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G. Rossini: Stabat Mater
Rychnovský pěvecký sbor
Sbormistr: JUDr. J. Fuchs
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Kostel sv. Vavřince v Náchodě
Vstupné: 120 Kč 
Předprodej od 1. 9. 2011

R. Nash: Obchodník s deštěm
Hrají: hronovští a náchodští ochotníci
Režie: M. Houštěk
Vstupné: 80, 60, 40 Kč  
Předprodej od 29. 8. 2011

H. Ch. Andersen, I. Klestilová, 
M. Král: Sněhová královna
Divadlo AHA
Pohádka pro děti
Vstupné: 60, 50, 40 Kč
Předprodej od 1. 9. 2011
       
Ivo Jahelka
Písničky zpod taláru
Malý sál městského divadla
Vstupné: 120 Kč
Předprodej od 6. 9. 2011

Středa
14. 9. 2011
v 19.00 hodin
SLEVA

Čtvrtek
15. 9. 2011
v 19.00 hodin
SLEVA

Neděle
25. 9. 2011
v 15.00 hod.

Úterý
27. 9. 2011
v 19.00 hodin

Martin Vačkář, Ondřej Havelka:
Zločin v Posázavském Pacifi ku
Divadlo Kalich Praha
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 390, 370, 350 Kč  
Předprodej od 14. 9. 2011

Literárně hudební večer
Stoupající hvězdy poezie
Večer s Jitkou Bonaventurovou 
a Blankou Faltovou
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 5. 9. 2011

Kurzy jógy 
pod vedením lektorky 
Jarmily Koudelkové
10 lekcí, začátek 5. 10. 2011
Cena: 800 Kč
Prodej abonentek v ICC v Náchodě 

 uvádí v září 

Martin Vačkář, Ondřej Havelka: Zločin v Posázavském Pacifi ku
Hudební retrokomedie živě provázena originálními písněmi toužení a dálek z první republiky

Režie: Ondřej Havelka. Hrají a zpívají: Petra Nakládalov, Vojtěch Havelka, Petr Halíček, Jaroslava Kretschmerová / Anna Polív-
ková, Bohumil Klepl / Ota Jirák, Petr Bucháček, Miroslav Babuský, Martin Zbrožek, Jakub Šafr, Rozalie Havelková/Denisa Ba-
rešová. Osvědčená autorská dvojice režisér Ondřej Havelka a scénárista Martin Vačkář, která spolu vytvořila řadu úspěšných 
inscenací (mj. Má férová Josefína, Muži v ofsajdu, Saturnin) se ve své nové hudební retro komedii zabývá módním fenoménem 
třicátých let – světem trampingu. Jde o střet svobodymilovných trampů s pražskou smetánkou. Zatímco zlatá mládež se potácí ve 
stinných údolích továrnického života, smetánku slíznou milovníci posázavských roklí. Nebo naopak...? Komedie Zločin v Posá-
zavském Pacifi ku je společnou inscenací Divadla Kalich a Městského divadla Mladá Boleslav. Toto představení uvádíme náhra-
dou za původně plánovanou hru „Je úchvatná“, kterou z objektivních důvodů Divadlo Kalich stáhlo ze svého repertoáru. Děku-
jeme za pochopení.

Literárně hudební večer
Stoupající hvězdy poezie

„Vždyť trocha poezie nikoho nezabije“ zpívá v známé semaforské písničce Jiří Suchý a vy si můžete tuto skutečnost ověřit na za-
hajovacím literárně hudebním večeru nové sezóny. Představí se na něm dvě regionální autorky – Jitka Bonaventurová z Náchoda 
a Blanka Faltová z Hronova. Uvedou nejen své verše, ale také posluchačům prozradí, jak se k básnění dostaly, co pro ně zname-
ná, kde nacházejí zdroj inspirace a vůbec co zapříčiní, že se pro paní učitelku nebo majitelku kavárny stane poezie životní záli-
bou a snad i potřebou. Básnictví již od antiky mělo mezi Múzami silné zastoupení a je dobře, že nachází své stoupence a přízniv-
ce i v dnešním přetechnizovaném světě.  

Středa
28. 9. 2011
v 19.00 hodin

Čtvrtek
29. 9. 2011
v 19.00 hodin 

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

MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

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.
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Již popáté přivítá letošní návštěvníky 
vévoda Petr Kuronský slovy:

„Buďte zde všichni vítaní, zvu vás k ra-
dostné kratochvíli na našem zámku. Bav-
te se, radujte se! Ať náchodský zámek 
s naším příjezdem opět ožije! Ať hudba, 
zpěv i tanec potěší vaše duše, a dobré jíd-
lo, kterého je tady pro každého dostatek, 
vaše těla.“

Neméně pohostinně vítal Petr Biron 
vévoda Kuronský a Zaháňský zástupce 
náchodských měšťanů a duchovenstva 
ve velké slyšení, které se konalo druhý 
den po jeho příjezdu na náchodský zámek 
v červnu 1796. Kronikář Jan Müller o této 
události zaznamenává: 

„V čele veškerého duchovenstva se dosta-
vil náchodský děkan a vikář a spolu s nimi 
vrchnostenští a městští úředníci, všichni 
v černém oblečení. Po tomto představení 
byli duchovní pozváni k tabuli. Nazítří byl 
velký úřední den, kdy byli vévodovi před-
staveni rychtáři z panství, kteří byli potom 
v hospodářských domech pohoštěni jídlem 
a pitím.“ Vévoda s dvorem se zdržel na ná-
chodském panství několik týdnů, ale při-
jel opět v dalším roce, kdy již bylo vybu-
dované nové zámecké divadlo. Divadelní 
představení, koncerty, plesy a bankety 
na zámku pokračovaly, a to i k velké ra-
dosti Náchodských, zvláště obchodníků, 
kteří z tak štědré vrchnosti a hostů měli 
také nemalý zisk. 

Náchodské Kuronské slavnosti, které 
se již staly tradiční součástí kulturních 
akcí města, chtějí připomínat i tuto po-
zoruhodnou dějinnou kapitolu a k té his-
torické přidat i novou podobu. Opět se 
na zámku sejdou umělci různých žán-
rů, aby návštěvníky pobavili, šikovní ře-
meslníci předvedou svou zdatnost, dobře 
bude postaráno o zábavu a poučení dět-
ských účastníků. Pracovní skupina se sna-
žila připravit rozmanitý program, jenž by 
uspokojil široké publikum.

V předvečer slavností, v pátek 9. září 
ve 20.30, se uskuteční koncert v náchod-
ském děkanském chrámu sv. Vavřin-
ce věnovaný zajímavým dílům dvou hu-

debníků – Karla Ditterse von Dittersdorf 
a dobrušského rodáka Františka Vladisla-
va Heka. Sinfonii in G a Offertorium pro-
vede náchodský Komorní orchestr Slávy 
Vorlové, řízený Jindřichem Roubíčkem, 
spolu se sborem Krkonošské Collegium 
Musicum Trutnov, vedené sbormistrem 
Vítem Mišoněm.

Příjezd vévody s družinou a jejich při-
vítání se opětně uskuteční v sobotu 10. 
září ve 14.30 hodin, ale náchodský zámek 
ožije zajímavým programem již v dopo-
ledních hodinách. Představí se řada umě-
leckých souborů z Náchoda a blízkého 
okolí, hudba a divadlo bude znít na ná-
dvoří a velkém sále zámku. Děti přivítají 
představení loutkářů, pohádek o prince-
znách i čertech, přijde i kouzelník! Těšit 
se můžeme na vystoupení žáků místní 
základní umělecké školy, také na koncert 
v krásné zámecké kapli. Představí se rov-
něž náchodský pěvecký soubor Hron, sla-
vící v letošním roce 150 let své činnosti. 
Večerní program vyplní známá moravská 
skupina Javory, jejíž vystoupení bude ur-
čitě vyvrcholením slavností.

Letošních slavností se zúčastní i de-
legace z lotyšského města Bauska, kte-
ré se nachází v oblasti historického Ku-
ronska a se kterým byla vloni podepsána 
dohoda o vzájemné spolupráci, vycháze-
jící ze společných historických tradic. Ta-
neční soubor „Zámecký dvůr“ se věnuje 
nácviku a provedení renesančních tanců, 
v krásných dobových kostýmech předve-
dou umělci z Bausky svůj program na le-
tošních slavnostech.

Svou návštěvou poctí slavnosti i vel-
vyslanec Lotyšské republiky v Praze pan 
Kaspar Ozolinš, který s radostí přijal po-
zvání našeho pana starosty Jana Birke.

Věříme, že si každý návštěvník Náchod-
ských Kuronských slavností vybere z pes-
trého programu právě to, co se mu líbí, co 
ho potěší a prožije tak hezký den na ná-
chodském zámku! 

Všichni jste srdečně zváni!

Věra Vlčková

Náchodské Kuronské 
slavnosti 2011
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Zprávy 
z radnice
Rada města 28. 6.
Jednání rady města se zú-
častnilo všech devět rad-
ních, později osm. Číselný 
popis u zprávy představuje poměr 
hlasů při hlasování PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 RM vzala na vědomí výpověď nájem-

ní smlouvy na pronájem městské tržnice, 
kterou podal současný nájemce ing. Tan 
Nguyen The. Nájemní smlouva bude ukon-
čena uplynutím šestiměsíční výpovědní 
lhůty, tj. k 31. 12. 2011. Nejdéle do 31. 1. 
2012 nájemce odstraní stavby a pozemky 
vyklidí. 9-0-0

 RM souhlasila se zveřejněním záměru 
pronajmout část pozemkové parcely p.č. 
139 v k. ú. Běloves o výměře 143,5 m2 spo-
lečnosti B&B International, s. r. o. Jedná se 
o pozemek, na kterém vznikl tzv. Mlyná-
řův dvůr, naučné místo s ohradou pro zví-
řata. 9-0-0

 RM souhlasila s vybudování rampy 
u domu čp. 803 v Janáčkově ulici bez fi -
nanční účasti Města Náchoda. Spoluma-
jitelé domu se rozhodli vybudovat rampu 
na vlastní náklady. 9-0-0 

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na „Sanační úpravy základového 
zdiva ZŠ Pavlišovská (Babí) s fi rmou STA-
VOS Náchod Jiří Fabián, s. r. o., Náchod 
za cenu 196.039 Kč vč. DPH. 8-0-0
Vymáhání pohledávek 9-0-0 

 RM schválila konkrétní opatření v ná-
vaznosti na stanovení termínu, od kdy 
se bude provádět výkon rozhodnutí for-
mou zabavování movitých věcí dlužníků 
(1. 1. 2012). Současně rada souhlasila se 
spuštěním akce od 1. 1. 2012 a uložila ta-
jemníkovi MěÚ příslušně proškolit urče-
né pracovníky. Podrobnosti na www.mes-
tonachod.cz.
Rozšíření kapacity MŠ Vítkova 
– půdní vestavba 9-0-0

 Na základě nedostatku míst pro děti 
v náchodských mateřských školách schvá-
lila rada města záměr vybudování půd-
ní vestavby v MŠ Vítkova v Náchodě pro 
navýšení kapacity. Současně rada pověři-
la odbor investic a rozvoje města zajiště-
ním vypracování projektové dokumenta-
ce ke stavebnímu řízení a odbor správy 
majetku a fi nancování zajištěním odpo-
vídajících fi nančních prostředků na rea-
lizaci této akce po schválení zastupitel-
stvem města.
Přípojky kanalizací 9-0-0

 RM nesouhlasila se zásahem a s umís-
těním přípojek do komunikací Na Rach-
tě, Broumovská a Špreňarova a doporučila 
řešit problém jiným způsobem bez poško-
zení komunikace.
 

Zábavná show HC Olymp 
s Martinem Dejdarem 
na Zimním stadionu v Náchodě 7-0-2

 RM schválila konání sportovní akce 
– netradiční, exhibiční hokejové utkání 
HC Olymp Praha s Martinem Dejdarem 
včetně doprovodného programu na Zim-
ním stadionu v Náchodě dne 17. 3. 2012. 
Pořadatelem akce bude Město Náchod 
a příspěvková organizace města – Spor-
tovní zařízení města Náchoda.
E-aukce na dodavatele el. energie 9-0-0

 RM schválila výsledek el. aukce elek-
trické energie a pověřila starostu podpi-
sem smlouvy s fi rmou, která se umístila 
na 1. místě – Centropol Energy, a. s., Ústí 
nad Labem.
Na základě této smlouvy dojde k roční 
úspoře nákladů na spotřebu el. energie 
v budovách města Náchoda a jím zříze-
ných příspěvkových organizacích přibliž-
ně 250 tis. Kč.
Park u sv. Michaela 9-0-0

 RM uložila odboru investic a rozvoje 
města vypsat výběrové řízení na dodava-
tele úprav parku sv. Michaela a pověřila 
odbor správy majetku a fi nancování za-
jištěním odpovídajících fi nančních pro-
středků na realizaci této akce a schválení 
zastupitelstvem města.

 RM pověřila dohledem nad průběhem 
uvedené akce ing. Ivu Cvetanovu.
Městská knihovna Náchod, o. p. s. 8-0-0

 RM souhlasila s novým zněním Zaklá-
dací listiny Městské knihovny Náchod, 
o. p. s., která se mění v návaznosti na změ-
nu ve složení členů správní rady.
Projekt „Značení cyklostezek 
v Náchodě“ 8-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o dotaci na projekt „Značení cyklostezek 
v Náchodě“ a spolufi nancováním projek-
tu minimálně ve výši 25 % celkových způ-
sobilých výdajů projektu.
Uvedený projekt řeší zvýšení bezpeč-
nosti dopravy na cyklostezkách do Pek-
la a v Malém Poříčí. Vodorovné výstraž-
né dopravní značení by bylo umístěno 
v prostoru občerstvení „Na Ostrovech“ 
a v Malém Poříčí v ulici Za Vodou. Do žá-
dosti o dotaci bude zahrnuto i svislé do-
pravní směrové značení cyklostezek (žluté 
směrovky), které byly z cyklostezek odci-
zeny (5 ks). Dále budou určité úseky roz-
děleny vodorovnou dělicí čárou, toto vo-
dorovné středové značení se bude týkat 
úseků: od hranice katastru s Velkým Po-
říčím po státní hranici (na katastrálním 
území Velké Poříčí je středová čára zna-
čena) a od čistírny odpadních vod v Braž-
ci po lávku za „Ostrovy“.
Oprava dvora ul. Pražská  8-0-0

 RM souhlasila s provedením asfaltové 
plochy na dvoře za cenu 144.841 Kč bez 
DPH fi rmou COLAS. Část parkovací plo-
chy zhotovila frézinkem společnost TS 
Náchod, s. r. o., za cenu 45.186 Kč bez DPH.

Rada města 12. 7.  
Jednání rady města se zúčastnilo 
šest radních, tři byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila ve smyslu usnesení Za-
stupitelstva města Náchoda ze dne 14. 3. 
2011 prodej pozemků tvořících bezpro-
střední okolí objektu čp. 1101 Plhovské 
náměstí a navazujících objektů bývalé 
Tepny na Plhově ul. Za Továrnou směrem 
k ul. Příkopy za cenu v místě a čase obvyk-
lou ve výši 1.639.500 Kč. 6-0-0
Nové veřejné osvětlení v ul. 
Dobrošovská, Šafaříkova, Vojanova, 
Šaldova a části ul. Březinova  6-0-0

 RM schválila vypracování projekto-
vé dokumentace na nové veřejné osvět-
lení v ulicích Dobrošovská, Šafaříkova, 
Vojanova, Šaldova a části ulice Březino-
va v Náchodě s tím, že v přípravné fázi 
budou vypracovány dvě varianty posou-
zení ekonomické náročnosti a návratnos-
ti (LED technologie x sodíkové osvětlení).
Změna dopravního značení 
– otočení Volovnice 6-0-0

 RM souhlasila se zpracováním doprav-
ního značení pro realizaci otočení směru 
jízdu v ulici Volovnice.
Propojovací schodiště 
u zimního stadionu 
včetně veřejného osvětlení 6-0-0

 RM souhlasila s návrhem řešení propo-
jovacího schodiště a instalace veřejného 
osvětlení v rámci akce „Veřejná prostran-
ství Náchod – II. etapa – schodiště“ uve-
deným v projektové dokumentaci k územ-
nímu řízení Veřejná prostranství Náchod 
– II. etapa Propojovací schodiště u zim-
ního stadionu včetně veřejného osvětlení 
vypracované fi rmou Hauckovi, s. r. o., Zlíč.
Propojovací schodiště bude umístěno 
mezi zpevněnými plochami okolo zim-
ního stadionu (navazující na ul. Na Strži) 
a stávající nezpevněnou cestou (ulice Tří 
dvorců) nacházející se pod sídlištěm u ne-
mocnice, převážně na lesních pozemcích. 
Parkovací místa 
u tenisu v Bělovsi 6-0-0

 RM souhlasila s předlážděním chodníku 
zámkovou dlažbou a jeho vysvahováním 
včetně položení stávajících obrubníků. 
Dále rada souhlasila se zadáním vypraco-
vání jednoduché prováděcí studie nového 
chodníku v parku a vypracováním jedno-
duché prováděcí studie pro zjištění a ná-
slednou realizaci parkovacích míst v areá-
lu tenisu včetně majetkového vypořádání. 
Zabezpečovací systém parku 
v areálu Déčka Náchod 6-0-0

 RM souhlasila s instalací zabezpečo-
vacího zařízení do areálu parku Déčka 
Náchod a s úhradou částky 47.014,40 Kč 
na jeho instalaci.

 RM schválila Řád parku v areálu Déč-
ka Náchod. 
Zrušení odboru, stanovení celkového 
počtu zaměstnanců 6-0-0

 RM schválila zrušení odboru kanceláře 
tajemníka ke dni 12. 7. 2011 a zrušení jed-
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noho funkčního místa vedoucího odboru 
kanceláře tajemníka ke dni 12. 7. 2011.

 RM stanovila dle zákona o obcích cel-
kový počet zaměstnanců města zařaze-
ných v městském úřadu na 153 s účinnos-
tí od 13. 7. 2011.
Rekonstrukce exteriéru 
objektu N-S 84 „Voda“ 6-0-0

 RM schválila dotaci ve výši 50.000 Kč 
pro Klub vojenské historie Náchod na re-
konstrukci omítky na objektu N-S 84 
„Voda“ dle návrhu s podmínkou, že bude 
zastupitelstvem města schváleno přísluš-
né rozpočtové opatření.
ZUŠ Náchod – vybavení interiéru 6-0-0

 RM určila jako vítěznou fi rmu na vyba-
vení interiéru ZUŠ nábytkem fi rmu Pyra-
lis, s. r. o., Pardubice s nabídkovou cenou 
1.690.227 Kč vč. DPH a schválila uzavření 
smlouvy o dílo s touto fi rmou.

TELEGRAFICKY:
 RM souhlasila s likvidací dožitého oplo-

cení atletického oválu na stadionu Hamra.  
 6-0-0 

 RM zrušila výběrové řízení „Městské te-
levizní vysílání Náchod“ z důvodu vylou-
čení všech dodavatelů z tohoto výběrové-
ho řízení. 5-0-1

Zastupitelstvo města 18. 7. 
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
nejprve 22 zastupitelů, šest bylo omluveno.
Majetkoprávní úkony obce

 ZM schválilo vložení movitých věcí 
v celkové hodnotě 1.218.500 Kč do zá-
kladního kapitálu společnosti BERÁNEK 
Náchod, a. s. Jedná se o drobné vybavení 
a umělecké předměty umístěné v prosto-
rách hotelu a restaurace Beránek. 18-0-4 

 ZM schválilo záměr nabytí vrtů IDA 1, 
IDA 2 v Bělovsi z majetku státu (Minister-
stva zdravotnictví ČR) do vlastnictví měs-
ta Náchoda. 17-2-3
Současně zastupitelstvo města uloži-
lo radě města pro další jednání o nabytí 
obou vrtů předložit znalecký posudek.  
 20-0-2 

 ZM schválilo smlouvy o výpůjčce čás-
ti komunikace ul. Českých Bratří a par-
koviště na Hamrech s fi rmou Rubena, 
a. s. První ze smluv řeší zmenšení rozsa-
hu výpůjčky části komunikace Českých 
Bratří, aby bylo možné provést stavební 
úpravy komunikace, chodníku a oploce-
né části společnosti RUBENA, a. s. Tím do-
jde k plánovanému zprůjezdnění této čás-
ti komunikace. Druhá smlouva o výpůjčce 
řeší otázku parkoviště Hamra. Na základě 
smlouvy dojde k plnohodnotné možnosti 
využívat toto parkoviště městem Náchod 
včetně možné regulace výběrem parkov-
ného v této lokalitě. 18-1-3
Mimořádná valná hromada Beránek
 Náchod, a. s.  22-0-0

 ZM delegovalo v souladu se zákonem 
o obcích zástupce města Náchoda na val-
nou hromadu společnosti Beránek Ná-
chod, a. s., 1. místostarostu ing. Tomáše 

Šuberta s mandátem hlasovat dle progra-
mu valné hromady, kterým je odsouhla-
sení spojení akcií v držení města Náchoda 
v souladu s požadavkem hlavního akcio-
náře, schválení smlouvy o pronájmu ne-
movitosti a zařízení a schválení převodu 
majetku z města. 

Rada města 25. 7. 
Jednání rady města se zúčastnilo pět 
radních, čtyři byli omluveni.
Pořízení zametacího vozu 5-0-0

 RM souhlasila se zadáním kompletního 
zpracování žádosti o podporu z Operační-
ho programu životní prostředí na projekt 
„Město Náchod – zametací vůz“ společ-
nosti Centrum evropského projektování, 
a. s., Hradec Králové za 34.800 Kč včetně 
DPH. Z uvedeného projektu bude mož-
né fi nancovat nákup nového zametacího 
vozu pro TS Náchod, s. r. o.
Majetkoprávní úkony obce

 RM uložila odboru správy majetku a fi -
nancování při projednání smluv o zřízení 
věcného břemene stanovit u komunikací, 
které budou rekonstruovány hlubší ulože-
ní sítí dle místních poměrů. 5-0-0
Veřejná prostranství Náchod – II. etapa
MARIE – zadávací dokumentace 5-0-0

 RM schválila zadávací dokumentaci 
na výběrové řízení na dodavatele stavby 
„Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – 
MARIE“. Předmětem této veřejné zakázky 
je úprava povrchů chodníků mimo stáva-
jící přístupovou komunikaci k MěSSS Ma-
rie. Jedná se o úpravy stávající plochy as-
faltové i dlážděné. Dále budou provedeny 
chodníky a terénní schodiště ze zámkové 
dlažby a úprava prostranství pro rehabi-
litační stroje, opékání a plochy s lavička-
mi. Součástí úprav bude i výměna svítidel 
veřejného osvětlení.
Přechody pro chodce 
v ulici Kostelecké 5-0-0

 RM schválila pořadí nabídek na zho-
tovení stavby „Zvýšení bezpečnosti do-
pravy na silnicích I. tř. v Náchodě a její 
zpřístupnění osobám s omezenou schop-
ností pohybu a orientace – přechody pro 
chodce v ulici Kostelecké v křížení s uli-
cemi Kollárova a Smiřických“ realizova-
né v rámci projektu spolufi nancovaného 
ze SFDI a souhlasila s uzavření smlouvy 
o dílo s uchazečem na 1. místě – fi rmou 
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD, s. r. o., Vy-
sokov za nabídkovou cenu 911.650,44 Kč 
včetně DPH.
Uzavření Myslbekova mostu 5-0-0

 RM souhlasila s uzavřením mostu pro 
motorová vozidla z důvodu jeho havarij-
ního stavu, ke kterému došlo vlivem sil-
ných dešťů. Ty měly za následek podemle-
tí krajnice a vymletí hlíny a kamenů pod 
částí vozovky. 

Rada města 10. 8. 
Jednání rady města se zúčastnilo sedm rad-
ních, dva byli omluveni.

Nové kamerové body 7-0-0
 RM schválila nákup nových kamero-

vých bodů pro monitoring města Nácho-
da ve vybraných lokalitách pro zamezení 
drobné kriminality. Jedna z kamer bude 
monitorovat prameník v Bělovsi, druhá 
odpočívadla v blízkosti čerpací stanice 
Benzina. Celkové náklady na obě kamery 
představují částku 160.000 Kč.
Veřejná prostranství Náchod 
– II. etapa – SUN 7-0-0

 RM schválila projekt „Veřejná prostran-
ství Náchod – II. etapa 0 SUN“. 
Projekt řeší dopravní a technickou infra-
strukturu a dětská hřiště, zřízení parko-
vacích míst, současně bude modernizová-
no i veřejné osvětlení. Zároveň je projekt 
zaměřen na revitalizaci komunikací pro 
pěší a ploch před vstupy do objektů a pro-
blematiku odpadového hospodářství (roz-
šíření dvou sběrných míst) na sídlišti 
u nemocnice.
Kino Vesmír 
– bezbariérový přístup 5-0-2

 RM zamítla návrhovou studii na řešení 
bezbariérového přístupu do Kina Vesmír 
s ohledem na vysoké náklady na případ-
nou realizaci (cca 0,5 mil. Kč).

 RM bude i nadále hledat fi nančně přija-
telnější řešení přístupu pro imobilní ob-
čany do tohoto objektu.
Interaktivní výuka ZUŠ  7-0-0

 RM schválila společnost AG COM Smiřice 
jako dodavatele zakázky malého rozsahu 
„Interaktivní výuka v ZUŠ Náchod“ a sou-
hlasila s uzavřením kupní smlouvy. Cena 
dodávky počítačového vybavení učebny je 
344.628 Kč včetně DPH. Z městského roz-
počtu bude hrazeno 94.628 Kč, 250.000 Kč 
bude uhrazeno z grantu Nadace ČEZ.
Vavřinecká pouť v Náchodě 6-0-1

 RM schválila, že pouť se v příštím roce 
již nebude konat na Masarykově náměstí. 
Pro její konání bude vybrána jiná lokalita. 
Přivítáme Vaše podněty a návrhy, v kte-
rých místech pouť uspořádat, zasílat je 
můžete na adresu pout@mestonachod.cz.
Obnova parku u kostela 
Sv. Michaela a ploch před 
gymnáziem v Náchodě 7-0-0

 RM schválila po projednání pracovní 
skupinou pro výběrová řízení a na pod-
kladě jejího doporučení výzvu na zho-
tovení stavby Obnova parku u koste-
la Sv. Michaela a ploch před gymnáziem 
v Náchodě. Podrobnosti jsou zveřejněny 
na www.mestonachod.cz.
Stavební úpravy 
Tepenské ulice v Náchodě 7-0-0

 RM schválila pořadí předložených nabí-
dek na vyhotovení projektové dokumen-
tace na stavební úpravy Tepenské ulice 
a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem 
na 1. místě – HIGWAY DESIGN, s. r. o., Hra-
dec Králové za nabídnutou cenu včetně 
20 % DPH 148.800 Kč. 
TELEGRAFICKY:

 RM souhlasila s výpůjčkou čtyř obrazů 
z majetku města pro Beránek Náchod. 
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   Kronika
V červnu a červenci se narodili:
 5. 6. Nela Chvojková
 6. 6. Viktorie Klamtová
 7. 6. Lukáš Višňák
 8. 6. Gabriela Lanková
 9. 6. Sára Vítová
 13. 6. Nela Obalová
 14. 6. David Zelený
15. 6. Eliška Horálková
  Michal Horálek
 16. 6. Vanessa Strnadová
 17. 6. Tomáš Coufal
 24. 6. Michal Kopanycja
 28. 6. David Brambora
 29. 6. Jiří Kuchař
  Jakub Petr
 30. 6. Viola Karvaiová

 1. 7. Maxmilián Lasch
 2. 7. Erik Míl
 4. 7. Thorsten Novotný
 7. 7. Helena Karvayová
 8. 7. Patrik Zelený
  Samuel Slezák
 9. 7. Nikol Harazinová
 14. 7. Matyáš Skládal
 15. 7. Týna Vítková
  Nela Vítková
 20. 7. Vojtěch Franc
 21. 7. Jakub Švec
 22. 7. Viktorie Vinterová
  Vítek Vintera
 23. 7. Klára Sedláčková
 25. 7. Jiří Brož
 27. 7. Adam Putnoki
  Nela Suchánková
  Samuel Hubáček
 28. 7. Zlata Bernardová
 30. 7. Daniel Brož
 31. 7. Lukáš Sýkora

V červnu a červenci byli oddáni:
2. 6.  
Michal Syrový, Kostelec nad Orlicí
Petra Hatašová, Dubnica nad Váhom
3. 6.
Jiří Prokop, Náchod
Alena Hofmannová, Chvalkovice

Miroslav Záveský, Kolín
Tereza Kárníková, Kolín
11. 6.
František Kos, Náchod
Kristýna Ticháčková, Náchod
Martin Appl, Dolní Čermná
Lucie Klimecká, Náchod
18. 6.
Michal Kavan, Náchod
Dita Kubíková, Náchod
25. 6.
Martin Čermák, Červený Kostelec
Veronika Janáková, Náchod
Antonín Laštovička, Horní Radechová
Lucie Svozilová, Horní Radechová
Josef Balaš, Náchod
Aurika Pyrvulesku, Náchod
Roman Kupec, Velké Přílepy
Lenka Středová, Velké Přílepy
Jan Jirka, Libeň
Inna Pachomova, Praha
Lukáš Amrich, Červený Kostelec
Petra Vélová, Kramolna
1. 7.
Jan Kolář, Hradec Králové
Renata Jarkovská, Říkov
David Macháček, Nové Město n. Met.
Petra Kopecká, Náchod
Petr Žalský, Náchod
Jana Součková, Rtyně v Podkrkonoší
Jan Nedělka, Náchod
Lucie Sodomková, Náchod
8. 7.
Jakub Valášek, Hořičky
Jana Langerová, Hořičky
16. 7.
Petr Posnar, Náchod
Martina Divišková, Náchod
22. 7.
Pavel Jirák, Červený Kostelec
Marie Drašnarová, Červený Kostelec
30. 7.
Michal Štěrba, Valašské Meziříčí
Kateřina Lukášová, Česká Skalice
František Volman, Radvanice
Eva Pfeiferová, Náchod

Zatímco školáci si užívají prázdniny, 
pracovníci odlehčovací služby a stacioná-
ře Cesta Občanského sdružení v Náchodě 
mají jako každoročně právě v těchto dnech 
nejvíc práce. Zájem o tuto službu několika-
násobně převyšuje kapacitu lůžek, a tak se 
snažíme vyjít vstříc zájemcům alespoň po-
byty denními. V tomto období se k našim 
stálým uživatelům sociálních služeb při-
dávají ti, jejichž rodiče si potřebují odpoči-
nout a nabrat nové síly alespoň v létě. So-
ciálních služeb o prázdninách využilo 17 
rodin, někteří uživatelé i opakovaně. Pře-
vážná většina z náchodského regionu, ale 
i uživatelé z jiných měst Královéhradecké-
ho a dokonce Středočeského kraje.

Snažíme se nabídnout uživatelům pes-
trý program, a tak mimo jiné vyrážíme 
na výlety po okolí. Navštívili jsme zvířátka 
v klopotovském údolí v Novém Městě nad 
Metují, kde jsou k vidění divoká prasátka, 
laně, jeleni, prošli jsme se Ratibořickým 
údolím, setkali se jak s paní kněžnou, tak 
i babičkou a panem mlynářem, v místní 
restauraci ochutnali výtečnou zmrzlinu. 
Však i ve městě Náchodě je o prázdninách 
kam jít, mlsali jsme v nové cukrárně Láry 
Fáry, nakrmili daňky a srnky v náchodské 
oboře v Montaci, v Bělovsi nakrmili pasou-
cí se kozy, u běloveského splavu rybičky 
a napili se Idy v nově otevřeném pramení-
ku. Pokud není zrovna počasí na výlet, nic 
se neděje – máme pestrý program i pro 
tyto dny. Pečeme dobroty, vyrábíme ke-
ramiku, máme pravidelné výtvarné dny, 
tkáme na stavu, hrajeme různé hry, po-
sloucháme muziku… Snažíme se, aby kaž-
dý den naši klienti opravdu prožili naplno.

Fakt, že si rodiče další pobyt rezervují, 
často už při odjezdu, je důkazem, že má 
naše zařízení a naše práce svůj význam. 
Spokojení klienti jsou pak pro nás největší 
odměnou a poděkování od jejich blízkých 
povzbuzením do další práce.

PRÁZDNINY 
V „CESTĚ“…
a je po prázdninách!

Kulturní a sportovní nadace města Ná-
choda vyhlašuje termín podání přihlá-
šek o nadační příspěvky (granty) v oblas-
ti kultury a sportu. V oblasti sportu se 

Podání žádostí 
o nadační 
příspěvek (grant) 
II. kolo v oblasti kultury 
a sportu rok 2011

týká pouze města Náchoda, oblast kultu-
ry může mít i regionální působnost. Bližší 
informace a předepsaný formulář získáte 
na http://www.mestonachod.cz/mesto-na-
chod/nadace/ nebo u tajemníka nadace 
paní Renaty Lepšové, tel. 604 803 605.

Vyplněné žádosti na předepsaném 
formuláři zašlete na adresu: Kulturní 
a sportovní nadace města Náchoda, Od-
bor sociálních věcí a školství, Masaryko-
vo náměstí 40, 547 01 Náchod. 

Termín podání – do 30. září 2011.

V minulém čísle Náchodského zpravo-
daje jsme v článku „Žákyně ZUŠ Náchod 
uspěla v mezinárodní výtvarné soutěži” 
chybně uvedli jméno naší žačky, za což se 
velice omlouváme. Uvádíme tedy na pra-
vou míru, že tohoto krásného úspěchu do-
sáhla Kateřina Fettersová!          Z. Mokrejš

OMLUVA
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zahajuje školní rok 2010–2011 
dne 5. září 2010 od 13.00 hod.
Tyršova 247, Náchod 
(vchod ze Zámecké ulice)

  
ZUŠ Náchod zve na výstavu výtvarného oboru VARIACE
vernisáž výstavy 13. 9. 2011 v 16.00 hod.
Regionální muzeum Náchod, Tyršova 247
 
Základní umělecká škola Náchod zve na
DEN OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ
dne 19. září 2011 ve 14.00 hod., Tyršova 247, Náchod

Hudební obor má k�dispozici
16 učeben pro individuální výuku, 
koncertně-divadelní sál, učebnu 
hudební nauky a�zkušebnu
souborové hry.

Výtvarný obor má zázemí jak
v�suterénu, kde bude vyučováno 
modelování a keramika, tak ve 
druhém patře, kde najdete výtvarný 
ateliér s�terasou a učebnou
počítačové grafiky. 

Taneční obor sídlí v�prvním patře,
kde se přímo vedle sebe nachází 
samostatný taneční sál a veškeré 
zázemí s�šatnami.

Literárně dramatický obor má 
perfektní zázemí v�podobě „Malé 
scény“, což je�divadelně-koncertní sál, 
který najdete v�přízemí. Tento sál 
pojme zhruba 80 diváků a je plně 
technicky vybaven.

Nová budova přináší škole nejen
poprvé za šedesátiletou historii
„vlastní“ zázemí, ale zejména
dostatečné prostorové kapacity
pro kvalitní moderní výuku.
V posledních letech se daří stále
navyšovat počty žáků ve všech
čtyřech oborech a do nové budovy
škola vchází s maximálním možným
počtem žáků, což je 750. 

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ 
ZUŠ Náchod, Tyršova 247
pondělí 19. 9. 2011
od 14:00 do 18:00 hodin

v�rámci oslav
60 let od založení

ZUŠ
NÁCHOD

L
E
T60

Stavba občanské záložny č. p. 247 v Tyršově ulici byla posta-
vena v  novorenesančním stylu v  letech 1901–02. Ve druhé po-
lovině minulého století vlastnilo stavbu Ministerstvo obrany ČR 
a byla zde Okresní vojenská správa. V devadesátých letech mi-
nulého století přestala budova sloužit tomuto účelu, minister-
stvo obrany ji opustilo a po dlouhých jednáních se na základě 
převodu vlastnických práv stalo vlastníkem budovy v roce 2006 
Město Náchod.

Již v  říjnu roku 1995 podal Městský úřad Náchod návrh na za-
psání této budovy do Ústředního seznamu kulturních památek 
ČR. Budova byla Ministerstvem kultury ČR prohlášena kulturní 
památkou v roce 2006.

Záměr zřídit v této budově základní uměleckou školu vzni-
kl již v roce 2005, kdy Město Náchod jednalo o převedení budo-
vy s původním vlastníkem. Na základě výběrového řízení bylo 
zadáno vypracování projektové dokumentace stávajícího stavu 
včetně plošného posouzení objektu k využití pro účely Základní 
umělecké školy Náchod. 

Stavbě předcházelo provedení technického průzkumu stavby, 
geologického průzkumu, radonového průzkumu. S využitím těch-
to podkladů byla vypracována prováděcí projektová dokumenta-
ce, která byla součástí zadávací dokumentace při zadání veřejné 
zakázky na zhotovitele stavby. Vítězným uchazečem a zhotovite-
lem stavby se stala společnost Průmstav Náchod, s. r. o.

Vlastní stavební práce na stavebních úpravách domu čp. 247 
a jeho přístavbě byly zahájeny 27. ledna 2010. Původní termín 
dokončení byl sjednán na 31. 10. 2010. V průběhu stavby došlo 
při postupném odkrývání stávajících konstrukcí a následném 
provádění archeologického výzkumu ke zdržení prováděných 
prací. Především z důvodu špatných klimatických podmínek 

ZUŠ Náchod 
stavební úpravy a přístavba č. p. 247 v Tyršově ulici

k provádění archeologického výzkumu v prostoru původních 
městských hradeb (dlouho trvající mráz a následné trvalé deš-
tě) neumožnily dodržení původního harmonogramu a práce byly 
ukončeny až v červnu 2010. Činnost archeologů zcela znemožni-
la jakékoliv stavební práce na přístavbě. Ihned po uvolnění sta-
veniště archeology byla zahájena stavební činnost.

Historická budova je památkově chráněna, a z toho důvodu 
bylo nutné některé kroky projednávat se zástupci Národního 
památkového ústavu a pracovníky státní památkové péče. Pro-
to byl vypracován nový harmonogram výstavby a investorem 
schválen termín dokončení do května 2011, se zahájením pro-
vozu v novém školním roce 2011–2012.

Celkové náklady stavby činí 86,5 mil. Kč včetně 20% DPH. 
Náklady na nové vybavení interiéru nábytkem činí 1,69 mil. Kč 
včetně 20% DPH.

Na vybavení učebny počítačové grafi ky se podařilo Městu Ná-
chod získat dotaci z nadace ČEZ ve výši 250 tis. Kč. Učebna hu-
dební nauky bude vybavena interaktivní tabulí, na jejíž pořízení 
Základní umělecká škola Náchod získala dotaci z Královéhra-
deckého kraje.

Zrekonstruovaná historická budova včetně přístavby, která 
je nyní nedílnou součástí budovy čp. 247 Tyršova ul. v Nácho-
dě, byla Městem Náchod dána do výpůjčky Základní umělecké 
škole Náchod, která bude budovu užívat. V původní budově se 
v 1. patře nachází učebna keramiky a technické zázemí, v 1.–3.
patře jsou umístěny učebny individuální výuky hudebního obo-
ru, kanceláře a sborovna. V přístavbě je v 1. patře umístěna 
učebna nově otevřeného literárně dramatického oboru s potřeb-
ným zázemím, ve 2. patře taneční sál s potřebným zázemím a ve 
3. patře výtvarný ateliér s učebnou počítačové grafi ky.

Přízemní prostory v nároží budovy jsou pronajaty Regionální-
mu muzeu Náchod a budou opět sloužit jako výstavní síň.

Výuka v nové budově základní umělecké školy čp. 247 Tyršo-
va ul. v Náchodě (hlavní vstup ze Zámecké ulice) začne v pon-
dělí 5. září 2011. Všichni jste srdečně zváni na den otevřených 
dveří 19. 9. 2011 od 14 do 18 hodin.

Informace ke stavbě:
Zhotovitel stavby 
– Průmstav Náchod, s . r.  o.
stavbyvedoucí p. Vratislav Zítka
Projektant, autorský dozor 
– INS spol. s r. o.
Architekt projektu 
– Ing. arch. Milan Weiner
Technický dozor investora 
– Bc. Radomíra Martinová
Koordinátor bezpečnosti práce 
– Manifold Group, s. r. o.
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Zářijová výročí
Hlavní událostí počátku září 

bývá začátek školního roku. Málo-
kdo už dnes pamatuje, že za Rakous-
ka začínal školní rok na sv. Ludmi-
lu v půli září. (Končil ovšem také až 
v půli července.) Proto bylo slavnost-
ní otevření a vysvěcení „obecné chla-
pecké i dívčí školy II. obvodu“ v Ko-
menského ulici 17. září 1896 a budovy 
gymnázia (tehdy ovšem obecní reál-
ky) 18. září 1901. Obě sousedící škol-
ní budovy mají tedy letos svá jubilea. 
V září 1831 byla uzavřena hranice 
s Pruskem, aby se zamezilo šíření 
cholery. Stará běloveská celnice slou-
žila i jako karanténa, v níž museli ti, 
kdo chtěli do Čech, strávit 10–20 dní. 
V září 1851 byla zrušena městská 
národní garda, která vznikla v roce 
1848. Před sto lety, 24. září 1911 pro-
pukly v našem městě protidrahotní 
bouře, namířené proti zemědělcům, 
kteří zvyšovali ceny svých produktů. 
Do Náchoda bylo povoláno četnictvo 
a armáda, protože např. ve Zbečníku 
došlo k drancování statků. Po nástu-
pu R. Heydricha do funkce říšského 
protektora byly zostřeny represe pro-
ti českému odboji. U nás v Náchodě 
zatklo 30. září 1941 gestapo osm ob-
čanů, z nichž žádný věznění nepřežil.

Dne 8. září 1841 se narodil Anto-
nín Dvořák, koncertoval v březnu 
1892 i v Náchodě, 9. září 1861 v České 
Skalici regionální spisovatel Václav 
Řezníček, ředitel knihovny Národ-
ního muzea, 6. září 1876 zakladatel 
českého skautingu prof. A. B. Svoj-
sík, 4. září 1881 výtvarník Franti-
šek Kysela, jehož práce můžeme vi-
dět i v náchodské knihovně, 22. září 
1896 herec Zdeněk Štěpánek, který 
hostovával i u nás, 23. září 1901 bás-
ník Jaroslav Seifert, který naše měs-
to navštívil několikrát.                (AF)

86. abonentní cyklus 
Komorní hudby Náchod

Tak jako každým rokem připravila Ko-
morní hudba Náchod pro milovníky vážné 
hudby nabídku koncertů. Přehled koncer-
tů, jejich program a datum konání obsa-
hují plakáty a informační brožura, která 
navíc uvádí program a interprety.

Zahajovací koncert se koná již ve středu 
14. září 2011 v kostele sv. Vavřince, kde 
zazní Rossiniho Stabat Mater v podání 
Rychnovského pěveckého sboru a profe-
sionálních umělců, kteří přednesou sólo-
vé party. Začátek koncertu je v 19 hodin.

Následuje devět dalších koncertů, včet-
ně prémiového koncertu na závěr sezóny. 
Vedle dvou koncertů Filharmonie Hradec 
Králové – na říjnovém koncertu hostem 
bude vnuk arménského hudebního skla-
datele a dirigenta Arjam Chačaturjana 
klavírista Ašut Chačaturjan, na březno-
vém koncertu houslista Tomáš Vinklát, 

člen orchestru vídeňských fi lharmoniků. 
V dalších koncertech posluchači uslyší 
světově známý dětský pěvecký sbor Jitro, 
světově proslulý Prazak quartet, klavírní 
trio mladých umělců Svěcená, Kasík, Nou-
zovský, kytarové duo Siempre Nuevo Ma-
těj Freml a Patrik Vacík, violoncellové duo 
Jiřího Hoška, nositele řady mezinárodních 
ocenění a jeho dcery Dominiky. Vánoční 
koncert tradičně připraví Komorní orches-
tr Slávy Vorlové, letos opět s violoncellis-
tou Lukášem Pospíšilem. V závěru sezóny 
to bude jeden z koncertů festivalu Came-
rata nova. Abonentky na koncertní sezó-
nu je možné ještě zakoupit v předprodeji 
do 9. září v Informačním a cestovním cen-
tru na Kamenici v Náchodě, tam je mož-
né zakoupit si i vstupenky na jednotlivé 
koncerty.
 Komorní hudba Náchod

V půli června 2011 vyšel další ze sva-
zečků vlastivědného sborníku kraje Aloi-
se Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čap-
ků Rodným krajem. Číslo 42 uvádí text 
Aleše Fetterse K jubileu Aloise Jirás-
ka. Alexandr Skalický st. píše tentokrát 
o zajímavém domě č. p. 19 na náchod-
ském náměstí. R. a J. Reichrtovi nás se-
znamují s nálezem nejstaršího podpisu 
Boženy Němcové. V čísle si mj. můžeme 
přečíst o bakovském včelíně, vzpomínku 
na starou plovárnu na rybníku Brodský, 
kam se hojně jezdívalo i z Náchoda, o lo-
kalizaci hradu Belver i o dr. Hejnovi, ob-
jeviteli zaniklého Vízmburku, a o pověs-
tech z jeho okolí. Číslo uzavírá nekrolog 
prof. dr. Vladimíra Wolfa za PhDr. Ladisla-

Náchod a jeho okolí ve sborníčku
    Rodným krajem č. 42

vem Hladkým, CSc. Čtenáře jistě zaujmou 
i další texty. Příloha Děti rodnému kraji 
je věnována dětským kresbám k básním 
Zdeňka Kriebla, uzavírá ji obrázek Jarosla-
va City s jednou z Krieblových básniček. 
Ten je i blahopřáním našemu výtvarníko-
vi k jeho srpnovým narozeninám.

I v tomto čísle je už tradičně hodně za-
jímavých poznatků i zajímavého čtení. 
Šedesátistránková publikace je k dispo-
zici na obvyklých místech stále za pou-
hých 30 Kč, to díky podpoře od jednotli-
vých měst a obcí regionu, muzeí a archivu 
a samozřejmě díky autorům textů i foto-
grafi í, kteří pro sborník dělají vše z lásky 
ke kraji a věci.

(AF)

Nově zrekonstruované restauraci hotelu U Beránka se vrátila její původní secesní elegance a je třeba si přát, aby se jí vrátila i její 
prvorepubliková obliba a návštěvnost hostů.
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Kronikáři města Náchoda
7. Alois Tašner (2. část)

Dnes si povíme více, jak jsem slíbila minule, o vlastní život-
ní náplni náchodského kronikáře Aloise Tašnera, o jeho profe-
si a zájmech. Byl učitelem, pedagogem, autorem učebnic, ale 
také funkcionářem veřejné správy a hlavně tělem i duší loutká-
řem. Dvě posledně jmenované aktivity se naplno rozvinuly prá-
vě v Náchodě, kam přišel „na penzi“. Pro jiného čas odpočinku, 
pro Tašnera naopak čas mimořádného nasazení. Projděme si ale-
spoň ve stručném přehledu jeho životopis.

Alois Tašner se narodil 1. 5. 1875 v jihočeském Písku a již v dět-
ství pro něj byla nejoblíbenější zábavou loutkářská představení. 
Loutkoherci sem přicházeli pravidelně každou zimu z blízkých 
Mirotic, rodiště Matěje Kopeckého. Od souseda řezbáře dokonce 
dostal loutku, jeho otec však ovdověl, znovu se oženil a nevlast-
ní matka Lojzíkovi loutku spálila. Na tuto křivdu nikdy nezapo-
mněl. Svoji cestu za vzděláním zahájil na obecné škole v Písku, 
poté následovalo gymnázium. V tercii (1888–1889) si pořídil své 
domácí divadlo, asi metrové, s plastickými loutkami, s nimiž 
hrál tehdy velmi oblíbené hry Matěje Kopeckého. Vzdělání za-
končil abiturientským kursem při učitelském ústavu v Panské 
ulici v Praze, po jehož absolvování se stal podučitelem v Čimeli-
cích na Písecku ve školním roce 1895/96. Od roku 1911/12 půso-
bil na české veřejné škole v Horním Litvínově na Mostecku. V té 
době již jako otec rodiny chodil se svými dvěma syny na loutko-
vá představení a udělali si i vlastní divadlo doma. Stal se jednate-
lem Spolku pro ochranu mládeže v Horním Litvínově a ve výbo-
ru spolku podal návrh na zřízení vlastního loutkového divadla. 
Záměr byl přijat a realizován. V roce 1913 Alois Tašner nastoupil 
jako řídící učitel čtyřtřídní české veřejné školy v Dolním Jiřetíně. 
Zde spolupracoval s místním odborem Národní jednoty severo-
české, postaral se, aby škola měla vlastní loutkové divadlo a sám 
napsal několik svých prvních her na náměty českých lidových 
pohádek. V této době také začal přispívat do časopisu Český lout-
kář. Vojenskou službu vykonával v Josefově (1917 a 1918) a i zde 
pomáhal při hraní loutkového divadla TJ Sokol. Po I. světové vál-
ce nastoupil službu na Slovensku jako ředitel státních měšťan-
ských škol ve Vrútkách. I při této náročné a zodpovědné funkci 
myslel na divadlo a zakoupil pro školu loutkové divadlo z Jose-
fova. Legionáři z místních železničních dílen jim udělali jeviš-
tě a začala pravidelná představení ve školním divadle, při nichž 
se hrálo slovensky, ač účinkující byli Češi. Psal další hry a nejen 
to. Alois Tašner je autorem řady učebnic němčiny pro měšťanské 

školy a metodických příruček pro učitele tohoto jazyka. Jeho cvi-
čebnice a konverzační čítanky byly opakovaně vydávány a pou-
žívaly se jak na Slovensku, tak v Čechách. 

Po skončení činné školní služby se Alois Tašner usadil v Nácho-
dě, kde se velmi brzy ujal veřejných funkcí. Od voleb v roce 1935 
byl prvním náměstkem starosty – místostarostou až do zruše-
ní samosprávy Němci v roce 1942. Dne 26. 6. 1942 byl zatčen 
a vězněn až do 26. 4. 1945 postupně v Hradci Králové, v Tere-
zíně, v Drážďanech, v Litoměřicích, v káznici v Ebrachu v Hor-
ních Francích a posléze v Subenu na Innu v Horních Rakousích. 
V květnu 1945 se stal prvním náměstkem předsedy revolučního 
MNV, po volbách 1946 členem rady MNV, ve funkci skončil ne-
dobrovolně v únoru 1948. Do poslední chvíle podporoval dosa-
vadního předsedu Aloise Martinka a vystupoval za členy rady 
národně socialistické strany, jejímž byl aktivním členem. Za-
stával i řadu dalších funkcí v náchodských kulturních spolcích.

Pochopitelně nejbližší jeho srdci bylo loutkové divadlo. Jako 
místopředseda Městského osvětového sboru, kulturní referent 
a první náměstek starosty města docílil zřízení loutkářského od-
boru a vybudování loutkové scény, která ve své době technickým 
vybavením, šíří a kvalitou repertoáru i četností nastudovaných 
inscenací daleko přesahovala běžný průměr. Historie loutkové-
ho divadla v Náchodě, o něž má Alois Tašner nehynoucí zásluhu, 
by vydala na samostatný díl našeho seriálu. Pro nedostatek mís-
ta odkazuji případné zájemce na jeho publikaci „Loutkář za mří-
žemi gestapa. Kus loutkářské historie“, vydanou v Náchodě roku 
1946. Zde je mimo jeho zajímavých vzpomínek popsána i poně-
kud dramatická geneze vzniku loutkové hry „Koblížek na útěku“. 
V místním muzeu je uložen originální rukopis hry i s karikatu-
rou autora, kterou vytvořil jeho spoluvězeň v Subenu Bedřich Vo-
dák, náchodský archiv pečuje o celý osobní fond Aloise Tašnera, 
v němž nalezneme originály hudebních rukopisů zpěvních árií 
této hry. Autorem textů a melodie je Tašner, harmonizaci dotvo-
řil náchodský kapelník Jan Karel Vejda.

Život Aloise Tašnera, vnitřně bohatého a navenek skromného 
muže, který byl ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století vý-
znamnou osobností veřejného a kulturního života ve městě, se 
uzavřel dne 15.5.1959. Pokud nikdo jiný, starší generace náchod-
ských loutkářů na něj jistě vděčně vzpomíná dosud.

                   Mgr. Lydia Baštecká
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Městský úřad Náchod, odbor správy majetku a fi nancování
Masarykovo náměstí 40, 547 61  Náchod

Oznámení o očkování psů proti vzteklině
povinné očkování psů proti vzteklině dle § 4 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinár-
ní péči (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, se koná za spoluprá-
ce Městského úřadu v Náchodě

s paní MVDr. Ludmilou BRANDEJSOVOU
lokalita místo očkování den datum hodina
Náchod Masarykovo náměstí sobota   10. 9  8.00 – 9.00
Staré Město u Havlů  10. 9.  9.30 – 9.45
Lipí u hospody  10. 9.  10.00 – 10.30
Jizbice u Jednoty  10. 9.  10.45 – 11.00
Dobrošov u autobusové zastávky  10. 9.  11.15 – 11.30

s panem MVDr. Zdeňkem VOTAVOU
lokalita místo očkování den datum hodina
Bražec u rybníčku pátek 9. 9. 17.30 – 18.00
Běloves u Karlů sobota   10. 9. 13.30 – 13.45
Babí u Šimků  10. 9. 13.50 – 14.05
Pavlišov u prodejny  10. 9. 14.10 – 14.25
Malé Poříčí u zastávky ČD  10. 9. 14.30 – 14.45

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

Město Náchod a komise sociální a pre-
vence kriminality vyhlašují termín podá-
ní žádostí o fi nanční příspěvek (dotaci) 
na projekty v oblasti prevence kriminali-
ty a sociálně patologických jevů. Dotace 
jsou určeny na fi nancování projektů ob-
čanských sdružení, státních i nestátních 
organizací, škol a školských zařízení, círk-
ví a dalších právních subjektů, které se 
v Náchodě věnují prevenci sociálně pato-
logických jevů.

Vyplněné formuláře žádosti předklá-
dejte koordinátorovi prevence na místní 
úrovni Mgr. Olze Landové na MěÚ v Ná-
chodě prostřednictvím podatelny. Termín 
podání žádosti je do 30. 9. 2011. Formulář 
žádosti včetně zásad o poskytování dota-
cí obdržíte u koordinátora prevence kri-
minality nebo na internetových strán-
kách města Náchoda – www.mestonachod.
cz. Bližší informace můžete získat na tel. 
č. 491 405 430 nebo 739 548 965.

Program prevence 
kriminality
ve městě Náchodě 
pro rok 2012

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

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

Do 21. září je možné žádosti předat 
osobně na odboru životního prostředí 
nebo zaslat poštou. Případné konzulta-
ce poskytuje odbor životního prostředí. 
(R. Česenek, tel. 491 405 462, e-mail: radomir.
cesenek@mestonachod.cz). Podrobné zně-
ní Programu pro podporu životního pro-
středí je k dispozici na odboru životního 
prostředí a na internetových stránkách 
města (www.mestonachod.cz). Formulá-
ře žádostí je možné získat tamtéž. 

odbor životního prostředí

Posledních 20 dní!

Z důvodu konání Náchodských Ku-
ronských slavností bude průjezd na 
náchodský zámek dne 10. září 2011 
omezen. Parkování bude možné pou-
ze na sídlišti Plhov nebo na Masaryko-
vě náměstí. Parkoviště na náchodském 
zámku budou vyhrazena pro účinkují-
cí a prodejce. Toto omezení neplatí pro 
obyvatele a dopravní obsluhu.

Děkujeme za pochopení.

Upozornění

 Pražská 682 – volný byt č. 682/4 o velikosti 1+1, výměra 59,50 m2, s podílem o ve-
likosti 5900/60490 na společných částech domu vč. stavební parcely č. 910 k. ú. Ná-
chod. Vyvolávací základní cena 560.210 Kč. 

 Pražská 783 – volný byt č. 783/8 o velikosti 1+0, výměra 29,50 m2, s podílem 
o velikosti 2950/72960 na společných částech domu vč. stavební parcely č. 957 
k. ú. Náchod. Vyvolávací základní cena 310.000 Kč. 
Nabídky vždy v samostatné uzavřené obálce označené v levém hor. rohu nápisem:
Výběrové řízení – byt 682/4 – neotvírat
Výběrové řízení – byt 783/8 – neotvírat ...adresovat na MěÚ Náchod, Odbor správy ma-
jetku a fi nancování Masarykovo nám. 40, Náchod. 
Uzávěrka přihlášek 30. 9. 2011 ve 13.00 hod.
Prohlídky nemovitostí lze domluvit na tel. 491 426 978, 491 427 304 
– Správa budov Náchod, s. r. o. informace na tel. 491 405 233 nebo e-mail: gustav.sourek@
mestonachod.cz nebo http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/nemovitosti/.
Prodej pouze prvnímu v pořadí – při jeho odstoupení se řízení ruší a opakuje.

 Zelená 1955, volný byt 1955/6, I. kat., 3+1, výměra 70,30 m2 s podílem o velikos-
ti 7030/386160 na společných částech objektu a na parcelách č. stav. 451, 452, 453 
v k. ú. Staré Město nad Metují. Cena 1.100.000 Kč.

 Běloveská 1674 – volný byt 1674/24 o velikosti 3+1, výměra 67,75 m2, s podílem 
o velikosti 6775/364320 na společných částech domu vč. stavební parcely č. 2613, 
2614 k. ú. Náchod. Cena 1.200.000 Kč. 

 Nerudova 1339 – volný byt 1339/10 o velikosti 1+0, výměra 28,20 m2, s podílem 
o velikosti 141/2860 na společných částech domu vč. stavební parcely č. 1434 k. ú. 
Náchod. Cena 450.000 Kč. 

 Jugoslávská 1537 – volný byt 1537/3 o velikosti 3+1, výměra 55,80 m2, s po-
dílem o velikosti 5580/499005 na společných částech domu vč. stavební parcely 
č. 289, 290, 291, 292 k. ú. Staré Město nad Metují. Cena 900.000 Kč. 

Prohlídky nemovitostí lze domluvit na tef. 491 426 978, 491 427 304 
– Správa budov Náchod, s. r. o. Žádost adresovat na MěÚ Náchod, 
odbor správy majetku a fi nancování, Masarykovo nám. 40, Náchod.
Informace tel. 491 405 233 nebo e-mail: gustav.sourek@mestonachod.cz 

Město Náchod prodá výběrovým řízením 
formou obálkovou metodou volné byty  
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Integrovaný plán 
rozvoje města Náchoda 
problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny)

Pro revitalizaci sídliště u nemocnice a přilehlého okolí byla 
Městu Náchod v roce 2009 přidělena Ministerstvem pro míst-
ní rozvoj ČR dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(ERDF) v maximální výši 4.233.175 EUR. 

Na úpravy bytových domů na sídlišti je kromě dotace z ERDF 
přidělována i dotace ze státního rozpočtu. Dotace na úpravy by-
tových domů v oblasti vymezené integrovaným plánem je dle 
typu žadatele 40, 50 nebo 60 % způsobilých výdajů vynalože-
ných na stavební úpravy. V případě úprav veřejných prostranství 
získává žadatel (pouze Město Náchod) 85 % způsobilých výdajů. 

V červenci 2009 Město Náchod vyhlásilo první výzvy pro re-
vitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů. 
Výzva na veřejná prostranství je kontinuální, s průběžným 
předkládáním žádostí, v jejím rámci bude rozděleno 50 mil. Kč 
dotačních prostředků. Město do srpna 2011 předložilo tři pro-
jekty s požadovanou dotací cca 25 mil. Kč (konečná výše dotace 
bude upravena dle skutečných výdajů vzešlých z výběrových ří-
zení na zhotovitele stavebních prací). První z projektů se týkal 
dopravní infrastruktury (komunikace, chodníky) v ulicích Zele-
ná, Bílá, Modrá, Růžová, řešena byla i parkovací stání, obnova 
a doplnění dopravního značení. Dále byla provedena výměna ve-
řejného osvětlení, úprava kontejnerových stání a přístupových 
schodišť do domů. Stavební práce začaly v roce 2010 a v minu-
lém měsíci byly dokončeny.

Od září do listopadu budou na sídlišti pokračovat úpravy do-
pravní infrastruktury včetně výměny veřejného osvětlení (ze-
jména v ulicích Bílá a Modrá), dojde k zadláždění vyšlapaných 
cestiček, namísto asfaltového hřiště uprostřed sídliště bude vy-
tvořena nová parkovací plocha, rozšíří se dvě plochy kontejne-
rových stání, zruší se nefunkční a zřídí nová dětská hřiště včet-
ně hřiště pro malé děti v centrální části sídliště.

Další z projektů je realizován ve vazbě na výstavbu domů 
v ulici Duhovka. Soukromý investor bytového domu požadoval 
z důvodu připravované kolaudace postaveného bytového domu 
urychlené zajištění úpravy okolních veřejných prostranství. Měs-
to zajistilo výstavbu komunikací a zpevněných ploch včetně od-
vodnění, venkovní kanalizaci dešťové vody a veřejné osvětlení. 
V příštím roce budou dokončeny spojovací chodníky a terénní 
úpravy.

V září bude předložena projektová žádost na venkovní úpra-
vy okolí Městského střediska sociálních služeb MARIE a Domova 
důchodců. V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovite-
le stavebních prací, které by měly být zahájeny v září. V rám-
ci prací dojde k úpravám stávajících asfaltových a dlážděných 
ploch, budou zhotoveny nové chodníky, upraveno prostranství 
pro venkovní rehabilitační stroje, opékání a umístěny lavičky. 
Provedené úpravy budou bezbariérové. Cílem projektu je umož-
nit klientům penzionu MARIE a Domova důchodců trávit spo-
lečně čas venku a mít kontakt s lidmi z přilehlého sídliště, kteří 
budou moci revitalizovanou oblast využívat jako odpočinkovou 
lokalitu.

Dále v letošním roce probíhají projektové práce na schodiště 
u zimního stadionu. Schodiště povede „Z Tichého dolu“ v mís-
tech vyšlapané pěšiny. Navržené schodiště je ocelové, z pororoš-
tů, bude osvětlené. 

Výzvy zaměřené na regeneraci bytových domů jsou časově 
omezené, v rámci první výzvy vyhlášené od července do září 
2009 byl předložen a schválen jeden projekt. Žadatel – Společen-
ství pro dům č.p. 1953, č.p. 1954 a č.p. 1955, Náchod, ulice Zelená 

– v rámci svého projektu řešil mj. zateplení obvodového pláště 
domu a odstranění statických poruch a vad obvodového pláště. 
Realizace projektu byla v roce 2010 ukončena, dotační prostřed-
ky jsou již proplaceny, a to ve výši 60 % z cca 16 mil. Kč způsobi-
lých výdajů (výdaje splňující podmínky dotačního titulu).

Ve druhé výzvě pro bytové domy vyhlášené od února do břez-
na 2010 bylo předloženo devět projektů, šest z nich Stavebním 
bytovým družstvem Náchod (SBD), po jednom Městem Náchod, 
Společenstvím vlastníků jednotek Bílá čp. 1958, 1959 a 1960 Ná-
chod a Společenstvím vlastníků jednotek Bílá čp. 1973, 1974 
a 1975. Projekty předložené SBD a Městem byly schváleny. Z těch-
to projektů jsou již ukončeny a dotační prostředky obdržely sta-
vební úpravy penzionu MARIE, domu v ulici Modrá 1978–1980 
a domu v ulici Růžová 1965–1967. V penzionu MARIE proběhla 
v roce 2010 a na začátku roku 2011 výměna oken, vstupních dve-
ří a osobního výtahu. Úpravy stály cca 3 mil. Kč, dotace tvořila 
40 % výdajů. V obou bytových domech byla v roce 2010 řešena 
zejména zateplení obvodových plášťů a střech, výměna oken, 
dveří a rekonstrukce lodžií. Za stavební úpravy bytového domu 
Modrá 1978–1980 bylo vynaloženo cca 10 mil. Kč, u bytového 
domu Růžová 1965–1967 cca 14 mil. Kč. U obou domů dotace po-
kryla 50 % výdajů. Další dva projekty SBD, týkající se úprav byto-
vého domů v ulicích Bílá čp. 1961–1962 a Růžová čp. 1963–1964, 
jsou také stavebně dokončeny. Na stavební úpravy v domě ul. 
Zelená čp. 1956–1957 je již vydáno Rozhodnutí o poskytnutí do-
tace (žádost o dotaci již byla schválena Ministerstvem pro míst-
ní rozvoj ČR), realizace stavebních prací je naplánována na rok 
2012, stejně tak realizace stavebních úprav bytového domu ul. 
Růžová čp. 1951–1952. 

Ve třetí výzvě pro bytové domy vyhlášené od srpna do října 
2010 byly předloženy a schváleny tři projekty. Znovu své projek-
ty předložila společenství vlastníků jednotek (SVJ) neúspěšná 
v předchozí výzvě. SVJ Bílá čp. 1973, 1974 a 1975 Náchod před-
ložilo projekt zaměřený na zateplení fasády, výměnu oken a re-
konstrukci výtahů a SVJ Bílá čp. 1958, 1959, 1960 Náchod projekt 
řešící rekonstrukci výtahů. Obě SVJ se stavebními úpravami za-
čala v letošním roce, úpravy na bytovém domě v ul. Bílá čp. 1973, 
1974 a 1975 skončí v roce 2015. Třetím žadatelem bylo Město Ná-
chod s projektem na stavební úpravy domu v ul. Duhová čp. 269. 
Projekt byl zaměřen na výměnu stoupaček splaškové kanalizace 
ze sociálních zařízení, stavební úpravy balkonů, lodžií a terasy. 

Od tohoto projektu bylo odstoupeno, protože dle vyjádření ná-
jemníků dochází k problémům se stoupačkami teplé a studené 
vody a vzduchotechnikou (odsáváním). Stoupačky vody a vzdu-
chotechnika vedou ve stejných instalačních šachtách jako stou-
pačky splaškové kanalizace, ale v projektu jejich úpravy řešeny 
nebyly. Proto se rozšíří stávající projektová dokumentace o vý-
měnu stoupaček vody a případně o rekonstrukci vzduchotech-
niky a upravený projekt bude znovu předložen. 

Další výzva na regeneraci bytových domů bude vyhlášena 
na základě zájmu vlastníků bytových domů, pro rozdělení zbý-
vá cca 10 mil. Kč dotačních prostředků (částka se mění dle vývo-
je kurzu eura a na základě úspor při realizaci projektů).
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Broumovské stavební sdružení s.r.o.
 stavební, projektová a inženýrská činnost, nákladní autodoprava

 
 

Přijmeme do pracovního poměru 
 

 

Požadujeme: minimálně středoškolské vzdělání - obor stavební, 
řidičské oprávnění skupiny B, komunikativnost, přehled ve 
stavebnictví. Praxe nutná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požadujeme: minimálně středoškolské vzdělání - obor stavební, 
znalost práce v CAD, autorizace ČKAIT výhodou, řidičské 
oprávnění skupiny B, komunikativnost, přehled ve stavebnictví. 
Praxe nutná. 
 

Nabízíme: Velmi dobré platové ohodnocení a stálou 
práci v dynamickém kolektivu. Nástup možný ihned. 

 

Profesní životopis zašlete na emailovou adresu: mzdy@bssbroumov.cz nebo na 
poštovní adresu: Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 

Broumov. Bližší informace poskytne pan Martin Netík, tel.: 491 523 545. 

PŘÍPRAVÁŘE 
STAVEB 

STAVEBNÍHO 
PROJEKTANTA 

w w w . b s s b r o u m o v . c z   775 777 073   www.trigareality.cz   774 777 073

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

– dr. byt 1+1 v Novém Městě n. M. (30 m2), 3. p., pl. okna, zatepleno, komora,  709.000 Kč
– dr. byt 1+1 v Jaroměři (50 m2) nová výstavba,zděný, 3. p., výtah, podkroví    720.000 Kč
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (50 m2) Zavadilka, výtah, komora, udržovaný       790.000 Kč 
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (47 m2) 3. p., výtah, plast. okna, velká komora     770.000 Kč
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (56 m2) 1. p., plast. okna, lodžie, výtah, zateplení       749.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Náchodě (74 m2) zd. jádro, plast. okna,zateplení, lodžie, 2. p  1,150.000 Kč
– dr. byt 3+1 Červený Kostelec Koubovka (81 m2) zděný, plast. okna, balkon  1,020.000 Kč
– dr. byt 3+1 Červený Kostelec (71 m2) u centra, plast. okna, balkon, komora  1,190.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (60 m2) nová fasáda, zatepleno, lodžie, n. okna       990.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři-Ptáky (70 m2) zděné, vl. plyn. kotel, velká lodžie  1,250.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (74 m2) lodžie, zděné jádro, nová kuchyň, pl. okna     990.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (88 m2) lodžie, komora, 3. p., vše nové, Nábřeží       1,200.000 Kč
– dr. byt 4+1 v Jaroměři (90 m2) bude komplet. revitalizace, panel, prostorný  890.000 Kč
– byt 3+1 v OV Jaroměř-Josefov u letiště (74 m2) slunný, lodžie, klidné    620.000 Kč
– byt 3+1 v OV Dobruška (72 m2) lukrativní místo přímo u náměstí, zděné  1,290.000 Kč
– RD luxus. novostavba 5+1 Jaroměř Josefov Sady,1647 m2, bazén, garáž  3,350.000 Kč
– RD luxus. novostavba 6+1 Jaroměř Josefov Sady, 1516 m2, bazén, garáž  3,100.000 Kč
– rodinný dům – novostavba 4+kk Police n. M., 2950 m2, krásné klidné místo  2,499.000 Kč
– rodinný dům 0 novostavba 6+kk České Meziříčí, 704 m2, před kolaudací   1,400.000 Kč
– rodinný dům – novostavba 5+kk Mezilesí u N. Města, 1039 m2, krb. kamna  2,670.000 Kč
– RD – novostavba 4+kk Slavětín n. M., 860 m2, zděné, krásné místo, HK 18km  2,690.000 Kč
– ½ rod. dvojdomku 4+1 Jaroměř, 992 m2, garáž, lukrativní lokalita, dohoda  1,720.000 Kč
– RD Jaroměř-Josefov 2+kk, 1237 m2, po rekonstr., krásné klidné místo  2,060.000 Kč 
– rodinný dům 4+1 Vlkov u Jaroměře, 846 m2, kompl. rekonstrukce, bazén  2,000.000 Kč
– rodinný dům Nové Město n.M., 2950 m2, ke komplet. rekonstrukci, stodola 1,320.000 Kč
– RD 4+kk a 3+kk Jasenná, 3000 m2, zděná stodola, část. rekonstrukce     2,100.000 Kč
– RD-restaurace v Litíči (Nová Amerika), 2854 m2, podnikání s bydlením, golf   700.000 Kč
– rodinný dům Červený Kostelec, 848 m2, velká zděná stodola, dobré místo  1,299.000 Kč
– rodinný dům 6+1 Litoboř, 1402 m2, po rekonstrukci, 3x koupelna     3,120.000 Kč
– rodinný dům 5+1 Slavoňov u N. Města n. M., 2268 m2, též jako chalupa  1,290.000 Kč 
– rod.dům-chalupa Červený Kostelec, 2069 m2, krásné místo, zd. stodola   1,590.000 Kč
– rodinný dům-chalupa Nové Město n.M., 1128 m2, výborné místo pod nám.   690.000 Kč
– rodinný dům 7+1+prodejna Jaroměř, 428 m2, lukrat. místo „Na Ptákách“   3,100.000 Kč 
– RD – prodejna a 3+1 v Jaroměři nám. (230 m2), centrum – obchodní zóna,  3,750.000 Kč 
– podnikatel. objekt-výrobna,kanceláře,byt v Novém Městě n. M., 977 m2        2,850.000 Kč
– zděná chata + zahrada 300 m2 Jaroměř, 50 m2, altán, lodžie, podsklepeno  290.000 Kč 
– st. pozemek 1414 m2 Kramolna-Lhotky, el., plyn, voda na hranici, krásné   530 Kč/m2 
– st. pozemek 1056 m2 Nové Město n. M.-Vrchoviny, inž. sítě, okraj obce  950 Kč/m2

– st. pozemek Jestřebí u Nového Města n. Met., 1169 m2, výhled na hory     370 Kč/m2

– st. pozemky 14505 m2 + les 7437 m2 Červený Kostelec, u centra, klidné  270 Kč/m2

– st. pozemky  526 m2 Červený Kostelec-Bohdašín, sítě, oploceno, klidné  280.000 Kč
– st. pozemek 1201 m2, Slatina n. Ú., klidné místo, asfalt. cesta, slunné  249.000 Kč
– st. pozemek 1273 m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě  630.000 Kč
– st. pozemek 1058 m2 Jaroměř, voda + el., oploceno, klidné místo      640.000 Kč
– st. pozemek 1858 m2 v Pohoří + stavba 2x RD, pěkné místo, inž. sítě  650.000 Kč
– st. pozemek 2122 m2 Lejšovka, u HK, sítě na hranici, klidné krásné místo  490 Kč/m2

UKLÍZEČKY
přijmeme 

na úklid kanceláří v centru Náchoda
Práce je na zkrácený úvazek 

v odpoledních hodinách.
Vhodná též pro invalidní či starobní důchodce.

Kontakt: volejte zdarma tel. 800 178 249

DIGITÁLNÍ
BAREVNÝ TISK

studio@garmondcz.cz
tel.: 491 420 239, mobil 603 311 052

komplexní grafický a tiskový servis
• foto • grafi ka • letáky • prospekty • plakáty • brožury • katalogy

letáky, plakátky, prospekty, knihy od 1 ks
barevné kopírování A3
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Náchod, Komenského, po–pá 10–17 hod.
Tel.: +420 603 511 861

Polské potraviny





září  2011 11POZVÁNKY

40 LET 
PROFESIONÁLNÍCH  HASIČŮ 
NA NÁCHODSKU  1971–2011

Hasičský záchranný sbor 
Královéhradeckého kraje, 
územní odbor Náchod, 
pořádá k výročí 40 let 
profesionálních hasičů v okrese 
Náchod prezentaci své činnosti.
V rámci této prezentace 
předvedeme hasičskou 
techniku a prakticky ukážeme 
příklady naší zásahové činnosti. 

Ukázky budou předvedeny 
dne 16. 9. 2011 na Masarykově 
náměstí, od 8.30–16.00 hod.
V dopoledních hodinách budou 
ukázky zaměřeny 
pro základní školy z Náchoda, 
zveme však všechny, kteří se 
zajímají o hasiče a jejich práci 
na tuto naši prezentaci.

Přijďte se dobře najíst, 
pobavit se a odpočinout na Lipské posvícení
V sobotu 24. 9. jste od 12.00 zváni do hospůdky U Nová-
ků na posvícenskou kachnu a večer od 20.00 na posvícen-
skou zábavu s kapelou OK styl.
V neděli 25. 9. pokračujeme na lipské návsi, kde budeme 
od 15.00 za pomoci kapely Klapeto, obecních policajtů 
a cepu stínat nezbedného kohouta.
V pondělí 26. 9. se od 13.00 za doprovodu harmoniky 
a „vozembouchu“ začneme loučit s posvícením Zlatou ho-
dinkou.
Srdečně zve OS Lipový list, hospůdka U Nováků, SDH Lipí, 
knihovna Lipí a všichni lipští nadšenci
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Výstava ke 100 letům 
založení Junáka
(českého skautingu)

konání: 5.–10. 9. 2011
kde: Městská knihovna Náchod
obsah: výstava knih a časopisů Jaroslava 
Foglara, expozice dějin českého skautin-
gu, prezentace jednotlivých náchodských 
oddílů, výstava kronik a vlajek oddílů
doprovodný program: drobné hry pro děti 
během konání celé výstavy před budovou 
knihovny a na dvorku knihovny
pro koho: pro širokou veřejnost
vernisáž výstavy: 5. 9. 2011 v pondě-
lí v 15.30 hodin ve vestibulu Městské 
knihovny 

Skautský týden nejen v knihovně
„Po válce přišel pro skauting boom. Vět-

šina mládeže žila na venkově a byla odko-
jena přírodou. Mládí z měst toužilo vylézt 
z pavlačových domů. Co také jiného dělat? 
Televize a počítače byly neznámou věcí, 
vždyť i fotbalový klub u nás vlastnil pou-
ze jeden kožený míč a jednu náhradní duši. 
Na naší vesnici založil oddíl Junáků místní 
kněz a zbláznil do něho všechny kluky. Ko-
munisté prosadili jeho přeložení. Protože si 
ani na novém působišti nedal pokoj, zavřeli 
jej. Prý učí děti střílet. I nás to učil. Z luku. 
Proutek, provázek…“

Zdeněk Ambrož – bývalý skaut, sběratel 
časopisů a knih Jaroslava Foglara

Hopsáček od 5. 9. 2011 opět otevřen 
pro všechny malé i velké

Zdravíme všechny naše stálé, ale i nové 
návštěvníky v novém školním roce. Opět 
se pro Vás pokusíme přichystat něko-
lik zájmových aktivit. Sledujte prosím 
naše www stránky – www.hopsacek.cz – 
nebo pište na email hopsacek@seznam.
cz, kde Vám rádi odpovíme na Vaše dota-
zy, dozvíte se aktuální nabídku, která se 
bude během září upravovat, budou probí-

hat nábory apod. Nezapomeňte, že prosto-
ry MC jsou hlavně pro Vás, máte-li jakéko-
liv nápady, přijďte si je k nám zrealizovat, 
rádi Vám pomůžeme. Opět platí nabídky 
možnosti pronájmu na dětské narozeni-
nové oslavy, individuální taneční trénin-
ky v zrcadlovém sálu, volné herny o ví-
kendech apod.

Od 5. 9. 2011 se naplno rozběhnou dopolední aktivity:
Pondělí  – Človíčci – zpívání a hraní si s dětmi do jednoho roku (nechodící)
Úterý  – Hopsáček II – zpívání, tvoření a hraní pro děti od 2 let
Středa  – volná herna pro všechny bez rozdílu věku
             – ODVYKÁNEK – hlídání dětí dle dohody na zavolání den předem 
  od 8 do 12 hodin
             –  Zdravotní cvičení  s hlídáním dětí
Čtvrtek – Hopsáček I. – zpívání a hraní s dětmi od jednoho roku
Pátek  –  Hopsáček III. – zpívání a hraní bez rozdílu věku, přizpůsobeno dětem, 
  které nenastoupily ve třech letech do školky, sourozencům apod.
Po celý týden průběžně během roku se můžete zúčastnit různých besed, ochutnávek, kon-
zultací apod.

Odpolední aktivity začínají průběžně během září

 6. a 8. 9. Dny otevřených dveří – přijďte se podívat a poptat se osobně, přihlásit se 
na kroužky, ...

 6. 9. Nábor výuka angličtiny – všech věkových kategorií – rozdělení do skupin – 
osobně přímo s lektorkou

 8. 9. začínají Šikovné ručičky a pohybové hrátky – pozor – letošní rok se budeme 
scházet ve čtvrtek.

 12. 9. NOVĚ – Karate – každé pondělí a středu – nábor 
 10.–11. 9. Dámská jízda na kolech – směr Deštné v O. H.
 15. 9. 16 hod. – Beseda s Ing. Táťánou Blažkovou – komunikace – přesné téma hle-

dejte na www
 19. 9. začíná Pilates, pravidelně každé pondělí 17.30 a úterý 18.30 hod. 

Těšit se můžete i na stálé kroužky – Břišní tanec pro všechny, Flétna, Florbal, Večer-
ní cvičení, HIP HOP, Break Dance, Street Dance.

 7. 10. Tradiční nocování v MC

POZOR – 26. a 27. 11. Vánoční trhy v jídelně RUBENA – nabízíme všem tvořivým ma-
minkám, možnost prodeje svých výrobků, v případě zájmu nás kontaktujte.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež Archa Náchod je od úterý 16. 8. 2011 
po rekonstrukci znovu otevřeno. V prů-
běhu dvou týdnů byla provedena rekon-
strukce elektroinstalací, reinstalace top-
ných těles a výmalba. Za rekonstrukci 
zařízení děkujeme Městu Náchod a dou-
fáme, že se v Arše všichni budeme cítit 
příjemněji.

Otevírací doba: 
Po 14.00–18.00
Út 16.00–20.00
St 13.00–15.00  (jen doučování)
Čt 14.00–18.00
Pá 13.00–16.00

www.dokoran.eu
Těšíme se na Vás, za NZDM Archa Náchod, 

Mgr. Aneta Žďárská

ARCHA
v novém kabátě

srde�n� zvou všechny, kdo mají chu�   

       

          v pátek 16. zá�í 2011            

       od 16 do 19 h 

                                                            v sobotu 17. zá�í 2011 

                                                                  od 9 h do 12 h 

NA PODZIMNÍ  DOBRO�INNÝ 
 

 
ve sborovém dom� evangelické církve  
Purky�ova 535, Náchod  (hned vedle Port Arturu)  

Prov�trejte šatník a p�ineste, co už nepot�ebujete             
a odneste si to, co vám ud�lá radost  

� zachovalé šaty pro d�ti i dosp�lé � obuv � d�tské 
knihy � CD � drobné módní dopl�ky                          

Máte se na co t�šit! Módní zna�ka HOGO FOGO nám 
v�novala originální kolekci z minulé sezony. 

Vstupné 30 K� a symbolická cena 1 kusu je 10 K�. Výt�žek bazárku 
bude v�nován na financování vybavení Klubu maminek v Šonov�  

Nerozebrané oble�ení odvezeme na dobro�inné ú�ely do Husova 
sboru v Náchod�.  
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STO LET sborového domu 
Církve bratrské v Náchodě

Byla neděle 15. srpna 1911, krásný letní den. Od Nového Měs-
ta a od Červeného Kostelce zrána drkotaly ofáborované žebřiňáky 
a na nich svátečně oblečení lidé, dospělí i děti, staří i mladí. Bylo 
slyšet zpěv duchovních písní. Ulicemi chvátaly skupinky lidí. Všec-
ko to směřovalo k novostavbě vedle vily dr. Stráníka (dnes hotel 
Hron). Početný dav, nějakých 500 lidí! Postupně se všichni natěsna-
li dovnitř. Většina musela stát. Právě začínala první slavnostní bo-
hoslužba k otevření sborového domu Svobodné církve reformované 
(dnes Církve bratrské). 

Dnes se ve sborovém domě navzájem setkávají různé generační 
skupiny nejen při nedělních bohoslužbách, ale i  během týdne – vě-
nujeme se zde dětem a  dorostu, sdílíme navzájem  rodinné události, 
zpíváme a věnujeme se hudbě, pracujeme i tvoříme, učíme se z Bib-
le a od druhých a zveme ke společenství i naše necírkevní kamará-
dy, známé, sousedy… 

Divadelní představení s dětmi, dorostem a mládeží

Dobročinné bazary, přednášky a rozhovory s lidmi se silným 
životním příběhem (v poslední době Aleš Juchelka, Thomas 
Graumann), vystoupení pěveckého sboru, Legoprojekt…

 V Náchodě začala shromáždění Svobodné reformované círk-
ve na podzim 1892. Shromáždění se zpočátku konala v pronaja-
tých prostorách na různých místech, postupně v ulicích Plhov-
ské, Hrašeho a v Purkyňově u nemocnice. V roce 1909 měl sbor 
51 dospělých členů s 29 dětmi a ocitl se bez zázemí. Někteří za-
čali chodit k pobožnostem do České Skalice, do Krčína či Šono-
va. Kdo nemohli, scházeli se v bytě kazatele Františka Husáka 
v ulici Českých bratří naproti židovskému hřbitovu. Toto provi-
zorium však sboru neprospívalo. Po roce se kazatel Husák obrá-
til o pomoc k pražské misii, která církev podporovala. Ta obra-
tem poslala do Náchoda svého zástupce kazatele Portera.                  

 Byla k dispozici parcela vedle vily Dr. Stráníka, ale sbor ne-
měl dost peněz. Přesto chtěl Porter parcelu vidět, a poté pro-
zradil dobrou zprávu:  Jedna sestra z jeho sboru v USA posílá 
pro Náchod darem 1000 dolarů! Parcela byla okamžitě koupena 
(2. 6. 1910). 

 Stavba byla svěřena místnímu staviteli Bednářovi a jeho fi rmě. 
Cena byla stanovena na 27.000 korun. Sbor si musel vzít hypoté-
ku. Mělo se začít stavět ihned, ale deštivé léto způsobilo, že zem-
ní práce mohly začít až v druhé polovině srpna. Koncem října 
byla hrubá stavba pod střechou a začaly vnitřní práce. Na Nový 
rok 1911 se už v sále topilo a v provizorních podmínkách se mohl 
sbor poprvé sejít ke své pobožnosti. O nedělích se pak sbor tak-
to scházel až do dokončení stavby v srpnu 1911. Tedy za rok bylo 
hotovo. 

 Dnešní modlitebna už jen málo připomíná původní stavbu. Ta 
vydržela něco přes půl století. V 60. letech už začala být rostoucí-
mu sboru budova těsná. Sbor měl mezi členy stavitele a řadu zku-
šených řemeslníků, a tak se do práce pustili svépomocí. Po něko-
lika přestavbách tak má Církev bratrská 100 let mladou budovu, 
plnou života.                                                             Miloslav Košťál

Zveme náchodskou veřejnost na neděli 2. října 2011 k připo-
menutí 100. výročí otevření budovy Církve bratrské v Nácho-
dě, Purkynově ulici č. 584. Slavnostní shromáždění začínají 
v 9.30 a ve 14.00 hodin.
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Regionální muzeum Náchod a Muzeum 
lidové kultury Sudetského pohoří v pol-
ském Stroužném překročily hranice s čes-
ko polským projektem Lidová roubená ar-
chitektura Kladského pomezí – mizející 
tvář krajiny. Po dobu deseti měsíců pra-
covníci muzea dokumentovali stavby li-
dové architektury v česko-polském pří-
hraničí v sousedství tzv. Českého koutku. 
Vytvořili základ databáze přístupné bada-
telům i laické veřejnosti.Po dobu pěti let 
budou výsledky jejich práce prezentová-
ny formou putovních výstav ve školách, 
knihovnách a muzeích na obou stranách 
hranice a pomocí internetových stránek. 
Cyklus výstav bude zahájen v Hronově 

Překračujeme hranice

27. 8. 011 vernisáží stejnojmenné výstavy. 
Návštěvníci uvidí roubené stavby ve foto-
grafi ích i jiných dokumentech, které při-
pomenou léta dávno i nedávno minulá 
i s jejich obyvateli. Bude se vzpomínat 
nejen na pomalu mizející zvyky a tradi-
ce, ale také se připomenou pochoutky sta-
ročeské kuchyně, řemesela a české lido-
vé písničky.

Česko-polský projekt o lidové roube-
né architektuře Kladského pomezí, spo-
lufi nancovaný z prostředků ERDF pro-
střednictvím Euroregionu Glacensis, 
bude ukončen v září v polském skanze-
nu v Pstražnem na slavnostech brambor.

INFORMACE 
pro rodiče žáků 9. tříd ZŠ

 Ve dnech 6. a 7. října 2011 se v pro-
storách Haly Hamra v Náchodě uskuteční 
prezentační akce středních škol pod ná-
zvem PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘED-
NÍCH ŠKOL REGIONU KLADSKÉ POMEZÍ. 

Na výstavu je přihlášeno více než 30 
vystavovatelů a dohodou se základními 
školami bude organizována doprava žáků 
9. tříd z regionu. Partnery akce jsou Kraj-
ská hospodářská komora Královéhradec-
kého kraje – Jednatelství Náchod, OZP 
Hradec Králové, Obecně prospěšná spo-

Projekt PPP vstupuje do poslední fáze

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Projekt pedagogicko-psychologické po-
radny v Náchodě „Vzdělávání pedagogů 
v metodě Feuersteinova instrumentální-
ho obohacování“ podávaný v rámci ope-
račního programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost, pokračuje úspěšně 
do své závěrečné etapy.

40 pedagogů náchodského okresu 
má za sebou vzdělání v metodě Instru-
mentálního obohacení prof. Feuersteina 
a následně i devět navazujících seminá-
řů. V atmosféře sdílení svých zkušenos-
tí a zkušeností lektorů s metodou FIE, 
měli pedagogové možnost zhlédnout i vi-
deonahrávky práce svých kolegů. V jed-
notlivých setkáních se seznámili s no-
vými poznatky vývojové psychologie, 
probrali konkrétní situace z běžné pra-
xe. V závěrečném semináři se seznámi-
li s relaxačními technikami. Atmosféra 
jednotlivých setkání byla velmi uvolně-
ná, tvořivá a možná nám všem bude chy-
bět. Uvědomili jsme si všichni, jak málo 
prostoru je v běžném pracovním proce-

su učitele na debatu s kolegy, jak těžko se 
hledá prostor pro sdílení jednotlivých zá-
žitků a osobních zkušeností, jak je oboha-
cující vyslechnout i kolegy a uvědomit si 
své vlastní možnosti. Sledovat práci dru-
hých, společně hovořit o tom, jak to dě-
lám já, s čím si nevím rady nebo naopak 
co se mi daří, je jistě i možnost, jak bojo-
vat proti vyhoření a únavě.

Na podzim se rozběhne závěrečná část 
projektu, kdy se lektoři rozjedou za jed-
notlivými pedagogy na jejich pracoviště, 
kde nabídnou svou účast v hodinách vede-
ných metodou FIE. Obohacující zřejmě bu-
dou i závěrečné práce a zamyšlení účast-
níků nad celým vzděláváním a nad tím, co 
jim přineslo. V lednu pak bude závěrečné 
setkání za účasti doc. PhDr. Věry Pokorné, 
hlavního lektora této metody u nás, a ře-
ditelů zúčastněných škol. 

  Projekt byl rovněž prezentován 
na konferenci FF UK „Škola jako místo se-
tkávání“, v březnu 2011 v Praze.

MŠ, PPP Náchod

 Hvězdicový pochod k 9. výročí otevře-
ní Jiráskovy turistické chaty pořádá ve 
středu dne 28. září t. r. Klub českých tu-
ristů Náchod. Obdobně, jako tomu bylo 
v posledních čtyřech letech, obohatí set-
kání turistů Královéhradecké oblasti na 
Jiráskově chatě i letos přednáška zamě-
řená k významným výročím. Mgr. Lydie 
Baštecká tentokrát promluví od 10.30 ho-
din ke 150. výročí narození Jiřího Stani-
slava Gutha Jarkovského, naší významné 
osobnosti sportovního a společenského 
života první poloviny dvacátého století. 

 Svou profesní kariéru začal J. S. Guth 
Jarkovský na náchodském zámku jako 
vychovatel v rodině Schaumburg-Lippe. 
a do Náchoda se vrátil v roce 1932, aby 
zde strávil poslední léta svého bohatého 
života. Právě o životě J.S.G. Jarkovského 
spjatým s naším městem se dozvíme více 
z úst Mgr. L. Baštecké. Proto zveme na Ji-
ráskovu chatu v den sv. Václava nejen tu-
risty! Přivítáme každého, kdo se chce do-
zvědět něco více o jedné z významných 
osobností, které se zapsali do kroniky na-
šeho města.                       Jaroslav Rohulán

Posezení turistů 
a přátel turistiky 
Královéhradeckého kraje 
– Jiráskova chata 
28. září 2012

lečnost Branka Náchod, Jiráskova cha-
ta KČT Dobrošov, Jiráskovo gymnázium 
Náchod a Střední škola propagační tvor-
by a polygrafi e Velké Poříčí. Generálním 
sponzorem je Česká spořitelna OP Hradec 
Králové. Cílem akce je poskytnout žákům 
9. tříd a jejich rodičům informace o nabíd-
ce oborové struktury všech typů střed-
ních škol. 

Výstava je otevřena rodičům a veřej-
nosti ve čtvrtek 6. října od 13 do 17 ho-
din, v pátek 7. října 2010 od 8 do 17 hodin. 
Vstup na přehlídku je bezplatný!

Vladimír Štěpánek
za pořadatele Bon miroir spol., s r. o., 

Hronov

Chata na Dobrošově 
vyhrála anketu iDNES.cz 
o nejhezčí rozhlednu v kraji 

Měří 24 metrů, je pokrytá šindelem, 
na její vrchol vystoupáte po 99 schodech 
a čtenáři iDNES.cz ji zvolili nejkrásněj-
ší rozhlednou Královéhradeckého kraje. 
Druhý nejvyšší počet hlasů dostala roz-
hledna Přední Žalý u Herlíkovic. Společ-
ně jdou do celostátního fi nále. Rozhledna 
na Dobrošově zvítězila se slušným bodo-
vým náskokem. Od čtenářů obdržela 360 
hlasů. Z celkového počtu 1 091 hlasů tak 
dostala téměř přesnou třetinu.
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Volejbal
SK Rubena Náchod
oddíl volejbalu Na Hamrech 
na Pražské ul.

pořádá
1. ročník turnaje 
O POHÁR STAROSTY 
MĚSTA NÁCHODA
sobota 3. 9. 2011 
– MINI žákyně a mladší žákyně
neděle 4. 9. 2011 – starší žákyně a juniorky
MÍSTO KONÁNÍ:
Sportovní areál SK Rubena Náchod 
„Na Hamrech“ – tři antuková hřiště 
ZAHÁJENÍ:  sobota i neděle 8.30, 
zahájení prvních zápasů vždy v 9.00
VĚKOVÉ KATEGORIE: 
MINI žákyně (1. 9. 1999 a mladší) 
– tři hráčky, velikost hřiště 4,5 m x 4,5 m, 
formou modrého mini volejbalu
ml. žákyně (1. 9. 1998 a mladší)
st. žákyně (1. 9. 1996 a mladší)
juniorky (1. 9. 1992 a mladší)
OBČERSTVENÍ:  
zajištěno přímo v areálu v dostatečném 
rozsahu (párek v rohlíku, obložené chle-
by, sladkosti, limo, čaj, káva, pivo…)
CENY:  
každé družstvo obdrží diplom s fotografi í 
+ drobné ceny
 první tři družstva v každé kategorii obdr-
ží ceny + pohár

Házená
So 24. září 12.00 hodin

1. liga Mladší dorost 
Náchod – Zubří

So 24. září 14.30 hodin  
1. liga Starší dorost
Náchod – Zubří

So 24. září 17.30 hodin  
1. liga Muži  
Náchod – Bystřice p. H.

Náchodští florbalisté 
dosahují výborných výsledků
Družstvo „A“ muži díky výborným vý-
sledkům a předváděné hře vyhrálo jed-
noznačně svoji divizi 2. ligy a přes baráž 
postoupilo do 1. ligy, kde se zařadí mezi 
24 nejlepších mužstev ČR. V sezoně nepo-
znalo pocit porážky.
Družstvo „B“ muži bohužel neudrželi 
3. ligu a díky reorganizaci soutěží spadli 
o ligu níž (sestoupila půlka týmů). Za neú-
spěch mohou především nevyrovnané vý-
sledky během celého roku, které zařadily 
tým do druhé půlky tabulky.
Junioři vyhráli 2. ligu juniorů, když pro-
hráli pouze jediný zápas a postoupili 
do baráže o extraligu. Bohužel v baráži 
nadvakrát neuspěli, a tak budou v příští 
sezoně opět hrát „jen“ 2. celostátní ligu.
Dorostenci se i přes nepovedený začátek 
soutěže umístili na 2. místě a postoupili 
do 1. ligy dorostenců.
Starší žáci si díky výborným výsledkům 
během celé sezony vybojovali postup 
na MČR, kde získali pro Náchod historic-

ký úspěch. Skončili na 3. místě. V celé se-
zoně ztratili pouze čtyři zápasy ze 35 ode-
hraných.
Mladší žáci patřili v sezoně mezi nejlep-
ší celky v kraji a zaslouženě si vozili před-
ní umístění z turnajů. V této mládežnické 
kategorii se hraje turnajový systém. Mezi 
velké úspěchy patří 3. místo na celostát-
ním turnaji NISA Open.
Elevové – velmi důležití členové oddí-
lu, podobně jako mladší žáci, jsou pří-
slibem pro budoucnost oddílu. V sezoně 
2010 – 2011 vyhráli několik regionálních 
turnajů.
Přípravka je jedna z nejdůležitějších ka-
tegorií, malí hráči, kteří jsou budoucnos-
tí oddílu a zárukou toho, že klub nemá 
pouze krátkodobé cíle. Sehráli několik re-
gionálních turnajů a přátelských utkání 
s průměrnými výsledky, které však (v ka-
tegoriích přípravka, elévové a mladší žáci) 
nejsou pro oddíl důležité.

Pavel Korec, FTS Florbal Náchod

Náchodský Radovan Míl junior
reprezentoval ČR na šestidenní ve Finsku

Ve dnech 8.–13. srpna se uskutečni-
la letošní šestidenní motocyklová soutěž 
ve Finsku v okolí měst Hamina a Kotka. 
Po letech i naše republika vyslala pod ve-
dením manažera Karla Schedera Czech 
junior trophy team ve složení Milan En-
gel, Patrik Markvart, Jakub Šefr a Radovan 
Míl z Náchoda-Kramolny, člen klubu ENC 
racing team a RM racing team Náchod. 
Po úspěšných letech v motocrossu i endu-
ru mladý Radovan bojoval na obtížných 
tratích se lvíčkem na hrudi, sbíral nové 
zkušenosti s předními závodníky světa. 
Vždyť se šestidenní, která je právem nazý-
vána motoristickou olympiádou, zúčastni-
lo přes 350 jezdců z 27 zemí celého světa.

Náš reprezentační team jel na motocy-
klech KTM od 125 ccm do 350 ccm. Pro 
všechny závodníky byla účast na šestiden-
ní velkou výzvou a velkou dřinou a dá se 
říci i třešničkou na dortu v jejich celoroč-
ním závodění v motocrossu a enduru. Měli 
na co navázat, neboť československá druž-
stva v boji o Světovou trofej nebo Stříbr-
nou vázu patřila v minulosti mezi nejlepší 
na světě. Neúčast reprezentace v předcho-

Snímek ISDE-team: zleva – Radovan Míl, 
Jakub Šefr, Patrik Markvart a Milan Egel.

zích letech byla zapříčiněna především 
nedostatkem fi nancí. Ani letos to nebylo 
jednoduché, vedle fi nancí centrálních jen 
díky sponzorům, fi rmám i jednotlivcům 
se podařilo účast zajistit. Mnohé si museli 
reprezentanti fi nancovat sami.

Všichni jsme drželi palce našemu juni-
orskému družstvu a především reprezen-
tantu z našeho okresu Radovanu Mílovi, 
který je nováčkem a jedním z nejmladších 
v celém startovním poli. Jak vše dopadlo? 
Český reprezentační juniorský trophy 
team obsadil ve velké konkurenci vyni-
kající osmé místo. Blahopřejeme!
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v září 2011 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

  Fotografi e 2011
Ve dnech 4. až 25. září 2011 mohou návštěvníci v budově stálé 
expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě zhléd-
nout výstavu fotografi í pořádanou ve spolupráci se Sekcí foto-
grafů regionu Náchod. Vernisáž proběhne v sobotu 3. září 2011 
v 10 hodin. Otevřeno bude denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
Na měsíc září u příležitosti znovuotevření výstavní síně regio-
nálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) a výročí 60 let od 
založení Základní umělecké školy J. Falty v Náchodě připravuje-
me výstavu prací výtvarného oboru žáků této školy. Vernisáž se 
uskuteční v úterý 13. září v 16 hodin, výstava potrvá do 1. října 
2011. Otevřeno bude denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 
hod., v sobotu 8–12 hod.

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

  Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Sou-
částí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor 
L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pev-
ností. V 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.

Školské zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého kraje

Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod, 491 428  345,  
722 569 515, www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz

  12. září 2011, úvodní schůzka v 16.00 hodin, Kurz francouz-
ského jazyka pro začátečníky, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, 
lektor: Mgr. Ilona Horáková, předpokládané trvání každé pondě-
lí večer, čas dle dohody účastníků s lektorkou

  12. září 2011, úvodní schůzka v 17.00 hodin, Parlons Francais! 
Individualizovaný kurz francouzského jazyka pro mírně po-
kročilé, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Ilona Ho-
ráková, předpokládané trvání každé pondělí večer, čas dle do-
hody účastníků s lektorkou

  20. září 2011, 8.30–16.00 hodin, Angličtina pro nejmenší IIa, 
ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Sylvie Doláková

  20. září 2011, 9.00–12.00 hodin, Setkání ředitelů MŠ, ZŠ TGM 
Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Bc. Iveta Lukešová a Ilona Šprá-
chalová

  21. září 2011, 12.00 –16.00 hodin, Život zachraňující úkony, ZŠ 
TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: pracovníci Vodní záchran-
né služby Náchod

  22.–25. září 2011, zahájení ve čtvrtek v 19.00 a ukončení v ne-
děli v 11.30 hodin, Focusing, Mlýn Václavce, lektor: PhDr. Karel 
Kopřiva, CSc. 

  26. září 2011, 12.00–16.00 hodin, Biologické praktikum. Hra-
banka z jehličnatého a listnatého lesa, ZŠ TGM Náchod, Barto-
ňova 1005, lektor: RNDr. Jana Dobroruková a Mgr. Jiří Hotový

  27. září 2011, 9.00–13.00 hodin, Učím (se) rád, ZŠ TGM Náchod, 
Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Jarmila Jokešová

  29. září 2011, 8.30–12.30 hodin, Kin – ball, ZŠ TGM Náchod, 
Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Zdeňka Hořčičková a odborní lek-
toři fi rmy JIPAST
Podrobné informace a přihlášky na:  491 428 345 l. 45, 722 569 515, 
www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz

TJ Kraso Náchod pořádá školu bruslení pro malé i větší děti , které 
mají zájem se naučit základy techniky bruslení.

• Začátek školy bruslení je 18.září 2011 v 
11:30 – 12:30,a pokračuje celkem 10 
lekcemi  po 60 minutách.

• Předběžné přihlášky zasílejte  do 11.9.2011 
na  jednatelku oddílu TJ Kraso Náchod  -
Ludmila Zelená, mobil: 728 848 386 , 

• e-mail: ludmilazelena@seznam.cz

• Lekcovné je 800,- Kč za 10 hodin a je 
splatné při první hodině v hotovosti proti 
pokladnímu dokladu nebo na účet oddílu TJ 
Kraso Náchod číslo 2001253359/0800. 
Variabilní symbol datum narození  a v textu 
uveďte jméno účastníka. V takovém případě 
přineste na první hodinu potvrzení o platbě.

• Základní vybavení jsou brusle a dále helma 
a případně chrániče na kolena a lokte. 

• Máme pro vaše děti připravený zajímavý 
program a těšíme se na vás.
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Stomatologická pohotovost 
je v sobotu, 
v neděli 
a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

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

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

ZÁŘÍ
PROGRAM

www.decko-nachod.cz

 3.  a 4. 9. MUDr. Radmila Sedláčková Kostelecká 1204
   Náchod tel.: 491 426 926
 10.  a 11. 9. MUDr. Vladimír Semerák Denisovo nábřeží 665
   Náchod tel.: 491 424 921
 17.  a 18. 9. MUDr. Jan Šnajdr Náchodská 548
   Velké Poříčí tel.: 491 482 850
 24.  a 25. 9. MUDr. Jana Šnajdrová Náchodská 548
   Velké Poříčí tel.: 491 482 850
  28. 9. MUDr. Blanka Grummichová  
   Studnice 31 tel.: 491 422 104
 1.  a 2.10. MUDr. Jana Šťovíčková Denisovo nábřeží 665
   Náchod tel.: 491 423 748 

Doufáme, že jste si všichni báječně užili 
letní prázdniny, a těšíme se na vás v no-
vém školním roce.

 Zápis do kroužků Déčka 
na školní rok 2011/12
probíhá od začátku září, přihlášku je mož-
né podat osobně v recepci Déčka nebo 
elektronicky přímo z webové stránky 
www.decko-nachod.cz. Úvodní schůzky 
kroužků proběhnou v posledním týdnu 
měsíce září a v prvním říjnovém týdnu. 
Tištěná nabídka je k dispozici také v In-
formačním centru na Kamenici a v poda-
telně nové radnice. 

 Výstava fotografi í z letních táborů 
Déčka – 10. 9. – 15. 10. 2011
Výběr zajímavých fotografi í z letošních 
letních táborů můžete zhlédnout na vý-
stavě, jejíž vernisáž se uskuteční v sobo-
tu 10. září v 9.30 hodin v prezentačním 
stánku Déčka na Kuronských slavnostech 
a poté bude přenesena do haly Déčka, kde 
zůstane do 15. října. Budete se moci v naší 
galerii podívat, co s námi děti o prázdni-
nách prožívaly. 

 V sobotu 10. září proběhne prezentace 
SVČ Déčka na Kuronských slavnostech. 
Přijďte se informovat o široké nabídce 
kroužků do zámecké aleje. 
Užijete si s námi vysoké lanové lávky, vý-
tvarné hrátky – výrobu drobných šperků, 
sádrové masky, tančení a soutěže, tram-
polínu a laserovou střelnici a spoustu 
další zábavy pro všechny věkové katego-
rie. Můžete se hned zapsat do vybraného 
kroužku Déčka. 

 12. září zahajuje opět činnost klub mlá-
deže Hnízdo a Informační centrum mlá-
deže, najdete u nás výstavu z léta v Déč-
ku, fotbálek, stolní hry, dobrou hudbu 
a dobré kamarády.

 20. září otvíráme po prázdninách opět 
Mateřské centru Macíček 
Přijďte se podívat s dětmi na nové hračky 
a užít si společný program, který je při-
praven pro maminky s dětmi na každý 
den v týdnu.

 20.–23. září 2011 se koná tradiční pod-
zimní bazar dětského oblečení a spor-
tovních potřeb
Příjem bude probíhat od 12.–16. září 
po domluvě na objednání (tel. 777 694 441)
a v úterý 20. září od 14 do 18 hodin bez 
objednání. Prodej se uskuteční ve středu 
a ve čtvrtek 21. a 22. září od 9 do18 ho-
din, výdej neprodaných věcí bude v pá-
tek 23. září od 15 do 18 hodin. Poplatek 
je 1 Kč za každou vloženou věc a platí se 
při příjmu.

 Keramika na zkoušku – 26. 9. od 15 
do 19 hodin 
Přijďte si nezávazně vyzkoušet tvoření 
z hlíny v keramické dílně Déčka – akce je 
přístupná dětem i rodičům, vstup zdar-
ma. 
Bližší informace o všech programech 
a kroužcích naleznete na www.decko-na-
chod.cz či získáte osobní návštěvou v recep-
ci Déčka – v pracovních dnech od 8 do 17 
hod., od 26. 9. do 19 hod. Těšíme se na vás.

V letních měsících byla na asfaltovém 
hřišti za Sokolovnou vybudována dráha 
pro rádiem řízené modely na elektromo-
tor. Na dráze se jel zahajovací závod 28. 
srpna s více jak 50 startujícími modely. 
Na září je plánován další závod v neděli 11. 
září 2011. Kromě závodů je ale dráha ote-
vřena pro širokou veřejnost dvakrát v týd-

Nová dráha pro RC modely aut v Náchodě
nu, přesné otevírací hodiny jsou uvedeny 
na stránkách RC klubu –www.rcatrutnov.
cz. Vezměte svůj model na vysílačku a vy-
zkoušejte si skutečnou dráhu místo par-
koviště! Pro zájemce možné uspořádání 
závodů včetně digitální časomíry. Členo-
vé RC klubu také rádi poradí s výběrem 
a provozem RC modelů. Jste vítáni!
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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: jiri.mu-
sil@ccsh.cz, www.nachod.ccshhk.cz
Bohoslužby: POZOR ZMĚNA! 
Od neděle 4. září začátek bohoslužeb posunut na 8.30 hod.
Úřední hodiny: středa 15–17 hod.
Kolumbárium je otevřeno denně od 9.00–17.00 hod.
Vchod do kolumbária na rohu ulice Pražské. 
Sběr obnošeného šatstva pro Diakonii pouze v sobotu 
od 9.00–11.00 hod.
V ostatní dny je odběrní místo uzavřeno.

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefo-
ny: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, 
jáhen Václav Smola 775 936 317, http://www.nachod.farnost.cz, 
e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí,stře-
da 8.15 do 10.00, od 16.45 do 17.30, pátek 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. Setkání Senior klubu se uskuteční ve čtvrtek 1. 9. po ran-
ní mši sv. na děkanství. Povídání o Bohu a zpívání pro nejmenší 
děti „Andělka“ v každý pátek od 17.00 hod. na děkanství. Mod-
litební společenství „Večeřadlo“ se koná v pátek po večerní mši 
sv. na děkanství. 3. oddíl Junáka bude od září přibírat nové čle-
ny od šesti let. Přihlásit své dítě můžete v klubovně na děkanství 
každou středu před 15.00 hod. Vyučování náboženství na děkan-
ství začíná v pondělí 5. 9. podle rozvrhu. Slavnostní posvěcení 
interiéru kostela sv. Vavřince po opravách bude v neděli 25. 9. 
v 9.00 hod. při mši sv. za přitomnosti světicího biskupa Králové-
hradeckého J. E. Mons. JUDr. ing. Jana Vokála, JU.D.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova ul. 535, tel. 491 426 712, bo ho služ by v neděli v 9.00 hod. 
a pravidelně v 16.30 v Evang. domově Betanie (Špre ňa ro va 1053). 
Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-so nov@evangnet.cz. Biblic-
ké hodiny se konají po domluvě a ohlašovány jsou v neděli při 
shromážděních. Fa rář M. Bárta. 

V neděli 18. září 2011 v 16 hod. 
vás srdečně zveme na varhanní koncert 
do evangelického kostela v Šonově-Václavicích 
Uslyšíte skladby pro varhany a fl étnu, které přednesou 
Hana Pumrová (fl étna) a Jaroslav Brož (varhaník 
evangelických sborů i katedrální farnosti 
u sv. Bartoloměje v Plzni).
Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován na úhradu 
provedené generální opravy těchto varhan. Srdečně zve 
staršovstvo sboru Náchod-Šonov.

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

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.

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp-nachod.cz

zve své členy a příznivce na podzimní setkání dle Vašeho přání:
Litoměřice – 35. ročník zahradnického veletrhu zahrada Čech 
a vinobraní, sobota 24. září 2011
V 6.15 hod. odjezd z Nového Města n. M. od kina, v 6.45 hod. 
z Náchoda od Tepna klubu, v 7.00 hodin z České Skalice náměs-
tí – místo nástupu hlásit na přihlášce! Příjezd do Litoměřic cca 
v 10.30 hod. Od 14.00 hodin průvod městem, příjezd krále Karla 
IV. průvod v historických kostýmech, jarmark, sokolníci, šermíř-
ské představení, historické a lidové písničky a další.
Cena zájezdu 400 Kč na osobu, v ceně je zahrnuto: doprava auto-
busem z Nového Města n. M., Náchoda, České Skalice. Cena neza-
hrnuje vstupné na Zahradu Čech: dospělí 80 Kč, senioři, studenti  
50 Kč, děti 30 Kč, vinobraní na Mírovém náměstí zdarma, Ost-
rovní festival hudby na místě 200 Kč. Návrat do Náchoda a oko-
lí kolem 22. hod. Další informace každou středu v naší klubovně 
SZdP Palachova ul. od 13.00 do 15.00 hod. 
Uzávěrka přihlášek a placení celodenního zájezdu 12. září 2011. 
Informace: Olga Frühaufová, DiS., mob.: 724 908 861.
Tajný výlet 6. října 2011
Odjezd z Náchoda od Tepna klubu v 11.00 hod. návrat do 19. ho-
din. Poznáme zajímavosti z historie a současnosti našeho regio-
nu, na závěr společně zhodnotíme zážitky z prázdnin, výletu, ob-
čerstvíme se. Závazné přihlášky na tel.: 775 671 344, 491 465 350 
V. Máslová, platba každou středu od 13.00–15.00 hod. v naší klu-
bovně SZdP Palachova ul. Cena zájezdu: 75 Kč člen, 90 Kč nečlen, 
(vstupy a občerstvení si hradí účastník sám). Placení zájezdu 
do 15. září 2011.   Za výbor SZdP Náchod, O. Frühaufová, M. Čiháček  

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
upozorňuje na změnu otvírací doby (galerie bude otevřená i přes 
poledne) – denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin
Pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně:
VÝSTAVY

  Ruské malířství 19. a počátku 20. století
Tradiční dlouhodobá expozice obrazů ze sbírkových fondů 
Galerie výtvarného umění v Náchodě, Národní galerie v Pra-
ze, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Moravské ga-
lerie v Brně a Magistrátu města Pardubice. (do 6. 11.)

 Nikola Čulík – Nevědomá kořist
Z cyklu Umělci do 40 let. (do 18. 9.)

 Jiří Novák (1922 – 2010) – plastiky, mobily
vernisáž 9. září v 17 hodin (9. 9. – 6. 11.)

 Veronika Resslová a Martin Blažíček 
– Místnost se zásuvkami
(site-specifi c instalace pro objekty, světlo a zvuk)
Z cyklu Umělci do 40 let. Vernisáž 23. 9. v 17 h. (23. 9 .– 6. 11.)

 Co se děje v galerii aneb malá galerijní tajemství 
Fotografi e ze zákulisí galerie s doprovodnými texty; herna 
se stolními hrami pro všechny věkové kategorie.
V rámci Kuronských slavností (10. 9.)

 Dny evropského kulturního dědictví (16. 9.)
8–14 hodin: Evropa v nás – interaktivní program pro škol-
ní skupiny (nutné předchozí objednání na tel. č. 491 427 321)
15–16 hodin: Happy Hour – nabídka katalogů s mimořád-
nou slevou
16–17 hodin: hudební vystoupení – Čilágos, Cigánská kapela 
s tradičním romským repertoárem
(Po celý den bude vstup do galerie zdarma)

 Přednášku Mgr. Martiny Vítkové, kurátorky Galerie mo-
derního umění v Hradci Králové
Sochy, objekty, instalace – od Rodina do současnosti
(23. 9. v 17 hodin)
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Prázdninová dílnička – totemy

V knihovně

Je konec prázdnin, i léto se chýlí ke konci, začíná nový školní rok, život se vrací 
po prázdninovém uvolnění k pevnému řádu. Knihovníci a knihovnice v červenci pro-
vedli revizi knihovního fondu a knihovna je pro vás opět otevřena ve standardní vý-
půjční době. Třetím semestrem pokračuje Náchodská univerzita volného času, jsou pro 
vás připraveny výtvarné dílny, besedy, výstavy…
…takže PŘIJĎTE DO KNIHOVNY, těšíme se na vás!

 1. a 2. září – Přijďte si obalit svoji knížku
od 12.00 hodin si můžete přijít obalit nové učebnice do oddělení pro děti. Jak na to vás 
naučí zručná knihovnice. Cena materiálu na jeden obal je 3 Kč. Pomůžeme vám obalit 
sešit nebo učebnici jakéhokoliv tvaru a velikosti.

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 6. 9. v dopoledních hodinách.

Výstavy
 Skautský odkaz Jaroslava Foglara. 

Výstava ke stému výročí založení Junáka, českého Skautu.
Vstupní hala a studovna. Výstava knih a časopisů Jaroslava Foglara, prezentace jed-
notlivých náchodských skautských oddílů, expozice dějin českého skautingu, výsta-
va kronik a vlajek.
Po dobu výstavy se mohou děti zapojit do drobných her před budovou a na dvorku 
knihovny.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 5. 9. 2011 v 15.30 hodin. 
Výstava trvá do 10. 9. 2011.

 Jen si tak zatancovat. Serigrafi e a obrazy Jana Hanuše. 22. 9. – 22. 11. 2011
Vernisáž výstavy se koná 22. září v 18.00 hodin ve studovně.

Náchodská univerzita volného času – 3. semestr
 12. září – Pavel ŠKRANC – Rondokubismus, národní styl nebo české art deco?
 26. září – Jan ŠŤOVÍČEK – Novelizace v občanském zákoníku. „Zcela nová úprava zá-

kladních občanskoprávních vztahů“.
Přednášky začínají vždy ve 13.00 nebo 15.30 hodin v čítárně Městské knihovny v Náchodě, 
nebude-li uvedeno jinak. Vstup pouze na průkazky NUVČ! Změna programu vyhrazena.

Oddělení pro děti
Knihovna se zapojuje do projektu – Kde končí svět? 2011/2012
Téma 8. ročníku je ČESKÝ ROK
Děti z celých Čech a Moravy budou psát a malovat knihu o tom, jaký je život našich dětí. 
Bude to veliká kniha pro děti v Malém Himaláji. S jejich životem jste se mohli sezná-
mit prostřednictvím fotografi í v loňském roce i v naší knihovně. Teď chceme tyto děti 
seznámit se životem v zemi, která jim pomohla postavit školu a vybavit první knihov-
nu v těchto odlehlých horách. Krajům byly rozlosovány měsíce, na náš kraj připadl ří-
jen. Proto náchodská knihovna vyhlašuje soutěž Barevný říjen.
Takže malujte, pište. Literární příspěvky mohou mít formu hesla z encyklopedie, mo-
hou být stránkou z osobního deníku, mohou mít podobu komiksu, příběhu nebo bás-
ně. Obrázky mohou být malované, kreslené i koláže. Vyprávějte slovem nebo obrazem 
o vašem běžném životě, o svátcích a tradicích, které se u vás pojí s měsícem říjnem, 
o podzimních hrách, říjnovém počasí, přírodě…
Svoje práce odevzdejte do 30. listopadu 2011 v oddělení pro děti MK Náchod.
Nejlepší práce budou odměněny a poslány do krajského kola. 

 Do konce září pokračuje výstava „Co děti namalovaly pro knihovnu“
 
Výtvarné dílničky v dětském oddělení 

 14. 9. Dílnička podzimní – přijďte si vyrobit originální podzimní dekorace. 
14.00–16.00 hodin. Nůžky s sebou.

 21. 9. Dílnička pro velký holky XII. – šperky z křišťálové pryskyřice 
16.00–18.00 hodin. Na dílnu je třeba se předem přihlásit. Cena 100 Kč.

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz. (Vo)   



tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz

září

ŠMOULOVÉ (THE SMURFS – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Nejšmoulovatější dobrodružství všech dob! Dobrodružství bájné rasy malých modrých bytostí v dobách středověku, které se musí vypořádat samy se sebou a také s lidmi, zejména se zlým ča-
rodějem, který je posedlý tím, aby se jich zmocnil pro své nekalé záměry. Animovaná rodinná komedie s oblíbenými postavičkami, uváděná v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.smurfhappens.com Mládeži přístupný

MUŽI V NADĚJI (ČR – 2011)  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Po „Ženách v pokušení“ přicházejí „Muži v naději“! Nová komedie režiséra Jiřího Vejdělka. Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. Ale hlavně: žen-
ská se nesmí nudit!!! Komedie o nudném slušňákovi, ze kterého se pak díky románku s krásnou Šarlotou skutečně stává sebevědomý pán tvorstva, obletovaný milenkou a obdivovaný vlastní 
manželkou. Situace je to sice krásná, ale dlouhodobě neudržitelná. Už proto, že skutečnými pány tvorstva jsou pochopitelně ženy... Hrají Jiří Macháček, Boleslav Polívka, Simona Stašová, Pe-
tra Hřebíčková, Vica Kerekésová a další. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 110 Kč  Více informací o fi lmu na www.muzivnadeji.cz Mládeži přístupný

KOVBOJOVÉ A VETŘELCI (COWBOYS & ALIENS – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Už zase na nás útočí mimozemšťané. Tentokrát si ale vybrali špatný čas a špatné místo. Jejich prvotním cílem se stal Divoký západ a doba kdy všem, kdo tu chtěli přežít, visely kolty proklatě 
nízko… Probudil se v poušti a na nic si nepamatuje. V městečku Silver City se stane jedinou nadějí a záchranou – na obyvatele tu útočí mimozemšťané... Akční sci-fi  thriller natočený v pro-
dukci Stevena Spielberga. Hrají Daniel Craig, Olivia Wildeová, Harrison Ford, Noah Ringer a Sam Rockwell. České znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 85 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.cowboysandaliensmovie.com Mládeži přístupný

LIDICE (ČR – 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic? Příběh obyčejných lidí, kteří se absurdní náhodou připletli do cesty „dějinám“. Film byl natočen podle mistrovského scénáře Zdeňka Mahlera 
„Nocturno“. V hlavních rolích Karel Roden, Zuzana Fialová a Zuzana Bydžovská, v dalších rolích R. Luknár, O. Novák, V. Kubařová, N. Lichý, J. Budař a V. Jiráček. Režie Petr Nikolaev (fi lm „Bá-
ječná léta pod psa“). Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.fi lmlidice.cz Mládeži přístupný

JANA EYEROVÁ (JANE EYRE – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Romantické drama natočené podle románu Charlotte Brontëové, jejíž hrdinka nepřestává inspirovat generace čtenářů a diváků po celém světě, si nyní díky novému a odvážnému fi lmovému 
zpracování nachází cestu k nové generaci. V hlavních rolích Mia Wasikowska (Alenka v říši divů), Michael Fassbender (Hanebný pancharti) a Judi Denchová (James Bond). Životní příběh Jany 
Eyrové, který mapuje dramatické a pohnuté situace, které zoufalou a vyděšenou mladou ženu přivedly až do domu duchovního otce Johna Riverse (Jamie Bell), v jehož harmonické domácnos-
ti se chce nadobro odstřihnout od minulosti... České titulky.
Vstupné 80 Kč Doporučená přístupnost: od 12 let

SUPER 8 (SUPER 8 – USA 2011) Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Jsou tady! V létě roku 1979 byla skupina přátel v malém městě Ohio svědkem katastrofi ckého vlakového neštěstí... brzy nato začala tušit, že to nebyla náhoda... Odhalit pravdu znamená odha-
lit něco děsivějšího, než si kdokoli z nich mohl představit... Sci-fi  fi lm režiséra J. J. Abramse, natočený v produkci Stevena Spielberga, je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.super8-movie.com Mládeži přístupný

OŠETŘOVATEL (THE ZOOKEEPER – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Zvířata ve Franklin Park Zoo zbožňují svého laskavého ošetřovatele, kterému je příjemněji ve společnosti lva než ve společnosti ženy... Ten však usoudí, že jeho jedinou možností, jak si najít 
dívku svých snů, je odejít ze zoo a najít si zajímavější práci. Zvířata se v záchvatu paniky rozhodnou porušit svá prastará pravidla mlčení a odhalí své největší tajemství: umí mluvit! A aby 
ho přiměla zůstat, rozhodnou se mu udělit lekce seznamování a dvoření – ovšem ve zvířecím stylu... Kevin James v hlavní roli bláznivé komedie, uváděné v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 100 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.zookeeper-movie.net Mládeži přístupný

NEZVRATNÝ OSUD 5 (FINAL DESTINATION 5 - USA 2011) Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
„Smrti se nelíbí, když ji chce někdo napálit...“ O skupině nic netušících mladých lidí, kteří nikdy neměli přežít – začíná děsivý závod s časem, ve kterém se zoufale snaží objevit způsob, 
jak uniknout děsivému plánu smrti... Páté pokračování slavné hororové série s příměsí černé komedie, ve které se fi lmaři opravdu „vyřádili“ s 3D efekty! České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na http://warnerbros.cz a na http://fi naldestinationmovie.warnerbros.com/index.html Mládeži do 15 let nepřístupný

KŮŽE, KTEROU NOSÍM (LA PIEL QUE HABITO – Španělsko 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Tvář nás defi nuje, říká hlavní hrdina, i když sám za tou svou skrývá temné myšlenky. V příběhu, v němž hraje zásadní roli chladně vykalkulovaná a precizně provedená pomsta… Thriller 
s prvky melodramatu, natočený volně podle románu Tarantule (Mygale) Thierryho Jonqueta, ve kterém se po více než dvaceti letech sešli ke spolupráci režisér Pedro Almodóvar a jeho dávný 
oblíbenec Antonio Banderas. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz a na www.sonyclassics.com/theskinilivein Doporučená přístupnost: od 12 let

MUŽI V NADĚJI (ČR – 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Vstupné 110 Kč  Více informací o fi lmu na www.muzivnadeji.cz Mládeži přístupný

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL (ČR – 2011) Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ... Dobrodružství malé Saxánky, která se nenadálou souhrou okolností a své zvědavosti ocitne v kouzelné Říši pohádek plné trpaslíků, 
rarachů, draků, bazilišků, šotků a morkolabů. Na malou holčičku čekají neuvěřitelná dobrodružství neznámého světa, který se právě ocitl na pokraji zkázy. Rodinná komedie Václava Vorlíč-
ka, která je volným pokračováním slavného fi lmu „Dívka na koštěti“. Hrají Petra Černocká, Jan Hrušínský, Helenka Nováčková, Jiřina Bohdalová, Petr Nárožný, Josef Somr, Jiří Lábus, Ota Ji-
rák a Markéta Hrubešová. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 110 Kč  Více informací o fi lmu na www.saxana-fi lm.cz Mládeži přístupný

DRIVE (DRIVE – USA 2011) Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Říkají mu Řidič. Přes den je fi lmovým kaskadérem, po nocích si přivydělává jako nájemný řidič zločineckých gangů. Nezajímá ho, o jakou práci ten večer zrovna jde, řítí se nocí s policejními 
vozy v zádech. Ryan Gossling v hlavní roli akčního fi lmu, jehož režisér Nicolas Winding Refn získal na fi lmovém festivalu v Cannes 2011 cenu za nejlepší režii. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč Více informací o fi lmu na www.bsfd.cz a na www.drive-fi lm.cz Mládeži do 15 let nepřístupný

BLÁZNIVÁ, ZTRACENÁ LÁSKA (CRAZY STUPID LOVE– USA 2011)  Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Má úplně všechno... Jednoho dne ale náhodou zjistí, že ho jeho žena podvádí a chce se s ním rozvést. Jeho „dokonalý“ život vezme rázem za své. A co je horší – ocitne ve světě svobodných, jen-
že sám už několik desítek let nerandil, a tak zažívá jeden neúspěch za druhým. Musí začít nový život, který mu otevře zcela nové obzory: fl irtující ženy, pánské jízdy a také nový styl. V hlav-
ních rolích romantické komedie Steve Carell, Ryan Gosling a Julianne Mooreová. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na http://warnerbros.cz a na http://crazystupidlove.warnerbros.com/index.html Doporučená přístupnost: od 12 let

NEBOJTE SE TMY (DON‘T BE AFRAID OF DARK – USA/Austrálie 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Nový napínavý hororový thriller režiséra Guillerma del Tora s Katie Holmes a malou Bailee Madison, jejíž úžasný herecký talent jste mohli ocenit například ve fi lmu Zkus mě rozesmát nebo 
Bratři. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz a na www.dontbeafraidofthedark.com Mládeži do 15 let nepřístupný

LVÍ KRÁL 3D (THE LION KING 3D – USA 1994/2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Vstupné 150 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/lionking/ Mládeži přístupný

NOC ŽRALOKA (SHARK NIGHT 3D – USA 2011) Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Hrůza čeká na dně... O partičce vysokoškoláků, která si původně vyrazila na malebný ostrůvek uprostřed obrovského jezera se slanou vodou, aby si plnými doušky užila slunečný víkend. Zná-
te to – trocha vodních sportů a nezávadného fl irtování, po nocích spousta alkoholu a sexu. Idylický plán se však začne hroutit hned v zárodku... Děsivá Noc žraloka má ambice stát se Čelist-
mi 3-D generace! České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz Mládeži do 15 let nepřístupný

COLOMBIANA (COLOMBIANA – USA/Francie 2011)  Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Jako dítě byla přítomna vraždě svých rodičů v Bogotě. Nyní se z ní stává chladnokrevný vrah. Hlavní hrdinku Cataleyu Restrepo ztvárnila krásná Zoe Saldana, kterou si celý svět pamatuje 
jako „předlohu“ půvabné bojovnice Neytiri z blockbusteru Avatar. Film byl natočen podle scénáře Luca Bessona, autora fi lmových lahůdek jako Brutální Nikita nebo Pátý element. Akční dob-
rodružný fi lm, uváděný s českými titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz a na www.colombiana-movie.com Doporučená přístupnost: od 12 let

PINA (PINA – Německo/Francie/Velká Británie 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Nejnovější fi lm Wima Wenderse PINA je vůbec první evropský hraný 3D fi lm. Wenders snímek natočil jako poctu německé choreografce Pině Bausch, která zásadním způsobem ovlivnila tanec 
a divadlo poslední třetiny dvacátého století. Film měl být společným projektem Wenderse a Bauschové, ale díky její nenadálé smrti vznikl „in memoriam“ a zachycuje její klíčová díla a vzpo-
mínky nejbližších spolupracovníků... České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz a na www.pina-fi lm.de/en/ Doporučená přístupnost: od 12 let

 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI/ČÁST 2 (HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 2 – USA 2011)
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na http://warnerbros.cz a na http://harrypotter.warnerbros.co.uk/ Mládeži přístupný

AUTA 2 (CARS 2 – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Skvělá jízda kolem světa! Hvězda závodních okruhů Blesk McQueen a nedostižný odtahový vůz Burák se coby nerozluční přátelé vydávají na zcela nová místa s cílem zúčastnit se prvního svě-
tového šampionátu, ve kterém bude rozhodnuto o tom, kdo je nejrychlejším autem světa... Rodinný animovaný svižný a zábavný fi lm, představující zcela nové automobilové hrdiny, ale také 
zákeřné padouchy a závodní auta světové úrovně, tajné agenty, hrozné darebáky i mezinárodní soupeře... Film je uváděn v českém znění.
Vstupné 130 Kč Mládeži přístupný

MUŽI V NADĚJI (ČR – 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Vstupné 110 Kč  Více informací o fi lmu na www.muzivnadeji.cz Mládeži přístupný

ALOIS NEBEL (ČR – 2011)  Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Adaptace úspěšné stejnojmenné komiksové trilogie autorů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99. Temný příběh s atmosférou podobnou fi lmům jako Scanner Darkly, Sin City nebo Valčík s Bašírem, 
k jehož realizaci použil režisér Tomáš Luňák poprvé v české kinematografi i rotoscoping - unikátní technologii kombinující kreslený a hraný fi lm. Příběh fi lmu začíná na podzim roku 1989 
na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí Alois Nebel... Hrají Miroslav Krobot, Karel Roden, Ondřej Malý, Tereza Voříšková, Marie Ludvíková, Leoš Noha, Alois Šve-
hlík a další. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.aloisnebel.cz/?lang=cz Mládeži přístupný

BEZ DECHU (ABDUCTION – USA 2011) Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Taylor Lautner (mj. Twilight Saga) v akčním napínavém thrilleru, který jednoho dne objeví svojí fotografi i na webové stránce s pohřešovanými dětmi. Rychle zjišťuje, že jeho „dosavadní“ otec 
a matka rozhodně nejsou jeho skutečnými rodiči. Nyní chce víc než cokoliv jiného odkrýt svoji pravou identitu... Do cesty se mu však připletou vládní agenti a začíná jej pronásledovat policie. 
Co stojí za tajemstvím jeho pravého jména a rodiny? Z pronásledování se stává divoká a nebezpečná hra o jeho život. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz a na www.abductionthefi lm.com/index.html Doporučená přístupnost: od 12 let

1. čtvrtek pouze v 15.45 hod
2. pátek pouze v 15.45 hod
3. sobota pouze v 15.45 hod
4. neděle pouze v 15.45 hod

1. čtvrtek pouze ve 20 hod
2. pátek pouze ve 20 hod
3. sobota pouze ve 20 hod
4. neděle pouze ve 20 hod

1. čt, 2. pá pouze v 17.45 hod
3. so, 4. ne pouze v 17.45 hod
5. pondělí pouze v 19.30 hod
6. úterý pouze v 19.30 hod
7. středa pouze v 17 hod

5. pondělí pouze v 17 hod

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

8. čtvrtek pouze v 17 hod
9. pá, 11. ne pouze v 16 hod
10. so, 12. po pouze v 18 hod
13. úterý pouze v 19.30 hod

9. pátek pouze v 18 hod
10. sobota pouze v 16 hod
11. neděle pouze v 19.45 hod
12. pondělí pouze v 16 hod
13. úterý pouze v 17 hod

8. čtvrtek pouze v 19.30 hod
9. pá, 10. so pouze ve 20 hod
11. neděle pouze v 18 hod
12. pondělí pouze ve 20 hod

14. středa pouze v 19.30 hod

14. středa pouze v 17 hod
15. čt, 16. pá pouze ve 20 hod

15. čt, 16. pá pouze v 16 hod
17. sobota pouze v 16 hod
18. neděle pouze v 16 hod
19. pondělí pouze v 16 hod
20. úterý pouze v 16 hod
21. středa pouze v 17 hod

15. čtvrtek pouze v 18 hod
16. pátek pouze v 18 hod
17. sobota pouze v 18 hod
18. neděle pouze v 18 hod

17. sobota pouze ve 20 hod
18. neděle pouze ve 20 hod
19. pondělí pouze v 17.45 hod
20. úterý pouze v 17.45 hod

19. pondělí pouze ve 20 hod
20. úterý pouze ve 20 hod
21. středa pouze v 19.30 hod

23. pátek pouze v 16 hod
24. so, 25. ne pouze v 16 hod

22. čtvrtek pouze v 17 hod
23. pátek pouze v 17.45 hod
24. sobota pouze ve 20 hod
25. neděle pouze v 17.45 hod

22. čtvrtek pouze v 19.30 hod
23. pátek pouze ve 20 hod
24. sobota pouze v 17.45 hod
25. neděle pouze ve 20 hod

26. pondělí pouze v 19.30 hod

27. úterý pouze v 17.30 hod

26. pondělí pouze v 17 hod
27. úterý pouze v 15.30 hod
28. středa pouze v 17 hod

27. úterý pouze ve 20 hod
28. středa pouze v 19.30 hod

29. čtvrtek pouze v 19.30 hod
30. pátek pouze v 17 hod
ŘÍJEN 2011
1. sobota pouze v 18 hod
2. neděle pouze ve 20 hod

29. čtvrtek pouze v 17 hod
30. pátek pouze v 19 hod
ŘÍJEN 2011
1. sobota pouze v 19.45 hod
2. neděle pouze v 18 hod
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•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany 
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany

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

•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích, 
protipožárních a kamerových systémů

NÁCHOD FEST 2011

VISACÍ ZÁMEK
PRAGO UNION

GARAGE 
&TONY DUCHÁČEK
MORČATA NA ÚTĚKU

ZNOUZECTNOST
 12.00 - 13.00 hodin

LAURA A JEJÍ TYGŘI
 13.45 - 15.00 hodin

 15.30 - 16.30 hodin

 17.15 - 18.15 hodin

19.00 - 20.30 hodin

21.00 - 22.00 hodin

SOBOTA 3. 9. 2011 / NÁCHOD - NÁMĚSTÍ
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VSTUPNÉ: V PŘEDPRODEJI: 250 KČ, NA MÍSTĚ AKCE: 300 KČ. 
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK PROBÍHÁ V INFORMAČNÍM CENTRU KAMENICE A NA RECEPCI HOTELU U BERÁNKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ.

W W W . F E S T A K . W Z . C Z

DEN 
 OTEVŘENÝCH 
  DVEŘÍ
od 11.30 do 16.00 hod
prohlídka výrobních prostor
od 12.00 do 14.00 hod v areálu 
společnosti

Těšíme se na vaši návštěvu!

Srdečně zveme 
          širokou veřejnost na

PROGRAM:
• prohlídka výrobních prostor včetně 

výroby a montáže 30tunových 
planetových převodovek pro 2MW 
(indický Inox) a 3MW (korejský 
Doosan) větrné elektrárny

• občerstvení
• tombola
• živá hudba
• doprovodný program pro děti

Wikov MGI a.s., Zbečník 356, 549 31 Hronov

17. 9. 2011




