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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

 uvádí v červnu
Sobota
1. 6. 2013
v 17.00 hodin

Neděle
2. 6. 2013
v 19.00 hodin
SLEVA

Středa
5. 6. 2013
v 19.00 hodin

Čtvrtek
6. 6. 2013
v 11.00 hodin

Čtvrtek
6. 6. 2013
v 19.00 hodin

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

Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P. 
Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek. Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

Sobota
8. 6. 2013
v 11.00 hodin

Úterý
11. 6. 2013
v 17.00 hodin

Čtvrtek
20. 6. 2013
v 17.00 hodin

Středa
26. 6. 2013
V 17.00 hodin

Čtvrtek
27. 6. 2013
v 17.00 hodin

Velkolepá taneční show
Pořádá Středisko volného času, 
BERÁNEK Náchod, a. s.
akce je v rámci programu YOUTHWEEK
Vstupné: 50 Kč
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji 
na recepci SVC Déčko Náchod.

Jaroslav Svěcený – Jan Přeučil
Gala pro Gogola    
Vstupné: 260 Kč   
Předprodej od 10. 5. 2013

Literárně hudební večer
Nezapomenutelná Dana Medřická
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 20. 5. 2013 

G. B. Shaw: Pygmalion
Divadelní soubor 
Jiráskova divadla Hronov
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 40 Kč
lze zakoupit před představením 
v pokladně divadla
 
G. B. Shaw: Pygmalion
Divadelní soubor 
Jiráskova divadla Hronov
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 80, 70, 60 Kč   
Předprodej od 20. 5. 2013

Mistrovství ČR v akrobatickém Rock 
and Rollu kat. C a Junior a Mezinárodní 
soutěž mistrovské kat. A,
Pohárová soutěž kategorie děti, 
žáci a formace dívek (DFJ a MDFS),
Pohár Města Náchoda
Pořádá Český svaz Akrobatického Rock 
and Rollu, BERÁNEK Náchod, a. s., Emil 
Nyklíček, Helena Brahová a Jan Braha
Vstupné: 100 Kč

Hodina přírodopisu
Závěrečný koncert ZUŠ J. Falty Náchod
Vstupné: 50 Kč
Prodej vstupenek v ZUŠ J. Falty Náchod

Slavnostní akademie žáků ZŠ 
Komenského I. stupně
Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek organizuje škola, 
od 5. 6. v ICC v Náchodě, prodej i před 
představením v pokladně divadla

Slavnostní akademie žáků ZŠ Plhov
Vstupné: 40 Kč
 
  
Slavnostní akademie žáků 
ZŠ Komenského II. stupně
Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek organizuje škola, 
od 5. 6. v ICC v Náchodě, prodej i před 
představením v pokladně divadla

Nezapomenutelná Dana Medřická – Literárně hudební večer
Členové neprofesionálního dramatického souboru z České Skalice Draga Kratěnová, Míla Smetanová, Helena Ducháčová, Jiří Musil a Ladislav 
Skořepa připravili další ze svých úspěšných pořadů, který je tentokrát věnován vynikající divadelní a fi lmové herečce Daně Medřické. Letos 
v lednu uplynulo již 30 let od jejího úmrtí. Čas však nevzal nejen nic z jejího umění, ale ani z osobnosti obyčejného, laskavého a milujícího 
člověka. Herečka, která až do zralého věku vyzařovala osobitou krásu a byla obdařena schopností mimořádného hereckého projevu, nikdy 
nevsázela na svůj zevnějšek a vždy se plně soustředila na vnitřní procítěnost role. Dana Medřická právem patří mezi legendy českého herectví 
20. století. 

G. B. Shaw: Pygmalion
Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov, Režie: Ing. Miroslav Houštěk, Hrají: Miroslav Lelek, Richard Kašpar, Renata Klicperová, 

Josef Kindl, Lucie Peterková, Vladimíra Rousková, Jana Prauseová, Daniel Zobal, Ivana Richterová, Zdeňka Skaunicová 
G. B. Shawa zná celý svět a jeho hry také. Mnozí ho dokonce považují za jednoho z nejlepších divadelních autorů vůbec. Jeho zdravý sarkasmus 
a ironický pohled na člověka a jeho problémy je základem všech jeho divadelních her. A stejně tomu je u jedné z nejlepších a nejčastěji 
uváděných her „Pygmalion“. Protože v poslední době se na školách už neučí antické příběhy, pak málokdo ví, kdo byl Pygmalion. Byl to podle 
báje sochař, který vytvořil tak dokonalou sochu ženy, že se sám do svého díla zamiloval a prosil bohyni lásky Afroditu, aby soše dala cit a řeč. 
Tato báje je i podkladem pro hru G. B. Shawa. Profesor fonetiky Henry Higgins se vsadí, že pouliční prodavačku květin naučí správné řeči 
i chování a představí ji ve vysoké společnosti jako vévodkyni. Tento pokus se mu vydaří, ale co všechno z něho vyplyne se dozvíte až v samotné 
hře. Pro herce i režiséra je to komedie náročná, ale krásná.
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Každý konec školního roku a příchod 
letních prázdnin by se měly náležitě osla-
vit. Ideálně hudbou a v patřičně letním 
stylu. Nejen proto vymyslel a uspořádal 
časopis Náchodský Swing před třemi lety 
letní minifestival U nás na zámku, který 
je situován do krásného prostředí nádvo-
ří náchodské dominanty. A nejinak tomu 
bude i letos. Poslední červnovou sobotu 
29. června ožije náchodský zámek v pořa-
dí už třetím ročníkem této události. Poho-
dová akce pro celou rodinu nabídne hned 
několik novinek. Kromě tradičních hudeb-
ních vystoupení se návštěvníci letos mo-
hou těšit také na divadelní představení, 
jedno pro dospělé a jedno pro děti. Ve spo-
lupráci se Střediskem volného času Déč-
ko Náchod letos vznikne dětský koutek,  
ve kterém se bude moci nejmladší publi-
kum dosyta vydovádět. 

Po loňské úspěšné premiéře se i letos 
uskuteční benefiční dražba piknikových 
košů. Kdokoliv z návštěvníků minifestiva-
lu s sebou může přinést piknikový koš na-
plněný dobrotami, poté se nechá i s ním 
„vydražit“, což znamená, že si užije ne-
všední piknik společně s výhercem draž-
by přímo na nádvoří či v romantickém 
okolí zámku, a vydražená částka bude vě-
nována na konto Domova svatého Josefa 
v Žirči, tedy do jediného lůžkového zaří-
zení v České republice pro nemocné roz-
troušenou sklerózou. O tom, jestli ročník 
2013 předčí loňských šest tisíc korun, mů-
žete rozhodnout i vy. 

Program minifestivalu bude zahájen 
úderem šestnácté hodiny, kdy se před-
staví blues-rocková kapela Pap ń́ dekl.  
V 17 hodin potěší nejen nejmenší ná-
vštěvníky svým představením Pohádky 
pro rošťáky Loutková scéna Dětem pro 
radost z Náchoda. Po pohádce se usku-
teční zmíněná dražba piknikových košů, 
po které bude v 18 hodin následovat kon-
cert pop-rockové skupiny Too Late. O ho-
dinu později začne inscenace divadelního 

Přivítejte prázdniny
U nás na zámku!

souboru Geisslers Hofcomoedianten, kte-
rý je náchodskému publiku velmi dobře 
znám. Soubor vznikl v roce 2002 s cílem 
navázat na významnou barokní divadelní 
tradici v Kuksu. Geisslers U nás na zám-
ku sehrají divadelní road-movie Fitzli Pu-
tzli. Představení má na svém kontě Cenu 
za inscenaci a zvláštní cenu za scénografii 
na Východočeské přehlídce amatérského 
činoherního a hudebního divadla v Čer-
veném Kostelci 2010 a Cenu za herectví 
a cenu za inscenaci na Divadelním Děčí-
ně 2010. 

Vrcholem minifestivalu se pak stane 
koncert charismatického reggae-soulo-
vého Ucee v doprovodu Flavour bandu. 
Ucee už není v Česku neznámé jméno. 
Talentovaný zpěvák s egyptsko-tuniský-
mi kořeny zpíval s německým soundsys-
témem Mortal Kombat a především s re-
ggae kapelou Royal Family, která přes 
deset let vystupovala pod názvem King 
Banana. Ucee se před šesti lety přestěho-
val do Prahy, která mu učarovala, a roz-
vinul spolupráci s týmem kolem United 
Flavour. Formace United Flavour spolu-
pracovala už od svých začátků s umělci 
různých hudebních stylů a snažila se ne-
dělat rozdíly mezi hudebními žánry. Tato 
filosofie vedla k založení vedlejšího pro-
jektu – doprovodné kapely, která by do-
provázela zpěváky a rapery při jejich vy-
stoupení v České republice a v zahraničí. 
Flavour band vznikl v roce 2008 a U nás 
na zámku doprovodí zpěváka Ucee. Při 
jejich společném vystoupení návštěvní-
ky čeká obrovská nálož muziky, tempera-
mentu a pozitivní energie! 

Těšíme se na vás U nás na zámku, kde 
vás čeká uvolněná atmosféra, skvělá mu-
zika, originální představení, degustace 
českých a moravských vín a čerstvý let-
ní zámecký luft. 

Hana Stoklasová
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Zprávy 
z radnice
Rada města 6. 5.
Jednání rady města se zúčast-
nilo osm radních, jeden byl 
omluven.
Číselný popis u zprávy před-
stavuje poměr hlasů při hlasování 
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Jednání rady města bylo zahájeno za účas-
ti zastupitelů, kterých se zúčastnilo cel-
kem 11. Proběhla diskuze nad problema-
tikou dalšího řešení provozování hazardu 
ve městě a dalšího směřování náchodské 
kultury. Obě tato témata budou součás-
tí programu červnového jednání zastupi-
telstva města.

Chodník v parku před čp. 1303 – změna 
konstrukce chodníku 8-0-0

 RM revokovala své usnesení z 19. 2. 2013 
a souhlasila s variantou mlatového chod-
níku v parku před budovou čp. 1303 v Pa-
lachově ulici. Změna varianty souvisí s vy-
sokými náklady a technické provedení.
Záměr rekonstrukce 
a přístavby domu v Hurdálkově ulici 
pro potřeby hasičů 8-0-0

 RM schválila záměr rekonstrukce a pří-
stavby domu hasičů v Hurdálkově ulici 
a uložila odboru investic a rozvoje měs-
ta připravit akci k realizaci v roce 2014.
Ulice Smolova – oprava chodníku 8-0-0

 RM schválila vystavení objednávky pro 
Technické služby Náchod, s. r. o., na re-
konstrukci části chodníku v ulici Smolo-
va podél budovy Finančního úřadu v Ná-
chodě.
Úprava okolí domů čp. 1591–1600 
v Běloveské ulici 8-0-0

 RM schválila realizaci úpravy oko-
lí domů Běloveská 1591–1600 na měst-
ských pozemcích Technickými službami 
Náchod, s. r. o. Jedná se o rekonstrukci pří-
stupových chodníků (nová zámková dlaž-
ba od hlavní silnice včetně osazení no-
vých obrubníků a záhonových palisád), 
rekonstrukce chodníků za domem (také 
nová zámková dlažba), úprava kolem kon-
tejnerových stání, odstranění klepadel, 
prolézaček a pískoviště. Dále bude upra-
ven celý prostor, umístěny lavičky, vy-
sázena nová zeleň a provedeny štěrkové 
chodníčky. Ze zámkové dlažby bude vy-
tvořeno jedno parkovací místo pro imo-
bilního nájemníka.
Restaurování soch a sousoší 
na Masarykově náměstí  8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o dílo 
na restaurování soch a sousoší na Masa-
rykově náměstí s Jindřichem Roubíčkem 
z Náchoda.
Projekt „Autobusové nádraží, 
Náchod – odjezdová stání“ 8-0-0

 RM schválila uzavření dodatku ke smlou-
vě o poskytnutí dotace s Regionální radou 
regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod 

na projekt „Autobusové nádraží, Náchod 
– odjezdová stání“. V souvislosti s nutnos-
tí zpracování projektové dokumentace 
na tento projekt dojde k posunutí termínu 
realizace 1. 7. 2013–30. 6. 2014.
Rekonstrukce chodníků 8-0-0

 RM souhlasila s vypracováním projek-
tové dokumentace na rekonstrukci chod-
níku v ulici Za Kapličkou projekční kance-
láří Atelier ARCUS.
MŠ U Kočovny ve Starém Městě n. Met. 
– informace o opravě budovy 8-0-0

 RM souhlasila s vypsáním poptávkového 
řízení na vypracování prováděcí projekto-
vé dokumentace na zateplení budovy včet-
ně energetického auditu objektu mateřské 
školy U Kočovny ve Starém Městě nad Me-
tují a souhlasila s přípravou všeho potřeb-
ného pro případnou žádost o dotaci.
Dopravní řešení parkování v prostoru 
u restaurace Vatikán 8-0-0

 RM revokovala své usnesení ze dne 
19. 3. 2013 a schválila, aby stávající svislá 
dopravní značka „zákaz stání“ (B29), byla 
nahrazena svislou dopravní značkou „zá-
kaz zastavení“ (B28) s tím, že na doprav-
ní značce, popř. na „dodatkové tabulce“ 
(E13), bude vyznačen čas, po který uve-
dený zákaz neplatí, tj. 10.00–13.00 hod. 
V ul. Sokolská (před vchodem do Vatiká-
nu) bude vyznačeno vodorovné dopravní 
značení „zákaz stání“ (V12d). 
Cyklostezka Vodárenská – Babí 8-0-0

 RM schválila předložení žádosti o fi-
nanční příspěvek ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury na projekt „Cyklo-
stezka Vodárenská – Babí“.
Smyslem umístění navrhované cyklostez-
ky je zajištění maximální bezpečnosti 
cyklistů i chodců v kolizním místě křížení 
serpentin vedoucích z Náchoda do místní 
části Babí. Celkové předpokládané nákla-
dy projektu činí cca 2,073 mil. Kč včetně 
DPH, finální cena vzejde z výběrového ří-
zení. Z rozpočtu SFDI je možné získat pří-
spěvek v maximální výši 65 %.
Projekt Zvýšení kvality 
veřejných služeb v Náchodě 8-0-0

 RM schválila zadávací dokumentaci veř.
zakázky „Strategický plán rozvoje města 
Náchod, Strategie MěÚ Náchod, Procesní 
a bezpečnostní audit MěÚ Náchod“, která 
je realizována v rámci projektu Zvýšení 
kvality veřejných služeb v Náchodě.
Oprava živičného krytu 
komunikací Náchod – Babí 
(ul. Třešňová a Modřínová) 8-0-0

 RM schválila nabídku firmy EUROVIA 
CS, a. s., Hradec Králové a uzavření smlou-
vy o dílo s touto firmou s termínem plně-
ní srpen až září 2013.
Zateplení MŠ Vančurova 8-0-0

 RM souhlasila s objednáním projekto-
vé dokumentace vč. energetického audi-
tu na zateplení MŠ Vančurova u firmy VPS 
vše pro stavby, s. r. o., Náchod.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila zahájení prodeje bytové 
jednotky v domě čp. 1532 v Pražské ulici 

výběrovým řízením formou obálkové me-
tody se základní cenou 380.000 Kč.

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy se společností Lesy města Ná-
choda, spol. s r.o. Smlouva se týká pro-
nájmu pozemkových parcel č. 2844/53, 
č. 2845/1, č. 3591, č. 3592, č. 2988/8,  
č. 2860/7, č. 2980/5, č. 2988/7 v katastrál-
ním území Rtyně v Podkrkonoší, za úče-
lem těžby dřeva a odborného lesního 
a mysliveckého hospodaření. Smlouva se 
uzavírá na dobu určitou s účinností od  
1. 5. 2013 do 31. 12. 2013. Nájemné je 
stanoveno dohodou ve výši 650.000 Kč  
+ DPH. 8-0-0
Projekty zateplení MŠ Myslbekova, 
MŠ Havlíčkova a ZŠ 1. Máje 
v Náchodě 8-0-0

 RM souhlasila s vyhlášením veřejných 
zakázek na projekty zateplení MŠ Havlíč-
kova, MŠ Myslbekova a ZŠ 1. Máje v Ná-
chodě v nejbližším možném termínu.
Jiráskovo koupaliště – oprava 
vyrovnávací nádrže předúpravny 
bazénové vody 8-0-0

 RM souhlasila s objednáním opravy vy-
rovnávací nádrže předúpravny bazénové 
vody na Jiráskové koupališti u Bazénů Ma-
chov.

TELEGRAFICKY:
 RM souhlasila s žádostí ZŠ Komenské-

ho Náchod o zajištění materiálu na pro-
jekt úpravy židovského hřbitova od Lesů 
města Náchoda. 8-0-0
Rada města 14. 5. 
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, později všech devět.
Výroční zprávy zákl. škol – Drtinovo 
nám., Pavlišovská, 1. Máje, Komenské-
ho, Plhov, TGM 8-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy pří-
spěvkových organizací: ZŠ Náchod, Drti-
novo náměstí 121 (Staré Město), ZŠ Ná-
chod, Pavlišovská 55 (Babí), ZŠ Náchod, 
1. Máje 365 (Běloves), ZŠ Náchod, Komen-
ského 425, ZŠ Náchod-Plhov a ZŠ TGM Ná-
chod.
ZŠ Náchod, Drtinovo náměstí 121 
– ředitelka Mgr. Dagmar Švorcová
– 130 žáků v sedmi třídách, 50 dětí 
ve dvou odděleních školní družiny
– www.zs-staremesto.estranky.cz
ZŠ Náchod, Pavlišovská 55 – ředitelka 
Mgr. Zuzana Hoffmannová
– 51 žáků ve třech třídách (1. ročník samo-
statně, 2. a 5., 3. a 4. ročník spojen), dvě 
oddělení školní družiny 
– www.skolababi.webnode.cz
ZŠ Náchod, 1. Máje 365 – ředitel Mgr. Li-
bor Zelený
– 84 žáků v pěti třídách, 55 žáků ve dvou 
odděleních školní družiny
– www.zsbeloves.cz
ZŠ Náchod, Komenského 425 – ředitel 
Mgr. Ladislav Domáň
– 733 žáků ve 30 třídách, 123 žáků ve čty-
řech odděleních školní družiny
– www.komenskehozsnachod.cz 



červen 2013 3ZPRÁVY Z RADNICE

*  *  *

ZŠ Náchod, Plhov 1186 – ředitel Mgr. Vla-
dimír Honzů
– 389 žáků v 17 třídách, 103 žáků ve třech 
odděleních školní družiny a 51 žáků 
ve školním klubu
– www.zsplhov.cz
ZŠ T. G. Masaryka, Náchod, Bartoňova 
1005 – ředitel Mgr. Roman Odvářka
– 325 žáků v 17 třídách, 100 žáků ve čty-
řech odděleních školní družiny a 70 žáků 
ve školním klubu
– www.zstgmnachod.cz
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila pokračování v jednání 
se Správou železniční a dopravní cesty,  
s. p., o převodu částí pozemkové parcely 
č. 2067/1 v Riegrově ulici a části pozemku 
č. 685/1 v Bělovsi. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
ke smlouvě o výpůjčce uzavřené s Čes-
kým svazem bojovníků za svobodu, o. s. 
Podle dodatku ČSBS uvolní místnost č. 134 
a nově bude užívat místnost č. 135 o vý-
měře 11,04 m² v budově čp. 1303 v Pala-
chově ulici v Náchodě. Dodatek bude uza-
vřen s účinností od 1. 7. 2013. 8-0-1

 RM souhlasila s uzavřením dohody 
o ukončení nájemní smlouvy uzavřené se 
společností MUDr. Zdeněk Kadečka, s. r. o., 
na pronájem nebytových prostor v budo-
vě polikliniky čp. 738 v ulici Němcové 
ke dni 31. 5. 2013. 9-0-0

 RM souhlasila se zveřejněním inzerátu 
na pronájem nebytových prostorů v bu-
dově polikliniky čp. 738 v ulici Němco-
vé v Náchodě o výměře 62,37 m² od 1. 6. 
2013. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ-Distribuce, a. s. Vedením nízkého 
napětí jsou zasaženy pozemkové parcely 
města č. č. 1946/1, 1254/21, 1948, 1316/5, 
1316/8, 1952/3 a 1331 v ulicích Horova 
a Sokolská v délce 383 m. 9-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít se 
společností HVB Leasing Czech Republic, 
s. r. o., Praha, smlouvu o úhradě provoz-
ních nákladů, tj. nákladů za údržbu čtyř 
sloupů veřejného osvětlení a spotřebova-
nou elektrickou energii v ulici Polské před 
Hypermarketem Albert. 9-0-0

 RM souhlasila s umístěním reklamních 
a propagačních tabulí Regionálního mu-
zea Náchod, Klubu českých turistů Ná-
chod a Klubu vojenské historie Náchod 
na pozemkové parcele č. 741 (na přícho-
du k nádraží od lávky). 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dohody 
o ukončení nájemní smlouvy na proná-
jem nebytových prostor (ordinace) v bu-
dově polikliniky v ulici Němcové uzavře-
né s MUDr. Petrem Grauem k 30. 6. 2013 
a současně souhlasila se zveřejněním zá-
měru pronajmout tyto prostory společ-
nosti MERSEN, s. r. o. Jedná se o pronájem 
místností ve druhém nadzemním podlaží 
budovy o celkové výměře 63,95 m², které 
budou využity k výkonu lékařské praxe.
 9-0-0

 RM schválila zadávací dokumentaci 
na výběrové řízení na dodavatele zatep-
lení budovy mateřské školy Alšova v Ná-
chodě. 9-0-0

 RM nesouhlasila s překopem (kolmo 
přes vozovku) v ulici Praizlerova v souvis-
losti s opravou plynovodu a vyžaduje vést 
dvě větve mimo vozovku. Rada souhlasila 
se zásahem do ul. Zborovská ze stejného 
důvodu s tím, že žadatel zajistí zaasfalto-
vání komunikaci v celé šířce a v celé délce 
zásahu – to je do 2/3 komunikace.  8-0-0

 RM souhlasila s objednáním opravy 
dlažby před vstupem do ZŠ T. G. Masary-
ka s firmou ALPRIM CZ, s. r. o., Velké Poří-
čí. 8-0-0

 RM schválila zadláždění náměstí firmou 
Votava CZ, s. r. o., Skuteč.  8-0-0

 RM schválila cenovou nabídku fir-
my Dopravní značení Náchod, Vysokov 
na nové vodorovné a svislé dopravní zna-
čení na Masarykově náměstí v Náchodě.  
 8-0-0
Údržba a opravy 
ve sportovních zařízení 9-0-0

 RM souhlasila s objednáním výměny 25 
kusů střešních oken na zimním stadionu 
v Náchodě u Truhlářství Jarý, Náchod.

 RM souhlasila s objednáním výměny 
výtokových armatur včetně připojovacího 
potrubí ve čtyřech sprchách na zimním 
stadionu v Náchodě u pana Petra Hepna-
ra, Trubějov.

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na kompletní letní regeneraci fot-
balového trávníku na veřejném stadionu 
Hamra v Náchodě se společností TS Ná-
chod, s. r. o.

 RM souhlasila s objednáním rekon-
strukce osvětlení sociálního zařízení a tří 
kusů elektrorozvaděčů strojovny u pana 
Josefa Macka, Bohuslavice.

 RM souhlasila s objednáním dodáv-
ky osmi kusů dávkovacích čerpadel pro 
chemické hospodářství plaveckého bazé-
nu a měření a regulaci dávkování chemie 
dětského bazénu u společnosti Sportak-
cent spol. s r. o., Praha 9.

 RM souhlasila s objednáním opravy aku-
mulační nádrže dětského bazénu v kry-
tém plaveckém bazénu u Bazénů Machov.

 RM souhlasila s objednáním opravy tla-
kové, expanzní nádoby na zimním stadio-
nu v Náchodě u společnosti R.O.K., Trutnov.
Dotace do 50 tis. Kč – sport 9-0-0

 RM schválila smlouvy o poskytnutí do-
tace náchodským sportovním klubům dle 
návrhu tělovýchovné komise v celkovém 
objemu 1.850.000 Kč z rozpočtu města.
Rozšíření pojízdného 
chodníku na sídlišti Plhov 8-1-0

 RM schválila studii na rozšíření pojízd-
ného chodníku Náchod-Plhov a uložila od-
boru investic a rozvoje města tuto akci re-
alizovat v roce 2013.
Oprava mostu přes řeku Metuji 
u pivovaru  9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
se společností Dosting, spol. s r. o., Brno 

na vypracování projektové dokumentace 
na opravu mostu přes řeku Metuji u pi-
vovaru v Náchodě za nabídnutou cenu 
96.000 Kč bez DPH.
Informace o zápisu do MŠ v Náchodě 
na rok 2013/14 8-0-0

 RM vzala na vědomí informaci o zá-
pisu dětí do mateřských škol v Náchodě 
pro školní rok 2013–2014. Celkem žádalo 
o umístění 255 dětí, volných míst je pro 
příští školní rok 204, tedy 51 dětí zůsta-
lo neumístěno.

 V té souvislosti rada souhlasila s po-
drobným rozpracováním nabídky soukro-
mé osoby na zřízení jedné třídy mateř-
ské školy s kapacitou 22 dětí v příměstské 
části Babí.
Demolice veřejných WC 8-0-0

 RM souhlasila s objednáním demolice 
objektu veřejných WC ve Strnadově uli-
ci v Náchodě s firmou ALPRIM CZ, s. r. o., 
Velké Poříčí.
Oprava fasády radnice čp. 1 
v Náchodě 8-0-0

 RM schválila vystavení objednávky 
na opravu fasády a nátěrů oken radnice 
čp. 1 u firmy STAVOS NÁCHOD Jiří Fabi-
án, Náchod.
Stavební úpravy Masarykova 
náměstí v Náchodě 
– přemístění kašny a mobiliář 8-0-0

 RM schválila zadávací dokumentaci 
na výběrové řízení na dodavatele staveb-
ních úprav Masarykova náměstí v Nácho-
dě.
Přístavba výtahu na radnici v Náchodě 
– zadávací dokumentace 8-0-0

 RM schválila zadávací dokumentaci 
na výběrové řízení v režimu zjednoduše-
né podlimitní řízení na dodávky na pří-
stavbu výtahu na radnici.

 RM souhlasila s přímým oslovením fi-
rem a současně se zveřejněním zakázky 
na profilu zadavatele a stránkách města 
Náchoda.

TELEGRAFICKY:
 RM uložila odboru správy majetku a fi-

nancování realizovat nákup zemního ply-
nu pro městské organizace pro rok 2014.  
 9-0-0

 RM souhlasila s umístěním stánkového 
prodeje – rychlé občerstvení u odpočíva-
dla na cyklostezce do Malého Poříčí.  
 9-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o účin-
kování s firmou CLEOPATRA MUSICAL, 
s. r.  o., Praha 10 zpěváka Daniela Hůlky 
a Lubomíra Brabce na Náchodských Ku-
ronských slavnostech, které se budou ko-
nat na zámku dne 7. 9. 2013. 8-0-0

 RM souhlasila s připojením na elektric-
kou energii u prameníku Idy v Bělovsi pro 
žadatele, který zde bude mít umístěn stá-
nek se zmrzlinou a občerstvením. Na jeho 
náklady budou osazeny hodiny a žadatel 
bude hradit spotřebovanou energii.   7-0-1
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V dubnu 2013 se narodili
 2. 4. Vesna Karolína Stawowy
 3. 4. Matěj Kroupa
 9. 4. Adéla Rohulánová
 14. 4. Melanie Novotná
  Václav Mrštík
 18. 4. Filip Kosař
 28. 4. Tomáš Kučera

V dubnu 2013 byli oddáni
13. 4.
Radek Jakubský, Náchod
Jana Vítková, Náchod
Michal Krejbich, Velké Poříčí
Gabriela Kaválková, Velké Poříčí

Michal Veseleňák, Červený Kostelec
Lenka Řezníčková, Červený Kostelec

19. 4.
Jan Sedlák, Lubná
Eva Šmelková, Revúca

20. 4.
Michal Šitina, Borová
Lucie Beková, Borová
Miroslav Cvrček, Dolní Radechová
Jana Brožová, Dolany

27. 4.
Martin Přibyl, Bohuslavice
Nikola Umlaufová, Vysokov
Michal Ducháč, Dolní Radechová
Eva Málková, Dolní Radechová

I v letošním roce, jako již každoroč-
ně, proběhla anketa spokojenosti uživa-
telů pečovatelské služby s poskytováním 
sociálních služeb. Anketa probíhala do-
tazníkovou formou a zúčastnilo se 134 
respondentů, z toho 86 žen a 32 mužů. Zá-
měrem ankety bylo zjistit, jak jsou uživa-
telé spokojeni s poskytovanými službami, 
a zároveň jakým způsobem můžeme dál 
zvyšovat kvalitu sociálních služeb do bu-
doucna. V dotazníku byla také možnost 
se volně vyjádřit, napsat vzkaz či pochvá-
lit pracovníky, kteří jim poskytují služby.

 Uživatelé jsou v převážné míře velice 
spokojeni s poskytovanou pečovatelskou 
službou a chválí personál a vedení pečo-
vatelské služby za zájem o potřeby a pro-
blémy seniorů. Uživatelé služby vyjadřují 
pochvalu za poskytované sociální služby 
například těmito slovy „Chtěla bych podě-
kovat vedení pečovatelské služby za zájem 
o nás seniory i pečovatelkám za krásný lid-
ský přístup. Je to podle abecedy paní Cvej-
nová, Donátová, Zítková. Přicházejí s úsmě-
vem a podle času přidají několik milých vět.“ 
nebo „Všechny pečovatelky Harmonie jsou 
velice ochotné, vždy připravené v každé si-
tuaci pomoci a s velkou trpělivostí každého 
vyslechnout a poradit.“ Dále obdivují do-
chvilnost při dovážce obědů, spolehlivost, 
vlídnost pečovatelek a děkují za profe- 
sionální přístup ke starým lidem. Oce-
ňují ochotu i při dovážce obědů proho-
dit s uživateli pár slov. Někteří uživatelé 
chválí svého klíčového pracovníka, napří-
klad “Denně se těším na úsměv a laskavé slo-
vo paní Cvejnové a paní Andršové, obě jsou 
vždy milé a ochotné. „Přichází vždy s milým 
slovem a úsměvem, za to jim patří vřelý dík. 
Je to milé pohlazení na duši.“ 

Chcete, aby bylo dobře postaráno 
o Vaše rodiče a prarodiče, kteří se již čás-
tečně neobejdou bez cizí pomoci a potře-
bují péči druhé osoby? Nabízíme Vám 

možnost bydlení v Domech zvláštního 
určení s Pečovatelskou službou v Nácho-
dě. Jednou z výhod tohoto bydlení je za-
jištění péče od 6.00 do 22.00 hodin sedm 
dní v týdnu. Pečovatelské úkony sociál-
ních služeb je také možno poskytnout 
přímo v domácnostech uživatelů, což jim 
umožňuje být co nejdéle v přirozeném 
domácím prostředí. Usnadňují jim život 
a umožňují uspokojování základních ži-
votních potřeb odůvodněných stárnutím.

Pokud si myslíte, že byste potřebovali 
pomoc, protože obvyklé činnosti již zvlá-
dáte pouze s vypětím sil a chcete třeba 
i trochu ulehčit svým zaměstnaným dě-
tem, obraťte se na profesionální pomoc. 
Můžete nás kontaktovat na adrese Ry-
bářská 1810, Náchod nebo telefonicky 
491 426 539 nebo 731 653 289.

 Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

Anketa spokojenosti

Tak tak stihl na Jizbici roztát sníh 
a jsou tu opět čarodějnice! Už jsme si tro-
chu zvykli, že letos pro nás počasí chystá 
samá překvapení. Nebylo tomu jinak i od-
poledne 30. dubna, kdy se na jizbickém 

Pálení „čarodějnic“ 
na Jizbici

Poslední dubnový den se slétli všichni 
malí čarodějové a čarodějnice na zahradě 
MŠ v Bělovsi. Plnili tu úkoly, aby prokáza-
li své čarodějné schopnosti (hod čaroděj-
nicí, létání na koštěti, namotávání myši 
na provázek, lovení "havěti" ve sklenici). 
Všichni byli moc šikovní a za odměnu si 
pochutnali na výborném čarodějnickém 
buřtíku. Nakonec jsme společně spálili ča-
rodějnici a s ní všechno, čeho se bojíme. 
Děkujeme studentkám Evangelické aka-
demie v Náchodě za pomoc při organiza-
ci čarodějnického dopoledne.   MŠ Běloves

Rej čarodějnic

hřišti již tradičně sešli obyvatelé všech 
generací k pálení čarodějnic a k příjemné-
mu posezení. Většina z nás si ještě dopo-
ledne, když vysvitlo sluníčko a oteplilo se 
na 18 stupňů, říkala, že ani nebude k ve-
čeru potřebovat oheň k zahřátí. Opak se 
však stal pravdou. Už v 15 hodin se silně 
zatáhlo a začal foukat studený vítr. I přes 
to se na hřišti začaly od 17 hodin scházet 
nejprve především děti v čarodějnických 
převlecích, protože tu pro ně byl připra-
ven program v podobě her a soutěží. Letos 
si mohly děti vyrobit i malé čarodějnice, 
které si pak společně vystavily a pozdě-
ji je buď upálily, nebo si je odnesly domů.

Rodiče a další zúčastnění si čekání 
na velký oheň zpestřovali pod party sta-
nem s výborným občerstvením, kde si 
mohli dopřát něco dobrého k pití, samo-
zřejmě náchodské pivo, ale i vepřovou pe-
čínku přímo z grilu. V půl osmé večer byl 
konečně zapálen velký oheň. 

 Za skvělý průběh a atmosféru patří 
velké poděkování všem organizátorům, 
ale i dalším, kteří se zapojili, a beze spo-
ru i městu Náchod, které na tuto akci fi-
nančně přispělo.                        B. Majerová
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V pondělí 6. 5. 2013 čekala na klienty 
stacionáře Cesta na našem školním po-
zemku písmenková cesta s úkoly. Úko-
lem bylo najít textilní písmeno a splnit 
úkol, který se týkal právě daného písme-
ne. Úkoly byly zaměřeny s podporou zra-
kového, sluchového i hmatového vnímání 
a paměti, týkaly se hlavně zvířátek. Všich-
ni se zájmem a nadšením hledali písmen-
ka a také odpovídali na otázky, protože 
na závěr ze získaných písmen sestavova-
li název zvířátka, které již na pozemku vi-
děli a popisovali nám ho. Na závěr před 
odjezdem jsme si vše zopakovali a měli 
jsme velkou radost, jak si poznatky děti 
pamatovaly.

 Mgr. Petra Dočkalová, Mgr. Iva Třísková 
ZŠ Komenského Náchod

Písmenková cestička

Jak je již v naší škole tradicí, zúčast-
nili jsme se my, žáci 5. ročníků ZŠ TGM, 
v rámci hodin přírodopisu přednášek na-
zvaných „Nebojte se první pomoci!“ Před-
nášky vedl pan doktor Petr Štěpánek z od-
dělení ARO náchodské nemocnice. Použil 
ukázky na interaktivní tabuli a umělé dý-
chání a srdeční masáž jsme si mohli vy-
zkoušet i na „Andule“.

Na první přednášce jsme se dozvěděli 
o poskytnutí první pomoci člověku v bez-
vědomí. Jak postupovat a co dělat. Na dru-
hé přednášce nám pan doktor řekl něco 
o zlomeninách, šoku a krvácení. Moc mu 
děkujeme a doufáme, že v případě nutnos-
ti budeme schopni upotřebit znalosti, kte-
ré nám předal.                 Anna Vanclová, 

Adéla Hejzlarová žákyně 5. A

Poskytli jsme 
první pomoc 
„Andule“

    Opět přišel měsíc duben a my jsme se 
vypravili na Divadelní přehlídku dětské 
scény, která se vždy koná v Hradci Krá-
lové v divadle Drak. I když jsme neby-
li zařazeni do hlavního programu, byl to 
opět velký zážitek pro všechny. Zhlédli 
jsme mnoho představení, aktivně se děti 
ze souboru účastnily dílny, kde se před-
stavení nejprve rozebírala, poté mezi se-
bou děti komunikovaly a představovaly se 
netradičním způsobem. Celý den byl pro 
nás velmi přínosný, všichni jsme se vra-
celi domů obohaceni o zážitky z divadel 
a věřím, že i spokojeni. Těšíme se na pří-

Dramatický soubor ZŠ Komenského  
v Hradci Králové

ští rok, doufáme, že se opět dostaneme 
do Hradce Králové na tuto přehlídku. 

Mgr. Petra Dočkalová

V letošním roce jsme na naší ZŠ v Ko-
menského ulici v Náchodě pro naše žáky 
uspořádali tradiční turnaj v piškvorkách. 
Letos proběhl již jeho 6. ročník.

 Tento turnaj se těší u žáků velké obli-
bě, každoročně se ho účastní velký počet 
hráčů. V letošním ročníku se turnaje zú-
častnilo celkem 104 soutěžících 2. stupně, 
v kategorii 6. a 7. ročníků jich hrálo 72, 
z 8. a 9. ročníků jich soutěžilo celkem 32.

Soutěž probíhala v několika kolech půl 
roku, zúčastnění byli nalosováni do sku-
pin po čtyřech hráčích a vždy postupo-
vali do dalšího kola první dva ze skupi-
ny. Tento systém se několikrát opakoval, 
až v každé kategorii zůstali poslední čty-
ři hráči, kteří se utkali 7. května ve finálo-
vém kole, které odehráli systémem „kaž-
dý s každým“.

A jak turnaj dopadl? V kategorii 6. a 7. 
tříd se vítězem stala Denisa Vojtasová 
z 6. D, na druhém pak skončil Filip Voj-

„Piškvorkiáda“ tas, na třetím Zuzana Vlasáková, oba tak-
též z 6. D, čtvrté místo pak obsadila loň-
ská vítězka Bára Roztočilová ze 7. C.

V kategorii 8. a 9. ročníků byli sou-
těžící velmi vyrovnaní, o vítězi roz-
hodovalo skóre. Tím se stal Jiří Drtina  
z 9. D, na druhém místě skončil Patrik Voj-
těch z 8. D. Na dalších místech pak skon-
čili Ezdráš Ritschel z 8. A a Karel Svobo-
da z 9. A.

Všichni soutěžící byli odměněni diplo-
my a velmi pěknými cenami, na které při-
spělo SRPDŠ při naší ZŠ.

Lenka Malá, organizátorka soutěže

Dne 24. 4. 2013 se všechny třídy základ-
ní školy speciální zúčastnili projektu „Tý-
den pro Zemi“, který uspořádalo Středisko 
volného času Déčko v Náchodě. Zapojili 
se do výukového programu zaměřeného 
na ochranu zvířat, rozvoj empatie a re-
spektování života v našem okolí. Na za-
hradě Déčka byla umístěna 
různá stanoviště, kde jed-
notlivci i skupinky plnili 
pohybové, poznávací nebo 
tvořivé aktivity, přičemž 
se formou hry seznamovali 
s pohledem člověka na cho-
vání k životnímu prostředí 
očima zvířat. Všichni úspěš-
ně a s velkým zápalem spl-
nili připravené úkoly. V zá-
věru si s lektorkou společně 
shrnuli, co můžeme udě-
lat pro zvířata a hlavně pro 

Žáci ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě 
byli přitom...

sebe. Za své výkony účastníci obdrželi pa-
mětní list i drobný pamlsek. Byla to velmi 
zdařilá a poučná prožitková akce, kterou 
umocnilo i krásné slunné počasí.      

Mgr. Libuše Renfusová 
učitelka ZŠ a MŠ J. Zemana, Náchod
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Červnová výročí
Před 200 lety, v květnu a červ-

nu 1813 procházela Náchodem rus-
ká vojska v tažení proti Napoleonovi. 
Dne 14. června projely městem sestry 
ruského cara, velkokněžny Marie Vý-
marská a Kateřina Oldenburská v do-
provodu hraběte Tolstého a knížete 
Gagarina. O dva dny později jeli car 
Alexander I. s velkoknížetem Nikola-
jem Nikolajevičem, pozdějším carem 
Mikulášem (Nikolajem) I., přes slav-
nostně ozdobený Náchod do Rati-
bořic, kde byli hosty „paní kněžny“ 
Kateřiny Zaháňské. Osnoval se tam 
společný postup proti Napoleono-
vi. Ratibořice byly pak (s nadsázkou) 
označeny za hlavní město (protinapo-
leonské) Evropy.

Připomeňme dále, že autor pro-
jektu přestavby Beránku, započaté 
v roce 1912 a dokončené na jaře 1914, 
architekt Alois Jan Čenský se naro-
dil 22. června 1868. Týž den slaví 80. 
narozeniny dirigent Libor Pešek, kte-
rého jsme viděli u nás několikrát di-
rigovat. Na 14. červen připadá sté vý-
ročí narození operního pěvce Beno 
Blachuta, jehož tenor zněl několikrát 
také naším divadlem.

I v těžkém období roku 1918, kdy 
vrcholily obtíže v poslední fázi prv-
ní světové války, byli naši náchodští 
předkové aktivní. Dne 6. června 1918 
demonstrovalo náchodské dělnictvo 
za ukončení války, požadovalo uza-
vření míru. V sobotu 22. a v neděli 
23. června 1918 pořádal Klub českých 
turistů v Náchodě Jiráskovu slavnost. 
Jirásek, který byl spoluorganizátorem 
manifestu českých spisovatelů v květ-
nu 1917 a 13. dubna 1918 přednesl pa-
mátnou „národní přísahu“, byl v té 
době i symbolem boje za národní své-
bytnost. V sobotu se hrál v městském 
divadle jeho Pan Johanes, v neděli 
byla lidová slavnost na Dobrošově, 
byla manifestována snaha přestavět 
dosavadní chatu podle návrhu Duša-
na Jurkoviče a rozhodnuto nazvat ji Ji-
ráskovou chatou.

Z dalších, byť jen půlkulatých výro-
čí připomeňme, že v neděli 19. června 
1938 byla zahájena výstava Náchod 
3́8. Trvala do 15. srpna, hlavním pro-

storem bylo tehdy vybudované vý-
staviště na Hamrech, expozice byly 
i ve všech náchodských školách. Dne 
27. června 1968 bylo zveřejněno 2000 
slov, text, kterým tehdy vyvrcholil 
nadějný obrodný proces, ale pak se 
stal i záminkou pro represe.

(AF)

Z deseti statí obsažných ve Sborníku 
Národního památkového ústavu, územ-
ního odborného pracoviště v Pardubicích 
za rok 2011 (Národní památkový ústav, 
Pardubice 2012) se našeho města týka-
jí dvě stati Alexandra Skalického st.: Ná-
chod. Krystalizace půdorysu a výstavby 
města a Doklady stavební kultury v Nácho-
dě před rokem 1890 (s. 12–19, obr. doku-
mentace s. 51–60). V první stati vychá-
zí autor z morfologických a geologických 
podmínek místa a na jejich základě za-
svěceně vykládá vznik a rozvoj města, 
ve druhé seznamuje podrobně se sedmi 
domy, charakteristickými pro někdejší zá-
stavbu města před jeho radikální změnou 
koncem 19. století. (Z nich stojí jen čp. 63 
v Tyršově ulici.) Osm výřezů map a dva 
snímky modelu města doplňují první 
stať, 34 náčrtů a snímků v obrazové pří-
loze přibližuje stavby zmiňované ve dru-
hé stati. Alexandr Skalický st. tu opět uká-
zal svou odbornou erudici, kterou známe 
z řady jeho studií, zejména z publikace 
Náchod. Soupis a popis památek (SOkA Ná-
chod 2003).                                             (AF)

Tréninková kavárna Láry Fáry v Nácho-
dě nabízí svým hostům kávu v příjemném 
prostředí, kterou připravují a hostům ser-
vírují lidé s mentálním postižením. Tito 
lidé se prostřednictvím kavárny naučí zá-
kladní pracovní dovednosti, naučí se ko-
munikovat s ostatním a žít co nejvíce stej-
ným způsobem, jako žijí jiní lidé. 

Vychutnejte si kávu v příjemném prostředí
Akce „S kávou kolem světa“, která zača-

la v květnu tohoto roku a bude až do dub-
na 2014, nabídne hostům kaváren mož-
nost procestovat s kávou celý svět. Každý 
měsíc můžou návštěvníci ochutnat kávu 
z jiné země planety. Ať už je to divoké Me-
xiko nebo daleká Indie, na seznamu je do-
konce i horká Etiopie.

Chcete-li poznat svět dle jeho chutí, 
poznat svět ve vůni kávy, stačí se vydat 
do Kavárny Láry Fáry. Pro nejlepší cesto-
vatele mají navíc v Láry Fáry připravený 
dárek. 

Aktivita je součástí individuálního pro-
jektu „Služby sociální prevence v Králové-
hradeckém kraji II“ 
(http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz/).

Už se blíží konec roku, 
s ním i naše prázdniny.
Šestou třídu máme z krku,
začínají „koniny“.

V září nás čeká sedmička,
budeme zase jednička.
Náš učitel Borna,
ten je velká forma!

Ten čas hrozně letí,
z nás už nejsou děti.
Pomalu končí devátá třída.
Střední škola klepe na dveře, 
budeme pokračovat ve své vzdělávací éře.

Do šesté třídy ZŠ Komenského ul. v Ná-
chodě jsem nastupoval z malé vesnické 
školy. Moje pocity? Jako vozíčkář jsem se 
bál přijetí. Překvapilo mě, že jsem získal 
mnoho kamarádů ve třídě, kteří jsou to-
lerantní, v případě potřeby mi pomáhají. 

V této škole je více integrovaných dětí, 
máme spolu dobrou partu. S Petrem ře-
šíme fotbal, počítačové hry a holky. S Ja-
kubem o přestávkách probíráme televiz-
ní seriály.

Vždy, když si s něčím nevíme rady, 
máme možnost navštívit paní Třískovou, 

Závěrečná

Dvě stati 
o náchodské 
architektuře

která pracuje na škole jako speciální pe-
dagog.

Za čtyři roky na této škole vzniklo pev-
né přátelství nás všech. Společně s Lídou 
Herzánovou a Irenou Špačkovou, našimi 
asistentkami, se nejen učíme, ale podni-
káme i různé výlety, oslavy a akce.

Ten čas opravdu hrozně letí! Díky této 
dobré škole a vstřícným, trpělivým učite-
lům jsem zvládl přijímačky nejen já, ale 
i kluci. Takže naše přátelství bude pokra-
čovat i na Obchodní akademii v Janských 
Lázních.              Petr Horáček, 9. B

*  *  *

*  *  *
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Náchodští autoři, spisovatelé a básníci

6. Drahomíra Jůža Hašková
Drahomíra Františka Hašková (druhé jméno získala při křtu 

podle své kmotry) se narodila 5. dubna 1898 v Dobrušce a tam 
prožila rané dětství. Její otec Jindřich Hašek, pocházející ze Zbeč-
níka, působil jako učitel na tamější dívčí škole, matka Anna se 
starala o domácnost a o děti – Drahomíru a jejího staršího bra-
tra Bořivoje. Když bylo děvčátku šest let, byl otec jmenován ří-
dícím učitelem na obecné škole v Opočně a rodina se přestěho-
vala. Drahunka, jak ji rodiče oslovovali, nastoupila do obecné 
a pak pokračovala na měšťanské škole. 
Byla bystrá a zvídavá, náruživá čtenářka 
a snila o povolání učitelky nebo lékařky. 
Osud však rozhodl jinak. Od dětství byla 
slabozraká a po spále, již prodělala ve dva-
nácti letech, se stav ještě zhoršil. Přesto 
díky obětavé pomoci rodičů a své výbor-
né paměti mohla i nadále chodit do školy. 
O čtyři roky později však došlo k dalšímu 
zhoršení, nesměla už ani číst ani jinak oči 
namáhat, ale přes veškerou snahu lékařů 
oslepla v osmnácti letech úplně. Ve dne ne-
viděla vůbec nic, pouze v šeru za tlumené-
ho večerního osvětlení nejasně rozpozná-
vala siluety postav a předmětů. Na jednu 
stranu na rozdíl od lidí, kteří nikdy nevidě-
li, znala, jak vypadá svět kolem ní, na dru-
hou stranu pociťovala bolestně, o co byla 
ztrátou zraku připravena. Navíc v citlivém 
období dospívání. Začala se izolovat a vy-
tvářet si vlastní vnitřní svět. Rodiče, ze-
jména matka, jí však věnovali nezměrnou 
péči. Předčítali jí, detailně popisovali a lí-
čili jí vše, co se kolem ní odehrávalo, poří-
dili jí loutnu. Byla hudebně nadaná, již dříve hrála velmi dobře 
na klavír a krásně zpívala, později se ještě naučila hrát na housle. 
Dvakrát bylo rozhodnuto, že nastoupí do pražského slepeckého 
ústavu, ale vždy jí v tom zabránily zdravotní důvody. Drahomí-
ra byla křehké tělesné konstituce a ještě křehčí nervové sousta-
vy a často trpěla nervovými záchvaty, které způsobovaly vážné 
fyzické problémy. Pomohla jí laskavá péče široké rodiny, léčebné 
pobyty i její vlastní vůle. Ve dvaceti letech prožila téměř ideální 
milostný román s mimořádně charakterním mladým pražským 
lékařem, který bohužel těsně před sňatkem přišel při autoneho-
dě o život. Tato ztráta ji načas téměř zlomila, ale dokázala se s ní 
vyrovnat, objevila v sobě literární talent a v literární, především 

poetické tvorbě našla svoji plnou seberealizaci. Naučila se sama 
podle odborných pomůcek číst a psát Braillovým písmem, psát 
na slepeckém psacím stroji, později i na běžném.

Nejprve posílala jednotlivé básně do časopisů pro nevidomé. 
Po pozitivním ohlasu se odhodlala vydat v roce 1929 vlastním 
nákladem v Opočně svoji prvotinu – básnickou sbírku Od věč-
né tmy k duševnímu jasu s podtitulem Slepcovy písně lásky, 
bolu a míru. Za tři roky následoval silně autobiografický ro-

mán Ulomené hroty trnové koruny. Zde 
si už zvolila své umělecké jméno, respek-
tive ke svému vlastnímu jménu přidala 
důvěrné oslovení svého snoubence Jůža. 
Své vlastní křestní jméno pak pozměňo-
vala někdy na Drahomíř, jindy na Drahu-
še. V roce 1934 vyšla v Opočně další její 
básnická sbírka Lyra nevidomé autorky. 
Poté, co se rodina po penzionování otce 
v roce 1935 přestěhovala do Náchoda, sta-
la se Drahomíra Jůža Hašková náchodskou 
spisovatelkou a pilnou korespondentkou. 
Vždy milovala historii a měla v ní vel-
mi dobré znalosti. Milovala i dílo a osob-
nost Aloise Jiráska a věnovala mu zdařilou 
prózu vydanou v roce 1936 již v Náchodě 
v knihtiskárně V. Rydla Mistr Alois Jirásek 
doma. Další její práce, které zůstaly zčás-
ti pouze v rukopise, nesou názvy: Slepcův 
rok v přírodě, Druhý květ bílé lilie, Úvahy 
a zkušenosti slepce, Problémy manželství 
u slepců, Na dědově statku, Světla a stíny 
tajemných dálek aj. Její divadelní hru Slou-
čené duše údajně provedl jeden z náchod-

ských ochotnických spolků v roce 1935. Drahomíra Jůža Hašková 
se dožila vysokého věku 79 let, zemřela 25. dubna 1977. Po větši-
nu dospělého života žila v míru (jak to krásně konvenuje s jejím 
jménem) a vyrovnanosti. Pomáhala jí v tom bohatá korespon-
dence, kterou vedla především s lidmi, kteří se jakkoli angažova-
li v záležitostech nevidomých, a s různými filantropy. A hlavně 
její literární tvorba, která nemá sice valnou uměleckou hodno-
tu a je poplatná sentimentu dobových ženských románků. U ní 
však byl způsob jejího vyjadřování dán nepochybně jejím vlast-
ním nesmírně citlivým nitrem a potřebou nahradit nedostatek 
zrakového vnímání košatým barvitým líčením.

Mgr. Lydia Baštecká
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Místní poplatek ze psa/ psů na rok 2013 
je splatný do 30. 6. 2013.

Roční sazba poplatku ze psa (pokud 
není držitel osvobozen) činí:

 rodinný dům...................................400 Kč
 jiný než rodinný dům (dům s více jak 

   čtyřmi byty).................................1200 Kč
 lokalita Dobrošov, Jizbice, 

   Lipí, Pavlišov....................................200 Kč
 poživatelé důchodu (důchodů), které

   jsou jediným zdrojem příjmů .....200 Kč
(u druhého a dalšího psa je poplatek navý-
šen o 50 %).

Místní poplatek je možné hradit na účet 
města Náchoda:
– převodem na účet číslo: 19-222551/0100 
poštovní poukázkou na účet číslo: 
19-222551/0100
– hotově v pokladně MěÚ Náchod (Masa-
rykovo náměstí 40, variabilní symbol je 
desetimístný – 134100 + číslo evidenční 
známky psa)                  Ing. Ladislav Šimek, 

vedoucí odboru správy majetku 
a financování

Nezapomeňte uhradit 
poplatek ze psa

Tuto rekonstrukci, která se uskutečnila 
na sklonku loňského roku, objednalo Měs-
to Náchod. Zhotovitelem celého díla byla 
společnost Lesy města Náchoda ve spolu-
práci s Klubem lodních modelářů Náchod 
– p. Linhartem. Nové molo za více než 100 
tis. Kč je zhotoveno z betonových patek 
a dubového roštu, čímž je zaručena dlou-
hodobá životnost celého zařízení. 

L. Veverka

Na rybník Podborný 
po novém molu

Z důvodu přípravných prací a realizace 
sportovní akce Plážový víkend BEZEDOS 
CUP „O putovní pohár města Náchod“ 
(turnaje – fotbal a volejbal), která se bude 
konat na Masarykově náměstí v Nácho-
dě bude v termínu od 21. do 24. 6. 2013 
ve spodní části náměstí (u kašny) ome-
zené parkování.

Děkujeme za pochopení. 

UPOZORNĚNÍ 
na omezené parkování

Členové Rady města Náchoda na svém 
jednání 14. května podepsali petici „Proti 
Šmejdům“, která bojuje proti nekalým ob-
chodním praktikám a za zvýšení ochra-
ny spotřebitelů při nekalém předváděcím 
a podomním prodeji. Zároveň se radní 
rozhodli zřídit v budově radnice petič-
ní místo, kde mohou připojit svůj podpis 
i další občané Náchoda a okolí.

„Jednoznačně jako celá rada podporujeme 
každou aktivitu při organizaci petice proti 
„Šmejdům“. Proto jsme všichni rádi připojili 
svůj podpis pod tuto petici, protože se jedná 
o mimořádně důležitou aktivitu. Současná 
podoba těchto předváděcích akcí je neúnos-
ná a je třeba zvýšit ochranu českých spo-
třebitelů. Rád bych také vyzval naše spolu-
občany, aby přišli na radnici a připojili své 
podpisy,“ řekl starosta Náchoda Jan Birke 
a s okamžitou platností zakázal případ-
nou organizaci a provozování předvádě-
cího prodeje v budovách města Náchoda 
a jemu podřízených organizací. 

„Jako starosta nemohu bohužel zaká-
zat těmto šmejdům vstup do našeho měs-
ta a organizování jejich aktivit. Co mohu, 
a jsem pevně přesvědčen, že i musím, je ne-

připustit, aby se okrádání a terorizování 
seniorů na prodejních akcích dělo na půdě 
městských budov a organizací. Proto mají 
od dnešního dne s těmi jejich pánvičkami 
a hrnci zákaz vstupu do budov ve vlastnic-
tví a správě města Náchoda,“ důrazně vzká-
zal šmejdům Jan Birke.

Další podrobnosti a celé znění petice 
najdete na http://www.blesk.cz/smejdi/. 

Náchod proti Šmejdům

…vzkazuje neplatičům starosta města 
Náchoda Jan Birke.

 Město Náchod, stejně jako ostatní 
města v České republice, je podle „daňo-
vého řádu“ (zákona č. 280/2009 Sb., §10), 
oprávněno vymáhat pohledávky vznik-
lé z výkonu státní správy a odbor sprá-
vy majetku a financování Městského úřa-
du v Náchodě proto podle tohoto zákona 
eviduje a vymáhá pohledávky ze správní-
ho a daňového řízení. 

„Jedná se především o pokuty uložené jed-
notlivými odbory městského úřadu, měst-
skou policií Náchod, přestupkovou komisí  
a  o místní poplatky – poplatek za svoz ko-
munálního odpadu, ze psů a další,“ upřes-
nila tajemnice Městského úřadu v Nácho-
dě Mgr. Hana Mílová.

 Jak takové vymáhání probíhá v přípa-
dě, že má daňový dlužník nějaký příjem?

Městský úřad Náchod, odbor sprá-
vy majetku a financování, nařizuje jako 
správce daně – v případě, že daňový dluž-
ník neuhradí svůj dluh – vydává exekuč-
ní příkaz na srážky ze mzdy, srážky z dů-
chodu, srážky z účtu v bance a na některé 
sociální dávky (podle daňového řádu jsou 
místní poplatky přednostními pohledáv-
kami, pokuty nepřednostními.

 NOVĚ od letošního dubna město naři-
zuje a také provádí přímo EXEKUCE MO-
VITÝCH VĚCÍ daňových dlužníků. Do kon-
ce loňského roku tuto činnost pro Město 
Náchod prováděly příslušné okresní sou-
dy. V souvislosti se změnou předpisů (no-

velou občanského soudního řádu a exe-
kučního řádu) od 1. 1. 2013 lze provádět 
exekuce pohledávek vzniklých ze správ-
ního nebo daňového řízení buď prostřed-
nictvím Celní správy ČR (v rámci tzv. dě-
lené správy), soukromých exekutorů nebo 
prostřednictvím správce daně – tedy pří-
mo Městského úřadu Náchod. 

„Dlouho jsme se zamýšleli, jak situaci, kdy 
dlužníky chceme důsledně postihovat a ne-
jen krčit rameny nad nedobytnými pohledáv-
kami, řešit. Společně s tajemnicí městského 
úřadu Hanou Mílovou jsme se nakonec roz-
hodli pro podle našeho názoru nejefektivněj-
ší řešení - vymáhat dluhy a provádět exekuce 
vlastními silami, tedy přijmout do pracovní-
ho poměru nového zaměstnance, který bude 
tuto agendu (exekuce movitých věcí) prová-
dět“, uvedl k této problematice starosta 
Jan Birke.

Dlužníky, kteří i přes zaslané výzvy 
a upomínky nadále městu dluží za pokuty 
nebo místní poplatky, od dubna již může 
kdykoliv navštívit daňový exekutor – za-
městnanec městského úřadu. Ten pak při-
stoupí k zabavení movitých věcí v rámci 
tzv. výkonu rozhodnutí. Zabavené movité 
věci mohou být, pokud dlužník včas dluh 
neuhradí, prodány v dražbě. 

„Již za první měsíc se nám podařilo vymo-
ci od dlužníků tímto způsobem téměř 30 ti-
síc korun, věříme, že úspěšnost bude nadá-
le stoupat“, dodala tajemnice MěÚ Náchod 
Mgr. Hana Mílová.

Dluhy od neplatičů 
budeme tvrdě vymáhat i nadále
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Vedení náchodské radnice se po vzoru jiných měst rozhod-
lo uspořádat pro své občany a podnikatele aukci na nákup elek-
trické energie a plynu. Tyto aukce nabízejí možnost snížení cen 
díky sdružení poptávky odběratelů, kteří nemají jako jednotliv-
ci dostatečnou sílu k vyjednávání o cenách a také díky principu 
aukce, kdy dodavatelé bojují v reálném čase o velký balík klien-
tů, mohou rychle reagovat na nabídky konkurence a nabízí tak 
o mnoho lepší ceny pro spotřebitele.

„S nápadem uspořádat takovou aukci i v Náchodě přišel mís-
tostarosta Tomáš Šubert. Není žádným tajemstvím, že tyto auk-
ce zažívají v poslední době velký úspěch a v některý městech již 
také úspěšně proběhly. Proto jsme se v Náchodě rozhodli inspi-
rovat a spojit své síly se společností, která se na jejich pořádá-
ní specializuje – eCENTRE,“ vysvětluje starosta města Nácho-
da Jan Birke.

Místostarosta Tomáš Šubert k tomu dodává: „Čím více účastní-
ků se totiž do dražby zapojí, tím větší slevu jim dodavatelé ener-
gií nabídnou, protože je to pro ně výhodnější. Není tedy důvod 
tzv. „vymýšlet již vymyšlené a vyzkoušené“. 

Obdobný princip zapojení obyvatel do aukce energií využi-
li například v Říčanech u Prahy, ve Frýdlantu nebo Praze 6. Jen 
v Říčanech, kde se přihlásilo zhruba 450 domácností, se podařilo 
snížit cenu o 16 procent u elektrické energie a téměř o 30 procent 
u plynu. Podrobnosti o úsporách v Praze 6 najdete na http://www.
ecentre.cz/novinka/648-pres-31-na-elektrine-a-vice-nez-22-v-zemnim-
-plynu-tolik-usetrily-domacnosti-prahy-6.

 „V dnešní době nevidím důvod, proč by měly mít fi rmy a pod-
niky nižší ceny elektřiny a plynu než samotné domácnosti. Po-
mocí aukce získají naši občané lepší podmínky, než měli dosud. 
Zároveň čím více lidí do aukce vstoupí, tím větší tržní podíl bu-
dou pro dodavatele představovat, a v důsledku o to nižší ceny 
poskytovatelé nabídnou, aby získali nové klienty. Proto jsme se 
rozhodli aukci energií podpořit,“ dodal starosta Jan Birke.

Další nespornou výhodou je fakt, že se nemůže stát, že by cena 
energií vzrostla. Pokud by se nepodařilo aukcí zajistit lepší cenu, 
než mají odběratelé od současných dodavatelů, mohou účastníci 
bez jakéhokoliv postihu od aukce ustoupit. Samozřejmostí aukce 
je rovněž účast v dražbě pro domácnosti i podnikatele zdarma.

Chcete si snížit náklady na domácnost? Město Náchod pro 
Vás zajistilo možnost snížit náklady vašich domácností na elek-

Náchodská radnice připravuje 
aukci energií pro domácnosti a podnikatele

trickou energii a zemní plyn. 
Za tuto službu nehradíte žád-
né poplatky! 

Jak to funguje?
Čím více nás bude, tím 

nižší ceny získáme! Princip 
je vlastně jednoduchý. Proč 
nemají domácnosti takové 
ceny jako města nebo pod-
niky? Protože jsou ve vztahu 
k velkým společnostem příliš 
slabé. Jediná domácnost není 
pro velké dodavatele energií 
či telekomunikací obchodně až tak zajímavý klient. Je to však 
jiné, když domácnosti svou poptávku po novém dodavateli sdru-
ží a dají tak dohromady velký objem odběru energie. O ten bu-
dou velcí hráči otevřeně soutěžit.

Kde se dozvím víc?
Rozhodně nespoléhejte na žádné podomní prodejce! 
Město Náchod pro vás zřídilo kontaktní místo v podatelně bu-

dovy radnice na Masarykově náměstí (CZECHPONT). Od pondě-
lí 27. května až do 28. června 2013 ve všechny pracovní dny, tj. 
od pondělí do pátku v době od 14.00 do 18.00 hodin, zde na vaše 
dotazy odpoví informátor partnerské společnosti eCENTRE, kte-
rá pro nás aukci na výběr dodavatele bude zajišťovat. Stačí s se-
bou přinést kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem (včetně 
všech dodatků a obchodních podmínek) a kopii ročního vyúč-
tování spotřeby elektrické energie a zemního plynu, ostatní už 
necháte na nás.

Město Náchod ve spolupráci se společností eCENTRE 
(www.ecentre.cz).

Více informací také na www.mestonachod.cz.
V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte níže uvedenou 
kontaktní osobu:
Pavel Ciprys, Tel.: 739 201 258, 
E-mail: ciprys@ecentre.cz

Město Náchod, www.mestonachod.cz  

Vše Vám zajistíme bezplatně! 

Náchod pro Vás… 

Zapojte také svou 
domácnost do eAukce! 

Děkujeme všem, kteří nám aktivně po-
máhali během tohoto školního roku. Sa-
mozřejmě děkujeme i pravidelným ná-
vštěvníkům, a věříme, že se v novém 
školním roce opět sejdeme v takovém po-
čtu jako letos.

Ráda bych všechny příznivce Klubu 
SUN Náchod – mateřského centra HOPSÁ-
ČEK touto cestou upozornila, že v červnu 
je již v centru omezený provoz. Dopolední 
hopsání probíhá pouze v úterý a ve čtvr-
tek. Odpolední kroužky již neběží.

Těšit se můžete pouze na kroužek Ši-
kovných ručiček, který je vždy ve čtvrtek 
od 16 do 18 hodin, svoji činnost ukončí 
15. 6. výletem do Šťastné země – případ-
ní zájemci volejte nebo pište.

Z aktivit pro dospělé bude přes léto 
probíhat pouze ZUMBA s Maruškou Cha-
loupkovou, a to každý čtvrtek, vždy od 

17 do 18 hodin, v případě zájmu i od 18 
do 19 hodin. Plánujeme i cvičení venku. 

O letních prázdninách je provoz cen-
tra omezen z důvodu pořádání příměst-
ských táborů.

V případě zájmu se můžete hlásit na po-
slední dva volné termíny v srpnu, ostat-
ní příměstské tábory jsou zcela plné. Dě-
kujeme.

 Výprava do světa pohádek 5.– 9. 8. 2013 
Martina Fléglová, pro děti 3–7 let, 800 Kč, 
6.30–16.00 hod.

 Putování s Večerníčkem 12.–16. 8. 2013 
Michaela Gregorovičová, pro děti 3–7 let, 
800 Kč, 6.30–16.00 hod. 

V září se můžete přijít podívat dopole-
dne již od 2. září. V prvním týdnu se mů-
žete těšit na volnou hernu a rádi zodpo-
víme veškeré Vaše dotazy.

Od druhého týdne začne dopoled-
ne pravidelné cvičení pro všechny malé 
Hopsáčky.

www.hopsacek.cz
MC Hopsáček Odpolední kroužky začnou až od říj-

na, ale na všechny je možné se hlásit již 
během září. Úvodní hodiny proběhnou 
v týdnu od 30. 9.

Pravidelný rozpis kroužků najdete 
na našich www stránkách nebo na face-
booku Hopsáčku.

Aktivity pro dospělé budou začínat bě-
hem 2. týdne v září.

Těšíme se na Vás.
www.hopsacek.cz, hopsacek@seznam.cz, 

tel. 608 970 406

Občanská rada 
příměstské části Staré Město nad 
Metují zve 12. června od 18.00 hodin 
na setkání s občany, které se usku-
teční v prostorách ZŠ Drtinovo ná-
městi.
Podrobnosti budou upřesněny na po-
zvánce.
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otevřeno: Po–Pá 8.00–16.30 hod.
 finanční odměna 

za každý odvezený autovrak 500–1000 Kč
 zdarma vystavíme likvidační protokol 

na místě odtahu u zákazníka
 autovrak zdarma odvezeme 

z celé oblasti východočeského kraje

tel: 494 370 818  www.skritecky.cz  mob: 739 411 085

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

 775 777 073   www.trigareality.cz   774 777 073

Prodej stavebního pozemku v klidném a krás-
ném místě nedaleko centra obce Bezděkov 
nad Metují. Inž. sítě: elektřina na pozemku, 
voda na hranici, kana-
lizace na hranici, plyn 
u pozemku. Celková 
výměra pozemku 
618 m2. 

CENA: 179.000 Kč

Prodej stavebního pozemku v obci Spy 
u Nového Města nad Metují o výměře 
500 m2 (dalších 80 m2 je možné odkoupit 
od obce). Pozemek je mírně svažitý . Elektřina 
a kanalizace jsou 
u pozemku, voda 
na pozemku. 
Přístup po obecní 
komunikaci.
CENA: 127.000 Kč

Stavební pozemek – Nahořany, 1467 m2. Sta-
vební  povolení včetně projektu, el. přípojka 
na pozemku, 
voda 
a kanalizace 
u pozemku. 

CENA: 
599.000 Kč

Družstevní byt 1+kk blízko centra v Náchodě. 
Byt má  32,3 m2,  plastová okna, nové jádro, 
stoupačky, balkon, 
dům je zateplen. 
Jedná se o 7. patro 
s výtahem. Před 
domem zeleň.

CENA: 520.000 Kč

Nadstandardní byt 3+1 v České Skalici  
v osobním vlastnictví o ploše 75 m2 umístěný 
v přízemí zděného domu o čtyřech bytových 
jednotkách po kompletní rekonstrukci  
s velkými vestavěnými 
skříněmi, novou kuchyní 
a  balkónem. V suterénu 
garáž o ploše 18 m2 . 

CENA: 1,890.000 Kč

Prodej zděné chaty na krásném a klidném 
místě v Červeném Kostelci – část Horní 
Kostelec, oblast „V Ráji“ . Podsklepena. Elek-
třina 230/400V, voda 
veřejná, trativod, vytá-
pění na TP. Zastavěná 
plocha 20 m2. Pozemky 
celkem 382 m2. 
CENA K JEDNÁNÍ: 
630.000  Kč

Prodej dřevěné chaty v krásném prostředí 
Náchoda - V Kalhotách. Elektřina 230/400V, 
voda veřejná, vytápění krbem. Pozemky cel-
kem  336 m2. 
Oploceno. Pří-
stup po obecní 
komunikaci. 

CENA: 
469.000 Kč

Krásný  zděný byt 2+1 po rekonstrukci   
v centru Náchoda, osobní vlastnictví,  
2. patro,  
52,2 m2, 
plastová okna, 
nízké náklady.

CENA: 
nabídněte
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10.ročník plavecké soutěže
O   CENU   RYTÍŘE  HRONA

Pořadatel                       :   Plavecký  oddíl   Delfín  Náchod  
Datum a  místo  konání:  sobota 8.6.2013 Krytý bazén  Náchod
Přihlášky : Přihlášku    pro počítačové zpracování přihlášky 

  ve formátu .txt  zašlete do  úterý 28.5.2013  
  na e-mail  hakl@delfinnachod.cz  
    

Startovné : 40,- Kč za přijatý start  
  

 Prezentace : Probíhá od  7.45  do 8.10  hodin 

PROGRAM ZÁVODU

Rozplavání          od 8.15 hodin  Konec  soutěže  v 17.00 hodin 
Závody začínají    v  8.45  hodin    

Pořadí disciplín:  
  

1. 100 Pol.záv. Žáci CDEF KaKategorie:
2. 100 Pol.záv. Žačky CDEF B - B -žactvo  2002
3. 200 Pol.záv. Žáci B C - C -žactvo  2003
4. 200 Pol.záv. Žačky B D - D -žactvo  2004
5. 50 Volný zp. Žáci CDEF D - E -žactvo  2005
6. 50 Volný zp. Žačky CDEF D - F -žactvo  2006 a mladší
7. 100 Volný zp. Žáci B
8. 100 Volný zp. Žačky B
9. 50 Motýl Žáci CDEF E -
10. 50 Motýl Žačky CDEF
11. 100 Motýl Žáci B
12. 100 Motýl Žačky B

Přestávka 90 minut
13. 200 Volný zp.  Žáci BC
14. 200 Volný zp. Žačky BC
15. 50 Znak Žáci CDEF
16. 50 Znak Žačky CDEF
17. 100 Znak Žáci B
18. 100 Znak Žačky B
19. 50 Prsa Žáci CDEF
20. 50 Prsa Žačky CDEF
21. 100 Prsa Žáci B
22. 100 Prsa Žačky B

          

PROGRAM:

10.00 Spanilá jízda šlapacích autíček
 od bývalého hotelu Itálie po pěší zoně (ul. Kamenice) na náměstí TGM

11.00 Přesun všech zúčastněných na Dětské dopravní hřiště v Bělovsi

12.30 Zahájení hlavního programu 
 Soutěže dětí v níže uvedených disciplínách
 – jízda zručnosti
 – rychlostní závody
 – technická zručnost – výměna „píchlého kolečka“
 – technické znalosti – kde je kolečko, volant, světlo...
 – jízda na dopravním hřišti podle předpisů  
 – „školení“ z předpisů silničního provozu, přecházení apod.
 Vzhledem k předpokládanému velkému počtu účastníků budou
 všechny disciplíny probíhat na různých stanovištích současně. 
14.00 Ukázka výcviku psů

14.30  Výstava a hodnocení šlapacích Moskvičů a dalších šlapacích vozítek 
 – bude hodnoceno v několika kategoriích.

15.15 Vyhodnocení (předání pohárů) za nejhezčí šlapací vozítka
 – předání pamětních listů a drobných pozorností dětem 
 – předání řidičských průkazů na šlapací Moskviče a ostatní
  šlapací vozítka všem zúčastněným dětem

16.00  Předpokládané ukončení akce
 Souběžně s těmito akcemi mohou děti navštívit trampolínu,
 motocyklový trenažér, výstavu velkých Moskvičů a ostatních 
 automobilových veteránů.
 – drobné pozornosti budou zajištěny pro všechny děti (řidiče šla-
  pacích vozítek), které budou přihlášeny do 15. 6. 2012
Změna programu vyhrazena.
Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče. oskvič klub

Č e s k é  r e p u b l i k y

Šlapací vozítka
2. mezinárodní sraz

Náchod 8. 6. 2013
Dětské dopravní hřiště
(za deště zimní stadion)

www.moskvice.adamek.cz

RÁMCOVÝ PROGRAM:
7.30 -9.00 registrace na dětském dopravním hřišti 
Spanilá jízda po pěší zóně v centru města.

Soutěže pro děti (řidiče autíček)
– Jízda zručnosti
– Rychlostní závody
– Technická zručnost
– Technická znalost šlapacího vozítka
– Jízda podle předpisů na dopravním hřišti, včetně světelné křižovatky

Soutěž pro dospělé (majitele autíček)
– Hodnocená výstava šlapacích autíček
– Poháry za nejlepší autíčka v několika kategoriích
– Počet kategorií vyplyne z počtu účastníků

Doprovodný program
– Různý doplňkový program ve spolupráci s dalšími organizacemi (v přípravě)
– Nesoutěžní výstava velkých Moskvičů a dalších historických vozidel
– Ukázka RC modelů nákladních automobilů a tanků 
 
Změna programu vyhrazena.
Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče. 
 
www.moskvice.adamek.cz
https://www.facebook.com/sraz.slapacich.auticek.moskvicu

Záštitu převzal starosta města Náchod Jan Birke
a poslankyně PČR Mgr. Soňa Marková

Vítány jsou Moskviče i jiná autíčka, traktory, formule a další šlapací vozidla s VOLANTEM. 
S řidičem nebo i bez řidiče.

Ceny: 
V každé disciplíně se 
budou za 1.–3. místo 
předávat diplomy  
a medaile. Vítěz disciplíny 
100 nebo 200 polohový 
závod získá CENU 
RYTÍŘE HRONA.

Systém soutěže:
Závod je soutěží 
jednotlivců. Všechny 
disciplíny se plavou přímo 
na čas bez finále.

Bodování:
Boduje se dle platných 
tabulek ČSPS.

Předpis:
Závodí se dle tohoto rozpisu a pravidel plavání ŠSPS. 
V závodě je použito pravidlo 2 startu.
Informace o soutěži:
Roman Hakl – Krytý bazén, Pražská 178, 547 01 Náchod
Tel.: 491 420 953, 604 404 238, hakl@delfinnachod.cz
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Pořádá: 
         Český svaz Akrobatického RnR, Divadlo Beránek, Helena Brahová a Emil Nykliček

Sobota 8. června 2013
Městské divadlo Dr. J. ČÍŽKA

BERÁNEK NÁCHOD
Začátek 11:00                    Finále 17:00

Během pořadu Nika Khunová a Magické housle
Mistr světa v benchpressu Jiří Havrda

POHÁR MĚSTA NÁCHODA
  Pod záštitou Starosty Náchoda Jana Birke

Sobota 8. června 2013
Městské divadlo Dr. J. ČÍŽKA

BERÁNEK NÁCHOD

Vstupné 100 Kč

Mistrovství ČR kategorie junior a C
Mezinárodní soutěž mistrovské kategorie A
Pohárová soutěž kategorie dětí, žáci a formace dívek (DFJ a MDFS)

v
Akrobatickém 
Rock And Rollu

KULTURNÍ
A SPORTOVNÍ

N A D A C E
M Ě S T A   N Á C H O D A

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ NADACE
MĚSTA NÁCHODA

Pořádá:Český svaz Akrob. RnR, Divadlo Beránek, Helena Brahová a Emil Nyklíček

Jezberovi Vysokov

město
Náchod

Tupper ware

KULTURNÍ
A SPORTOVNÍ

N A D A C E
M Ě S T A   N Á C H O D A

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ NADACE
MĚSTA NÁCHODA

Pořádá:Český svaz Akrob. RnR, Divadlo Beránek, Helena Brahová a Emil Nyklíček

Jezberovi Vysokov

město
Náchod

Tupper ware

KULTURNÍ
A SPORTOVNÍ

N A D A C E
M Ě S T A   N Á C H O D A

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ NADACE
MĚSTA NÁCHODA

Pořádá:Český svaz Akrob. RnR, Divadlo Beránek, Helena Brahová a Emil Nyklíček

Jezberovi Vysokov

město
Náchod

Tupper ware

KULTURNÍ
A SPORTOVNÍ

N A D A C E
M Ě S T A   N Á C H O D A

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ NADACE
MĚSTA NÁCHODA

Pořádá:Český svaz Akrob. RnR, Divadlo Beránek, Helena Brahová a Emil Nyklíček

Jezberovi Vysokov

město
Náchod

Tupper ware

KULTURNÍ
A SPORTOVNÍ

N A D A C E
M Ě S T A   N Á C H O D A

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ NADACE
MĚSTA NÁCHODA

Pořádá:Český svaz Akrob. RnR, Divadlo Beránek, Helena Brahová a Emil Nyklíček

Jezberovi Vysokov

město
Náchod

Tupper ware

Generální partneři:

Aleš StrnadAleš Strnad Aleš StrnadAleš Strnad

Aleš StrnadAleš Strnad Aleš Strnad
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Občanské sdružení Jizbice 2012 
Vás srdečně zve 

na 

 

aneb 

„Cestou necestou z pohádky do pohádky“ 

v sobotu 8. června 2013 od 15 do 17 hodin 
na místním hřišti a v jeho okolí 

Co Vás čeká :  krátká procházka pohádkou s úkoly, hry na hřišti o ceny, ukázka hasičského útoku, 
projížďka pro děti na koních, sladkosti, buřty i limonáda (to vše pro děti zdarma) 

                                      

Po skončení :  společenské posezení pro dospělé  – občerstvení a grilovaná 

                                                                                                                            kýta zajištěny   

                                                                                                            Všechny srdečně zvou pořadatelé                                                                                                                                               

 

 
 
 
 
 

zve 

v sobotu 8. června 2013 odpoledne 
 

na POHÁDKOVOU CESTU 
 

Start pod Orelnou od 14 do 15:30 hodin - zápisné 40 Kč rodina a po té celou 
pohádkovou říší pro odměnu. Na faře bude také připraveno dobré občerstvení!  

...trampolína, pískoviště, koňská projížďka. 
 

Zažijte setkání s večerníčkovými hrdiny přímo v Šonově!  
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Pardubice – Pardubické dostihové závodiště se 29. a 30. červ-
na stane dějištěm gastronomického svátku Apetit Festival. Pro 
tuto příležitost se závodiště promění v místo setkávání gurmá-
nů, místo na vysoké úrovni, kde bude zastoupena ušlechtilá gas-
tronomie a zkrátka vše, co je skutečně dobré. 

Připraveno je pro vás setkání s těmi nejlepšími šéfkuchaři, 
restauracemi, pivovary, vinařstvími, kavárnami, koktejlovými 
bary, ale i regionálními specialitami a potravinami, které byste 
jinde nepotkali. „Hlavním tahákem bude bezesporu přítomnost 
nejslavnějšího českého kuchaře Zdeňka Pohlreicha,“ zve za or-
ganizátory akce Martin Nauš. 

Mezi restauracemi bude o přízeň diváků soutěžit také Vaše ná-
chodská restaurace U Beránka, mezi pivovary se o titul „Pivovar 
roku 2013“ bude snažit i Váš Pivovar Náchod. „Udělejte si výlet 
do Pardubic a přijeďte podpořit svůj pivovar a restauraci a dát 
jim hlas,“ apelují pořadatelé.

Na tomto food festivalu budete moci ochutnat takové po-
choutky, jako je například vařený humr ve vinném vývaru po-
dávaný s česnekovou omáčkou alioli a bagetou, nebo flank steak  
– vyzrálý steak z hovězího pupku, připravený na lávovém gri-
lu s omáčkou Criolla. 

„Věříme, že východočeský Apetit Festival se stane tou největší 
událostí v oblasti gastronomie v tomto regionu a těšíme se na za-
čátku léta v Pardubicích na shledanou,“ uzavírá Nauš.

www.apetitfestival.cz

Nenechte pivovar a restauraci 
„na holičkách“, přijeďte na 

APETITFESTIVAL 
do Pardubic!
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Jiráskovo gymnázium s podporou 
Města Náchoda, jeho Kulturní a sportov-
ní nadace a Královéhradeckého kraje při-
chází v červnu s dalším ročníkem dnes 
již poměrně rozsáhlého projektu. Po bok 
listopadových Náchodských Dnů poezie 
se v červnu postaví 4. ročník Deset Deka 
Festivalu – přehlídky divadel spjatých 
se soubory DRED, DFREJG a Jiráskovým 
gymnáziem.

Ve svém čtvrtém ročníku Deset Deka 
Festival neopouští základní dramatur-
gickou linku a představuje současnou 
tvorbu souborů, jejichž kořeny pevně 
vězí v půdě Jiráskova gymnázia. Zahajo-
vací akce (již 31. 5.) proto v záznamech 
starších inscenací DREDu a DREJGu při-
blíží cestu, jíž oba soubory šly v před-
chozí více než dekádě. Hned 1. června se 
v prostorách Městské knihovny Náchod 
představí současnost DREDu – perfor-
mance Cyklop propojující současnou váž-
nou hudbu, antickou legendu i text Jaro-
slava Vrchlického. 7. června se k DREDu 
připojí jeho barokní odrodilci, nezbytní 
a tradiční účastníci Deset Deka Festiva-
lu kuksko-pražsko-náchodští Geisslers 
Hofcomoedianten s inscenací podle Car-
la Gozziho Láska ke třem pomerančům. 
Současnost studentské sekce by měli (dě-
lají, co mohou, aby to stihli) 26. června 
zastupovat DREJGové poměrně blázni-
vým kabaretem Zni! Blá! Zni! Z podhou-
bí někdejšího DREDu vzešla i další insce-
nace Kavkazské arabesky, s níž přijede 
14. června do Krčmy Maštal soubor Teď, 
neváhej a leť, jehož zakládající členkou je 
exDREDka Karolína Valerie Plachá.

I tentokrát přizvali organizátoři ně-
které hosty. Na četných přehlídkách 
a festivalech se DREDi i DREJGové potká-
vají s mnoha nejrůznějšími uskupeními, 
což se v letošní dramaturgii, v porovná-
ní s předešlými ročníky, projevuje mož-
ná nejvýrazněji. Mnohokrát se potkali 
s českotřebovským souborem Triarius, 
který v pátek 21. 6. v Divadle Pod zám-
kem náchodské ZUŠ zahraje svou verzi 
slavného textu i pozdějšího filmového 
scénáře Jana Procházky Ucho. Někdejší 
trezorový film s Radkem Brzobohatým 
a Jiřinou Bohdalovou nabývá v posled-
ní době na nové aktuálnosti, s drama-
tizací předlohy a jejím autentickým pře-
vedením na divadlo to v podání Triaria 
není jinak. Zvláštností letošní dramatur-
gie je pak půlící červnová sobota 15. 6., 
která je kompletně loutkářskou. Insce-
nace loutkové soboty přivážejí spřátele-
né soubory z Jaroměře, Prahy, Chrudimi 
i Poniklé. A jedná se o skutečnou špičku 
tohoto divadelního druhu. Zlatá rybka 
Hanky Voříškové (výtvarné divadlo, kte-
ré z hlíny, vody a trávy vytvoří před oči-
ma nový svět), Faust Tomáše Hájka (pra-
stará faustovské meditace podle starých 
loutkářských textů ve spojení s již vy-
sloužilou školní technikou) i jaroměř-
ská rakvičkárna Hotel (mladistvá ener-

Deset Deka Festival 2013 – 4. ročník

gie trestající s gustem sedm smrtelných 
hříchů) jsou tím nejlepším z loňského Ji-
ráskova Hronova. Když se k nim ještě při-
dá jeden z vrcholů letošního hradeckého 
Audimaforu, Šrámkova Písku i Wolkero-
va Prostějova Uměl létat podle předlohy 
Karla Čapka a v podání Jakuba Maksy-
mova, stojí před námi konfrontace nej-
vyšší kvality a nejrůznějších forem, která 
směle konkuruje i samotné Loutkářské 
Chrodimi.

Ojedinělý zážitek slibuje i letošní hu-
dební součást Deset Deka Festivalu. Pro-
tože se DRED celou svou existenci pohy-
buje na hraně oficiality, kontroverzity, 
škatulkování, provokace… je 8. červen 
v Krčmě Maštal a undergroundová legen-
da DG 307 spojením velmi patřičným. 

Od poezie k bigbeatu, od loutek k per-
formance, od čajovny ke knihovně je le-
tošní Deset deka Festival křičícím diva-
delním Babylonem, který by neměl nejen 
náchodské veřejnosti uniknout. Dík za to 
patří ještě jednou Kulturní a sportovní 
nadaci Města Náchoda, Královéhradecké-
mu kraji za jejich finanční pomoc, nešlo 
by to ale ani bez řady spolupracujících 
organizátorů a partnerů, kteří se do ná-
ročného podniku s Jiráskovým gymnázi-
em pustili. Jmenovitě za Deset deka Fes-
tival děkujeme Alternativnímu čajovému 
klubu Poklop a náchodské Arše, Měst-
ské knihovně Náchod, Základní umělec-
ké škole Náchod, Krčmě Maštal i tiskár-
ně Integraf. Jim DESET DEKA FESTIVAL 
děkuje, je i všechny Náchoďany, a nejen 
je, zve!
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 Čtvrtek 6. června v 19.15 hodin
Satelitní přímý přenos baletního 
představení z Mariinského divadla 
v Sankt Petěrburgu
LABUTÍ JEZERO
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij.
Večer je oslavou 275. výročí založení rus-
kého carského baletu roku 1738. Mariin-
ské divadlo k němu přispívá tajuplným 
a dramatickým příběhem prince Siegfrie-
da a labutí princezny Odetty, příběhem je-
jich lásky a souboje se zlem. Uváděno mě-
síc po otevření nového operního divadla 
(Mariinského divadla č. 2) v Sankt Petěr-
burgu. Vstupné 200 Kč.

 Čtvrtek 13. června v 19.45 hodin
Satelitní přímý přenos 
z Národního divadla v Londýně
AUDIENCE
Autor: Peter Morgan. Napjatě očekávaná 
produkce z West Endu, ve které si Helen 
Mirrenová zopakuje roli, za kterou získa-
la Oscara – královnu Alžbetu II. Dle tradi-
ce uděluje královna každý týden audienci 
svému premiérovi – a to audienci přísně 
soukromou, o které je dle tiché dohody 
zakázáno kdekoliv mluvit… Přenos v an-
glickém originále, uváděný s doprovodný-
mi anglickými a českými titulky. 
Vstupné 250 Kč

 Pátek 21. června 2013 v 19.30 hodin
Digitální záznam koncertu z 5. 5. 2013
FILADELFSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR 
HRAJE MAHLERA & STRAUSSE 
Program: Strauss – Milostná hudba z ope-
ry Feuersnot Korngold – houslový koncert
Mahler – Symfonie č. 1. Dirigent Yannick 
Nézet-Séguin, Hilary Hahn – housle.
Vstupné 150 Kč.

 Čtvrtek 27. června ve 20 hodin
Satelitní přenos z Munchova muzea 
a Národního muzea v Oslu
EXHIBITION – MUNCH 150
Série EXHIBITION – SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ 
NA PLÁTNECH KIN, pokračuje unikátní 
výstavou ke 150.výročí narození malíře 
Edvarda Muncha. Výstavou provede mo-
derátor a historik umění Tim Marlow.
Uváděno v anglickém originále s dopro-
vodnými anglickými a českými titulky.
Vstupné v předprodeji 180 Kč, v den konání 
200 Kč.

SVĚTOVÁ OPERA I BALET, KONCERTY…
to vše v kině Vesmír v Náchodě 

v měsíci červnu 2013…

Obstáli v těžké konkurenci na Evrop-
ském poháru Globus Judo Cup Budapest 
2013. Týden po historickém úspěchu Lu-
káše Krpálka, který na ME v Budapešti vy-
bojoval po 25ti letech pro ČR zlato, na-
stoupil na maďarské tatami také český 
žákovský a dorostenecký výběr.

Od 4. do 5. 5. 2013 se na žíněnkách Ev-
ropského poháru Globus Judo Cup Buda-
pest 2013, vystřídalo téměř 1200 judistů 
z 18 států. Z náchodské tréninkové sku-
piny si vyzkoušela start mezi evropskou 
dorosteneckou špičkou také Tereza Kolí-
nová. Hned v úvodním duelu s maďarskou 
reprezentantkou si Terka sáhla až na dno. 
V dalším souboji šlo o všechno. Terka zmo-
bilizovala všechny svoje síly a i přes zra-
nění se jí podařilo porazit reprezentantku 
z Ukrajiny. Tereza se nakonec probojova-
la až na 7. místo, které je v takové konku-
renci obrovským úspěchem. Gratulujeme!!

Na Globus Judo Cup Budapest 2013 nava-
zoval dvoudenní Training camp, kterého se 
účastnil celý český výběr žáků a dorostu. 
Randorové tréninky probíhaly pod vede-
ním špičkových evropských trenérů. Naši 
judisté si tak mohli vyzkoušet jiné trénin-
kové metody, zvýšit fyzickou připravenost 
a porovnat se s konkurencí.  SKP Judo Náchod

Náchodští judisté

   Vstupné: 50,-Kč, děti a soutěžící zdarma
Soutěžní klání o zajímavé ceny

SDH VELKÝ DŘEVÍČ VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM HRONOV  
POŘÁDAJÍ

HRONOV
MĚSTO

Moderují Lucie a Tomáš Peterkovi 
  prezence soutěžících 12.30

 začátek soutěžního klání 14.00 
 v kategoriích dvojice a jednotlivci

   taneční zábava 19.00
se skupinou NANOVOR

+ koncert  skupiny
HEEBIE JEEBIES

DĚTSKÁ STagE
– divadlo, soutěže, skákací hrady a další zábava

a v neděli 23.6 se na Vás těšíme 
při velkém Dětském dnu !

dřevíčská
          lávka

Sobota 22.6.2013 od 13.00 hod.  
areál koupaliště ve Velkém Dřevíči
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DeTSKyTTTSSKKyy
DEN

v NEDEli 23.6.2013

Promoteam Hitrádia Magic
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TJ SOKOL a SDH VELKÝ DŘEVÍČ pořádá 
ve spolupráci s měSTEm HrOnOV

  •  všechny atrakce zdarma  •  občerstvení zajištěno  •  množství originálních soutěží 
nejen pro děti  •  dětský skákací hrad a skluzavka  •  dětský kolotoč   

•  projížďky na koních  •  projížďky na modelu náklaďáku  • ukázky hasičské techniky    
•  pojídání koláčů se zapečenými mincemi  •  cukrová vata  •  balónky pro děti zdarma   

•  malování na dětské obličeje •  množství atraktivních cen

  oD 14:00 hoD arEál KoupaliSTE 
 vE vElKém DrEvíci

vSTupNé: DETi zDarma 
   DoSpElí 40 Kc

program: 

14:00 – 14:20 Klaunovo překvapení

14:20 začátek soutěží

17:15 předpokládaný konec 
 (dle cen)
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Cestou jsme minuli město Trutnov, kte-
ré má třicet tisíc obyvatel a v poslední 
době nabízí návštěvníkům kvalitní služby 
ve všech žádaných oblastech. V lokalitě 
městského parku je naučná stezka bitvy 
u Trutnova v roce 1866. Navštívili jsme 
také Jánské Lázně, kde jsme se všichni tě-
šili na procházku po Lázeňské kolonádě. 
Těšili jsme na minerální vodu, prohlídku 
kolonády a občerstvení. Mladší a zdravěj-
ší se vydali do centra a ostatní se spokoji-
li s občerstvením od řidiče, pana Kaněry.

Dále jsme projížděli Prkenným dolem, 
kterým protéká Sněžný potok z Rýchor. 
Tento vodní zdroj poháněl několik mlýnů, 
dřevozpracující pily a od 16. stol. se zde 
vyráběl papír. Další zastavení bylo v měs-
tečku Žacléři – východní bráně Krkonoš. 
Nad městem stojí od středověku hrad, 
který střežil obchodní stezku. V průběhu 
století byl několikrát přestavěn, vyple-
něn a opět obnoven a nakonec přestavěn 
na zámek. Na Rýchorském náměstí neu-
šel naší pozornosti barokní Mariánský 
sloup z r. 1725 vynikající práce J. F. Pa-
cáka. Objednali jsme si prohlídku v Měst-
ském muzeu. Pak jsme pokračovali v cestě 
do Polska přes obec Královec. Královec-
kým průsmykem jsme přejeli do Polska, 
kde jsme navštívili Park miniatur Dolního 
Slezska, Krkonoš – v Kowarech.

Park se nachází v krásné pohádkové 
krajině, je zde vytvořeno 40 úžasných 
zmenšených objektů, jehož originály mů-
žeme v regionu najít. Umělci modelá-
ři vytvořili paláce, stará města a zámky 
Dolního Slezska, které odpovídají skuteč-
né podobě. Unaveni z příjemných zážit-
ků jsme se přes Kamennou horu a Bobr 
vraceli  zpět. Pochvalovali si pěkné poča-
sí a hlavně, že jsme vše, i přes zdravotní 
hendikepy, zvládli.            Olga Frühaufová                            

V pátek 17. května proběhlo už druhé 
setkání polských a českých dětí v rám-
ci mikroprojektu „Přátelství na dlani“. 
Žáci ze ZŠ Pavlišovská na Babí se setkali 
s žáky z polské školy z nedaleké Kudowa-
-Zdrój.  Tento den byl ve znamení sporto-
vání, všichni se sjeli na dopravním hřiš-
ti na kolech.

Zde bylo pro děti připravené dopoled-
ne plné zajímavých ukázek, soutěží a her. 
Na dopravním hřišti se sjely také složky 
našeho integrovaného záchranného sys-
tému – hasiči Babí a Lipí, auta Záchran-
né služby Královéhradeckého kraje a člen 
Policie ČR. 

Nejdříve se děti seznámily se základ-
ními pravidly silničního provozu a vy-
zkoušely si jízdu na kole po dopravním 
hřišti. Pro polské děti to byla nová zku-
šenost, v Kudowě podobné hřiště nema-
jí, a tak si mohly vyzkoušet dopravní si-
tuace, jízdu po kruhovém objezdu, přes 
železniční přejezd i pravidla na křižovat-
kách na „opravdové „ silnici, ale v úplném 
bezpečí. To jim, dle slov polských učitelů, 
velmi chybí. Poté si děti vyzkoušely ošet-
ření nejrůznějších zranění – vše pod do-

Žacléřsko, polská 
část Krkonoš
– návštěva parku miniatur 
Dolního SlezskaProjekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

mikroprojekt Přátelství na dlani, registrační číslo CZ.3.22/3.3.02/12.03467

„Přátelství na dlani“ hledem odborníků záchranářů. Prohlédly 
si vybavení sanity, mohly si nechat změřit 
tlak i EKG. Hasiči pro děti přichystali zá-
bavu – stříkání na terč. Protože byl krásný 
slunečný den, nevadilo, že jsme se trochu 
namočili. Posledním stanovištěm byla 
ukázka výcviku psa, všichni jsme se pře-
svědčili o tom, že i velký a silný pes, který 
na první pohled vypadá velmi nebezpeč-
ně, může být i mazlíčkem. Pod přísným 
a důsledným vedením je schopen caniste-
rapie a nejrůznějších cvičení poslušnosti. 

Na úplný konec si děti vyzkoušely jíz-
du zručnosti. To byl pro některé velký oří-
šek, ale připravenou trasu projely všech-
ny a obdivujeme jejich úsilí a šikovnost. 

Rádi bychom poděkovali za pomoc při 
organizaci tohoto dne zaměstnancům 
dopravního hřiště, členům náchodské zá-
chranné služby, hasičům i Štefanu Bartó-
kovi. Také děkujeme rodičům dětí, p. Vaj-
sarové, panu Hornychovi. Díky také patří 
p. Samkové z hotelu Hron za chutný oběd.

Všichni se těšíme na příští, v pořadí už 
třetí setkání v rámci tohoto projektu, a to 
bude návštěva našich dětí v Polsku. Věří-
me, že zažijeme hezké dva dny a budeme 
mít na co vzpomínat.

Dana Čejchanová

Před zahájením turistické sezony se 
představitelé města rozhodli zavést pro 
občany a návštěvníky Náchoda příjemnou 
novinku – možnost bezplatného využití 
bezdrátového připojení k síti Internet.

"Pevně věřím, že si své první uživatele 
najde připojení již během právě probíha-
jícícho studentského festivalu Náchodská 
Prima sezóna. Naším cílem je zpříjemnit 
občanům čekání při vyřizování svých zá-
ležitostí v rámci městského úřadu a na-
bídnout novou službu turistům, kteří do 
Náchoda zavítají. Ti si tak mohou např. ve 
svých mobilních telefonech najít snadně-

Dobrá zpráva 
pro občany a návštěvníky Náchoda

ji celou řadu informací a prostřednictvím 
webových stránek města (www.mesto-
nachod.cz) jednoduše vyhledat konkrétní 
turistické cíle. Snad se k nám pak budou i 
rádi vracet," komentoval novinku staros-
ta města Náchoda Jan Birke. 

 Bezdrátová síť s identifikací "mestona-
chod.cz" je dostupná v budovách Měst-
ského úřadu v Náchodě na adresách Ma-
sarykovo náměstí 40, Němcové 2020 
(vedle polikliniky), Palachova 1303 (bu-
dova okresního soudu) a přímo v centru 
města v prostoru Masarykova náměstí.

Při příležitosti Mezinárodního dne ar-
chivů zve náchodský Státní okresní ar-
chiv všechny zájemce o historii a o krás-
né staré knihy na Den otevřených dveří. 
Koná se v pátek 7. června 2013 v sídle ar-
chivu Na Brance (Dobenínská 96, napro-
ti autosalonu Chevrolet) od 9 do 16 ho-
diny. Na výstavě vzácných starých tisků 
a ukázek práce restaurátorské dílny bu-
dou mít všichni návštěvníci možnost ob-
divovat um našich předků a v rukavič-
kách si vystavené vzácnosti prolistovat. 
Vše samozřejmě pod dohledem archivářů, 
kteří poskytnou odborný výklad a budou 
připraveni zodpovědět Vaše otázky. Těší-
me se na Vás!

 Za kolektiv ředitelka Mgr. L. Baštecká 

Den otevřených dveří 
v archivu
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Na začátku druhého pololetí měli žáci 
pátých tříd a žáci některých vyšších roč-
níků možnost výuky pod vedením učite-
lů opačného stupně.

V květnu, a to v pondělí 13., se uskuteč-
nila další novinka – zájmové odpoledne.

Během týdne se mohli žáci rozmyslet 
a přihlásit do aktivit, které jim nabíd-
li učitelé druhého stupně. Na výběr měli 
tyto činnosti a dílny: základy háčkování 
pod vedením paní učitelky Kollertové, vý-
roba šperků vedená p. učitelkou Schnei-
derovou, mikroskopování s p. učitelkou 
Peroutkovou, seznámení s azbukou pro-
střednictvím p. učitelky Zelené, jazykové 
hry vedené p. učitelkou Majerovou, rela-
xace za doprovodu p. učitelky Jasné, posi-
lování s odborným dohledem p. učitelky 
Šrůtkové, sportovní aktivity s p. učitelem 
Bornou a moje pizza s pomocí p. učitel-
ky Malé.

Další novinka 
v ZŠ Komenského
– zájmové odpoledne

V učebně přírodopisu mladší i starší 
žáci pozorovali pod mikroskopem prů-
duchy na listech břečťanu, pokožkové 
buňky cibule a krev. Žákyně 6. A se po-
prvé v životě pokoušely uháčkovat řetí-
zek a krátký sloupek. Šikovná a zručná 
děvčata si během hodiny dokázala vyro-
bit krásný šperk v podobě kytičky. V ku-
chyňce si žákyně upekly pizzu dle vlast-
ní chuti. Čas, kdy scházelo těsto na pizzu, 
vyplnily přípravou palačinek, které voně-
ly až na chodbu, a děvčata si na nich po-
chutnala stejně jako na pizze. Další žáci 
se zábavnou formou seznámili se znaky 
azbuky a porovnávali je s latinkou. Starší 
chlapci pilně a nadšeně posilovali a ostat-
ní v tělocvičně nacvičovali základní prv-
ky florbalu. 

Pro všechny zúčastněné to byla beze 
sporu příjemně a netradičně strávená část 
všedního odpoledne. 

B. Majerová, učitelka ZŠ Komenského

Aby nezůstalo jen u soutěží, besed a 
přednášek, rozhodli jsme se také aktiv-
ně podílet na ochraně přírody a zlepšit 
okolí místa, kde žijeme. Ve spolupráci s 
Technickými službami města Náchoda se 
žáci našich pátých ročníků vypravili ukli-
dit zámecký kopec a snažili se ho vyčistit 
od odpadu, který do přírody nepatří. Žáci 

Týden pro Zemi 
jsme odpracovali vlastníma rukama

šestých tříd pro změnu vyrazili do Monta-
ce a důkladně ji prošli podle instrukcí Ing. 
Haška (Lesy města Náchoda), aby zde ne-
zůstalo ani smítko. Jak se jim to podaři-
lo, můžete koneckonců posoudit sami při 
jarní procházce. 

Za kolektiv učitelů 
a žáků 5. a 6. tříd I. Šimurdová

V pondělí 6. 5. jsme v plhovské škole ne-
učili podle rozvrhu, ale žáci různých roč-
níků pracovali ve společných dílnách, kte-
ré si vybírali podle svého zájmu. Sešli se 
tak ke společné práci různě staré děti. 

Jaké dílny jsme jim nabídli? Jak doká-
žou být rozdílné děti, tak odlišná byla 
i práce v jednotlivých skupinách. Hraní 
si s angličtinou, příprava slavnostní ta-
bule, papírové modely ve fyzice, vztahy 
mezi lidmi, první pomoc, to vše a mno-
ho dalších bylo tématy projektového dne. 

Pouze žáci devátých tříd a čtvrťáci měli 
svůj program pevně daný už dopředu. 
V rámci programu věnujícímu se osvojo-
vání si finanční gramotnosti se zabývali 
penězi. Plhovská škola v rámci projektu 
„V Náchodě rozumíme penězům“ pozva-
la pedagogy ze škol našeho regionu, aby 
se přišli podívat, jakým způsobem se žáci 
pokoušejí proniknout do světa peněz, jak 
si osvojují vědomosti a dovednosti, kte-
ré v životě opravdu upotřebí. Projekt je 

Žáci si vybírali, co se chtějí učit
podpořen penězi Evropských sociálních 
fondů a umožňuje zúčastněným školám 
vytvořit si systém výuky finanční gra-
motnosti. 

Květnový projektový den mne znovu 
utvrdil v tom, že máme ve škole šikov-
né žáky a kreativní a odborně zdatné pe-
dagogy. Ovšem poté, co nám letos kaž-
dý pátý žák pátých tříd odchází do primy 
nižšího gymnázia, přemýšlím nad tím, 
zda bychom neměli spíše ubrat, abychom 
i napříště měli ve škole koho učit. 

Vladimír Honzů, ředitel ZŠ Náchod-Plhov

Ve čtvrtek 9. 5. 2013 jsme se za pěkné-
ho počasí vydali navštívit zámek v Často-
lovicích, kde nás zaujalo vybavení pokojů 
a krásné obrazy na stěnách. Asi nejdé-
le jsme se však zdrželi v pokoji s hrač-
kami, které se od těch našich hodně li-
šily. Po prohlídce interiéru jsme zamířili 
i do zámecké zahrady, kde pobíhali pest-
robarevní pávi, ale třeba i lamy, osli, kozy 
a poníci. Tím však náš výlet ještě zdale-
ka nekončil. Čekalo nás totiž Muzeum ře-
mesel v Letohradě. Tam jsme se sezná-
mili s životem našich předků a byli jsme 
překvapeni, že třeba takové pečení chle-
ba bylo v domácnostech zcela běžnou zá-
ležitostí. 

Školní výlet aneb po stopách předků
Výlet se nám vydařil, dozvěděli jsme se 

mnoho nového a určitě by bylo zajímavé 
přenést se alespoň na pár chvil do doby 
našich předků.

Žáci 2.A, 4.A ZŠ T. G. Masaryka, Náchod
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Vokálně-instrumentální soubor MUSICA VIVA Jiráskova gym-
názia Náchod završí svou další úspěšnou sezónu tradičním Jar-
ním koncertem v kostele sv. Archanděla Michaela v Náchodě u Ji-
ráskova gymnázia. Ten se uskuteční 20. června 2013 v 19.00 
hodin, v útulném kostele sv. Archanděla Michaela v Náchodě. 
Za což jsme vděční a děkujeme panu děkanovi Boguslawu Par-
tykovi.

V letošní koncertní sezóně 2012/2013 jsme hodně pracovali 
na novinkách v repertoáru, které nás posouvají stále dopředu. 
Důkazem toho bylo i naše historicky první přehlídkové soutě-
žení v rámci soutěže středoškolských pěveckých sborů „Opa-
va Cantant 2013“, v dubnu tohoto roku. Nepostoupili jsme sice 
do celostátního kola, ale obdrželi jsme za tři naše skladby stří-
brné pásmo a hlavně povzbuzení od renomovaných sbormis-
trů. Potěšilo nás pozvání k účasti na festivalu Camerata nova 
Náchod 2013, takže jsme rádi zavítali v květnu do České Skali-
ce. Velkou podporu nám dala také hronovská farářka paní Olga 
Líbalová, díky které jsme vloni zažili v Betlémské kapli velkou 
mši, které jsme byli hudebně součástí. A letos se, na náš popud, 
paní farářka v Hronově připojila k akci Noc kostelů, a tak jsme 
v závěru máje přivezli část našeho repertoáru i do tamějšího 
Husova sboru.

A sezónu završíme hezky doma! A tak bychom Vás rádi pozva-
li, protože je pro nás jarní koncert vrcholem půlročního snaže-
ní. A to bylo letos opravdu usilovné!

Rádi bychom také poděkovali za pravidelnou podporu SRPDŠ 
při Jiráskově gymnáziu a paní Evě Hedvíkové za obětavou po-
moc. Tradičně nám vychází vstříc také pan děkan Boguslaw Par-
tyka. Děkujeme rovněž paní farářce CČSH v Hronově Olze Líbalo-
vé a v neposlední řadě také výtvarnici Kláře Mičíkové!

Dále pak sbormistře Věře Vlčkové a dirigentovi Milanu Pout-
níkovi za obětavost a skvělou práci, díky které se nám letos opět 
dařilo. 

Přijďte se přesvědčit! Těšíme se na Vás!!!
Lucie Peterková, Soubor MUSICA VIVA

uvítá léto koncertem
MUSIC A VIVA Vokálně instrumentální soubor 

MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod
Vás srdečně zve na tradiční

 JARNÍ KONCERT (nejen)

 DUCHOVNÍ HUDBY
Kostel sv. Michaela archanděla v Náchodě

20. 6. 2013 od 19.00 hodin

Dirigent, aranžmá: Mgr. Milan Poutník; Sbormistra: Mgr. Věra Vlčková
Více na www.musicaviva.estranky.cz  

Děkujeme: SRPDŠ Jiráskova gymnázia
Římskokatolická farnost – Děkanství Náchod

„Den nezávislosti“ chce ukázat, že na první pohled odlišné 
a oddělené světy se velmi snadno spojí v jeden, neboť lidé s hen-
dikepem se chtějí a mohou bavit stejně jako zdraví lidé. Den plný 
her, atrakcí a soutěží proběhne 29. 6. 2013 od 14.00 do 18.00 ho-
din v Jiráskově parku v Hronově. 

„Na dnu nezávislosti, který je určen především dětem, ale i zví-
davým dospělým, si mohou zdraví lidé vyzkoušet, jak sportují lidé 
s hendikepem. Připraven je slalom na invalidním vozíku nebo jíz-
da na speciálně upraveném kole – handbiku“, přibližuje program 
dne nezávislosti Tomáš Buriánek z turistického a vodáckého od-
dílu Lotři.

Nezávislost ve všech barvách „Den nezávislosti je jistou výzvou směřovanou ke všem zdravým 
lidem, výzvou, která říká: Pojďme a společně smažme hranice, ba-
riéry a předsudky, protože ač jsme jiní navenek, uvnitř jsme všich-
ni stejní“, dodává ke smyslu celé akce Denisa Voborníková z Ob-
čanského sdružení Cesta.

„Den nezávislosti“ je druhou společnou akcí, probíhající 
v rámci projektu Lotři na dobré Cestě, na kterém spolupracuje 
dětský turistický a vodácký oddíl Lotři z Hronova společně s Ob-
čanským sdružením Cesta Náchod, které pečuje o osoby s hen-
dikepem. Více informací o projektu a dalších konaných akcích 
na www.spolecnysvet.com.

Zdeňka Císařová
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Vážení přátelé,
občanské sdružení Akademické týdny 

Vás zve na 23. ročník Akademických týd-
nů, které se konají od 26. 7. do 3. 8. 2013 
na Pavlátové louce v Novém Městě nad 
Metují. Připravili jsme pestrý program 
přednášek, koncertů, filmových projekcí 
i divadelních představení. Pro děti školní-
ho věku se koná příměstský tábor se zají-
mavou náplní. Více informací najdete na 
www.akademicketydny.info.

Za Akademické týdny 
Marie Laštovicová

POZVÁNKA 
na Akademické týdny

 29. 6. středa Černá hora – Pec pod Sněž-
kou. Vlakem z Náchoda v 8.03 hod. do 
Trutnova, autobusem v 9.40 hod. do Jan-
ských Lázní – lanovkou na Černou horu. 
Černá hora – rozhledna Panorama – Čer-
nohorská rašelina – Pražská bouda – roz-
hledna na Hnědém vrchu – Pec p. Sněžkou 
– 13 km. Autobusem z Pece pod Sněž-
kou v 16.37, (17:.37) hod. do Svobody nad 
Úpou, vlakem do Náchoda, příjezd v 18.39, 
(19.42) hod.

 Pravidelné večerní vycházky každé 
úterý sraz v 19.00 hodin u Slavie, vede  
V. Lemberk , tel. 723 152 915 a K. Kabela.

 Zasedání výboru KČT každé druhé pon-
dělí v měsíci od 17.30 hodin v ubytovně 
KČT v Bělovsi.

 Ubytování – Ubytovna KČT Náchod, 
Kladská 310, 547 01 Náchod. Správco-
vá ubytovny Lenka Jedináková, Klad-
ská 310, 547 01 Náchod,tel. 776 111 533,  
e-mail: yedi-leni@seznam.cz. Informace  
o akcích na internetových stránkách 
www.volny.cz/kctnachod.

KČT pro vás 
v červnu chystá
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Svá díla bude vystavovat jeden z pra-
covníků čajovny, Kristián Havel. 14.–16. 
června bude výjezdní čajovna na festivalu 
„Kolik břehů má Rozkoš“. Provoz čajovny 
bude nepřerušen, pouze bude mírně ome-
zená nabídka čajů. 15. 6. proběhne v Po-
klopu loutkové představení z cyklu „De-
set deka festival“. Ve středu 19. 6. v 19.00 
vystoupí brněnská kapela „Biorchestr“, 
vstupné bude 100 Kč. V pátek v 18.00 21. 

POKLOP v červnu

6. zahraje náchodská formace "Jam De-
fect" k výstavě Kristiána Havla, vstupné 
bude dobrovolné. V sobotu 22. proběhne 
autorské čtení spisovatelky Jany Šrám-
kové („Hruškadóttir“, „Putování žabáka 
Filemona“, „Zázemí“; píše mj. články do 
Respektu, A2 atd.). Vstupné bude taktéž 
dobrovolné, čas čtení bude upřesněn.

Karel Maněna

Již rok si můžete naladit jedinečný tele-
vizní program regionalnitelevize.cz, kte-
rý se specializuje na regionální zpravo-
dajství z moravských, českých a slezských 
regionů a jejich propagaci v cestovním ru-
chu. Jedná se o unikátní projekt propojují-
cí a propagující české regiony mezi sebou, 
dávající prostor všem městům a obcím 
v ČR. V programu nechybí ani regionální 
dokumenty či tipy na výlety. 
Vysílání lze naladit:
1. na satelitu Astra 23,5°východně, 
na frekvenci 12 168 MHz, polarizace ver-

tikální, Symbol rate 27 500, FEC ¾, pro-
gram není kódován a je možné jej sledo-
vat i bez karty Skylink či Cs link;
2. v kabelových sítích vč. UPC a v sítích 
IPTV;
3. ve vybraných regionech v rámci digi-
tálního pozemního vysílání (České Budě-
jovice, Plzeň, Příbram, Liberec, Jablonec 
n. Nisou, Praha a střední Čechy);
4. jako jedinou českou televizi i na plat-
formě YouTube live.

Dění v českých 
regionech jako na dlani

 
 

 
 

  

 
 
Dění v českých regionech jako na dlani 
Již rok si můžete naladit jedinečný televizní program regionalnitelevize.cz, který se specializuje na 
regionální zpravodajství z moravských, českých a slezských regionů a jejich propagaci v cestovním 
ruchu. Jedná se o unikátní projekt propojující a propagující české regiony mezi sebou, dávající prostor 
všem městům a obcím v ČR. V programu nechybí ani regionální dokumenty či tipy na výlety.   
Vysílání lze naladit: 
1. na satelitu Astra 23,5°východně, na frekvenci 12 168 MHz, polarizace vertikální, Symbol rate 27 
500, FEC ¾, program není kódován a je možné jej sledovat i bez karty Skylink či Cs link; 
2. v kabelových sítích vč. UPC a v sítích IPTV; 
3. ve vybraných regionech v rámci digitálního pozemního vysílání (České Budějovice, Plzeň, Příbram, 
Liberec, Jablonec n. Nisou, Praha a střední Čechy); 
4. jako jedinou českou televizi i na platformě YouTube live. 

Právě vychází nová regionální kni-
ha autorů Miloslavy a Pavla Svěcených, 
ilustrovaná Ludvíkem Neoralem. Jedná 
se o povídkovou publikaci, která vychá-
zí z horolezeckého prostředí Adršpaš-
sko-Teplických skal a Ostaše. Přesto není 
kniha určena pouze horolezcům, jak by 
se snad mohlo zdát. Jde o soubor humo-
risticky laděných příběhů, které se sku-
tečně odehrály a které pobaví bez rozdí-
lu jak horolezce, tak i ty, kteří raději chodí 
po pevné zemi. Kromě uvedených auto-
rů přispělo do knihy svými historkami 
i mnoho dalších spoluautorů, z nichž ně-
kteří byli, a jiní dodnes jsou, občany Ná-
choda, stejně jako celá řada dalších, kteří 
v jednotlivých povídkách figurují. Auto-
ři i naše redakce přeje při čtení příjem-
nou zábavu.

„Bohatýrské časy“ 
od Miloslavy a Pavla Svěcených 

Volejbalový oddíl SK NÁCHOD 
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V úterý 7. května 2013 uspořádal Ob-
lastní spolek Českého červeného kříže 
v Náchodě Oblastní soutěž Hlídek mla-
dých zdravotníků, která se z důvodu ne-
příznivého počasí konala v házenkářské 
hale. Při slavnostním zahájení uvítal sta-
rosta města Náchoda Jan Birke všechny 
účastníky a popřál jim hodně úspěchů.

Osmnáct hlídek se utkalo v souboji pl-
nění praktických i teoretických disciplín 
nejen z oblasti zdravotnictví. Součástí  
každého stanoviště byli i věrohodně nalí-
čení figuranti, na nichž členové hlídek do-
kazovali praktické dovednosti jako např. 
ošetření zlomeniny nebo zastavení tepen-
ného krvácení. Nechyběl zde ani doprav-
ní test, obvazová technika a poznávání lé-
čivých rostlin. 

V kategorii I. stupně, kde soutěžilo 10 
hlídek, byly nejlepšími zdravotníky děti 
ze ZŠ Nové Město nad Metují – Malecí. 
Na druhém místě skončila hlídka ze ZŠ 
Nový Hrádek a bronz si odnesly děti z Do-
mina Hronov.

V kategorii II. stupně se utkalo celkem 
osm hlídek. Na prvním a druhém místě 
skončily děti z Místní skupiny ČČK Jaro-
měř a na třetím místě hlídka ze ZŠ Jaro-
měř – Na Ostrově.

Žádná hlídka však nemusela litovat pří-
padného neúspěchu, neboť každý účast-
ník dostal kromě občerstvení, na kterém 
se sponzorsky podílely Pekárny a cuk-
rárny Náchod, a. s., Zelenina Macek Ná-
chod, Zepo Bohuslavice a Pivovar, a. s., Ná-
chod, i tašku s různými drobnými dárky 
od sponzorů. Sponzorsky se na zajištění 
soutěže dále podílely tyto firmy: Verner 
potraviny Nové Město nad Metují, BUCUR, 
s. r. o. Náchod, firma Nyklíček a spol. Nové 
Město nad Metují, SNĚŽKA výrobní druž-
stvo Náchod a AUTOPRODEJ ROHAN Kle-
ny. Všem děkujeme za jejich sponzorskou 
pomoc. Děkujeme za poskytnutí házen-
kářské haly správci panu Zdeňku Duškovi. 

Vítězné hlídky z obou kategorií se zú-
častní Krajské soutěže Hlídek mladých 
zdravotníků, která se uskuteční 5. června 
2013 ve Svitavách. Také děkujeme všem 
rozhodčím z řad dobrovolníků, kteří po-
mohli zajistit hladký průběh soutěže, fi-
gurantům a všem ostatním pořadatelům.

Lenka Zelená 
– Oblastní spolek ČČK Náchod

Mladí zdravotníci 
opět v Náchodě

Náchodský pivovar přichází na začát-
ku letošní sezóny na trh s novým sezón-
ním pivem. K příležitosti oslav Svatého 
Floriána uvařil sládek pivovaru Miroslav 
Šmejda jedenáctistupňový polotmavý le-
žák s příhodným jménem FLORIÁN. Sva-
tý Florián je považován za patrona profe-
sí, které souvisejí s ohněm – především 
hasičů, ale také hutníků, 
kominíků, hrnčířů či pe-
kařů. 

 Polotmavý FLORIÁN 
11% je spodně kvašené 
pivo vyrobené klasickou 
technologií ze tří druhů 
ječných sladů, pšeničné-
ho sladu a dvou druhů 
chmele s obsahem alko-
holu 4,6 % obj. 

Má světle jantarovou 
barvu s jemnou karame-
lovou příchutí, příjem-
ným řízem, vůní a hus-

Nejlepší hasič žízně 
                 – polotmavý Florián 11 %

tou krémovou 
pěnu.  Plná 
chuť piva po-
nechává po na-
pití na jazyku 
příjemný har-
monický do-
jem s pozvolna 
se ztrácející ka-
ramelové chuti 
a jemné chme-
lové hořkosti 
s vyvolávajícím 
atakem na dal-
ší hašení žízně. 

Polotmavého FLORIÁNA může-
te ochutnat pouze čepovaného. 
V nabídce je v 30 l KEG sudech.

Pivo FLORIÁN je vařeno na po-
čest všech odvážných hasičů, 
dobrovolných jednotek, ale i pro 
mnoho tzv. „hasičů žízně“, kteří 
chtějí oheň i žízeň řádně uhasit.

Od začátku dubna mají firmy a živnost-
níci z regionu, kteří chtějí společnosti SGC 
nabízet své služby a účastnit se výběro-
vých řízení, ideální možnost, jak se o ta-
kových poptávkách dozvědět. Na webu 
společnosti www.sgc.cz je otevřena nová 
sekce s poptávkami. Je to jedna z forem 
podpory regionálních firem, které si tak 
u SGC mohou vydělat. Zveřejňování po-
ptávky je součástí firemního pojetí širší 
odpovědnosti za život v regionu. 

 
Nabízíme práci lidem v regionu

Z důvodu rozšiřování firmy o mísírnu 
směsí hledá společnost SGC nové zaměst-
nance. Více informací o nově obsazova-
ných pozicích najdete na stránkách spo-
lečnosti www.sgc.cz, v sekci Volná místa. 
Chcete ve společnosti Saar Gummi Czech 
pracovat, ale aktuálně jste volnou odpoví-
dající pozici na stránkách společnosti ne-
našli? Můžete vyplnit dotazník, který na-
jdete v téže sekci. Po jeho odeslání budete 
zařazeni do databáze uchazečů o zaměst-
nání. Jakmile se uvolní vhodná pozice, 
bude vás personální oddělení společnos-
ti kontaktovat.

Firma SGC se podílí na úspěchu Auta 
roku 2013 v ČR, kterým se stal vůz Volks-

wagen Golf. Proto je spo-
lečnost Saar Gummi 
Czech, s. r. o. oprávněna 
používat označení – „Do-
davatel pro Auto roku 
2013 v České republice“.

Společnost SGC rozšiřuje výrobu 
a obsazuje nová místa 

Gumárny Saar Gummi Czech z Červe-
ného Kostelce na Náchodsku, které dělají 
těsnění dveří do aut, zahájily v březnu in-
vestici za čtvrt miliardy korun do vlastní 
mísírny směsí pro výrobu těsnění. Dalších 
90 milionů korun hodlají vložit do vývo-
jového a zkušebního centra. Obě investi-
ce by firmě měly pomoci zvednout tržby 
do roku 2017 na tři miliardy korun z loň-
ských dvou miliard korun. 

Mísírna směsí by měla jít do provozu 
začátkem příštího roku. To zvedne kon-
kurenceschopnost firmy a umožní zís-
kat další nové zakázky. V mísírně vznik-
ne asi 40 nových míst, některé profese 
již firma hledá. Další pracovní místa by 
měla vzniknout následně s růstem dodá-
vek do automobilek. 

Dalších přibližně deset až 15 specialis-
tů najde práci v novém vývojovém a zku-
šebním centru, které firma nyní budu-
je. S jeho plným provozem počítá letos 
na podzim. 

V Česku má Saar Gummi kromě hlav-
ního závodu v Červeném Kostelci ještě 
provoz ve Velkém Poříčí. Společnost nyní 
dává práci přibližně 800 lidem a patří 
k největším zaměstnavatelům v regionu.

Více informací o obsazovaných pozi-
cích najdete na stránkách společnosti: 
www.sgc.cz

Firma Saar Gummi Czech 
nabízí práci lidem a firmám v regionu
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Moderní plavecký bazén (šest 
drah), rekreační bazén s umělou 
divokou řekou a brouzdaliště pro 
děti. V areálu se dále nachází to-
bogan (92 metrů), sauny, solári-
um, vířivky, gejzíry, vodní stři-
ky, posilovna, sál pro aerobik, 
fitness club, kuželna a pizzerie. 
Máte zde možnost využít služeb 
maséra. Bazén je vyhřívaný ob-
novitelnými zdroji – mj. solární 
energií. Jen 12 kilometrů. Ote-
vřeno denně 9.00–21.00, v nedě-
li od 10.00 hod.

    Vodní svět   Kudowa Zdrój
SLEVA
40%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 10. 7. 2013 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

ul. Moniuszki 2a
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 748 664 502
e-mail: basen@kudowa.pl
http://www.basen.eurograf.pl/

V rámci sběru reportáží a témat pro další knihu, která navá-
že na zrealizovanou knižní trilogii Mare Nostrum, se Mirek Brát 
vydal do akvária Sea Life v bavorské metropoli v Mnichově. Bud-
dym (potápěčským partnerem) mu byl při pobytu pod hladinou 
oceánské nádrže jeho kolega z městské rady Ing. Aleš Cabicar. 
Akvárium Sea Life se nachází v mnichovském olympijském par-
ku a je domovem řady zajímavých druhů sladkovodních a moř-
ských živočichů.

„Hlavním lákadlem pro cestu do Mnichova byli samozřejmě žra-
loci. Oceánskou nádrž v mnichovském akvarijním komplexu obýva-
jí hned tři žraločí druhy: žralok vouskatý, žralok černocípý a žralok 
kytarový. První dva druhy žraloků mohou být nebezpečím i pro člo-
věka, pokud by byli k útoku vyprovokováni například nějakou streso-
vou situací“, vysvětluje Mirek Brát. Téměř 40 minut pod hladinou 
akvária strávili Mirek Brát a Aleš Cabicar v dopro-
vodu zkušeného instruktora, v jehož výbavě ne-
chyběla ani tyč opatřená bodcem, která by v nou-
zi měla usměrnit příliš dotírající predátory. „Bylo 
jasné, že nejkritičtější částí celého potápění se žralo-
ky bylo ponoření a následný výstup zpět na hladinu. 
Právě v těchto okamžicích bychom mohli nežádoucím 
způsobem žraloky zajímat. Bylo to zřejmé z jednání 
našeho německého průvodce, který nás v závěru doslo-
va vystrčil zpět z akvária na železné plato a ještě pod 
vodou nám odepínal naše potápěčské ploutve, jež se 
v mnohém podobají třeba ploutvi tuleňů. A pro žralo-
ky tuleň, to je jako pro nás nedělní svíčková,“ komen-
tuje s nadsázkou žraločí potápění Aleš Cabicar. Po-
tápění se žraloky v Mnichově bude jednou z kapitol 
příští knížky Mirka Bráta. Dotkne se zamýšlená pu-
blikace i našeho regionu? „Určitě. Jedním z příbě-
hů bude moje nedávné potápění v expozici tropic-
ké řeky v ZOO Dvůr Králové nad Labem. Také bych 
se v knížce rád věnoval i tématu kurzů nádechového potápění. 
Jeden z takových speciálních tréninků proběhne v červnu v ná-
chodském plaveckém bazénu. Někdy se musí za vodním světem 
cestovat do Mnichova, jindy stačí přejít Pražskou ulici směr Ha-
mra“, uzavírá s úsměvem Mirek Brát.   

Foto Laďka Škodová a Mirek Brát

Za žraloky do Mnichova

(zleva) Aleš Cabicar a Mirek Brát na parkovišti olympijského parku. 
Akvárium SEA LIFE leží v pěší zóně. Potápěčské vybavení musíme 
bohužel transportovat „po svých“.
Pohled do akvária se siluetou žraloka černocípého. 
Ne každé objetí se žralokem vouskatým může pro zkušeného 
potápěče znamenat nebezpečí...  
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Finálový den ligy starších žáků a ex-
traligy dospělých se uskutečnil 11. květ-
na v Jaroměři.

Pořadatelem byl PKC Náchod za pomocí 
Sportovní a kulturní nadace města Nácho-
da. Město Náchod v tomto roce získalo ti-
tul: Evropské město sportu 2013. Finále se 
opět konalo v Jaroměři v příjemném pro-
středí a s dobrým zázemím pro náš sport.

V prvním utkání o bronzový titul se 
střetla družstva KC – ZŠ Šenov – PKC Ná-
chod. Skóre otevřela Tereza Hurdálková 
z Náchoda. Utkání bylo vyrovnané a vel-
mi bojovné na obou stranách. Posled-
ním vstřeleným košem byla úprava sta-
vu na 10:9 šenovským nejlepším střelcem 
Danielem Škrobem. Slavil tedy Náchod.

Výsledky extraligových bojů svedly pro-
ti sobě týmy Brna a Znojma. První vstřele-
ný koš přišel ve 3. minutě a Znojmo vedlo 
1:0 košem Rudolfa Buchty. V závěru se po-
dařilo upravit stav Ivanu Žákovi, ale peče-
tilo Brno Petrou Škrobovou na konečných 
17:12. Bronz tedy patří po zásluze Brnu.

Utkání o titul v žákovské lize sve-
dl k souboji hráče Znojma a Prostějova. 
Skóre zápasu otevřel Alexandr Vyroubal 
v první minutě. Celý první poločas jsme 
byli svědky vyrovnaného boje obou týmů. 
V závěru utkání Prostějov poslal na hřiš-
tě 4 střídající hráče. Prostějov po zásluze 
vyhrál 16:8 a patří mu podruhé za sebou 
titul Mistra ligy starších žáků.

Finálový den se připravoval na vyvr-
cholení v podobě sportovního souboje 
hráčů z Kolína a Českých Budějovic. Skó-
re otevřel nejlepší budějovický střelec Ja-
kub Bláha, ve druhé minutě vystřídal Ko-
lín, ve čtvrté minutě vedly Budějovice 2:0. 
V 52. a 53. minutě zápas rozhodla Radka 
Čermáková dvěma koši a v poslední mi-
nutě skóruje Matěj Kubíček na 20:17. Mis-
trem ligy je tedy Kolín.

K výbornému průběhu kromě hráčů, 
pořadatelů přispěli také rozhodčí: Lukáš 
Filip, Tomáš Voda, Ondřej Fridrich a Petr 
Báder.                                   J. Pavlovičová

Úspěchy 
náchodského 
korfbalu

Kuželkáři SKK Primátor Náchod pře-
pisovali historii kuželkářského sportu 
v České republice! Stali se totiž po de-
váté Mistry ČR, což se v 75ti leté histo-
rii kuželek žádnému mužskému týmu 
v naší republice ještě nikdy nepovedlo. 
Aby těch rekordů nebylo málo, 1. ligu vy-
hráli s historicky nejvyšším počtem bodů, 
když za celou sezónu poznali pouze jeden-
krát hořkost porážky a třikrát remizovali. 

Kuželkáři po deváté mistry ČR
Potvrdili tak, že nejlepší mužské kuželky 
po roce 2000 se jednoznačně hrají v Ná-
chodě. Slavnostní přebírání zlatých me-
dailí zvýraznil svou přítomností i staros-
ta města Náchoda pan Jan Birke. Společně 
s prezidentem ČKA ing. Jiřím Jančálkem 
předával mužům zlaté medaile, aby pak 
na oplátku od hráčů obdržel „tričko mi-
strů ČR“. O tento historický úspěch ná-
chodských kuželkářů se zasloužili: Jaro-
slav Hažva, Petr Holý, Daniel Neumann, 
Roman Straka, Ladislav Beránek, Jiří He-
tych a Martin Kovář. Sezónu však ještě 
mohou „vyšperkovat“ obhajobou i druhé 
nejvýznamnější trofeje – Českého pohá-
ru. Finále nejlepších čtyř družstev se hra-
je 1.–2. června 2013 ve Valašském Meziří-
čí a naši muži v něm nebudou chybět. Tak 
držme palce, ať se jim podaří, už beztak 
skvělou sezónu, ještě vylepšit ziskem dal-
ší cenné trofeje. O tom, jestli se jim to po-
vedlo, se dozvíte v příštím vydání zpravo-
daje.                              František Majer

Skvělých úspěchů dosáhly mladé ku-
želkářky SKK Primátor Náchod na vrchol-
ných akcích. 

Ve dnech 26.–28. dubna 2013 se v ná-
chodské kuželně konal velký mládežnický 
turnaj kategorie 13–17 let „O pohár sta-
rosty města Náchoda“. Jak název napoví-
dá, záštitu nad touto akcí převzal starosta 
města pan Jan Birke, který rovněž věno-
val dva nádherné putovní poháry. Turnaj 
se uskutečnil v rámci kampaně „Náchod 
– Evropské město sportu 2013“. V pátek 
a v sobotu čekala na 64 přihlášených hrá-
čů a hráček náročná kvalifikace, ze které 
10 nejlepších v každé kategorii postoupilo 
do nedělního finále. A v něm se bylo na co 
dívat. Všichni účastníci předváděli výbor-
né výkony, což ocenilo i zcela zaplněné 
hlediště, ve kterém nechyběl ani starosta 
našeho města. I on se nakonec mohl ra-

Skvělé kuželkářské mládí
dovat, když kategorii dívek vyhrála zcela 
zaslouženě Kateřina Majerová, navíc v no-
vém osobním rekordu 540 kuželek. Krás-
né deváté místo v silné konkurenci obsa-
dila Denisa Čtvrtečková. Kategorii kluků 
ovládl Josef Brtník z TJ Kunžak. Domácí 
naděje Martin Kováčik obsadil velmi dob-
ré 5. místo. Mladí hráči a hráčky z celé 
republiky odjížděli z Náchoda velmi spo-
kojeni a již nyní se těší na příští ročník, 
ve kterém přislíbili účast i kuželkářské 
naděje ze Slovenska a Polska.

O týden později se v Pelhřimově usku-
tečnilo Mistrovství České republiky žá-
kyň, které se zúčastnily Kateřina Ma-
jerová a Nina Brožková. Zatímco Káťa 
nedokázala zopakovat svůj výborný vý-
kon z náchodského turnaje a skončila na-
konec na 17. místě, tak Nina doslova exce-
lovala. V sobotní soutěži získala skvělou 

bronzovou medaili a s přehle-
dem postoupila mezi 16 nej-
lepších do nedělní disciplíny – 
sprint. A zde se jí dařilo ještě 
lépe než v sobotu. Ve vyřazo-
vacích bojích nenašla přemo-
žitelku a naprosto po zásluze 
získala titul Mistryně ČR pro 
rok 2013! Po úspěších v dlou-
hodobých soutěžích se ná-
chodský klub výrazně prosa-
dil i v soutěžích jednotlivců. 
Po zásluze byl proto vyhodno-
cen jako druhý nejlepší v ČR 
v práci s mládeží. Zde patří 
velké poděkování Jiřímu Dou-
chovi st. a hlavně Zdeňku Ja-
rošovi, kteří se nejmladších 
kuželkářským nadějím věnují. 

František Majer *  *  *
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Státní zámek Náchod

V tělocvičné jednotě ČOS v Náchodě již od roku 1992 existuje 
oddíl „Rodiče a děti“, kde se za pomoci a dohledu dospělého učí 
dítě základním pohybovým dovednostem. Tím dospělým větši-
nou je matka nebo otec, ale také babička nebo dědeček. Dítě pak 
může cvičit od 2 let, ale i mladší děti jsou již schopné se do cvi-
čení zapojit, například Štěpán Kuřátko cvičil již v roce a půl.

Co je náplní cvičení v tomto oddíle? Cvičení se zahajuje nástu-
pem do řady a během dětí s vysokým startem na startovní po-
vely používané v atletice. Pak následují pohyby navozené před-
stavou – skáče se jako „žabka“, „vrabec“, napodobuje se „čáp“, 
„pejsek“, „zajíček“ atp. Rozcvička se opět dělá s říkánkami, pak 
se střídají různorodá cvičení – cvičení jemné motoriky, rytmic-
kého cítění, cvičení s míčem a nejrůznějším náčiním, na gym-
balech a lavičkách. Hlavním bodem hodiny je pak cvičení na ná-
řadí. V dolní tělocvičně je speciální sestava pro děti do šesti let, 
obsahující žebřík, dvě vysoké lavice, na které se upevňuje hraz-
da a pak postupně nižší lavice. Dále je zde žebřík se skluzavkou, 
bedna s kladinou, trampolína a řada žebřin, na které se dají za-
věsit lavičky. V horní tělocvičně se zase děti houpají na kruzích, 
lezou a prolézají na šikmém žebříku. Využívá se netradičně i dal-
ší nářadí, například na dalších kruzích se jim udělá z lavičky 
houpající se námořnická lavička. Závěr cvičení patří opět hrám  

Z činnosti SOKOLA Náchod
–  „Zajíček“, „Pešek“ „Knedlík v hrnci“, „Broučci“. Občas se hry 
nahradí veselými říkánkami s relaxací dětí jako je „Psaní dopi-
su“, „Pečení vánočky“ nebo Krokodýl“.

Oddíl pravidelně vystupuje na akademiích jednoty. Kromě po-
sledního sletu se jeho cvičenci účastnili také župních sletů a do-
konce někteří i sletu v Praze. Dvakrát se v oddíle sešli rodiče, 
kteří byli ochotni nacvičit pódiovou skladbu a s ní se zúčastnit 
PŘEHLÍDKY PODIOVÝCH SKLADEB v Tyršově domě v Praze. Je-
jich vystoupení byla vždy dobře přijata a děti odměněny plyšo-
vými zvířátky.

Od roku 1992 prošlo tímto oddílem hodně párů dospělých se 
svými dětmi. Děti pak přešly do oddílu "Předškolní děti" nebo 
odešly. Stejně tak někteří dospělí zůstali cvičit v oddílech pro do-
spělé. Z tohoto oddílu vzešla současná, velmi dobrá cvičitelka to-
hoto oddílu Hanka Řehůřková a také současný náčelník jedno-
ty a cvičitel žákovského oddílu Martin Horák. I několik dalších 
maminek absolvovalo cvičitelský kurz a začaly vést oddíly dětí, 
ale nejrůznější důvody (nové mateřství, problémy v zaměstnání 
či v rodině) jim zabránily vykonávat tuto časově náročnou, od-
povědnou, ale radost a uspokojení přinášející činnost.

V současné době je v oddíle přihlášeno 22 párů, což je vlast-
ně 44 osob, takže téměř zaplněná kapacita dolní tělocvičny, ale 
ještě několik párů se může přihlásit.

O dění v oddílech sokolské všestrannosti Sokola Náchod informu-
je náchodskou veřejnost náčelnice jednoty Ing. Eva Trejbalová

V měsíci červnu nabídne náchodský zámek návštěvníkům pro-
hlídky Piccolominské expozice, Salonů II. patra a Malého okru-
hu (hladomorna, terasa a středověké sklepení) a to od úterý  
do neděle od 9.00 do 17.00 hodin. 
O víkendech v 10.00 a 14.00 hod. bude pro zájemce o faleristiku 
otevřena nová Expozice řádů, mincí, medailí, šperků a vyzname-
nání, která je spojena s prohlídkou I. okruhu (v ostatních dnech 
je prohlídka možná pro objednané skupiny deseti a více osob). 
Vstupné: plné 140 Kč a snížené 90 Kč

KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE v červenu až listopadu
 Výstava „Běloveské lázně a Obecní úřad Běloves“

Pohled do historie běloveských lázní prostřednictvím dobových 
fotografií a dalších artefaktů, budova Lesárny na IV. nádvoří, ote-
vřeno PO–ČT 14.00–17,00, SO–NE 12.00–17.00, vstupné: 20 Kč/do-
spělí, 10 Kč/děti, studenti, senioři, ZTP. V říjnu a v listopadu ote-
vřeno pouze o víkendech od 10.00 do 16.00 hodin.

 1. 6. – Mše svatá v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie 
od 16.00 hodin.

 8. 6. – Přednáška o běloveských lázních s kronikářem Anto-
nínem Samkem v budově Lesárny na IV. nádvoří v 16:00 hodin.

 15. 6. – Výstava historických vozidel v areálu náchodského 
zámku. Zveme všechny návštěvníky na čtvrtý ročník výstavy 
historických vozidel a motocyklů KHV Metuje Velké Petrovice. 

 29. 6. – U nás na zámku, letní minifestival na III. nádvoří  
od 16.00 do 22.00 hodin, více na www.kupvstupenku.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu! Správa zámku.

v červnu 2013 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

  Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
Do 15. června 2013 probíhá ve výstavní síni regionálního mu-
zea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) oblíbená výstava prací žáků 
výtvarného oboru náchodské Základní umělecké školy. Otevře-
no denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hodin, v sobotu 
8–12 hodin. 

  Dušan Samuel Jurkovič: Projekty, rekonstrukce a stavby  
 (nejen) na Náchodsku

Ve dnech 26. 6. až 31. 8. 2013 je možné ve výstavní síni regio-
nálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu 
věnovanou dílu slavného architekta Dušana Samuela Jurkoviče. 
Vernisáž se uskuteční v úterý 25. června v 16 hodin. Otevřeno 
denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 
hod.

  Navedl mne, abych ženu svou zamordoval… 
 Hrdelní soudnictví města Náchoda v 16. století

Do 25. 8. 2013 je možné v budově stálé expozice na Masarykově 
nám., čp. 18 navštívit výstavu věnovanou historii hrdelního prá-
va. Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.

  Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších 
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. 
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo 
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat 
na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeum-
na.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 až září je otevřeno denně mimo pondělí 10–12, 13.30 
–18 hod. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 491 426 047, 
491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo 
nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muzeumna.ekonom@
seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.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 

ČERVEN
PROGRAM

www.decko-nachod.cz

 1. a 2. 6. MUDr. Petr Juran Komenského 10,                     
  Nové Město nad Metují Tel.: 491 472 721
 8. a 9. 6. MUDr. Anna Klikarová Náměstí ČSA 69,                 
  Hronov Tel.: 491 482 700
 15. a 16. 6. MUDr. Jan Klimek Českých bratří 407,           
  Náchod Tel.: 491 427 603
 22. a 23. 6. MUDr. Michaela Kučerová Komenského 72,                    
  Nové Město nad Metují Tel.: 491 472 924
 29. a 30. 6. MUDr. Jana Malíková Denisovo nábřeží 665,         
  Náchod Tel.: 491 428 885

Máte rádi hity legendárního Johnny 
Cashe? Přijďte si poslechnout do Ná-
choda nejlepší evropský revival John-
ny Cashe ze Slovenska. 29. června v 19 
hodin vystoupí Robert Šimek s kape-
lou Efest v Náchodě na Hamrech před 
barem Plechovka, kam vás zve Efest 
a mediální partner akce Český roz-
hlas.

Za kapelu Efest Jarmila Kořínková

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 7. června od 15.00 do 18.00 ho-

din KERAMICKÉ PÁTKY PRO VEŘEJNOST
– otevřené tvoření pro všechny zájemce 
je nyní poslední pátek na téma ZVONKO-
HRA, vhodné pro děti i dospělé, děti do 6 
let v doprovodu rodičů
– pro zájemce od 12 let nabízíme tento pá-
tek navíc INDIVIDUÁLNÍ TOČENÍ NA KRU-
HU od 17.00 hodin (nutné se přihlásit pře-
dem)
– s sebou: pracovní oděv, přezůvky, jedno-
rázové vstupné: 30 Kč
– info a přihlášky (do 6. 6.) 
– Tel. 774 223 296 – Bc. Tereza Išová
POZOR! Všechny zbylé výrobky z kera-
mických dílen pro veřejnost (i Bambi-
riády) si můžete vyzvednout v týdnu  
24.–28. 6. v naší dílně.

 pondělí 12. června od 9.45 hodin – CO 
MNE ČEKÁ NA TRHU PRÁCE? – školení 
o finanční gramotnosti za podpory ČSOB 
a Era banky
– školení pro maminky i tatínky v Macíč-
ku – mateřském centru SVČ Déčka Náchod
– zaměříme se na pracovní příležitosti 
pro maminky po mateřské dovolené
Beseda o možnostech maminek po ma-
teřské dovolené zapojit se do pracovní-
ho procesu. Na co si dát pozor při podpi-
su pracovní smlouvy, co je CV? Kde a jak 
je možno se rekvalifikovat. Toto školení 
je zdarma.
– Přihlásit se můžete u Martiny Hladíkové 
tel: 774 635 232 nebo na recepci SVČ Déč-
ka do 9. 6. 2013 

VZDĚLÁVACÍ AKCE
 Víkend 14.–16. června – ŠKOLENÍ 

HLAVNÍCH VEDOUCÍCH TÁBORŮ 
A POBYTOVÝCH AKCÍ 
Školení pro oddílové a hlavní vedoucí tá-
borů, základní přednášky z pedagogiky 
a psychologie, bezpečnost při práci s dět-
mi, hygienické předpisy, základní práv-
ní aspekty, práva a povinnosti provozova-
tele a organizátora tábora, hospodaření, 
programová a organizační příprava, dále 
praktické otázky ke kvalifikovaným lek-
torům z oboru s několikaletou i táboro-

vou praxí. Povinné vzdělávání pro tábo-
ry se státní či krajskou dotací. Pořádá SVČ 
Déčko a Duha Bartoňka. Bližší informace 
u Bc. Gerda Weinlicha (tel.: 775 223 292)

LETNÍ TÁBORY 2013
 27. 7. –  2. 8. 2013 – Vodácký putovní tá-

bor PŘEKVAPENÍ vhodné pro děti 8–18 let 
a pro rodiny s dětmi od 2 let.
Vhodnou řeku pro tábor zvolíme těsně 
před odjezdem podle aktuální sjízdnos-
ti, zažijeme táboření pod stany, hry vod-
ní i na suchu, návštěvu památek, dobrou 
partu kamarádů – dětí i vedoucích, vodác-
ký křest, naučíme jezdit na kanoi, kaja-
ku či raftu každého, podmínkou je umět 
plavat; na lodích jedeme „na lehko“, za-
vazadla veze doprovodné auto. Informace 
u Ing. Ludmily Pohankové

  11.–18. 8. 2013 výtvarný tábor – GALE-
RIE STARÝCH MISTRŮ ve Vižňově u Mezi-
městí pro děti od 7 do 15 let
Prázdninové dobrodružství s nejznáměj-
šími mistry výtvarného umění, poznejte 
osobně Picassa a zkuste být jako Leonar-
do. Více informací na tel. 774 223 296 – 
Bc. Tereza Išová 

 26.–30. 8. 2013 – příměstský 
TÁBOR PRO NEZBEDY A NEZBEDNICE 
Týden v pohybu a hrách na zahradě a oko-
lí Déčka, krmení zvířátek v Tlapíkárně, mí-
čové hry, soutěže v lesní tělocvičně, vodní 

bitva, trampolína, výlet, táborák a po-
slední noc pod širákem (za deště v Déčku)

 24.–31. 8. 2013 – HEJBNI KOSTROU – 
taneční tábor pro tvořivá děvčata 
Taneční tábor bude nabitý programem 
a celotáborovým tématem až po okraj. 
Letos probudíme v každé kostičce těla cit 
k umění naslouchat. Čeká nás klaunování, 
street dance a mnoho dalších tanečních 
stylů, výroba z trendových materiálů, 
výtvarné umění – malířská a kreslířská 
technika, noční a bojová hra, dobrodruž-
ný výlet a vše, co k táboru patří. Bližší in-
formace podá Mgr. Edita Pošeptá.
www.decko–nachod.cz

JOHNY CASH
revival zahraje 
v Náchodě
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Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, telefon 491 426 223, ad-
ministrátor Mgr. Jiří Musil, mobil 606 658 686, e-mail: nachod@
ccsh.cz., www: nachod.ccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 8.30. hod. 
Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je otevřeno den-
ně od 9.00–17.00 hod.  
Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefo-
ny: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Party-
ka 603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, 
past. asistentka Hana Zítková 721 697 409, www.nachod.farnost.
cz, email: farnost.nachod@tiscali.cz . Úřední hodiny: pondělí, 
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. Bohoslužby v kostele 
sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 
9.00; V Zámecké kapli mše sv. bude v sobotu 1. 6. od 16.00. Pout-
ní bohoslužba v kapli v Lipí bude v neděli 2. 6. od 14.00. Slavnost-
ní oslava Božího Těla s průvodem kolem kostela sv. Vavřince se 
uskuteční v neděli 2. 6. od 9.00. Poutní mše sv. v kapli ve Vysoko-
vě bude v neděli 9. 6. od 15.00 a v pondělí 10. 6. od 18.00. Poutní 
mše sv. v kapli v Dobrošově bude v neděli 16. 6. od 15.00 a v pon-
dělí 17. 6. od 18.00. Slavnost 1. sv. přijímání pro děti bude v ne-
děli 23. 6. při mši sv. v 9.00 hod. Poutní bohoslužba v kostele sv. 
Jana Křtitele bude v neděli 23. 6. od 10.30 hod. a v pondělí 25. 6. 
v 17.30. Koncert duchovní hudby se uskuteční ve čtvrtek 13. 6. 
od 19.00 v kostele sv. Vavřince. Účinkují: Dětský pěvecký soubor 
"Canto" ZUŠ Náchod a Akademicki Chór "Trzecie Pietro" - Chór In-
stytutu Muzyki Jana Dlugosza Katowice. Všechny srdečně zveme. 
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby vždy neděli v 9.00 
hod. (není-li uvedeno jinak) a pravidelně v 16.30 hod. v Evan-
gelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). Každý čtvrtek 
od 16.00 hod. Klub mladých se nově koná každou středu od 18.15 
hodin ve sborovém domě (Purkyňova 535). Bohoslužby 12. 5. 
v 10.00 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.
Křesťanská společnost Nový Život 
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384, 
http.//www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.

 čtvrtek 6. 6. od 14 hod. „Pardubicko“, film ze zájezdu připra-
vil a promítne p. M. Hlaváč

 čtvrtek 13. 6. od 14 hod. hudební odpoledne – přijďte zhléd-
nout a poslechnout si muzikálové melodie

 čtvrtek 20. 6. od 14 hod. „Mamma mia“ hudební film s písnič-
kami skupiny ABBA

 středa 26. 6. odjezd na tajný výlet v 6 hod. ráno z ul. Za Tep-
lárnou. Občerstvení bude zajištěno (pozdní oběd je v ceně). Ten-
to zájezd je poslední akcí před prázdninami. 
Připomínka: ještě volná místa na zájezd 18. září (prohlídka hra-
du Bouzov, Konice, arboretum Bílá Lhota, Loštice – sýry). Infor-
mace po 19. hodině na tel. 775 242 562 p. A. Polákové, nebo vždy 
v pondělí a ve čtvrtek odp. v klubovně Harmonie 2.

Senior klub „Harmonie 2“

Pořádá ve dnech 24.–26. 6. 2013 sociální rekondici „LIDI PRO-
TI SAMOTĚ„ na chatě Prim v Deštné v Orlických horách. Bohatý 
program přizpůsobený věku a zdravotnímu stavu účastníků. In-
formace na tel.: 724 908  861. Pondělí: odjezd v 9.00 hod od Tep-
na klubu – příjezd, ubytování na chatě, oběd, podvečerní vycház-
ka, přednáška. Úterý: celodenní výlet – Luisino údolí, Rokytnice 
v Orlických h., Pastvinská přehrada, Zemská brána. Středa: dopo-
lední vycházka v okolí Deštné, oběd, krátce na Masarykovu cha-
tu, předání pokojů a návrat do Náchoda. Příjezd do cca 19.00 hod.
Upozornění: S sebou kartičku zdravotní pojišťovny, OP a léky. 
Připomínáme: Ratibořický pojezd – XXXIV. Ročník, 7.– 9. 6, 
Autokemp Rozkoš u České Skalice. Dobrovolníci na doprovod 
a sponzoři jsou vítáni. 

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp-nachod.cz

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
  Ruské malířství 19. století

 Tradiční výstava ruského malířství 19. a počátku  
20. století. (přízemí jízdárny 2. 3. – 3. 11.)

  Kamil Mikel / Geometrie světla a stínů 
 Kamil Mikel (narozen 1964 ve Zlíně) vystavuje 

svou tvorbu z posledních let, ve které se zabývá 
trojrozměrným obrazem. (ochoz jízdárny do 16. 6.)

  Natalia Akovantseva / Tváře a povahy. 
 Další z cyklu výstav Umělci do 40 let.
 Natalia Akovantseva (nar. 1973 Moskva, Rusko), 

absolventka pražské AVU, nezapírá své kulturní kořeny 
a vztah k ruské realistické malbě konce 19. století. 
Představuje cyklus portrétů lidí, s nimiž se potkala 

 – jakési situační momentky, zachycující nejen podobu, 
 ale i neopakovatelnou atmosféru okamžiku setkání. 
 (kabinet kresby, grafiky a fotografie do 16. 6.) 

  Štěpán Málek / Tichý jazyk
 Známý královéhradecký sochař, malíř, řezbář, punkový 

zpěvák, pedagog a kurátor Galerie AMB představí výběr 
svých prací z posledních pěti let. 

 (ochoz jízdárny 22. 6. – 1. 9.)
 vernisáž v pátek 21. června v 17 hodin

  Josef Týfa / grafik – typograf
 Intimní retrospektivní výstava připomene sté výročí 

narození jednoho z nejvýznamnějších českých grafiků 
 – typografů Josefa Týfu, pocházejícího z Bělovse 

u Náchoda.
 (kabinet kresby, grafiky a fotografie 22. 6. – 1. 9.) 
 vernisáž v pátek 21. června v 17 hodin
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. 

  Stavitelé katedrál
 Sobotní výtvarná dílna 22. června od 14 do 16 hodin.
 Cílem tvořivého odpoledne je přiblížit rodinám s dětmi 

i dospělým nejen současné, ale i starší výtvarné umění, 
nabídnout jim netradiční práci s tradičními technikami 
a zároveň podnítit jejich fantazii a inspiraci ke společné 
výtvarné činnosti nejen v galerii. Výtvarná dílna bude 
zaměřena na románské a gotické umění.

 Program je pro děti od 2 do 12 let, není nutná žádná 
příprava. 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-mailové adrese mesnerova@gvun.cz.

  Tradiční koncert pěveckého sboru 
 Jiráskova gymnázia v Náchodě
 pod vedením sbormistra ing. Vlastimila Čejpa
 čtvrtek 27. června v 19.30 hodin
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Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v pátek 4. 6. 
v dopoledních hodinách.

Výstavy
HALA

 Výstava obrazů Hany Koblížkové-Šálové 3.– 15. 6. 2013
Setkání s autorkou se uskuteční v pondělí 3. 6. v odpoledních ho-
dinách. Jste srdečně zváni.

 Svět v letech 2050–2060. 24. 6.– 31. 7. Výstava prací žáků 5.C 
ZŠ Komenského pod vedením Mgr. Petry Dočkalové. Vernisáž: 
24. 6. 2013 v 17 hodin
Dnes jsou páťáci, jaký asi bude svět, až jim bude padesát? Přijď-
te se podívat, jak si představují svět techniky, oblékání, bydle-
ní a další oblasti života na začátku druhé poloviny 21. století.

STUDOVNA
 Literární inspirace – Poznáváme současné polské spisovate-

le – 3. 6. – 31. 7.
Výstava, kterou připravila MK Police nad Metují v rámci přeshra-
niční spolupráce. Seznámíte se se životem a dílem těchto spiso-
vatelů:  Olga Tokarczuk, Wisława Szymborska-Włodek, Mariusz 
Szczygiel, Henryk Sienkiewicz, Zofia Nałkowska, Stanisław Lem, 

Ryszard Kapuściński, Witold Marian Gombrowicz, Joanna Chmi-
elewska, Zbigniew Herbert.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
 Písmenkové hrady – výstava výtvarných prací žáků 1.B ZŠ 

Komenského

Náchodská univerzita volného času – 4. semestr
4. ročník – 7. semestr bude probíhat září/prosinec 2013. Přihlá-
sit se můžete ve studovně MK Náchod.

Komiksový průvodce Náchodem 
– Po stopách Danny Smiřického
MK Náchod vyhlašuje soutěž pro všechny příznivce díla Jose-
fa Škvoreckého. Máte rádi Zbabělce, Prima sezónu... vydejte se 
na místa, kterými procházel Danny a jeho kamarádi a vytvořte 
komiksový průvodce Škvoreckého Kostelcem. Můžete pracovat 
samostatně nebo v týmu, můžete použít kresbu, fotografie, spo-
lupracovat s pamětníky. Věk ani technické provedení nerozho-
duje. Z nejlepších prací bude sestaven průvodce, který bude vy-
dán tiskem.  Na tvorbu komiksů máte čas do 31. července 2013.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI 
 KLUB DESKOVÝCH HER DRÁČE

každou středu odpoledne od 12.30 do 16.30
 Tematické kufříky pro děti a rodiče 

6. 6. PERLOBRANÍ – Den LOVCŮ PEREL – Den s Danielou Kro-
lupperovou a Milošem Kratochvílem – Celoroční projekt 
čtenářské soutěže je v cíli. Kolik perel – knížek získali nej-
lepší dětští čtenáři? Zveme všechny soutěžící i jejich blízké 
na hravé čtenářské odpoledne s oblíbenými spisovateli. Be-
sedy, soutěže, tvoření…. Začátek ve 13.30 hodin

 Pasování prvňáčků na čtenáře:
3. 6. – 8.15 hod. – ZŠ Dolní Radechová + ZŠ Babí 
  9.30, 10.45 hod.  – ZŠ T. G. Masaryka 
4. 6. – 8.15, 9.30, 10.45 hod. – ZŠ Komenského 
5. 6. – 8.15 hod. – ZŠ Běloves 
  9.30, 10.45 hod. – ZŠ Plhov 
7. 6.  – 8.30, 9.45 hod. – ZŠ Bražec

Podrobné informace 
o všech akcích knihovny 
najdete na plakátcích 
a na www.mknachod.cz.
(Vo)   
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KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI. Premiéra v ČR!
Tvůrci Doby ledové a Ria odhalí neobyčejný, skrytý svět, který jste si ani nedokázali představit, v nové dobrodružné 3D komedii. Království lesních strážců je příběhem věčného boje dobra, které 
chrání přírodu, a silami zla, které chtějí přírodu zničit… Rodinná animovaná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč, 2D verze 125 Kč, děti do 15 let 100 Kč. 
Mládeži přístupný.

PAŘBA NA TŘETÍ Premiéra v ČR!
„Epický“ závěr trilogie filmů Pařba ve Vegas a Pařba v Bangkoku. Tentokráte však nebude žádná svatba, ani žádná rozlučka se svobodou. Co by se tedy mohlo pokazit??? České titulky. 
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

VELKÝ GATSBY
Ze světa mimořádně bohatých, jejich iluzí, lásek a zklamání a o hledání vlastního amerického snu…  Scénárista a režisér Baz Luhrmann (mj. filmy Romeo a Julie nebo Moulin Rouge) s pomocí své mimo-
řádné představivosti převedl na filmové plátno znovu román F. Scotta Fitzgeralda – klasický příběh oživený ale dosud nevídaným způsobem. V hlavní roli vynikající Leonardo DiCaprio. České titulky. 
Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let

LABUTÍ JEZERO SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS BALETNÍHO PŘEDSTAVENÍ Z MARIINSKÉHO DIVADLA V SANKT PETĚRBURGU
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij. Měsíc po otevření nového operního divadla (Mariinského divadla č. 2) v Sankt Petěrburgu, uvádíme nejoblíbenější klasický balet, který bude poprvé prezentován z měs-
ta, v němž vznikla jeho proslulá podoba, a souborem, ze kterého vyšli proslulí mistři baletního umění jako Anna Pavlova, Rudolf Nurejev či Michail Baryšnikov. Večer je oslavou 275. výročí založe-
ní ruského carského baletu roku 1738. V dvojroli Odetty a Odilie vystoupí Jekatěrina Kondaurova. Vstupné 200 Kč.

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Oblíbení hrdinové ve filmu! Dobrodružný filmový příběh plný humorných i napínavých situací. Dynamický, vtipný, moderní animovaný film se spoustou nečekaných zápletek, legrace a překvapení. 
Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

CROODSOVI
Seznamte se s Croodsovými. Dobrodružná animovaná rodinná komedie, vyprávějící příběh první pravěké rodiny na světě. Ta podnikne cestu do neznáma, ohromující výlet do krajiny plné nejrůz-
nějších, neuvěřitelných a někdy i pěkně nebezpečných stvoření. Jejich pohled na svět se díky tomu navždy změní. Čeká je velká zkouška, ale také největší dobrodružství jejich života! České znění. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

STAR TREK: DO TEMNOTY FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI. Premiéra v ČR!
Posádka lodi Enterprise vyráží na další misi, která tentokráte povede do temnoty… Originální planety, divoké honičky vesmírných lodí, velkolepé trikové scény – to vše v novém výpravném sci-fi 
příběhu režiséra J. J. Abramse. České titulky. Vstupné 3D 150 Kč, 2D 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let. 

BABOVŘESKY
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno…, sleduje kupící 
se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům…Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MARTIN A VENUŠE
Nová česká romantická komedie o tom, co se stane, když děti hlídá táta. V hlavních rolích Kristýna Boková a Marek Taclík. Režie Jiří Chlumský. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

SLAMĚNÝ VDOVEC
Digitalizovaná a zrestaurovaná klasika s Marilyn Monroe v hlavní roli. Konverzační komedie režiséra Billyho Wildera, natočená podle divadelní hry George Axelroda. Příběh muže, který se pokusí 
odolat nové sousedce – dal vzniknout scéně, která se později stala legendou i pro ty, co film nikdy neviděli – v této scéně proud vzduchu z podzemní dráhy Marilyn zvedne sukni až nad ramena… 
České titulky. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný.

JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY
„Komedie, která má váhu…“ Jsou romantičtí i pošetilí, vtipní i dojemní, žádný z nich nepostrádá smysl pro humor. Všichni jsou vedeni láskou – k lidem, věcem, práci, a samozřejmě k JÍDLU! Hrají 
Tomáš Magnusek, Milan Chára, Dagmar Patrasová, Martin Stropnický, Luboš Xaver Veselý a další. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný.

RYCHLE A ZBĚSILE 6
V hlavních rolích akčního a dnes již kultovního filmu Gina Carano, Vin Diesel, Dwayne Johnson a Paul Walker. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

JEN BŮH ODPOUŠTÍ
Nejnovější snímek režiséra Nicolase Windinga Refna (mj. film Drive) se poprvé představil v soutěži Filmového festivalu v Cannes. Napínavý kriminální thriller, ve kterém si policie pozve na po-
moc a odplatu „Anděla pomsty“, tím však rozpoutá peklo, protože do hry se vloží jedna z nejmocnějších kriminálních organizací, která slibuje pomstu... V hlavní roli Ryan Gosling. České titulky.  
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

AUDIENCE (THE AUDIENCE) SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z NÁRODNÍHO DIVADLA V LONDÝNĚ
Autor: Peter Morgan, Režie: Stephen Daldry. Napjatě očekávaná produkce z West Endu, ve které si Helen Mirrenová zopakuje roli, za kterou získala Oscara – královnu Alžbětu II. Dle tradice udělu-
je královna každý týden audienci svému premiérovi – a to audienci přísně soukromou, o které je dle tiché dohody zakázáno kdekoliv mluvit…  Přenos v anglickém originále, uváděný s doprovod-
nými anglickými a českými titulky. Vstupné 250 Kč.

TRANS
Uvnitř mysli. Mimo zákon… „Šílený“ thriller oscarového režiséra Danny Boyleho (filmy Milionář z chatrče, Trainspotting nebo Mělký hrob). Prostě hrdinové v mezní situaci, v extrémech, touhách, 
násilného chování i zoufalého pudu sebezáchovy a chamtivosti. V hlavních rolích dramatického krimi thrilleru James McAvoy a Vincent Cassel. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let ne-
přístupný .

PO ZÁNIKU ZEMĚ Premiéra v ČR!
Nebezpečí je skutečné, strach je však otázka volby… Trosečníky na Zemi, tisíc let po katastrofě, která lidstvo donutila ji opustit. Otec a syn – Will a Jaden Smithovi v akčním sci-fi režisé-
ra M. Night Shyamalana (mj. film Šestý smysl) čelí nezmapované krajině, zvířatům (která ji ovládají) a nezastavitelnému mimozemskému stvoření, které při havárii uprchlo… České titulky. 
Vstupné 140 Kč, děti do 15 let 110 Kč, v neděli tzv. levný den – vstupné 115 Kč. Mládeži přístupný.

ZAMBEZIA
Je to někde mezi Madagaskarem a Riem… Dobrodružná výprava mladého sokola Kaie do bájného ptačího města Zambezia, kde se chce stát členem prestižní letky, chránící město před útoky nepřá-
tel… Animovaná rodinná podívaná, uváděná v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

HURÁ NA FRANCII
Borat po francouzku je zde! Muzafar a Feruz jsou dva pasáci ovcí z malé zemičky ve střední Asii, o které nikdy nikdo neslyšel. Aby se o ní konečně svět dozvěděl, rozhodne se ji syn prezidenta kapič-
ku zpropagovat a povolá tyto dva dobráky na jejich životní misi: zničit Eiffelovku! Francouzská komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PODFUKÁŘI
Dokonalá iluze nebo loupež století? Takhle by to vypadalo, kdyby „Dannyho parťáci“ uměli kouzlit… Právě v jejich elegantním stylu pracují Podfukáři – tým špičkových iluzionistů, kteří ve svých 
efektních kouzelnických show provádějí ještě efektnější bankovní loupeže… Kriminální thrillerová komedie, uváděná s českými titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PÁNI MAJÍ RADŠI BLONDÝNKY
Digitalizovaná a zrestaurovaná klasika s Marilyn Monroe v hlavní roli, ve kterém ztvárnila dnes již klasický prototyp sexuální bohyně omotávající si srdce všech mužů. Prototyp naivní blondýnky 
ji v podobě dalších filmů provázel téměř celý život. Režie Howard Hawks. České titulky. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný.

FILADELFSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR HRAJE MAHLERA & STRAUSSE DIGITÁLNÍ ZÁZNAM KONCERTU Z 5.5.2013
Program večera: Strauss - Milostná hudba z opery Feuersnot Korngold – houslový koncert. Mahler – Symfonie č. 1. Dirigent Yannick Nézet-Séguin, Hilary Hahn – housle.Vstupné 150 Kč

MUŽ Z OCELI FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI. Premiéra v ČR i v celém světě!
Fantasy od režiséra Zacka Snydera, tvůrce filmů Strážci (Watchmen) a 300: Bitva u Thermopyl… Dobrodružství mladíka, který zjistí své mimořádné schopnosti a protože není z této planety, vydá 
se na dalekou cestu, aby zjistil, odkud pochází a s jakým záměrem byl poslán na Zemi. Ale hrdina, který má zachránit svět před zničením a stát se symbolem naděje pro celé lidstvo, se v něm tepr-
ve musí objevit… České titulky. Vstupné 3D – 130 Kč, 2D – 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI. Premiéra v ČR!
Ty nejlepší příšerky pocházejí z Univerzity pro příšerky… „Vystudovat na příšerku“ to dá dřinu, ale co se stane, když studuje „příšerkovské eso“, které je na strašení přirozený talent. Pak se život 
na univerzitě i na koleji malinko vymkne kontrole a jejich soutěživost je dovede až k vyhazovu z elitního univerzitního strašícího programu. A aby to bylo ještě horší, nakonec si uvědomí, že budou 
muset spolupracovat, pokud budou chtít své průšvihy napravit... Rodinná animovaná komedie z Disneyovského studia Pixar, uváděná v českém znění. Součástí filmu je i krátký film „Láska mezi kap-
kami deště“ o dvou zamilovaných deštnících. Vstupné 3D – 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč, v pondělí tzv. levný den – jednotné vstupné 150 Kč. Vstupné 2D – 140 Kč, děti do 15 let 110 Kč. Mládeži přístupný

BLING RING
Život je sen … a jedna velká loupež. Krimi drama inspirované skutečnými událostmi, o skupině známé pod názvem Bling Ring, která je složená z teenagerů posedlých „módou“. Ti používají internet 
ke sledování aktuálního výskytu slavných hvězd, aby si mohli jejich domy vytipovat v době, kdy jsou prázdné a poté je vykrást. V jedné z hlavních rolí Emma Watson, známá diváků ze ságy o Har-
ry Potterovi. Režie Sofia Coppola. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

EXHIBITION SATELITNÍ PŘENOS Z MUNCHOVA MUZEA A NÁRODNÍHO MUZEA V OSLU
Unikátní výstava ke 150.výročí narození malíře Edvarda Muncha, představí dílo tohoto severského melancholika na filmovém plátně. Tato výstava je největší soubornou expozicí Munchových děl 
v historii Munchova muzea a Národního muzea v Oslu. Výstavou provede moderátor a historik umění Tim Marlow. Uváděno v anglickém originále a uváděno s doprovodnými českými titulky. Vstup-
né v předprodeji 180 Kč, v den konání 200 Kč.

UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Vstupné 3D – 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč. Vstupné 2D – 140 Kč, děti do 15 let 110 Kč, v neděli tzv. levný den – jednotné vstupné 115 Kč.

SVĚTOVÁ VÁLKA Z (WORLD WAR Z – USA 2013) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI. Premiéra v ČR!
Jeden proti konci lidské civilizace… Ani mrtví ani živí, ale pro nás normální lidi rozhodně extrémně nebezpeční… V hlavní roli Brad Pitt. Výpravný sci-fi thriller režiséra Marc Forstera (tvůrce Bon-
dovky „Quantum of Solace“) má ambice stát se jedním z letošních největších filmových hitů. České titulky. Vstupné 3D Verze 150 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

1. sobota pouze v 17 h. – 2D DABING
2. neděle pouze v 17 h. – 3D DABING
3. pondělí pouze v 17 h. – 2D DABING
4. úterý pouze v 17 h. – 3D DABING
5. středa pouze v 17 h. – 2D DABING

1. sobota pouze v 19.15 h.
2. neděle pouze v 19.15 h.

3. pondělí pouze v 19.15 h.
4. úterý pouze v 19.15 h.
5. středa pouze v 19.15 h.

6. čtvrtek v 19.15 h.

7. pátek pouze v 17 h.

8. sobota pouze v 15 h.

6. čtvrtek pouze v 16.15 h. – 2D
7. pátek pouze v 19.15 h. – 3D
8. sobota pouze v 19.30 h. – 2D
9. neděle pouze v 19.30 h. – 3D
10. pondělí pouze v 17 h. – 2D

8. sobota pouze v 17 h.

9. neděle pouze v 17 h.

10. pondělí pouze v 19.30 h.

11. úterý pouze v 19.30 h.

11. úterý pouze v 17 h.
12. středa pouze v 17 h.

12. středa pouze v 19.30 h.

13. čtvrtek v 19.45 h.

14. pátek pouze v 19.30 h.
15. sobota pouze v 17 h.

13. čtvrtek pouze v 17 h.
14. pátek pouze v 17 h.
15. sobota pouze v 19.30 h.
16. neděle pouze v 19.15 h.

16. neděle pouze v 15 h.

16. neděle pouze v 17 h.
17. pondělí pouze v 17 h.
18. úterý pouze v 19.15 h.

17. pondělí pouze v 19.15 h.
18. úterý pouze v 17 h.
19. středa pouze v 17 h.

19. středa pouze v 19.15 h.

21. pátek v 19.30 h.

20. čt, 22. so pouze v 19.15 h. – 3D
23. neděle pouze v 18 h. – 2D
24. pondělí pouze v 19.15 h. – 2D
20. čtvrtek pouze v 17 h. – 3D

21. pá, 22. so pouze v 17 h. – 3D
23. neděle pouze v 16 h. – 3D
24. po, 25. út pouze v 17 h. – 2D
26. středa pouze v 17 h. – 2D

25. út, 26. st pouze v 19.15 h.

27. čtvrtek ve 20 h.

28. pátek pouze v 17 h. – 2D
29. sobota pouze v 17 h. – 2D
30. neděle pouze v 17 h. – 2D
27. čtvrtek pouze v 17 h. – 3D
28. pátek pouze v 19.15 h. – 3D 
29. sobota pouze v 19.15 h. – 3D
30. neděle pouze v 19.15 h. – 3D
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•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany 
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany

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

•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích, 
protipožárních a kamerových systémů

www.fotoart.cz

Komenského 393, Náchod
tel.: +420 777 133 123

info@fotoart.cz

Svatební fotografie
fotografování svateb

profesionálně  a kvalitně,
cena sady od 1.800,- Kč

Stálá výstava svatebních fotografií,
svatební fotoalba, fotorámečky 
a leporela. Svatební fotoobrazy.

12.00  Pěnice z České Skalice (evergreeny) 
13.30  Kluci z marmelády (electronica-punk) 
15.00  Benjaming‘s Clan (power-folk) 
16.30  Traktor (rock-punk) 
18.00  Arakain (trash-heavy) 
19.30  Dalibor Janda & Prototyp (pop) 
21.00  Roxette revival (pop-rock) 
22.30  Whatrock (rock-metal)

www.pivobrani.eu

20. 7. 2013

Masarykovo náměstí
Náchod

Zákaz vstupu se zvířaty!

Vstupné: 90 Kč předprodej/100 Kč na místě, děti do 130 cm v doprovodu rodičů zdarma 
E-mail: info@pivobrani.eu, tel.: 777 642 009

vstupenky on line   www.kupvstupenku.cz


