Crowe, Anthony Hopkins, Jennifer Connelly a Emma Watson. Film uvádíme v českém znění. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Komedie režiséra Karla Janáka. Je chytrým a milým studentem, ale jeho dráhu mu však jednoho dne překříží dívka snů a on se zamiluje tak beznadějně, že ve škole není schopen ani udělat zkoušky. 
A proto se do věci obouvají jeho odhodlaní přátelé a začnou připravovat velkou strategickou hru, díky níž by se mu mělo podařit najít cestu k milované dívce. Hrají Matouš Ruml, Miroslav Donutil, 
Jakub Prachař, Kristína Svarinská, Tereza Nvotová, Jan Dolanský, Petr Buchta a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ
Projekt 100 – 2014. Nejkultovnější z kultovních filmů 90. let je autorskou Biblí Quentina Tarantina, který v tomto opusu definoval základní prvky své režisérské poetiky a vytvořil dílo rozněcu-
jící náročné kritiky na festivalu v Cannes, levicové a pravicové intelektuály i zedníky dopřávající si po těžké šichtě trochu oddychu… České titulky. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Allanovi je 100 let a chystají pro něj velkou narozeninovou oslavu, on má ale docela jiné plány. Rozhodne se pro útěk a vydává se na úžasný a naprosto nepředvídatelný výlet… Shodou náhod se 
mu do rukou dostane kufr plný peněz, má v patách gang zločinců, sem tam se objeví nějaká mrtvola a mezi společníky, které na své cestě přibere do party, je i velmi neskladná slonice. Kromě toho 
po něm samozřejmě pátrá policejní sbor v čele s nepříliš schopným komisařem. Dobrodružná komedie, natočená podle stejnojmenného bestselleru Jonase Jonassona. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

HURÁ DO PRAVĚKU
Velká párty právě začíná! Tihle rošťáci umí natropit nejednu neplechu a ani dnes nezůstanou pozadu. Vydejte se s nimi a zažijte dobrodružství staré 65 milionů let. Připoutejte se, stroj času vyráží 
na cestu! Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

GODZILLA FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Impozantní monstrum opět přichází! Tentokráte se ve filmu postaví proti zlým nestvůrám ohrožujícím samou existenci lidstva, kterým vdechla život vědecká arogance lidí. Akční dobrodružný fan-
tastický sci-fi thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

OLGA
Portrét svérázné a výjimečné ženy, která zejména od 70. do 90. let 20. století sehrála významnou roli ve veřejném i soukromém životě. Její individuální příběh vypovídá mnohé také o atmosféře teh-
dejší doby. Dokument od tvůrců filmu Občan Havel. Režie Miroslav Janek. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

BABOVŘESKY 2
Pokračování letní komedie režiséra Zdeňka  Trošky je úsměvným obrázkem jedné udrbané a všehoschopné vesnice… Hrají: Jana Synková, Veronika Žilková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, 
Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský, Jan Kuželka, Miriam Kantorková, Michal Pavlata a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Komedie režiséra Karla Janáka. Je chytrým a milým studentem, ale jeho dráhu mu však jednoho dne překříží dívka snů a on se zamiluje tak beznadějně, že ve škole není schopen ani udělat zkoušky. 
A proto se do věci obouvají jeho odhodlaní přátelé a začnou připravovat velkou strategickou hru, díky níž by se mu mělo podařit najít cestu k milované dívce. Hrají Matouš Ruml, Miroslav Donutil, 
Jakub Prachař, Kristína Svarinská, Tereza Nvotová, Jan Dolanský, Petr Buchta a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

KHUMBA FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Zebra Khumba – napůl pruhovaná a napůl bílá... A proto se vydává do nebezpečného, ale zároveň zábavného dobrodružství, aby našla chybějící proužky a získala zpět respekt své rodiny… Rodin-
ná animovaná komedie uváděná v českém znění ve 3D i 2D verzi. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 100 Kč. Mládeži přístupný.

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Zmutovaným hrdinům X-Men hrozí definitivní zánik. Jejich rasa byla vždy na pokraji vyhynutí, ale teď je ta hrozba ještě reálnější než kdy jindy. Jediná cesta ke spasení vede přes minulost, na samý 
začátek řetězce událostí, které stávající nebezpečí vyvolaly. K bytostem s výjimečnými schopnostmi se vrací režisér Bryan Singer, strůjce jejich mimořádného úspěchu. Hrají Hugh Jackman, Michael 
Fassbender, Jennifer Lawrence, Ian McKellen, James McAvoy, Halle Berry a další. Akční dobrodružné fantasy uváděné v českém znění i s českými titulky – ve 3D i ve 2D verzi.
Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 120 Kč. Mládeži přístupný.

BONY A KLID 2
Dlouho očekávané volné pokračování kultovní „vekslácké balady“. Co dnes po 25ti letech dělá partička někdejších veksláků? Jsou venku z vězení a přizpůsobili se. Zase jsou všude tam, kde se dají 
vydělat „rychlý prachy“ – podfuky, úplatky nebo na dotacích. A do nich nechtěně spadne kluk z malého města, který jako tenkrát přijíždí do Prahy sehnat peníze… Film napsal a režíroval opět Vít 
Olmer jako krimi komedii plnou „hlášek“, nabitou dějovými zvraty a kšefty. Ve filmu, ve kterém opět zní hudba Ondřeje Soukupa a britské kapely Frankie Goes To Hollywood, hrají Jan Potměšil, Ve-
ronika Jeníková, Roman Skamene, Jakub Prachař, František Švihlík, Josef Nedorost, Miloslav Kopečný, Gabriela Kratochvílová, Eva Zubíčková a další.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Rodinné fantasy, vyprávějící dosud nezpracovaný příběh legendární zlé královny z klasického snímku společnosti Disney Šípková Růženka, a seznamuje diváky s její zradou, která nakonec způso-
bila, že se její kdysi čisté srdce proměnilo v kámen. Královna Zloba, hnaná touhou po pomstě a urputnou snahou udržet si trůn, uvrhne na novorozenou dcerku lidského krále, Auroru, krutou klet-
bu. Jak princezna roste, ocitá se přímo v samém středu narůstajícího konfliktu mezi lesním královstvím, které si zamilovala, a lidským královstvím, ze kterého pochází. V hlavní roli Angelina Jolie. 
Uvádíme v českém znění ve 3D i 2D verzi. Vstupné 3D verze 175 Kč (děti do 15 let 145 Kč), 2D verze 140 Kč (děti do 15 let 110 Kč). Mládeži přístupný.

1. čtvrtek pouze v 17 hod
2. pátek pouze v 19.30 hod
3. sobota pouze v 19.30 hod

2. pátek pouze v 17 hod
3. sobota pouze v 17 hod
4. neděle pouze v 18 hodi

3. sobota pouze v 15 hod – 3D
4. neděle pouze v 16 hod – 2D

5. pondělí pouze v 19.15 hod
6. úterý pouze v 19.15 hod
7. středa pouze v 17 hod

5. pondělí pouze v 17 hod

6. úterý pouze v 17 hod

7. středa pouze v 19.15 hod

8. čtvrtek pouze v 17 hod

9. pátek pouze v 17 hod
10. sobota pouze v 16.15 hod

8. čtvrtek pouze v 19.15 hod
9. pátek pouze v 19.15 hod
11. neděle pouze v 16.30 hod
12. pondělí pouze v 19.15 hod

10. sobota pouze ve 14.30 hod

11. neděle pouze ve 14.30 hod

11. neděle pouze v 19.15 hod
12. pondělí pouze v 17 hod
13. úterý pouze v 17 hod

13. úterý pouze v 19.15 hod

14. středa pouze v 17 hod

14. středa pouze v 19.30 hod

15. čtvrtek pouze v 19.30 hod

16. pátek pouze v 17 hod
17. sobota pouze v 15.15 hod
18. neděle pouze v 15.15 hod

15. čtvrtek – pouze v 17 hod – 3D
16. pátek – pouze v 19.15 hod – 2D
17. so, 19. po – pouze v 17 hod – 2D
17. sobota – pouze v 19.30 hod – 3D
18. ne, 20. út – pouze v 17 hod – 3D
18. neděle – pouze v 19.30 hod – 2D
21. středa – pouze v 17 hod – 2D

19. pondělí pouze v 19.30 hod

20. úterý pouze v 19.30 hod

21. středa pouze v 19.30 hod

23. pátek pouze v 16 hod – 3D
24. sobota pouze v 15 hod – 3D
25. neděle pouze v 15 hod – 2D

23. pá pouze v 17.45 hod – 2D TIT.
24. so, 26 po pouze v 17 hod – 3D
25. ne pouze v 19.15 hod – 2D TIT.
27. út pouze v 19.15 hod – 2D TIT.
28. st pouze v 19.15 hod – 3D DAB.

22. čtvrtek 17 a 19 hod
23. pátek pouze ve 20 hod
24. so, 26. po pouze v 19.30 hod
25. neděle pouze v 17 hod
27. út, 28. st pouze v 17 hod
29. čt, 30. pá, 31. so jen v 19.15 hod
ČERVEN 2014
1. neděle pouze v 19.15 hod

29. čtvrtek pouze v 17 hod – 3D
30. pátek pouze v 15.30 hod – 2D
30. pátek pouze v 17.30 hod – 3D
31. sobota pouze v 15 hod - 3D
31. sobota pouze v 17 hod – 2D
ČERVEN 2014
1. neděle pouze v 15 hod – 2D  
1. neděle pouze v 17 hod – 3D

PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR V MĚSÍCI lednu 2014 NAJDETE NA STRANĚ 15



DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU
nejkrásnější rozhledny Královéhradeckého kraje

www.jiraskovachata.cz
REZERVACE NA  Tel. 775 086 305

JIRÁSKOVA CHATA 
DOBROŠOVPOZVÁNÍ

 17.–18. 5.  Mistr kuchař 
  Mikuláš Gábor Vás zve
 31. 5.–1. 6. Dětský den s Primátorem

Sezóna nám začíná – letní provozní doba

Pivofest
T R U T N O V

KRAKONOŠOVO NÁMĚSTÍ
www.pivofest.cz

14. 6. 2014
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