
STŘEDA 3. LISTOPADU 2010
WWW.IDNES.CZ4 B kraj hradecký

NÁCHOD (mar) Sbírkový projekt Po-
mozte dětem letos podpořil občan-
ské sdružení Dokořán, jedinou ná-
chodskou organizaci, která se s níz-
koprahovým zařízením Archa věnu-
je sociální práci s dětmi ohrožený-
mi sociálním vyloučením.

Nový projekt, který „televizní
kuře“ podpořilo, má název Učení
je hra a jeho cílem je podpora rov-
ných příležitostí a pomoc v oblasti
mimoškolního vzdělávání.

Využívají ho především romské
děti z Náchodska ve věku od 10 do
18 let.

„Mezi hlavní projektové aktivity
patří realizace pravidelného progra-

mu doučování, počítačového krouž-
ku a neformálních vzdělávacích ak-
tivit. Tyto aktivity pomohou dětem
lépe zvládat školní výuku, zvyšovat
počítačovou gramotnost a celkově
se osobnostně rozvíjet. Díky spolu-
práci s pedagogy a rodiči budeme
budovat pozitivní komunikaci mezi
rodinou, školou a dítětem,“ sdělila
Michaela Exnerová, vedoucí ná-
chodského nízkoprahového zaříze-
ní pro děti a mládež Archa.

Z projektu Pomozte dětem získa-
lo sdružení Dokořán na projekt
podporu 226 865 korun na dobu
od 1. listopadu do konce roku
2011.

Nízkoprahové zařízení Archa po-
skytuje služby bez omezení, které
by mohl způsobit etnický nebo soci-
ální původ, názory a přesvědčení,
pohlaví, zdravotní stav, sexuální ori-
entace nebo životní styl. „Děti a
mladí lidé mají možnost zůstat v
anonymitě, bez jakékoli formy regis-
trace, mohou přijít a odejít podle
svého uvážení, nejsou povinni za-
pojit se do připravených činností.
Nabízíme jim prostor pro vlastní vy-
jádření a seberealizaci a služby jsou
bezplatně,“ uvedla Exnerová.

Díky Arše se letos v říjnu mohly
romské děti z Náchoda podívat do
brněnského Muzea romské kultu-

ry. „V muzeu na nás čekal nabitý
program. Při prohlídce jsme byli
pořád v pohybu - děti dostávaly
různé úkoly a soutěžily, vyptávaly
se, pátraly po odpovědích. Poslech-
li jsme si romskou pohádku, po-
znávali poslepu různé předměty
vyrobené romskými řemeslníky a
pokoušeli se popsat své pocity. V
závěru jsme viděli dokument o tra-
dičních romských řemeslech a pro-
šli si místnost, která byla věnovaná
druhé světové válce a vyhlazova-
cím táborům,“ popsala výlet Aneta
Žďárská, sociální pracovnice Ar-
chy. Více naleznete na www.doko-
ran.eu.

HRADEC KRÁLOVÉ Zima ještě ani
nezačala a obchodníci už nabízejí
slevy na vybrané zimní zboží, ně-
kde i více než padesátiprocentní.
Někteří však ještě vyčkávají a za-
tím vyprodávají zbylou letní kolek-
ci. Oblečení, obuv, lyžařské doplň-
ky, elektroniku či nábytek lze poří-
dit velmi výhodně.

Dříve obchodní řetězce nabíze-
ly slevy až po sezoně, nyní nabídky
výhodného nákupu o 20 i více pro-
cent lákají ve výlohách téměř po
celý rok.

Před Vánocemi se prodejci před-

hánějí s co nejlevnějí nabídkou.
„Nyní máme akci se slevou až 40
procent na některé lyže, lyžařské
boty a oblečení pro lyžaře. Za polo-
vičku máme také dětské zimní
kombinézy a fleecové mikiny. Vý-
hodně lze nakoupit funkční prádlo
a outdoorové oblečení nebo trekin-
govou obuv se slevou až 30 pro-
cent. Slev máme hodně,“ řekla
Markéta Hájková, pokladní Inter-
sportu v Hradci Králové.

Hradecký hypermarket Tesco
má až poloviční slevy na textil.
Vztahují se především na dopro-

dej letní kolekce, ale aktuálně lze
zakoupit se slevou až 30 procent i
některé svetry, bundy a zimní ka-
báty. Vybrané hračky a stavebnice
za poloviční ceny ocení hlavně ro-
diče při nákupu vánočních dárků
pro své ratolesti.

Zařízení domácnosti až za polovi-
nu se vyplatí v hradeckém Jysku.
„Neustále tu máme výprodeje a vý-
hodné slevy. Převážně matrace,
deky, povlečení a bytovou dekoraci
máme i za poloviční ceny. Další sle-
vy jsou na nábytek, například aktu-
álně tu máme slevy na jídelní stoly

a židle i některé skříně, kdy zákaz-
ník ušetří i několik tisíc. Slev je hod-
ně, doporučil bych aktuálně sledo-
vat letáky,“ řekl Michal Stránský z
prodejny Jysk v Hradci Králové.

I slevy mají svá pravidla. Také
na zboží z výprodejových a sklado-
vých akcí platí běžná dvouletá zá-
řuční lhůta i možnost výrobek vrá-
tit kvůli opakované závadě či z ji-
ných důvodů, a to bez ohledu na
výši slevy. Pokud je výrobek zlev-
něn pro vadu, tak musí být vyzna-
čena na pokladním lístku. Rekla-
movat ji nelze. Miluše Zbib

Krátce
HRADEC KRÁLOVÉ

Fotografická soutěž
Premiéra 2010 Na Hradě
Lékařská fakulta Univerzity Karlo-
vy v Hradci Králové a Středisko
amatérské kultury Impuls zahájí
dnes v 17 hodin v hradecké Galerii
Na Hradě výstavu vítězných foto-
grafií XXI. ročníku fotografické sou-
těže Premiéra 2010. Výstava potr-
vá do 29. listopadu. (mar)

NÁCHOD

Dětské oddělení má
novou postýlku
Dětské oddělení Oblastní nemoc-
nice Náchod má nové polohovací
lůžko, která bude sloužit nejmen-
ším pacientům. Při setkání s Čes-
kou Miss Jitkou Válkovou, která
spolu s Davidem Novotným předa-
la pacientům několik dárků a slad-
kostí, jej nemocnici předal Radek
Jakubský, ředitel firmy Proma
Reha, která lůžka vyrábí. (bed)

CENY

Kolik stojí benzin
v Hradci Králové?
Hradec Králové natural nafta
TESCO, Rašínova 29,50 29,00
ALBERT, Kutnohorská 29,70 29,40
CG 09, Holická 29,90 29,30
MAKRO, Hradubická 30,30 29,90
LUKOIL, Koutníkova 30,40 29,50
AGIP, Koutníkova 30,60 29,70
ARZE, Bří. Štefanů 30,90 29,70
BENZINA, Koutníkova 31,40 30,10
OMV, Pilnáčkova 31,40 30,10
SHELL, Víta Nejedlého 31,40 30,10

Ceny byly zjišťovány v úterý 2. 11. 2010 a jsou
řazeny dle ceny Naturalu 95

FAKTA

Aktuální slevy
ve vybraných
prodejnách v Hradci Králové
ASKO nábytek
až 30 % na kuchyňské linky,
ložnice, židle a stoly
20 % na sedací soupravy
akční ceny obývacích stěn
od 4 999 Kč
30 % na vybrané postele a
dekorace do bytu
Baumax
30 % na sprchové kouty, obklady,
dlažby a nábytek do koupelny
20 - 50% na pily, vrtačky a brusky
30 - 40 % na krbová kamna
Electro World
až 30 % na vybrané notebooky a
počítače
20 - 30 % na vybrané ledničky,
pračky, LCD televizory
akční ceny digitálních fotaparátů
od 1 799 Kč
Gate
doprodej letního oblečení, ceny
již od 98 Kč za kus
Jysk
50 % na přehozy, závěsy a záclo-
ny a vybranou bytovou dekoraci
50% na vybrané matrace a deky
30 % na vybraný nábytek
OK Electro
20 - 60 % na vybrané spotřebiče,
počítače a drobnou elektroniku
Tesco
až 50 % doprodej letního obleče-
ní a vybrané svetry
30 - 50 % na hračky a stavebnice
30 % na elektrické spotřebiče,
mobilní telefony , LCD televize a
doplňky k počítači
30% na zimní dámské a hokejové
brusle a vybrané zimní oblečení
Tom Tailor
30 - 50 % na vybrané oblečení
Intersport
50 % na dětské zimní kombinézy a
fleecové mikiny
30 % na trekingovou obuv a out-
doorové oblečení
až 40 % sleva na vybrané lyže,
lyžařské boty a doplňky

Vaše názory nás zajímají
Piště a mailujte na adresu
redhk@mfdnes.cz. tř. Karla IV.
468/18, Hradec Králové 500 02

Neměli by pracovat
v několika funkcích
současně
»add Odměny politiků
Zdá se, že lidé, kteří dříve byli ro-
zumní, oblíbení a těšilo je praco-
vat pro ostatní, se ve funkci brzy
změní. Někdo může namítnout,
že ručí svým majetkem, ale ne-
znám jediného politika, který by z
titulu funkce v radě firmy o svůj
majetek přišel. Nemyslím, aby pra-
covali zadarmo, ale odměny mno-
honásobně překračují částky, při-
měřené času a náročnosti funkce.
Také by snad neměli pracovat v
několika funkcích současně.
Jana Musilová, Hradec Králové

Slušní lidé po politické
kariéře nebaží
Jsem též přesvědčena, že zastupi-
telé, radní a náměstci nepatří do
představenstev podniků a že tato
místa jsou pro odborníky.
Někteří toho využívají jen pro své
obohacení a takoví lidé nemají

právo zastupovat občany, kteří je
zvolili a platí je ze svých daní.
Mnoho z daňových poplatníků
nemá čistý příjem tak velký, aby
byl alespoň zlomkem toho, co pan
primátor a ostaní zastupitelé pobí-
rají na odměnách v představen-
stvech.
Spravedlnost demokratické vlády
by měla být měřena tím, jak žijí a
z jakých příjmů žijí střední vrstvy
obyvatel. Z těch lidí, kteří nevyuží-
vají výhod, plynoucích z jejich
míst na úřadech, kde si sami mo-

hou stanovit a odsouhlasit ,kde si
budou finančně vypomáhat. Obá-
vám se ale, že takové demokracie
se nedožiju a že slušnost není
mezi našimi politiky na předním
místě. Po dvaceti letech demokra-
tických vlád u nás slušní lidé po
politické kariéře nebaží.
Libuše Kalecká, Častolovice

Když botičku,
tak na udání
Nedávno jsem byla svědkem pro

mne neuvěřitelného dohadování.
Nedá mi to, abych se nesvěřila.
Pán přišel ke svému zaparkované-
mu vozidlu, které stálo na chodní-
ku, a na předním kole byla policej-
ní botička.
Nezbylo mu nic jiného, než zavo-
lat policajty, aby mu ji odstranili.
Přijela policistka s kolegou a pán
požadoval vysvětlení, proč má na
autě botičku, když v nejblžším
okolí stojí více aut bez botiček.
Bylo mu řečeno, že to bylo na udá-
ní. V té chvíli jsem zbystřila pozor-
nost.
Městská policie sedí na zadku a
čeká na nějaké udání a pak zne-
chuceně zadek zvedne a protáhne
si svaly tím, že někomu přimontu-
je na auto botičku, aby pak opět
se mohla na místo vrátit a botičku
sundat? Možná, že majiteli vysoli-
la slušnou pokutu, aby se jí ta ná-
maha vyplatila.
Možná, že se zalekla pána, který
požadoval, aby policajti dali botič-
ku na všechna auta v okolí stojící
na chodnících, a tak vyřešila věc
domluvou.
Každopádně neuvěřitelná činnost
městských policajtů. Věřila bych v
takzvané pochůzkáře, kteří by li-
dem skutečně pomáhali a ne jen
šikanovali na různá udání.
Alice Nováková, Hradec Králové

Sdružení se věnuje romským dětem.

Fórum čtenářů

S alkoholem jsem se poprvé setkal
někdy v osmi letech, kdy mi dal ně-
kdo ochutnat piva. Tenkrát jsem to
vůbec nebral jako alkohol, protože
to chutnalo jako hodně hnusná li-
monáda. Za alkohol jsem považo-
val lihoviny. Jak jsem byl pomalu
starší, setkával jsem se s alkoholem
častěji. Ne tedy vlastní zkušeností,
ale díky různým oslavám, kde už
se před námi dospělí nebáli trochu
napít, a tak jsem si začal uvědomo-
vat, že oslava s ním je zábavnější.

Člověk začne jezdit na diskoté-
ky, vidí kolem sebe skvěle bavící se
lidi, a tak si taky dá panáka. Myslím
si, že hranice osmnácti let je nasta-
vena zbytečně vysoko, ačkoli stej-
ně není respektována, a každý si to
alespoň vyzkouší již někdy v pat-
nácti. Vliv alkoholu na člověka je
nevyvratitelný, nemám ale žádnou
špatnou zkušenost, všichni, které
znám a o nichž vím, že se na party
napijí, jej užívají pouze jako pro-
středek na uvolnění a „rozvázání ja-
zyka“.

Je to ale skutečnost pouze tady v
České republice, nebo je to po ce-
lém světě? Podle mě je to u nás
mnohem častější než na západě.

Když jsme měli ve škole návštěvu z
USA, divila se, že v místních hospo-
dách je stále plno lidí a že tu pijí i
mladiství. Tam u nich v Americe
jsou hospody považovány za místo
zapíjení žalu a brlohem pro ztros-
kotance a samotáře. Jejich hospo-
dy jsou poloprázdné, u stolu je
vždy jen jeden člověk s lahví whis-
ky a se svěšenou hlavou nadává na
vlastní život, sem tam se popere s
některým kolegou.

Když nám tohle řekla, uvědomil
jsem si, že celý můj pohled na sku-
tečnost o alkoholu je zkreslený a že
u nás je to špatně. Když jsem o tom
ale přemýšlel dál, došel jsem k závě-
ru, že česká společnost prostě žije
takhle a že já sám to neovlivním.
Nějaká prohibice je podle mě také
nesmysl, člověk si vždycky najde
skulinku a akorát by se rozvíjel čer-
ný obchod a objevovali se následov-
níci slavného Al Caponeho.

Pít, či nepít? To ať si zodpoví kaž-
dý sám, myslím si ale, že střízlivé
užívání je v mnoha případech ne-
jen zdravé (panák slivovice každé
ráno pro dlouhý život), ale i užiteč-
né. Lukáš Rolf

Gymnázium a SOŠ Hořice

Očima čtenářů Nedávno se jel motocrossový Memorial Jiřího Mikysy
v Trutnově. Foto: Oldřich Horák, oldahorak.rajce.net

výběr z dopisů, kráceno

HRADEC KRÁLOVÉ (bib) Ceny po-
honných hmot v Hradci Králové
jsou stále přijatelné. Nejlevněji lze
natankovat u čerpací stanice hyper-
marketu Tesco, kde litr Naturalu 95
stojí 29,50 korun a nafty 29 korun.
O 20 haléřů dražší Natural a o 40 ha-
léřů dražší naftu mají u benzinky
hypermarketu Albert. Natural za
přijatelných 29,90 korun lze natan-
kovat na benzince OC09, dřívější
IP95, litr nafty tam stojí 29,30 ko-
run. Za ještě výhodnou cenu 30,30
korun za natural je možné natanko-
vat u Makra, o 10 haléřů draží u čer-
pací stanice Lukoil. Přijatelnou
cenu 30,60 za litr naturalu má v na-
bídce čerpací stanice Agip a o 30 ha-
léřů dražší stanice Arze. Cena nafty
je u každé benzinky jiná, ale nepře-
sáhne 30 korun za litr.

Nekupte to! Obchodníci v Hradci Králové už nabízejí slevy na vybrané zimní zboží. Il. Foto: MF DNES

Kuře podpořilo sdružení Dokořán, jež se věnuje Romům

Obchody lákají na slevy
Obchodní řetězce nabízely slevy až po sezoně, nyní nabídky výhodného nákupu lákají ve výlohách po celý rok

Pít, či nepít? To ať
si zodpoví každý sám
»Čtenáři čtou a píší noviny Názory středoškoláků v kraji

Ceny benzinu
jsou přijatelné


