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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

 sezóna 2012/2013 
Divadelní abonentní cyklus
10. září 2012
Georges Feydeau: PROUTNÍK POD PANTOFLEM
Divadlo Na Fidlovačce. Režie: Tomáš Töpfer. Hrají: Sandra Pogodová, Marek 
Holý, Martina Randová, Vanda Chaloupková, Václav Svoboda, Petr Rychlý, 
Daniel Rous, Lilian Malkina, Radka Krninská, Milan Kačmarčík, David Hák, 
Matěj Kužel, Ondřej Malý.

23. října 2012
Klaus Mann, Ariane Mnouchkine: MEFISTO
Divadlo Pod Palmovkou. Režie: Emil Horváth. Hrají: Jiří Langmajer j. h., 
Klára Issová j. h., Ondřej Kavan, Eva Kodešová, Rudolf Jelínek, Miloš Kopečný 
/ Dušan Sitek, Sandra Nováková j.h., Natálie Topinková j. h., Zuzana Slavíková, 
Jan Skopeček nebo Dušan Sitek, Kateřina Macháčková, Jan Teplý a další. 

12. listopadu 2012
A. S. Puškin: EVŽEN ONĚGIN
Divadlo Anfas. Režie: Pavel Khek. Hrají: Petr Mikeska, Ivo Theimer, Svatava 
Milková, Anna Suchánková.

13. 12. 2012
Bedřich Smetana: THE GREATEST HITS
Jiří Janků, Petr Svojtka
Divadlo ABC. Režie: Petr Svojtka. Hudba: Bedřich Smetana, Ivan Hlas, Jiří 
Janouch. Hrají: Pavel Juřica, Radim Kalvoda, Martin Pacek, Michal Slaný, 
Milan Potoček, Jiří Klem, Lucie Pernetová, Svatava Milková a další.
Komický muzikál pro zpívající činoherce. 

24. ledna 2013
Jaroslav Havlíček: PETROLEJOVÉ LAMPY
Klicperovo divadlo Hradec Králové. Režie: Ivan Rajmont. Hrají: Pavla 
Tomicová, Filip Richtermoc, Hynek Pech, Marie Kleplová, Vlastimil Čaněk, Jiří 
Zapletal, Tomáš Lněnička, Martina Eliášová, Jakub Tvrdík, Marta Zaoralová, 
Petr Vrběcký, František Staněk, Kristýna Kociánová, Vojtěch Dvořák a další. 

26. února 2013
Christopher Hampton: NEBEZPEČNÉ VZTAHY
Městské divadlo Mladá Boleslav
Úprava a režie: Pavel Khek. Hrají: Lucie Matoušková, Karolina Frydecká, 
Magdalena Hniličková j. h.. Petr Halíček, Petr Mikeska, Věra Kubánková j. h./
Svatava Milková j. h., Matouš Ruml a další. 

Březen 2013
Květa Legátová: ŽELARY
Divadlo Rokoko. Režie: Pavel Khek. Hrají: Evellyn Pacoláková, Vasil Fridrich, 
Viktor Dvořák, Veronika Janků, Diana Šoltýsová, Lukáš Jurek, Oldřich 
Vízner, Jaromír Nosek, Tomáš Novotný a další. Adaptace nejvyhledávanějšího 
bestselleru posledních let.

Duben 2013
Bernard Slade: VZPOMÍNKY ZŮSTANOU
Divadlo Ungelt. Režie: Viktor Polesný. Hrají: Zlata Adamovská, Lucie 
Štěpánková/Jana Stryková, Petr Štěpánek, Vilém Udatný/Pavel Kikinčuk

16. května 2013
B. Comden, A. Green, N. Herb Brown, A. Freed: ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Východočeské divadlo Pardubice. Režie: Petr Novotný. Hrají: Josef Pejchal, 
Martina Sikorová, Jan Musil, Petra Janečková, Martin Mejzlík, Jan Hyhlík, 
Alexandr Postler, Dagmar Novotná a další.

Červen 2013
Náchodská divadelní scéna
Titul představení NDS nebyl do konce uzávěrky textů tohoto katalogu znám. 

CENY ABONENTEK PRO DIVADELNÍ SEZÓNU 2012–2013
 I.  kategorie ........................1550 Kč
 II.  kategorie ........................1400 Kč
 III.  kategorie ........................1150 Kč

Abonentní cyklus Komorní hudby Náchod
26. září 2012 
VLACHOVO KVARTETO PRAHA
Jana Vlachová – housle, Karel Stadtherr – housle,
Jiří Kabát – viola, Mikael Ericsson – violoncello
Program: J. Suk: Meditace na staročeský chorál „Svatý Václave“
J. Brahms: Smyčcový kvartet č.2, a-moll, op. 51/2
C. Debussy: Smyčcový kvartet g-moll. op. 10

11. října 2012
Miroslav Ambroš – housle, Věra Binarová – viola, Michal Rezek – klavír
Program: R. Schumann, F. Liszt, M. Ravel, L. Sluka a J. Brahms 

28. listopadu 2012
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Mikael ERICSSON – violoncello, Ondřej KUKAL – dirigent
Program: Gioacchino Rossini: Lazebník sevillský, předehra 
Edward Elgar: Violoncellový koncert e moll op. 85
Johannes Brahms: Symfonie č. 4 e moll op. 98

Prosinec 2012
KOMORNÍ ORCHESTR SLÁVY VORLOVÉ NÁCHOD
Jindřich Roubíček – dirigent. Program: S. Galeotti, O. Berger a další.

16. ledna 2013
BELFIATO QUINTET
Oto Reiprich – fl ute, Jan Souček/Martin Daněk – oboe,
Kateřina Javůrková – french horn, Ondřej Šindelář – bassoon,
Jiří Javůrek – clarinet
Program: Antonín Rejcha: Dechový kvintet Es dur, Op. 88 
Henri Tomasi: Pět tanců světských i posvátných
Paul Taffanel: Kvintet pro dechové nástroje

20. února 2013
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Christof REIFF – klarinet, Andreas Sebastian WEISER – dirigent
Program: Carl Maria von Weber: Čarostřelec, předehra J 277
Carl Maria von Weber: Klarinetový koncert č. 1 f moll op. 73 J 114
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll op. 67

13. března 2013
IVO KAHÁNEK – klavír
Program: J. S. Bach: Toccata e-moll BWV 914
M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy, I. Albéniz: Suita espagnola (výběr)
C. Debussy: Radostný ostrov

16. dubna 2013
VILONCELLOVÝ RECITÁL s fi lmovou vizualizací
Klenoty violoncellové literatury XX. století
JAN ŠKRDLÍK – violoncello, RENATA ARDAŠEVOVÁ – klavír
Program: Leoš Janáček: Pohádka pro violoncello a klavír
Claude Debussy (s promítáním): Sonáta pro violoncello a klavír
Sergej Prokofjev: Sonáta C dur pro violoncello a klavír op. 119

16. května 2013
PETR HOSTINSKÝ – varhany
JAKUB HRUBÝ – baryton
Kostel sv. Vavřince v Náchodě
Program: L. Boellmann: Chorál a Menuet z Gotické suity
G. Rosini: Stabat Mater – Propecatis
G. Rosini: Árie z Messe kolonele – Quoniam tu solus sanctus 
M. Reger: Introdukce a passacaglia d moll 
A. Dvořák: Fac ut ardeat cor meum 
L. Janáček:Adagio; Varhanní mezihra z Glagolské mše 
J. Sulivan: Last chord 
J. Strejc: spirituály (výběr)
Ch. M. Widor: Toccata z 5. Symfonie 

CENY ABONENTEK PRO KONCERTNÍ SEZÓNU 2012–2013
 I.  kategorie ......................... 850 Kč
 II.  kategorie .........................700 Kč
 III.  kategorie .........................500 KčZpůsob prodeje abonentních průkazů:

Prodej abonentek pro stávající abonenty bude zahájen 11. 6. a potrvá do 14. 7. 2012 (prosíme o předložení letošní průkazky). Od 11. 6. bude zároveň probíhat prodej 
pro veřejnost a to na místa, která nebyla v loňské sezóně obsazena. Prodej ostatních abonentek pro veřejnost bude zahájen 16. 7. a potrvá do 8. 9. 2012. Prodej bude 
opět probíhat v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, otevírací doba: pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin, sobota od 8.30 do 11.30 hodin. 
Rezervaci abonentek lze uskutečnit telefonicky (491 420 420) nebo písemně na adrese Informační a cestovní centrum, Kamenice, 547 01 Náchod, popřípadě na e-mail: 
info@icnachod.cz
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V těchto dnech se odehrává v Praze 
historická událost – oslava stopadesáté-
ho výročí založení tělocvičné jednoty So-
kol. Proto si dovolíme připomenout tro-
chu z historie Sokola. 

Uvolnění politických poměrů v tehdej-
ším Rakousko-Uhersku mělo vliv i na čes-
kou společnost. Vznikaly nové vlastenec-
ké spolky, slovo dostala i tělovýchova. 16. 
února 1862 sešli se v Praze čeští vlasten-
ci, aby založili spolek, který bude hrát vý-
znamnou úlohu v dějinách našeho náro-
da. Byli to především dr. Miroslav Tyrš 
a Jindřich Fügner. Tyrš byl profesorem 
umění na pražské univerzitě. Byl znal-
cem anatomie a obdivovatelem řecké ka-
lokagathie, tj. rozvoje těla i ducha, kte-
rou uplatňoval i v programu Sokola. Stal 
se jeho prvním náčelníkem. Spolupracov-
níka našel v Jindřichu Fügnerovi, který 
se stal prvním sokolským starostou. Za-
ložili v Praze cvičitelský sbor, pořádali vý-
lety a zájezdy, sokolská myšlenka se ší-
řila po celé zemi. Vznikaly nové jednoty 
i v našem kraji. První po Praze to byla Ja-
roměř, kde jsme se zúčastnili letošních 
oslav. V naší župě Podkrkonošské – Jirás-
kově oslavuje toto významné výročí také 
Dvůr Králové n. Labem (Náchodská jedno-
ta oslavuje 143 let).

Do cvičitelských sborů nastoupili čle-
nové prodchnutí sokolskou myšlenkou. 
Pod Tyršovým vedením začal vycházet 
časopis Sokol. Sokolská myšlenka se šířila.

Pro Sokol pracovali i významní uměl-
ci. Josef Mánes věnoval sokolu překrás-
ný prapor, který je jako vzácná památka 
uložen v muzeu Tyršova domu. Jednalo se 
také o kroji, který by se stal symbolem 
vlastenectví. Navrhl ho opět Josef Mánes, 
na úpravách se podíleli František Ženíšek 
a František Kožíšek. 

Koncem šedesátých let minulého století 
vstoupily do Sokola i ženy. První náčelnicí 
byla Klemeňa Hanušová. Upravila Tyršo-
vu soustavu pro potřeby žen. Prosazovala 
v tělocviku estetická hlediska, psala me-
todické spisy, starala se o nové cvičitel-
ky, zaváděla ortopedický tělocvik. Pečova-
la o rozvoj školní tělesné výchovy.

K významným pracovnicím v Sokole 
patřila i Renáta Fügnerová, později man-
želka dr. Tyrše. Byla významnou sokol-
skou pracovnicí a spisovatelkou v obo-
ru vzdělávání a národopisu. Podílela se 
na výstavách a vzniku sokolského muzea. 
Za její významnou práci jí byl udělen čest-
ný doktorát University Karlovy. 

Nadšený souhlas získala sokolská myš-
lenka také na Moravě, ačkoli právě zde byla 
nejvíce potlačována rakouskými úřady.

Ve staré monarchii byl Sokol organiza-
cí, která stále musela bojovat za své ideá-
ly. I za pouhou existenci. Útlak Sokol vy-

držel jen díky své vzrůstající autoritě. 
Teprve po vzniku Československa v roce 
1918 nastalo ovzduší, kdy se Sokol mohl 
soustředit na svoji činnost. Nastal zlatý 
věk organizace. Stal se významnou silou 
při vytváření demokratické společnos-
ti. Opírali se o něj naši prezidenti T. G. 
Masaryk i Edvard Beneš, oba také sokolo-
vé. Tento rozkvět přerušila druhá světo-
vá válka. Sokolové opět nastoupili do boje 
za samostatnost. Po ukončení války ovliv-
nil situaci Sovětský svaz a s ním komu-
nistická strana. Nezapomněli, že sokolo-
vé založili v Rusku legie, které bojovaly 
proti bolševikům a zasloužily se o vznik 
republiky. T. G. Masaryk ve Světové revo-
luci napsal: „Kdyby nebylo Sokola, neby-
ly by legie, bez legií by nebyla republika“. 
Sokol byl během své existence třikrát za-
kázán a Česká obec sokolská rozpuštěna. 
Věřme, že v roce 1948 to bylo naposledy, 
že oběti, které členové Sokola přinesli ná-
rodu, nebyly marné. 

Dějiny Sokola jsou dlouhé. Patří do nich 
i úspěchy sokolských borců na olympij-
ských hrách a různých mezinárodních zá-
vodech. Vzpomeneme s vděčností na naše 
předky, kteří odkaz sokolského života za-
nechali dalším generacím. Oživením čin-
nosti jsou sokolské slety. A i když Sokol 
nemá dnes milion členů jako kdysi, žije! 
Sokolovny, opravené po komunistickém 
hospodaření, ozývají se živým ruchem, 
různými sporty, probíhá v nich všestran-
ná činnost, cvičení na nářadí, gymnasti-
ka, tance apod. V České obci sokolské je 
registrováno kolem šedesáti druhů spor-
tu. V Tyršově domě v Praze probíhají cviči-
telské školy. Bohatá je i činnost vzdělava-
telská. Členové Sokola se zúčastňují oslav 
i vzpomínkových akcí, pořádaných měs-
ty nebo sokolskou jednotou.

Pestrá sokolská činnost probíhá i v ná-
chodské sokolovně. Přes 400 členů napl-
ňuje tělocvičny všestrannou i speciali-
zovanou sportovní činností. Ukázky své 
sportovní zdatnosti představují na mno-
ha závodech, akademiích a tělocvičných 
setkáních. U sokolovny v Náchodě pořá-
dáme v den státních svátků vzpomínku 
u desky padlých legionářů. 

Sokol v Náchodě byl založen v roce 1869. 
K významnému letopočtu svého založení 
vydal v roce 1994 památník, za dalších 
pět let uspořádal ve spolupráci s muzeem 
výstavu. V roce 2009 vyšlo zvláštní číslo 
Zpravodaje.

Po obnovení Sokola v roce 1990 usku-
tečnily se všesokolské slety v r. 1994, 2000 
a 2006 vždy za účasti cvičenců z Náchoda. 
I letos na XV. všesokolském sletu budou 
naši členové cvičit v krásných skladbách 
nebo přihlížet cvičení na tribunách. 

Sletu zdar!              V. Zelená

Sletu zdar!
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Zprávy 
z radnice
Rada města 29. 5.  
Jednání rady města se zú-
častnilo sedm radních, poz-
ději osm, jeden byl omluven. 
Číselný popis u zprávy před-
stavuje poměr hlasů při hlasování 
PRO– PROTI–ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 RM schválila zahájení jednání s vlast-

níky pozemků v ul. Partyzánské s tím, 
že plánovaná rekonstrukce bude pouze 
v úseku stávající panelové vozovky. 
 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene se společností Telefónica ČR, a. s. 
Komunikačním zařízením bude zasaže-
na pozemková parcela města č. 734/14 
v k. ú. Běloves v délce cca 20 bm. Jedná se 
o přeložku komunikačního zařízení spo-
lečnosti Telefónica ČR, a. s., v souvislosti 
se stavbou okružní křižovatky ul. Polská 
a Kapitána Jaroše. 7-0-0
Dvůr Pražská – řád dvora 7-0-0

 RM souhlasila na základě žádosti spo-
lečenství vlastníků všech domů v této lo-
kalitě s umístěním řádu ve dvoře Pražská 
na náklady jednotlivých společenstev a se 
zaplacením částky 15.000 Kč včetně DPH 
za novou dřevěnou bránu.
Dětské hřiště v ulici V Zátiší 
v Třešinkách 7-0-0

 RM schválila nabídku fi rmy BplusP, 
s. r. o., Červený Kostelec za nabídkovou 
cenu 97.116 Kč včetně DPH a uzavření ob-
jednávky na dětské hřiště v ulici V Zátiší.
ZUŠ Náchod 7-0-0

 RM schválila ZUŠ Náchod doplňkovou 
činnost – pronájem prostor školy. Dodatek 
řeší možnost pronajímat divadelní scénu 
a počítačovou učebnu externím subjek-
tům. Počítačovou učebnu chce škola vyu-
žít i k pořádání vzdělávacích kurzů.

 RM vzala na vědomí stanovení výše 
úplaty v ZUŠ, Náchod, Tyršova 247 
pro školní rok 2012/2013. Podrobnosti 
na www.zusnachod.cz.
Vavřinecká pouť 2012 
– změna termínu ohňostroje 7-0-0

 RM souhlasila se žádostí organizátora 
a schválila změnu termínu pořádání pou-
ťového ohňostroje při Vavřinecké pouti 
na 12. 8. 2012 od 22.00 hodin v Bělovsi 
na pozemku za nákupní zónou.
Výsledky konkursních řízení na školy 
a školská zařízení města Náchoda

 RM jmenovala do funkce ředitelky MŠ 
Náchod, Alšova 952 Vladislavu Domáňo-
vou od 1. 8. 2012 na období šesti let do 31. 
7. 2018. 8-0-0

 RM jmenovala do funkce ředitelky MŠ 
Náchod, Komenského 301 Mgr. Alenu Du-
šánkovou od 1. 8. 2012 na období šesti let 
do 31. 7. 2018. 8-0-0

 RM jmenovala do funkce ředitelky MŠ 
Náchod, Myslbekova 4 Šárku Rojšlovou 
od 1. 8. 2012 na období šesti let do 31. 7. 
2018. 8-0-0

 RM jmenovala do funkce ředitelky MŠ 
Náchod, Vančurova 1345 Bc. Lenku Klem-
párovou od 1. 8. 2012 na období šesti let 
do 31. 7. 2018. 8-0-0

 RM jmenovala do funkce ředitelky MŠ 
Náchod, Vítkova 304 Mgr. Moniku Vaňáto-
vou od 1. 8. 2012 na období šesti let do 31. 
7. 2018. 7-0-1

 RM jmenovala do funkce ředitelky SVČ 
Déčko Náchod Ing. Ludmilu Pohankovou 
od 1. 8. 2012 na období šesti let do 31. 7. 
2018. 8-0-0

 RM jmenovala do funkce ředitele ZŠ, 
Náchod, Komenského 425 Mgr. Ladislava 
Dománě od 1. 8. 2012 na období šesti let 
do 31. 7. 2018. 8-0-0

 RM jmenovala do funkce ředitelky ZŠ, 
Náchod, Pavlišovská 55 Mgr. Zuzanu Hoff-
mannovou od 1. 8. 2012 na období šesti let 
do 31. 7. 2018. 8-0-0

 RM jmenovala do funkce ředitelky ZŠ, 
Náchod, Drtinovo náměstí 121 Mgr. Dag-
mar Švorcovou od 1. 8. 2012 na období šes-
ti let do 31. 7. 2018. 8-0-0

 V případě ZŠ Náchod, 1. Máje 365 (Bě-
loves) rada města zrušila výběrové řízení 
a vypsala nové výběrové řízení na ředite-
le/ku této školy. 7-0-1

 V případě ZŠ TGM, Náchod, Bartoňova 
1005 (TGM) rada města zrušila výběro-
vé řízení a vypsala nové výběrové řízení 
na ředitele/ku této školy. 7-1-0
Ochrana přeshraničních vod 7-0-0

 RM souhlasila s projektovým záměrem 
a přípravou projektové žádosti s pracov-
ním názvem „Ochrana přeshraničních 
vod“ tak, aby bylo možné ji předložit se 
žádostí o dotaci do výzvy OPPS ČR – PR 
2007–2013 pro rok 2012, tj. do 17. 9. 2012.
Záměrem města je, aby do žádosti o pod-
poru byly zahrnuty dvě akce zaměřené 
na ochranu vod, a to oprava obvodového 
kanálu skládky na p. č. 2282 v k. ú. Horní 
Radechová (Studýnka) a výstavba splaš-
kové kanalizace v příměstské části Lipí 
a Jizbice. Partnerské město Kudowa Zdrój 
bude v rámci projektu budovat odvodně-
ní skládky na jejich území v celkové hod-
notě cca 7 mil. Kč.
Stavební úpravy bytového domu 
čp. 269 Duhová 7-0-0

 RM souhlasila s realizací navržených 
stavebních úprav bytového domu čp. 269 
v Duhové ulici v Náchodě.
Výroční zprávy ZUŠ Náchod, Městské 
knihovny Náchod, Sportovních zařízení 
města Náchoda a Kina Vesmír 8-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy 
příspěvkových organizací ZUŠ Náchod 
– www.zusnachod.cz; Sportovní zařízení 
města Náchoda – www.sportnachod.cz; 
Kino Vesmír www.kinonachod.cz a obec-
ně prospěšné společnosti Městská knihov-
na Náchod, o. p. s. – www.mknachod.cz.

Výroční zpráva Lesů 
města Náchoda, spol. s r. o. 8-0-0

 RM v působnosti valné hromady schvá-
lila: Zprávu o činnosti společnosti za rok 
2011, Roční účetní závěrku za rok 2011 
bez výhrad, návrh společnosti na převe-
dení disponibilního zisku, zprávu dozor-
čí rady, zprávu o vztazích mezi ovládají-
cí a ovládanou osobou a o vztazích mezi 
ovládanou osobou a ostatními osobami 
ovládanými stejnou osobou dle obchod-
ního zákoníku a plán činnosti společnos-
ti na rok 2012.
Přemístění a restaurování kašny 
na Masarykově náměstí 7-0-0

 RM schválila zadání projektové doku-
mentace do stupně stavebního povole-
ní na přemístění a restaurování kašny 
na Masarykově náměstí fi rmě ATELIER 
TSUNAMI, s. r. o., Náchod za 54.000 Kč 
bez DPH.

TELEGRAFICKY:
 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 

o dílo na kompletní letní regeneraci fot-
balového trávníku na veřejném stadionu 
Hamra v Náchodě se společností Technic-
ké služby Náchod, s. r. o., za nabídkovou 
cenu 137.071,60 Kč včetně DPH. 7-0-0

Rada města 5. 6. 
Jednání rady města se zúčastnilo pět rad-
ních, později šest, tři byli omluveni.
Novela zákona 
o místních poplatcích 5-0-0

 RM uložila odboru správy majetku a fi -
nancování připravit novelu Obecně závaz-
né vyhlášky o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů (zjednodušeně 
„poplatek za svoz odpadu“) s tím, že výše 
poplatku bude stanovena na úrovni oče-
kávaných skutečných nákladů vynalože-
ných městem za rok 2013 na tuto činnost 
se započítáním hodnoty ročního nákupu 
nádob na separovaný odpad.
V platnost vstoupila novela zákona o míst-
ních poplatcích č. 565/1990 Sb., kterou se 
upravuje okruh poplatníků a maximál-
ní sazba poplatku za komunální odpad. 
Prostřednictvím výběru místního poplat-
ku za svoz komunálního odpadu zajišťu-
je město fi nanční prostředky na úhradu 
nemalých nákladů souvisejících s odpa-
dovým hospodářstvím. Aktuální základ-
ní sazba tohoto poplatku ve výši 500 Kč se 
nezměnila již od roku 2008 (v letech 2005-
2007 to bylo 480 Kč). 
Umístění rampy pro kočárky 
v ulici Českoskalické 5-0-0

 RM zamítla z technických důvodů ná-
vrh na vybudování rampy pro kočárky 
na schodiště, které vede u sídla hygienic-
ké stanice z ul. Českoskalická do ul. Čes-
kých Bratří. Sklon tohoto schodiště bohu-
žel výrazně překračuje sklonové poměry 
stanovené normou ČSN 734130.
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Žádost občanského sdružení 
Dokořán o fi nanční příspěvek 6-0-0

 RM souhlasila s poskytnutím fi nanční-
ho příspěvku ve výši 5.000 Kč pro občan-
ské sdružení Dokořán na výdaje na ozvu-
čení a osvětlení v průběhu pořádání 
dobročinné akce v parku Déčka 15. září. 
2012.
Vyhrazená parkovací místa 
pro držitele průkazu ZTP 6-0-0

 RM schválila pravidla pro vydání sou-
hlasu s vyhrazením parkovacího mís-
ta pro invalidní občany. Podrobné znění 
těchto pravidel najdete na www.mestona-
chod.cz v sekci „Doprava“. Jedním z před-
pokladů je trvalý pobyt žadatele, resp. dr-
žitele průkazu ZTP, v Náchodě. 
Nová konkursní řízení na ředitele 
škol a školských zařízení 6-0-0

 RM schválila znění inzerátu a jeho zve-
řejnění. Konkurzní řízení jsou vyhlášena 
na obsazení pracovních míst ředitelů/ře-
ditelek ZŠ TGM a ZŠ 1. Máje (Běloves). Po-
drobnosti najdete na www.mestonachod.
cz nebo v tisku.

Rada města 12. 6. 
Jednání rady města se zúčastnilo šest rad-
ních, později sedm, dva byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením Dohody se 
Střední odbornou školou sociální – Evan-
gelická akademie. Touto dohodou se měs-
to zavazuje uhradit faktury za vybudo-
vání počítačové sítě v prostorách budovy 
čp. 335 v Kladské ulici v Náchodě. Cena 
za zřízení počítačové sítě nepřesáhne 
výši nájemného pro rok 2012, tj. částku 
178.130 Kč. 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí Telefónica Czech Republic, a. s. Komu-
nikačním vedením jsou zasaženy pozem-
ky města č. 83/13 a 83/14 v Tepenské ulici 
v délce 50 m. 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností VČP Net, s. r. o. Vede-
ním plynovodního potrubí budou zasa-
ženy pozemky města č. 338/11, 344 a 366 
a č. 462/1 v ulici V Kalhotách v délce cca 
220 m. 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností ČEZ-Distribuce, a.s. 
Vedením nízkého napětí budou zasaženy 
pozemky města č. 1946/1, 1254/21, 1948, 
1316/5, 1316/8, 1952/3 a 1331 v ulicích 
Smolova, Sokolská a Horova v délce cca 
400 m. 7-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene se společností KA Contrac-
ting ČR s.r.o. Teplovodním potrubím bu-
dou zasaženy pozemky města č. 1919/9, 
1919/11, 2228, 2069 a st. p. č. 123 v ulici 
Radniční v délce cca 90 m. 7-0-0

 RM schválila zahájení jednání s vlastní-
ky pozemků pod místními komunikace-

mi za účelem jejich získání do vlastnictví 
města z důvodu jejich plánovaných oprav. 
Budou vypracovány jmenné seznamy 
vlastníků a podle příslušné oblasti, kde 
se komunikace nachází, budou vyvolána 
jednání k projednání možností převodu.  
 7-0-0

 RM souhlasila s ukončením nájemní 
smlouvy na nebytový prostor v prvním 
nadzemním podlaží objektu budovy čp. 
1828 v Kostelecké ulici v Náchodě ke dni 
31. 8. 2012. 7-0-0

 RM uložila odboru investic a rozvo-
je města předložit návrh na zabezpečení 
Myslbekova mostu, kde dochází k devas-
taci podloží břehu na levé straně mostu.  
 7-0-0

 RM uložila odboru investic a rozvoje 
města realizovat jeden světelný bod v uli-
ci Kotěrova. 7-0-0

 RM schválila zadání projektové doku-
mentace do stupně stavebního povolení 
na stavební úpravy a přístavbu části bu-
dovy radnice pro veřejné WC fi rmě ATE-
LIER TSUNAMI, s. r. o., Náchod. 7-0-0

 RM schválila opravu chodníku v ulicích 
Riegrova a Mlýnská podél stávajícího par-
koviště v poškozených částech. 7-0-0

 RM souhlasila s navrženým postupem 
a s rozpočtovým opatřením na zabezpeče-
ní fi nančních prostředků na opravu stře-
chy a střešního vikýře v budově SVČ Déč-
ko. 7-0-0
Oprava komunikace 
v ulici Vinohrady 7-0-0

 RM souhlasila s objednáním realiza-
ce opravy u Technických služeb Náchod, 
s. r. o., za max. 284.720 Kč bez DPH. V rám-
ci oprav bude vyčištěna krajnice a svah 
od zeminy a náletu, vyměněny tři slou-
py veřejného osvětlení za nové a osazeno 
nové zábradlí v délce 140 m.
Opravy místních komunikací 7-0-0

 RM schválila harmonogram oprav ko-
munikací v Náchodě nad rámec původně 
plánovaných oprav pro období 2012–2014.
Podrobnosti na www.mestonachod.cz
Záměr – parkoviště Sodovkárna 7-0-0

 RM souhlasila s rozšířeným záměrem 
a uložila odboru investic a rozvoje měs-
ta zahájit přípravy na realizaci této akce 
včetně jednání s vlastníky přilehlého po-
zemku. Tímto navrhovaným řešením do-
jde k výraznému rozšíření počtu parkova-
cích míst v této lokalitě, neboť se změní 
podélné parkování na příčné s přibližně 
dvojnásobným zvýšením počtu možných 
parkování. Součástí této akce bude i úpra-
va asfaltového povrchu stávajícího parko-
viště naproti fi nančnímu úřadu. 
Rekonstrukce veřejného osvětlení 
města Náchoda – VII. etapa 7-0-0

 RM schválila výsledek výběrového ří-
zení na veřejnou zakázku „Rekonstruk-
ce veřejného osvětlení města Náchoda 
– VII. etapa“ a schválila uzavření smlou-
vy o dílo s uchazečem na 1. místě – Tech-
nické služby Náchod, s. r. o., za nabídko-
vou cenu 724.138,60 Kč bez DPH.

„Veřejná prostranství Náchod 
– III. etapa – zeleň“ 7-0-0

 RM schválila uzavření dodatku 
ke smlouvě o dílo na rozšíření předmě-
tu smlouvy o vyprojektování přístupové 
cesty ze sídliště u nemocnice k plánova-
nému lesoparku v prostoru bývalé sklád-
ky za nabídkovou cenu 11.000 Kč bez DPH.
Projekt „Zvýšení kvality veřejných 
služeb v Náchodě“ 7-0-0

 RM souhlasila se zpracováním projek-
tu s pracovním názvem „Zvýšení kvali-
ty veřejných služeb v Náchodě“, aby bylo 
možné jej předložit do výzvy č. 89 vyhlá-
šené v rámci Operačního programu Lid-
ské zdroje a zaměstnanost a souhlasila 
s uzavřením mandátní smlouvy na zpra-
cování žádosti o podporu se společnos-
tí ARR – Agentura regionálního rozvoje, 
spol. s r. o., Liberec.
Přípravná třída – ZŠ a MŠ J. Zemana 
v Náchodě 7-0-0

 RM souhlasila s realizací přípravné tří-
dy ZŠ a MŠ Josefa Zemana v Komunitním 
centru v budově čp. 445 v Kladské ulici. 
Konkursní řízení na ředitele 
ZŠ 1. Máje a ZŠ TGM 7-0-0

 RM jmenovala členy konkursních ko-
misí v konkursních řízeních na pracov-
ní místa ředitele/ky Základní školy, Ná-
chod, 1. Máje 365 a Základní školy TGM, 
Náchod, Bartoňova 1005.
Grant MŠ – schválení zakoupení 
počítačové techniky 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
na dodání počítačové techniky s fi rmou 
Počítače Hronov – Jirmann Tomáš ve výši 
169.535 Kč v rámci globálního grantu 
v Operačním programu Vzdělávání pro  
konkurenceschopnost s názvem „Cítíme 
zodpovědnost za vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků námi zřizovaných MŠ“.
Dodávka a montáž nových sedaček pro 
kino Vesmír v Náchodě 7-0-0

 RM souhlasila s objednáním adminis-
trace veřejné zakázky „Dodávka a montáž 
nových sedaček pro kino Vesmír v Nácho-
dě“ u společnosti DABONA, s. r. o, Rychnov 
nad Kněžnou za 35.000 Kč bez DPH.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila úhradu dodávky potřebné-

ho materiálu k provedení opravy střechy 
hasičské zbrojnice na Babí členy SDH Ná-
chod-Babí. 7-0-0

 RM souhlasila s poskytnutím příspěv-
ku na oslavu 125. výročí založení SDH Ná-
chod-Babí ve výši 10.000 Kč. 7-0-0

 RM vzala na vědomí Zprávu o stavu po-
žární ochrany v Náchodě. 7-0-0

 RM schválila přihlášení kandidatu-
ry města Náchod do soutěže o Evropské 
město sportu roku 2013, kterou vyhlašuje 
ACES EUROPE (Asociace evropských měst 
sportu při Evropské unii) v Bruselu.  7-0-0
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     Kronika
V květnu 2012 se narodili:
 1. 5.  Daniel Aster
 2. 5.  Markéta Smeková
 3. 5.  Lubomír Zajíc
  Eva Jedličková
 6. 5.  Eliška Luštincová
 8. 5.  Josef Teichner
 9. 5.  Patricie Hajná
  Tomáš Skřivánek
 11. 5.  Irena Pospíšilová
 16. 5.  Damián Němec
 21. 5.  Petr Mach
 22. 5.  Matěj Lisý
 26. 5.  Stella Hvězdová
 28. 5.  Štěpán Balcar
 30. 5.  Adéla Seibertová
 31. 5.  Nikola Kurová
  Michael Patzelt

V květnu 2012 byli oddáni:
5. 5.    
Jindřich Srba, Náchod
Lucie Marunová, Náchod
11. 5.     
Ivan Prokop, Náchod
Alena Cinová, Náchod
12. 5.     
Jiří Novák, Hronov
Leona Runkasová, Červený Kostelec
Marek Vít, Hronov
Dita Klikarová, Hronov 
Miroslav Gregor, Česká Skalice
Veronika Marková, Hradec Králové
25. 5.     
Karel Fišer, Náchod
Zdenka Vrátná, Náchod

Po dvou letech měly opět možnost děti 
na Jizbici společně oslavit svůj den. Míst-
ní maminky a tatínkové ve spolupráci 
s SDH Jizbice a Občanskou radou pro ně 
2. 6. uspořádali na hřišti a jeho okolí od-
poledne nazvané „Cestou necestou z po-
hádky do pohádky“. Jak už titul napovídá, 
všechny přítomné děti z obce, i jejich ka-
marádi z okolí putovali pohádkovou ces-
tou, kde potkali např. čarodějky připra-
vující kouzelný lektvar, šašky žonglující 
s míčky, Bořka stavitele se svou pomoc-
nicí, vodní víly u rybníčka či princeznu 
s princem přebírající hrách a navlékající 
korálky, na samém závěru na ně pak če-
kal požárník Sam. Děti si s pohádkovými 
postavami zasoutěžily, potěšily se a byly 
obdarovány sladkou odměnou. Na hřišti 
se pak mohly svést na koních z Ranče Lipí 
a opéct si buřt. Za to, že vše zvládly, obdr-
žely drobné ceny pro vzpomínku na toto 
odpoledne. Pro všechny návštěvníky této 
akce byl k dispozici party stan s příjem-
ným posezením a občerstvením, které 
tentokrát zajistil pan Jiří Matějů. Všich-
ni zúčastnění mohli na závěr zhlédnout 
i akci místních hasičů, kteří předvedli si-
mulaci požárního útoku. Poděkování pa-
tří SDH Běloves, který zapůjčil hasičskou 

Z pohádky do pohádky na Jizbici
cisternu. Toto odpoledne by si děti neu-
žily bez fi nančních i věcných příspěvků 
sponzorů. Poděkování tedy patří Kultur-
ní a sportovní nadaci města Náchoda, 
dále pak místním Z. Nýčovi, J. Matějů, fi r-
mě Pšenička – Montáže a servis LPG, ale 
i P. Škodovi a L. Zelenému z fi rmy Skali-
čan a. s., cukrářce M. Štěpánové z Nácho-
da, pivovaru Primátor Náchod, a. s., fi rmě 
Aria a fi rmě Mesa Parts, s. r. o. Odpoledne 
se velmi vydařilo a všichni na Jizbici věří, 
že podobných akcí bude v obci přibývat.

 B. Majerová, kronikářka jizbice

Členové nově vzniklé ZKO Náchod 
– Sport byli přizváni na ukázku výcviku 
psů na akcích pořádaných pro děti. Před-
vedení našich psích kamarádů se týkalo 
poslušnosti, a bylo vidět, že poslouchat 
se musí na cvičišti i před diváky. Také 
se děti i dospělí mohli podívat na obra-
ny, tedy na kousání na ochranný rukáv, 
a i v tomto případě mohli vidět absolut-
ní poslušnost a ukázněnost psa. Na závěr 
pak mohli malí i velcí psí kamarády hla-
dit a dát jim pamlsek, který je základem 
při výcviku.

www.zkonachodsport.4fan.cz

Ukázky z výcviku psů 
na Bambiriádě a dětském 
dni na Babí a Pavlišově

V sobotu 9. června pořádala jazyko-
vá škola Magic English v Náchodě pro 
všechny děti, které mají rády angličtinu 
dobrodružnou výpravu s názvem Magic 
journey. Děti dostaly na startu vlaječky 
a v průběhu cesty směrem k zámku plni-
ly různé úkoly v anglickém jazyce. Čekalo 
na ně celkem pět stanovišť, kde poznáva-
ly a pojmenovávaly zvířata, oblékaly dle 
instrukcí rodilé mluvčí postavičku kocou-
ra Cookieho, lovily barevné rybičky, trefo-
valy se míčky do fi guríny medvídka a na-
kupovaly potraviny a hračky. Celkem se 
výpravy zúčastnilo 30 dětí se svými rodi-
či. I přes menší nepřízeň počasí si všich-
ni užili pěkné odpoledne a děti  dokáza-
ly, kolik se toho v uplynulém roce naučily.

Alena Slavíková

Dětský den s angličtinou

Tradiční svatovavřinecká pouť se v letošním roce bude konat
I1. – 12. 8. 2012 za nákupní zónou v Náchodě – Bělovsi (na místě, kde stává cirkus).
Pořadatelé jsou Jan Pazdera –  provozovatel zábavných atrakcí, Město Náchod 
 a David Novotný.
V sobotu 11. 8. 2012 bude zajištěn bohatý kulturní program.
V neděli 12. 8. 2012 od 22.00 hodin se bude konat ohňostroj. 

Po oba dny bude připraven stánkový prodej.
Pro více informací sledujte www.mestonachod.cz.

Svatovavřinecká pouť v Náchodě
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V pátek 8. 6. 2012 jsme se vydali smě-
rem „Ostrovy“ na velmi zajímavou akci. 
Tuto akci pořádali lidé z Klubu Vánek, kte-
rý patří pod Asociaci rodičů a přátel posti-
žených dětí v ČR o. s. V Klubu Vánek jsou 
rodiny s dětmi s postižením, které i přes 
své velké či malé problémy si udělají čas 
a nemyslí jen na sebe. Tak pro děti z růz-
ných základních a speciálních škol připra-
vili velkolepý program. Přišli jsme nejen 
my, ale i naši známí ze Stacionáře Cesta, 
což pro nás bylo velmi milé, jelikož je po-
třeba, abychom se na takovýchto akcích 
potkávali. 

 Nejprve jsme se všichni společně přiví-
tali u školy v Bražci, tam jsme dostali or-
ganizační pokyny a poté jsme již napro-
sto všichni, i třídní učitelky, plnili úkoly. 
Úkoly prověřovaly naše vědomosti, ale 
i fyzičku. Cíl cesty byly „Ostrovy“, kde byl 
pro nás připraven velmi nabitý program. 
Ukázky Canisterapie i vystoupení Dog 
Frisbee. Děti si mohly zaskákat na tram-
políně, zahrát různé hry, ale i zakousnout 
nějakou dobrotu. Na úplný závěr nás če-
kala tombola, kde naprosto každý obdržel 
dárek na památku.

 Chtěla bych touto cestou velmi podě-
kovat nejen všem, kteří se podíleli na tom-
to programu, ale také Lence Horákové, 
hlavní organizátorce a poté i těm, kteří 
se nám věnovali ve svém volném čase. Je 
velmi vzácné v dnešní době potkat lidi, 
kteří jsou příjemně naladěni a dělají něco 
pro druhé jen proto, že chtějí a ne za vi-
dinou výdělku. Věřím, že si toho cení ne-
jen učitelé, ale i děti.

Mgr. Petra Dočkalová – ZŠ Komenského

Velké poděkování
Klubu Vánek aneb 
akce plná spolupráce Chtěla bych touto cestou vyjádřit po-

děkování paní ředitelce Ivaně Votavové 
a všem pracovníkům městské knihovny. 
Již čtvrtým rokem chodím se svou tří-
dou každý měsíc do knihovny. Vždy se 
s paní ředitelkou dohodneme na progra-
mu a poté se už jen těšíme na den, kdy 
se uvidíme. Tato setkání jsou velmi pří-
nosná. Děti si zvykly na to, že každý mě-
síc stráví jedno dopoledne v knihovně, 
kde pracují pokaždé naprosto jinak. Ně-
kdy samostatně, někdy ve skupinkách. 
Nějaká setkání jsou ve znamení drama-
tiky, někdy jsou to prezentace, kde se do-
zvíme mnoho nových a zajímavých infor-
mací. V době, kdy se velmi řeší to, že děti 
nečtou, je podle mého názoru moc důleži-
té s dětmi do knihoven chodit a ne o tom 
jen mluvit.

Spolupráce 
s Městskou knihovnou v Náchodě

Velmi si této spolupráce vážím a vím, 
že si toho váží i rodiče dětí z mé třídy. 
Děkujeme za krásné programy a ochotu 
s námi spolupracovat.

 Mgr. Petra Dočkalová + žáci 4.C ZŠ 
Komenského a jejich rodiče

V mateřské škole, Havlíčkova 1848, 
jsme slavili Den dětí.

Starší děti připravily pro mladší děti 
dobrodružnou stezku „Putování za pokla-
dem“. Dopoledne nám počasí nepřálo, ale 
i přesto jsme si to užili. Splnili jsme všech 
10 úkolů, poznali les pod zámkem i zví-
řata v oboře. Společně jsme si zazpívali 
a proběhli se na lesním čerstvém vzdu-
chu. Na závěr nás čekalo hledání pokla-
du, který jsme objevili na školní zahra-
dě za naším záhonem, na kterém nám 
již kvete hrášek. Ve školce nás čekal slav-
nostní oběd, který nám připravily naše ši-
kovné kuchařky, a po zdravém jídle jsme 
si mohli pochutnat na zmrzlině. Celé od-

Den dětí v MŠ na Plhově
poledne jsme vzpomínali na plnění úkolů 
a putování po lese. Doma o tom povyprá-
víme svým rodičům a odneseme si malý 
dárek z našeho společného pokladu. Ško-
da, že svátek dětí je jenom jednou v roce, 
i když v naší školce je každý den takovým 
malým svátkem.                  M. Trejtnarová

V březnu letošního roku se jedno oddě-
lení školní družiny při ZŠ T. G. M. v Nácho-
dě přihlásilo do celostátní soutěže, kterou 
vyhlásila fi rma PRITT, výrobce lepidel.

Zadání úkolu znělo – vyrobte spor-
tovce o minimální výšce 150 cm ve tva-
ru lepidla Pritt. Čtvrté oddělení ŠD pod 
vedením paní vychovatelky Šimonové se 
dlouho nerozmýšlelo a pustilo se do prá-
ce. Rozhodnutí bylo jasné, postavou bude 
úspěšná tenistka Petra Kvitová. A protože 
v současné době paní vychovatelka s dět-
mi často pracuje s papírovými sáčky (oba-
ly) od čajů, tak i zde byla jasná volba, jak 
fi gurku obléci. Dva měsíce tedy děti pilně 
sbíraly, stříhaly a lepily tyto sáčky na kos-
tru postavy, kterou jim paní vychovatelka 
připravila. A snažení se vyplatilo.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 113 
škol z celé republiky a náchodská Petra 
Kvitová obdržela „Zvláštní cenu za origi-
nální oděv“. Gratulujeme!
 Simona Gajdošová

Úspěch ZŠ TGM v celostátní soutěži
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Prázdninová výročí
Dne 1. července 1952 zemřel bás-
ník Fráňa Šrámek, o pět let později, 
na začátku července 1957 začala prv-
ní Šrámkova Sobotka. Na 2. červenec 
připadá 25. výročí úmrtí prof. dr. Vác-
lava Černého, významného literární-
ho vědce a kritika, rodáka z Jizbice. 
V březnu 1995 byla v Náchodě konfe-
rence o jeho životě a díle. Na 11. čer-
venec připadá nedožitá sedmdesátka 
PhDr. Ladislava Hladkého, CSc., vý-
znamného regionálního historika, au-
tora mnoha odborných studií a publi-
kací. Již dvacet let uplyne 23. července 
od smrti profesora náchodského gym-
názia, historika a výtvarníka Milana 
Jareše. Dne 2. srpna by se dožil 75 let 
malíř Ivo Švorčík. Již deset let uply-
ne 24. srpna od úmrtí malíře a vtip-
ného vypravěče Vladimíra Komárka, 
s nímž jsme se setkali v Náchodě ně-
kolikrát, s jeho dílem se můžeme na-
štěstí setkávat i nadále. V náchodské 
nemocnici zemřel 29. srpna 1942, ně-
kolik dní po svých 75. narozeninách, 
básník a překladatel, řádový kněz 
P. Sigismund Bouška. Na týž den při-
padá 115. výročí narození náchodské-
ho knihovníka a kulturního pracovní-
ka PhDr. Václava Fryčka. V roce 1998 
o něm vydala zdejší knihovna publi-
kaci. Před 115 lety, 16. srpna, se v Ná-
chodě narodil Oldřich Čepelka, ře-
ditel hudební školy, dobrý hudebník 
a kapelník (v dubnu mu byl věnován 
literárně hudební večer). Na poslední 
den v srpnu připadá 110. výročí smrti 
učitele a sbormistra Antonína Pinka-
vy. Významně se podílel na založení 
a na prvních čtyřiceti letech činnosti 
pěveckého sboru Hron. K 60. naroze-
ninám byl v roce 1898 jako vůbec prv-
ní jmenován čestným členem Hronu. 
 Před devadesáti lety, 9. července 1922 
byl v Ratibořicích odhalen pomník Ba-
bičky, dílo sochaře Otto Gutfreunda. 
Účast na slavnosti byla tehdy veliká, 
zúčastnily se jí i náchodské spolky, 
ve velkém sboru župy zpíval i Hron. 
Jeho členy tehdy dopravilo do Rati-
bořic zdarma nákladní auto stavite-
le Hakaufa.
 Dne 13. července dovrší osmdesát-
ku ing. Jindřich Bradna, emeritní ře-
ditel náchodské obchodní akademie 
a předseda výboru Komorní hudby, 
organizující náchodský hudební život. 
Stejné výročí oslaví 5. srpna výtvar-
ník Jiří Zhibo. Na 8. srpen připadají 
devadesáté narozeniny spisovatelky 
Marie Kubátové, žijící ve Vrchlabí. 
Před deseti lety v září jsme s ní bese-
dovali i u nás. Všem přejeme hodně sil 
i zdraví do dalších let. 

(AF)

Dne 11. července 2012 by se dožil se-
dmdesáti let přední východočeský histo-
rik PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Do našeho 
kraje přišel v šedesátých letech minulého 
století. Stal se zde nejprve ředitelem mu-
zea v Dobrušce a později v Hronově, od-
kud pochází jeho manželka. V letech nor-
malizace však musel toto místo pro své 
postoje v letech 1968-1969 opustit a na-
šla se pro něj pouze manuální práce. Na-
štěstí zakrátko získal místo podnikového 
archiváře v národním podniku Tepna Ná-
chod, kde setrval až do roku 1992. Bylo 
to pro regionální historii štěstí v neštěs-
tí, protože se PhDr. Ladislav Hladký, CSc. 

Nedožité sedmdesátiny 
PhDr. Ladislava 
Hladkého, CSc.

V den státního svátku ČR 8. května 
2012 obdržel ředitel Regionálního mu-
zea v Náchodě PhDr. Václav Sádlo vy-
znamenání Zlaté lípy ministra obrany 
České republiky. Toto vyznamenání udě-
luje ministr pouze mimořádně, a to ob-
čanům České republiky a cizím státním 
příslušníkům, kteří se významně zaslou-
žili o ochranu lidských práv a svobod, ze-
jména lidského života, zdraví a majet-
ku, základních principů demokratického 
a právního státu nebo se jinak výjimečně 
zasloužili o rozvoj obrany a bezpečnosti 
České republiky, včetně vědecké a odbor-
né práce. Vyznamenání, které je udělo-
váno od roku 2008, vychází z návrhu vý-
tvarníka Františka Kupky, příslušníka čs. 
zahraničního odboje a má tvar čtyřcípé 
hvězdy, jejíž střed je tvořen čtyřmi vzá-
jemně propletenými kruhy červené barvy, 
uprostřed nichž je položen zlatavý lipový 
list. Při předání vyznamenání se součas-
ně předává listina o jeho udělení s uve-

Vysoké ocenění pro ředitele muzea
dením hodnosti, titulů, jména a příjme-
ní osoby, které se uděluje a pořadového 
čísla jeho udělení. Na listině ředitele Sád-
la je číslo 108.

Slavnostní akce se letos výjimečně 
a symbolicky konala v pražském pravo-
slavném kostele svatých Cyrila a Meto-
děje v Resslově ulici. Právě v tom koste-
le, v jehož kryptě se ukrývali parašutisté 
– příslušníci zahraničního odboje – kte-
ří před 70 lety provedli atentát na zastu-
pujícího říšského protektora R. Heydri-
cha a kde také 18. června 1942 zemřeli. 
Mezi letošními vyznamenanými byli na-
příklad sportovec Tomáš Dvořák, signa-
tářka a mluvčí Charty 77 Dana Němcová, 
historik soudobých dějin profesor Václav 
Prečan, vojenský historik podplukovník 
Eduard Stehlík a významný účastník pro-
tinacistického i protikomunistického od-
boje František Havlíček (in memoriam).

PhDr. Václav Sádlo (nar. 1949) vystudo-
val češtinu a historii na pedagogické fa-
kultě a později, již jako učitel na základní 
škole v Hořičkách, si doplnil vzdělání stu-
diem oboru archivnictví – historie na fi -
lozofi cké fakultě. Po sedmiletém působe-
ní v roli učitele odešel do Okresního (dnes 
Regionálního) muzea v Náchodě, s nímž 
spojil svůj další život. Později se stal jeho 
ředitelem a v této funkci se podílí na edič-
ní činnosti muzea. Především je však au-
torem řady článků, studií a knih téma-
ticky se týkajících období protektorátu. 
Připomeňme například tituly Odboj ob-
čanů okresu Náchod v zahraničních po-
zemních jednotkách 1936–1945 (2000), 
Běloveská tragédie (2006, 2009) a Aby se 
nezapomnělo… Příběhy obětí nacistické 
perzekuce z Náchodska, Hronovska, Čes-
koskalicka a Policka (2010). Na vyzname-
nání ho navrhl Vojenský historický ústav 
a získal ho za zásluhy o budování demo-
kratického a právního státu. Gratulujeme!

(lb)

posléze vypracoval na předního znal-
ce historie továrního textilu v severový-
chodních Čechách a rozšířil si tak svůj 
badatelský zájem o další prioritu, kterou 
bylo do té doby národní obrození. Fundo-
vaně se však uměl vyjadřovat i k dalším 
dějinným obdobím. V osobním životě las-
kavý a mírný byl ve vědeckém světě ne-
smiřitelným odpůrcem svých kolegů, po-
kud odvedli ledabylou práci. Poslední část 
své profesní kariéry spojil s Regionálním 
muzeem v Náchodě, kde až do svého od-
chodu do důchodu působil jako zástupce 
ředitele. Jeho náhlý odchod ze života 25. 
února 2011 dodnes pro regionální historii 
představuje nenahraditelnou ztrátu. Ko-
legové připravují k jeho nedožitým sedm-
desátým narozeninám sedmé číslo muzej-
ního vlastivědného sborníku Náchodsko 
od minulosti k dnešku, které by mělo vy-
jít do konce tohoto roku.         (vs)
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Z historie náchodských rodů
7. Rod obchodníka Leo Strasse

Pro sedmou část seriálu jsem vybrala několik členů rodiny, je-
jíž osudy byly silně ovlivněny dramatickými zvraty 20. století. 
Možná nejsou tak neznámé (také díky spisovateli Josefu Škvo-
reckému), přesto jsem přesvědčena, že v následujícím textu na-
jdou čtenáři řadu nových informací.

Leo Strass (1871–1945) se narodil jako šestý ze čtrnácti dětí 
Karla a Karoliny Strassových v Chrudimi. Ti sem přišli z Kopi-
dlna, kde se Karel Strass zabýval obchodem s koňmi, a založi-
li v novém působišti obchod s kořalkou. Leo si zřídil v domě ro-
dičů galanterní obchod, v němž mu jako příručí pomáhal bratr 
Emil, který od něj obchod později odkoupil. Také ještě v Chrudi-
mi se Leo oženil se Zdeňkou Hermanovou a narodily se jim zde 
tři děti – Valerie (1901), Karel (1902) a Pavel (1904). V roce 1905 
celá rodina přesídlila do Náchoda, kde Leo převzal prosperující 
obchod s textilem, který zde založil koncem 19. století jeho star-
ší bratr Hugo. Obchod se nacházel na Kamenici v domě čp. 142, 
který patřil Bartoňům. Ostatně dodnes tu malý textilní obchod 
existuje a dodnes se mu říká „U Štrasů“. Také Leo prokázal zna-
menitého obchodního ducha. Jeho fi rma v městě textilu měla 
dobré zázemí, které uměl plně využít. Postupně obchod zvětšo-
val a o jeho provoz se pečlivě se svou manželkou staral. Pozdě-
ji přibral Leo Strass za společníky oba syny a fi rma pod názvem 
„Leo Strass a spol.“, který mimochodem ve výrazném provede-
ní vydržel nad vchodem do obchodu do roku 1939, pokračovala 
v úspěšném rozvoji. K němu nepochybně přispěl moderní zásil-
kový obchod a fi rma teď již známá po celé republice si získala 
označení „vzorkovnice textilního zboží, prádelník a šatník re-
publiky“. Rovněž na velké výstavě Náchod 38 se Strass prezen-
toval vlastním pavilonem. Pro rodinný život nechal postavit po-
hodlnou vilu na Mánesově nábřeží, kterou dnes využívá Policie 
ČR. V době sílícího nacistického nebezpečí však začal pomýšlet 
na bezpečnější místo a rozhodl se postavit letní vilu v kraji, od-
kud pocházel. Vilu v lokalitě Horní Bradlo-Vršov nedaleko Seč-
ské přehrady projektoval v roce 1938 architekt Karel Kačírek, 
jehož sestra Marie byla manželkou syna Karla. Vila vykazují-
cí vliv lidové architektury je zajímavou stavbou, stále ceněnou 
a byla odborníky zařazena do projektu Slavné vily. Sem tedy ro-
dina jezdila alespoň na letní a rekreační pobyty, když po vyhlá-
šení protektorátu ztratilo přesídlení do vnitrozemí smysl. Ač-
koli Strassovi patřili mezi tzv. české Židy, druhá světová války 
zasáhla jejich životy tragicky. Velkoobchod byl násilně arizo-
ván, syn Pavel zahynul již v roce 1941 v Mauthausenu, oba rodiče 
byli 17. 12. 1942 odvezeni transportem do ghetta Terezín, odsud 
do koncentračního tábora Osvětim. Ani jeden z nich se po vál-

ce nevrátil. Leo Strassovi přitížilo také to, že i v Terezíně se sna-
žil využívat svůj nevšední zájem o výtvarné umění ve prospěch 
osazenstva. (Před válkou vytvořil největší sbírku obrazů v Ná-
chodě a zasloužil se o zřízení Městské obrazárny.)

Dcera Valerie Strassová, provdaná Bayerlová (1901–1963) 
studovala na náchodském gymnáziu, byla jazykově a hudebně 
nadaná, působila ve spolku Komorní hudba. V roce 1923 se pro-
vdala za syna bývalého náchodského okresního hejtmana Bo-
humila Bayerleho, který byl v té době již přeložen do Tábora, 
a díky tzv. smíšenému manželství válku přežila, i když konec 
války strávila také v Terezíně. Z manželství se narodily dvě děti 
– syn Pavel (1925) a dcera Věra (1931). Valerie za svobodna vypo-
máhala v rodinné fi rmě, jako vdaná pak vykonávala v lékárně 
svého manžela administrativní práce. Za války výrazně pomá-
hala uvězněným náchodským Židům zasíláním potravinových 
balíčků.

Její manžel PhMr. a RNDr. Václav Bayerle (1900–1955) byl vy-
nikajícím matematikem a chemikem. V Náchodě vlastnil lékár-
nu „U černého koníčka“ v přízemí domu bývalé živnostenské 
záložny. V prvním patře rodina bydlela, než se začátkem vál-
ky přestěhovala do rodinné Strassovy vily. I on byl v roce 1944 
poslán do internačního tábora. Po válce se vrátil do své lékárny 
na dobu, než mu byla znárodněna. Málo je známo o jeho spolu-
práci s profesorem Jaroslavem Heyrovským na výzkumu v obo-
ru polarografi e, za který akademik Heyrovský získal v roce 1959 
Nobelovu cenu za chemii.

Také PhMr. Pavel Bayerle (1925–1971), na přání rodičů vystu-
dovaný lékárník a vrozeným mimořádným talentem vynikající 
muzikant a jazzman, prošel jako tzv. „Halbjude“ internačním tá-
borem, z nějž se vrátil ještě před koncem války. Hrál na klavír, 
akordeon a především skvěle na trubku, skládal (např. kdysi vel-
mi populární píseň O nás dvou). Ačkoli neměl zvláštní hudební 
vzdělání, byl v Náchodě bezesporu nejlepším hudebníkem zná-
mého swingového orchestru Miloslava Zachovala, později půso-
bil v několika pražských orchestrech. V roce 1961 se stal dirigen-
tem Tanečního a jazzového orchestru Armádního uměleckého 
souboru a na dirigentském stupínku také jeho život náhle skon-
čil. Jeho výjimečná osobnost ožívá v četných vzpomínkách ka-
marádů a kolegů. Škoda, že mu nelze na tomto místě věnovat 
větší prostor. Odkazuji alespoň na knihu Swing na malém městě.

Jeho sestra Věra Bayerlová, provdaná Tomanová (*1931) pe-
čuje o rodinný archiv a poskytla mi laskavě zajímavé informace 
a fotografi e z rodinných alb.    Mgr. Lydia 
Baštecká

Leo Strass Pavel Bayerle Václav Bayerle Valerie Strassová
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Dovolujeme si Vás informovat, že Měs-
to Náchod již nezasílá poštovní poukáz-
ky pro platbu místního poplatku ze psů.

Místní poplatek lze hradit na účet Města 
Náchoda následujícím způsobem:
– převodem na účet číslo: 19-222551/0100
(variabilní symbol je desetimístný 
– 134100 + číslo evidenční známky psa)
– hotově v pokladně MěÚ Náchod 
– budova radnice – Masarykovo náměs-
tí 40

Místní poplatek ze psů – 30. červen 2012
Čipování psů:
Připomínáme všem držitelům psů povin-
nost označit svého psa čipem na základě 
Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 ze 
dne 12. 12. 2011 a to do 31. července 2012.
Všem držitelům, kteří již svého pejska ne-
chali očipovat a nahlásili čip do evidence 
MěÚ, děkujeme.
Přihlášení psa do evidence MěÚ:
Vyzýváme všechny držitele psů, kteří mají 
trvalý pobyt na území města Náchod a je-
jich pes je starší tří měsíců, aby svého psa 
přihlásili do evidence MěÚ Náchod.

Město Náchod zakoupilo v rámci pro-
jektu „Třídění komunálních odpadů a bio-
odpadů v evropském městě Kudowa Zdrój 
– Náchod, II. etapa“ kompostéry o objemu 
700 l určené ke kompostování komunální-
ho biologického odpadu. 

Město Náchod nabízí občanům města 
bezplatné zapůjčení těchto kompostérů 
při splnění následujících podmínek:

1) zájemce předloží písemnou žádost 
na adresu Odboru životního prostředí 
MěÚ Náchod, Masarykovo náměstí 40, 
547 61 Náchod, ve které uvede:
– kontaktní údaje (adresu, telefon, příp. 
e-mail)
– jména a adresy min. čtyř osob, které bu-
dou kompostér využívat (osoby ve společ-
né domácnosti, obyvatelé sousedních ne-
movitostí apod.), 
– písemné žádosti budou akceptovány 
od pondělí 2. 7. 2012

2) zájemce absolvuje seminář o délce 
cca 1–2 hodin týkající se kompostová-
ní bioodpadu v termínech stanovených 
Městem Náchod 

Město Náchod nabízí občanům kompostéry

3) zájemce uzavře s Městem Náchod 
příslušnou smlouvu o výpůjčce kom-
postéru

Kompostéry jsou určeny prioritně pro 
občany příměstských částí Babí, Dobro-
šov, Jizbice, Lipí, Malé Poříčí a Pavlišov, 
kde nejsou rozmístěny popelnice a kon-
tejnery na bioodpad. Kompostéry budou 
po splnění výše uvedených podmínek pře-
dány do výpůjčky zájemcům v pořadí dle 
došlých písemných žádostí, a to do vyčer-
pání zásob.

Na uzavření smlouvy o výpůjčce kom-
postéru není právní nárok. 

Projekt „Třídění komunálních odpadů 
a bioodpadů v evropském městě Kudo-
wa Zdrój – Náchod, II. etapa“, č. projektu 
PL.3.22/1.2.00/11.02545 je realizován díky 
podpoře Evropské unie – Evropského fon-
du pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Operačního programu přeshraniční spo-
lupráce Česká republika – Polská republi-
ka 2007–2013.

Ing. Tomáš Šubert, místostarosta města

Město Náchod realizuje ve spolupráci 
s partnerským městem Kudowou Zdrój 
projekt s názvem „Třídění komunálních 
odpadů a bioodpadů v evropském městě 
Kudowa Zdrój – Náchod, II. etapa“, č. pro-
jektu PL.3.22/1.2.00/11.02545.

Projekt je zaměřen na modernizaci sys-
témů třídění komunálních odpadů a mo-
dernizaci péče o životní prostředí v obou 
městech, ale také na další propagaci tří-
dění odpadů, zejména bioodpadů. Velmi 
důležitou součástí projektu je spoluprá-
ce v oblasti vzdělávání zaměřeného na 
ochranu životního prostředí a krajiny. 

„Třídění komunálních odpadů a bioodpadů
v evropském městě Kudowa Zdrój – Náchod, II. etapa“

V obou městech probíhá ekologická vý-
uka dětí a žáků základních a mateřských 
škol, proběhly soutěž ve sběru tříděného 
papíru a výtvarná soutěž pro děti z ma-
teřských a základních škol. V letních mě-
sících je pro občany připravována mož-
nost na bezplatné získání kompostérů do 
výpůjčky (viz. samostatný článek).

Projekt je realizován díky podpoře Ev-
ropské unie – Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj prostřednictvím Operač-
ního programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polská republika 2007
–2013.

V současnosti probíhá poslední z čás-
tí elektronizace veřejné správy – dodávka 
integrace informačního systému MěÚ Ná-
chod realizované v rámci projektu „Zavá-
dění eGovernmentu v ORP Náchod“, reg. 
číslo CZ.1.06/2.1.0/06.06799. Integrace 
systému řeší problematiku tzv. kultivace 
vnitřních systémů chodu úřadu (v oblas-
ti evidence agend a aplikací, elektronic-
kých formulářů, elektronické pošty atd.).

Již dříve bylo v rámci realizace projektu 
vybudováno technologické centrum (úlo-
žiště výstupů dat ze systému elektronic-
ké spisové služby) a byla pořízena elek-
tronická spisová služba (systém pro práci 
s listinnými i elektronickými dokumenty) 
pro potřeby obce s rozšířenou působností 
Náchod (ORP Náchod), organizace zřizova-
né ORP Náchod, obce ve správním obvodu 
ORP Náchod a jejich organizace.

Projekt je spolufi nancován z Evropské unie 
– Evropského fondu pro regionální rozvoj 
v rámci Integrovaného operačního programu.

Elektronizace 
veřejné správy

Rada města Náchoda vyzývá sportovní 
oddíly/kluby ve městě Náchod, aby před-
ložily projekty pro rozdělení fi nančních 
prostředků z výnosu ze sázkových her.
Prioritní okruhy:

  údržba majetku, investice 
 a provoz sportovišť 

 celoroční činnost dětí a mládeže
Vyplněný dotazník zašlete na adresu: 
Město Náchod, Roman Toušek, odbor-
ný pracovník pro kulturu a sport, Ma-
sarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod.
Termín uzávěrky pro předložení projek-
tů – do 15. srpna 2012.

Více informací a dotazník na www.
mestonachod.cz, případně kontaktujte R. 
Touška tel. 491 405 287, mob. 736 613 415, 
r.tousek@mestonachod.cz.

Výzva pro sportovní oddíly

Novou aplikací základních registrů 
bude od července 2012 nový centrální re-
gistr vozidel (CRV), který bude sloužit jako 
centralizovaný informační systém veřej-
né správy. S tím souvisí přechod stávají-
cího registru, jehož provoz byl zastaven 
v pátek 29. 6. 2012 v 15 hodin. Minister-
stvo dopravy ČR plánuje omezit dobu nut-
né odstávky systému na minimum, přes-
to však bude nutné z důvodu přechodu 
na nový centrální registr značně ome-
zit provoz oddělení registru vozidel MěÚ 
v Náchodě. 

Omezení se dotkne 2.–4. 7. S ohledem 
na státní svátky ve dnech 5. a 6. 7. budou 
přepážky veřejnosti opět plně k dispozi-
ci až v pondělí 9. 7.

Centrální registr vozidel
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Známe 
pedagogy roku 2012

Ve středu 13. června 2012 proběhlo v obřadní síni Městského 
úřadu v Náchodě slavnostní ocenění několika pedagogů za jejich 
práci. Byl jim udělen titul „Náchodský pedagog roku 2012“. Toto 
ocenění je udělováno od roku 1998 a připomíná veřejnosti zá-
služnou práci pracovníků ve školství a těch, kteří pracují s dětmi.

Slavnostní odpoledne zahájil starosta města Jan Birke, kte-
rý společně s místostarostkou Mgr. Drahomírou Benešovou 
a vedoucím odboru sociálních věcí a školství Bc. Pavlem Schu-
mou předal jednotlivá ocenění. Předávání titulů se zúčastnil 
i Mgr. Jan Dvořák z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
a zástupci jednotlivých školských zařízení, SVČ Déčko a Loutko-
vé scény. Slavnostní zahájení zpříjemnilo vystoupení pěveckého 
souboru ZŠ TGM pod vedením Kláry Bydžovské.

Titul Náchodský pedagog 2012 obdrželi:
Mgr. František Majer, učitel ZŠ Komenského, který vede děti 

ke sportu a kolektivnímu jednání. Jeho náplní práce je výuka tě-
lesné a sportovní výchovy, stará se o školní pozemek, řadu let je 
garantem prevence proti negativním jevům v dětských domo-
vech. Snaží se dětem předat myšlenku, že umění prohrát a pře-
sto se nevzdávat patří k životu.

Daniela Janáčková, vychovatelka školní družiny při ZŠ TGM 
Náchod, která za „svými“ dětmi dojíždí z Nového Města nad 
Metují. Paní Janáčková má na starosti především děti z prv-
ních a druhých tříd a snaží se je od začátku vést ke kamarád-
ství a bezkonfl iktnosti. V zájmové činnosti učí děti práci s po-
čítačem, která je velice oblíbená. Mimo svou práci je členkou 
krajské organizace Pionýr. 

Mgr. Alexandra Felková, učitelka ZŠ Náchod – Plhov, je jed-
nou z mála, která nepůsobí ve škole od jejího otevření v roce 
1983. Její aprobací je český jazyk a výtvarná výchova, ale vyu-
čovala také anglický jazyk a je instruktorkou lyžařských kurzů. 
Vždy učila děti nadhledu a vstřícnosti. Tento školní rok je pro 

paní učitelku Felkovou rokem posledním a již se těší, že bude mít 
dostatek volného času na svá vnoučata a své záliby.

Alena Kosinková, učitelka MŠ Vančurova, která se zasloužila 
o zaměření školky na ekologii a učení dětí pozitivnímu vztahu 
k přírodě. Díky ní se škola zapojila do celostátního ekologické-
ho programu „MRKVIČKA“, a také přispěla k úspěšnému žádání 
o dotace a granty pro MŠ.

Bohumila Čonková, učitelka ZUŠ Náchod vyučuje sólový zpěv. 
Díky jejímu odhodlání, obětavosti a píli dosahují její žáci cen-
ných úspěchů na okresní, krajské i celostátní úrovni. Je zaklada-
telkou pěveckých sborů na ZUŠ a vede děti k píli a mimořádným 
výkonům, které jsou potěchou nejen pro školu, ale především 
pro rodiče a širokou veřejnost.

Bc. Tereza Išová, pedagog volného času SVC Déčko, je vedou-
cím výtvarného oddělení a osobně vede výtvarné kurzy. K „vý-
tvarničení“ si přidala ještě výuku břišních tanců, které jsou jejím 
velkým koníčkem, a pravidelně pořádá zábavné programy pro 
mateřské školy a pomáhá při pořádání ostatních velkých akcí.

Ocenění za aktivní práci s dětmi obdržel:
Jaroslav Šotola z Loutkové scény Dětem pro radost, který je 

nepostradatelným členem souboru od roku 1968. Zajišťuje tech-
nické zázemí divadla, podílí se na jednotlivých inscenacích jako 
mluvčí a loutkoherec, z vlastní iniciativy restauroval na čtyři-
cet historických marionetových loutek, které obdržel darem 
od místních zaniklých loutkových divadel.

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Náchodě ve spolu-
práci s Městským úřadem v Náchodě oceňoval v úterý 12. červ-
na 2012 v náchodské obřadní síni bezpříspěvkové dárce krve. 
K předání bronzové medaile bylo pozváno dvaadvacet dárců, 
k předání stříbrné medaile jedenáct dárců, pro zlatou si přišlo 
šest dárců. Z rukou místostarostky města Náchoda Mgr. Draho-
míry Benešové a Ing. Jaroslavy Vlčkové, členky oblastní výkon-
né rady, převzalo deset osob Zlatý kříž III. třídy za 80 bezpří-
spěvkových odběrů. Za dvojnásobný počet, tj. 160 odběrů byl 
udělen kříž I. třídy. 

Kříž I. třídy převzal pan Jiří Brát z Náchoda.
Kříž III. třídy převzali: Radomíra Máslová z Náchoda, Helena 

Pecoldová z Náchoda, Věra Valášková z Dolní Radechové, Jana 
Wernerová z Náchoda, Josef Efenberk z Náchoda, Dominik Grim 
z Náchoda, David Hejzlar z Náchoda, Ing. Břetislav Jirman z Ná-
choda, Bohuslav Kořínek z Náchoda a Pavel Matějus z Náchoda.

Zlaté medaile obdrželi: Markéta Hodovalová z Náchoda, Ma-
rek Jirka z Horní Radechové, Miroslav Nývlt z Náchoda, Ing. Mi-
chal Polák z Náchoda, Jaroslav Řehůřek z Náchoda a Libor Va-
něk z Náchoda. 

Stříbrné medaile převzali: Zdena Čermáková z Náchoda, Lada 
Hejzlarová z Náchoda, Miroslav Kožešník z České Čermné, La-
dislav Máslo z Horní Radechové, Jaroslav Žďárský z Náchoda, 
Ing. Martin Adámek z Náchoda, Ivan Chocholouš z Náchoda, Ro-
man Saidl z Náchoda, Aleš Jakl z Kramolny, Lenka Palečková 
z Náchoda a Michal Zvěřina z Náchoda.

Náchodští dárci 
krve obdrželi ocenění

Broznové medaile obdrželi: Zdenka Andrejsová z Babí, Marti-
na Cvrčková z Náchoda, Michaela Hornychová z Dolní Radecho-
vé, Jitka Malá z Náchoda, Izabela Strašilová z Náchoda, Markéta 
Škaldová ze Třtice, Lukáš Berger z Náchoda, Josef Borbély z Ná-
choda, Jan Bubeníček z Náchoda, Jiří Čermák z Náchoda, Roman 
Florian z Náchoda, Aleš Chvátal z Náchoda, Jan Klepáček z Ná-
choda, Aleš Kocián z Náchoda, Michal Kosinka z Vysokova, Ra-
dim Petrů z Náchoda, Michal Skalický z Náchoda, Mgr. Jaroslav 
Štěpán z Kramolny, Petr Truněček z Náchoda, Ivan Vintera z Ná-
choda, Jitka Bucharová z Vysokova a Dušan Kvirenc z Náchoda. 

Alespoň na chvíli vyšli z anonymity lidé, kterým nezáleží jen 
na sobě, ale kteří dávají to, co mají nejcennější – vlastní krev. Je-
jich krev znamená naději na záchranu mnoha nemocných, lidí 
po úrazech, dopravních nehodách, po náročných operacích, ma-
minek po porodu. Patří jim obrovský dík a přání pevného zdra-
ví, síly i zaslouženého osobního štěstí. 

Věříme, že nově ocenění dárci krve budou příkladem pro 
všechny zdravé spoluobčany k darování této vzácné tekutiny.

OS ČČK v Náchodě 
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Klub �eských turist� po�ádá pro širokou ve�ejnost                            
v sobotu dne 25. srpna 2012 

p�ší pochod a cyklojízdu 
TOULKY  NÁCHODSKEM 

P�ší trasy:  9, 12, 19, 23, 25 km 
Cyklotrasy:  22, 32, 42 km 

Start: ubytovna K�T Náchod, Kladská 310, Náchod  od 7.00 do 10.00 hodin 
         - 10 min. od nádraží v Náchod� sm�rem na Hronov, cyklotrasa �.4095 

Cíl: ubytovna K�T Náchod do 16.00 hodin 
       - každý ú�astník obdrží ú�astnický list a ob�erstvení 
        
Startovné: 25,-K�   

Ubytování: pro p�ihlášené p�edem v ubytovn� K�T Náchod 
                   tel. 776 111 533, e-mail: yedi-leni@seznam.cz   

Doporu�ená mapa: Babi��ino údolí – Kladské pomezí 1: 25 000  
                                 
Zajímavosti na p�ších trasách: p�chotní srub Voda, prameník IDA, p�chotní  
srub B�ezinka,  pevnost Dobrošov, rozhledna nad Sendraží, Pekelské údolí,  
restaurace v Pekle, Jiráskova chata s rozhlednou na Dobrošov�
Zajímavosti na cyklotrasách: zvonice ve Rtyni v Podkrk., památník na r.1942 
v Bohdašín�,  K�ižová cesta ve Stárkov�, Skalákova studánka v Maternici, 
rybníky Špinka s Brodský, z�ídelko sv.Marie u Brozowie,  Pekelské údolí  se 
stylovou restaurací v Pekle   
                                                 
Informace:  Erika Kabrhelová, tel. 607 177 621, e-mail: 
E.Kabrhelova@seznam.cz ,   www.volny.cz/kctnachod  

S pozdravem  „Zdrávi došli“ 

 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,  729.000 Kč
– dr. byt 1+1 v Jaroměři (50 m2) nová výstavba, zděný, 3. p., výtah, podkroví    770.000 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  1,120.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (60 m2) nová fasáda, zatepleno, lodžie, n. okna      1,100.000 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  1,095.000 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       890.000 Kč
– byt 2+1 v OV (68 m2), Jar.-Josefov (U Letiště), 2. p., panel, umakart, lodžie        499.000 Kč
– byt 2+1 v OV (69 m2), Hradec Králové, po rekonstrukci, lodžie, 3. p. z 3    2,249.000 Kč
– byt 3+1 v OV Jaroměř-Josefov u letiště (74 m2) slunný, lodžie, klidné    675.000 Kč
– byt 3+1 v OV Dobruška (80 m2) zděný, pl. okna, klidné místo, u centra   990.000 Kč
– rodinný dům Jaroměř 7+1+prodejna, 428 m2, lukrat. místo „Na Ptákách“   3,400.000 Kč 
– rodinný dům Jaroměř centrum – obchodní zóna, k bydlení i podnikání   3,295.000 Kč 
– rodinný dům Jaroměř 4+1, 141 m2, z r. 2001, v centru, klidné krásné místo  2,590.000 Kč 
– RD – prodejna a 3+1 v Jaroměři nám. (230 m2),centrum – obchodní zóna,  3,750.000 Kč 
– ½ rod. dvojdomku Jaroměř 4+1, 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 Vlkov u Jaroměře 4+1, 846 m2, kompl. rekonstrukce, bazén  2,000.000 Kč
– RD luxusní novostavba Rasošky u Jaroměře 5+1, 1647 m2, bazén, garáž   3,350.000 Kč
– RD 4+kk a 3+kk Jasenná, 3000 m2, zděná stodola, část. rekonstrukce     2,100.000 Kč
– rodinný dům-novostavba 3+1 v Zaloňově u JA, 1784 m2, krásné místo!  2,200.000 Kč
– RD-restaurace v Litíči (Nová Amerika), 2854 m2, podnikání s bydlením, golf   700.000 Kč
– rod. dům – novostavba 4+kk České Meziříčí, 885 m2, výb. lok.  1,890.000 Kč bez DPH a prov.
– rodinný dům-novostavba 6+kk České Meziříčí, 704 m2, před kolaudací   1,400.000 Kč
– rod. dům – novost. 4+kk Opočno, 512 m2, Ořechovka, gar., zár. 2,320.000 Kč bez DPH a prov.
– rodinný dům – novostavba 5+kk Mezilesí u N. Města, 1039 m2, na klíč,     2,730.000 Kč
– RD – novostavba 4+kk Slavětín n. M., 860 m2, zděné, krásné místo, HK 18km  2,690.000 Kč
– rodinný dům Červený Kostelec, 848 m2, velká zděná stodola, dobré místo  1,299.000 Kč
– rodinný dům Litoboř 6+1, 1402 m2, po rekonstrukci, 3x koupelna     3,120.000 Kč
– podnikatel. objekt – výrobna, kanceláře, byt v Novém Městě n. M., 977 m2  2,850.000 Kč
– rodinný dům – chalupa Nové Město n. M., 1128 m2, výborné místo pod nám.   800.000 Kč
– rodinný dům Nové Město n. M., 2950 m2, ke komplet. rekonstrukci   1,320.000 Kč
– rodinný dům Slavoňov u N. Města n. M., 5+1, 2268 m2, též jako chalupa  1,290.000 Kč 
– rodinný dům Horní Radechová 7+1, 568 m2, po rek., bydlení/podnikání  1,790.000 Kč
– st. pozemky 1414 m2 a 1359 m2 Kramolna-Lhotky, el., plyn, voda na hranici   530 Kč/m2 
– st. pozemek 1056 m2 Nové Město n. M.-Vrchoviny, inž. sítě, okraj obce  950 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

– st. pozemek 1627 m2 Mostek-Horní Debrné, inž. sítě, klidné krásné místo  360 Kč/m2

POZOR
Oznamujeme otevření

Nové prodejny v Náchodě
Domácí Potřeby Elektro
Plhovské náměstí (Čínská restaurace)

Pod Kapličkou 1188 Náchod

Vše do kuchyně – sporáky, chladničky, pračky
Sáčky do vysavače, těsnění, černobílé kopírování A4

Otevřeno od 4. 6. 2012
Těšíme se na Vás

otevřeno: Po–Pá 8.00–16.30 hod.
 finanční odměna 

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

na místě odtahu u zákazníka
 autovrak zdarma odvezeme 

z celé oblasti východočeského kraje

tel: 494 370 818  www.skritecky.cz  mob: 739 411 085
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K datu 3. května 2012 bylo u Ministerstva vnitra ČR zaregis-
trováno občanské sdružení Místní akční skupina Stolové hory, 
o. s. (dále jen MAS Stolové hory).

Sdružení vyvíjí svoji činnost na území obcí Bezděkov nad Metu-
jí, Bukovice, Česká Metuje, Machov, Police nad Metují, Suchý Důl, 
Velké Petroviče, Žďár nad Metují, Hronov, Žďárky, Stárkov, Vysoká 
Srbská, Velké Poříčí, Náchod, včetně území místních částí.

Hlavním cílem tohoto občanského sdružení je všestranná pod-
pora aktivit vedoucích k rozvoji regionu Náchodska, v hranicích 
mikroregionu Policko, Hronovsko, Náchodsko, a to činnostmi 
uskutečňovanými ve prospěch obcí, drobných a středních pod-
niků, neziskových organizací, obyvatel, návštěvníků a dalších 
subjektů, které působí v regionu.

Cíli sdružení jsou zvýšení ekonomické prosperity a kvality ži-
vota v předmětném území, včetně podpory malého a středního 
podnikání, bydlení, školství, využití volného času, veřejné do-
pravy, udržitelného cestovního ruchu, péče o kulturní hodno-
ty regionu, příprava podmínek pro účast v rozvojových progra-
mech LEADER aj.

Sdružení bude svých cílů dosahovat mj. realizací vlastních 
projektů. 

Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 18 
let či právnická osoba s trvalým pobytem, resp. sídlem na území 
MAS Stolové hory, či místem působení v regionu, která se chce 
účastnit jeho aktivit nebo se chce podílet na jeho činnosti v sou-
ladu s posláním a zaměřením sdružení.

Členové jsou přijímáni na základě podání vyplněného formu-
láře přihlášky a následném rozhodnutí Valné hromady o přijetí.

Na podzim letošního roku by měla být vyhlášena výzva na 
osvojování zkušeností nově vzniklých, ale i existujících místních 
akčních supin. V této výzvě bude mít nově vzniklá místní akční 
skupina možnost získat fi nanční prostředky na proškolení členů 
či manažerů místní akční skupiny. Finanční prostředky budou 
také určeny pro vytvoření základních dokumentů, mj. integrova-
né strategie rozvoje území s tzv. fi chemi (vymezenými oblastmi).  

Do takto vymezených oblastí budou nasměrovány fi nanční 
prostředky, a to na konkrétní projekty realizované členy MAS 
Stolové hory. Zahájení získávání dotačních prostředků na pro-
jekty je předpokládáno v roce 2014. 

Bližší informace k činnosti a přihlášení do MAS Stolové hory 
Vám podá Bc. Eva Pápaiová, Městský úřad Police nad Metují, tel. 
491 509 996, e-mail: papaiova@meu-police.cz.

Občanské sdružení 
Místní akční skupina 
Stolové hory

Aktivní záloha 
ozbrojených sil ČR

Přemýšlíte-li o možnosti přihlásit se do aktivních záloh, na-
vštivte Krajské vojenské velitelství Hradec Králové, kde získáte 
všechny potřebné informace. 

Kdo se může stát příslušníkem AZ? 
Příslušníkem aktivní zálohy může být občan ČR, který dosáhne 
věku 18 let a nepřesáhne věk 60 let; 
– písemně požádá krajské vojenské velitelství (KVV) podle mís-
ta trvalého pobytu o dobrovolné převzetí výkonu branné povin-
nosti a o zařazení do jednotky AZ. 
Jaké další podmínky musí příslušník AZ splňovat? 
Další podmínky pro zařazení do aktivní zálohy jsou: 
– zdravotní způsobilost žadatele; trestní bezúhonnost žadatele; 
– potřeba ozbrojených sil, tedy že je k  dispozici volné místo 
v  jednotce AZ, pro kterou uchazeč splňuje podmínky; 
– uzavření dohody mezi žadatelem a KVV. 
Kolik času činnost v AZ zabere? 
Za standardních mírových podmínek musí příslušník AZ absol-
vovat každoročně cvičení v  délce trvání do tří týdnů.
Na jaké fi nanční náležitostí má příslušník AZ nárok?
Při plnění podmínek dohody o zařazení do AZ má voják nárok 
na odměnu ve výši 500 Kč měsíčně. 
Voják v AZ má při povolání na vojenské cvičení nárok na poměr-
nou část dvojnásobného základního měsíčního služného podle 
dosažené hodnosti. 
Voják v AZ má nárok na náhradu mzdy.
Voják v AZ má při povolání na vojenské cvičení nárok na pro-
placení jízdného do místa určení nástupu na vojenské cvičení 
a zpět do místa trvalého pobytu. Voják v záloze má po dobu vý-
konu vojenského cvičení nárok na bezplatné stravování a uby-
tování. 

Kontakt:
Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové
tel.: 973 251 442, 973 251 441, 973 251 410
fax: 973 251 472
e-mail: kvv.hradeckralove@army.cz

Zánik branné povinnosti
Branná povinnost zaniká dnem dosažení věku 60 let.
Co dělat s vojenskou knížkou?
Vojenská knížka se na krajské vojenské velitelství nevrací, zů-
stává nadále držiteli.
Slavnostní setkání vyřazeného ročníku z evidence – AČR neor-
ganizuje.

Závodnice z krasobruslařského oddílu TJ Kraso Náchod ukon-
čily s posledním březnem závodní sezónu, ale brusle pověsily 
na hřebík jen na pár týdnů. Již na konci dubna se děvčata napl-
no obula do jarní přípravy, kdy pod vedením celého trenérského 
týmu v čele s hlavním trenérem Mgr. Františkem Blaťákem pilu-
jí gymnastiku, balet, atletiku a připravují nové choreografi e pro 
další závodní sezónu. Každou neděli se navíc vydají na zimní sta-
dion do Nymburku vyzkoušet, zda dřina v tělocvičně a na hřišti 
nese ovoce i na ledě. Naplno děvčata brusle obují zase v srpnu, 
kdy začne série soustředění na domácím ledě. Na září se potom 
chystá nábor nových dětí do oddílu. 

Případní zájemci se mohou již nyní obrátit na Jaroslavu Pav-
lovičovou na e-mailovou adresu: 

JaroslavaPavlovicova@seznam.cz 
nebo na telefonním čísle 739 614 682.

Náchodské krasobruslařky 
nezahálejí ani mimo sezónu
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zve na světovou operu

Motto:
„Vaše vstupenka do Metropolitní opery 
na velkém fi lmovém plátně … a ušetříte za letenku!“

Přímé přenosy Live in HD z Metropolitní opery v ame-
rickém New Yorku se do kin po celém světě uskuteč-
ňují od roku 2006. Sezóna 2007/08 byla první sezónou, 
kdy se přímé přenosy začaly vysílat i do České republiky – nejpr-
ve jen v Praze, postupně se začala přidávat i mimopražská kina. 
Projekt Live in HD původně vznikl ze snahy oživit horšící se eko-
nomickou situaci Metropolitní opery. Rychle se rozvíjející pro-
jekt pak zajistil uznání a uspěch v kulturní sféře po celém svě-
tě. V roce 2009 byla Metropolitní opera oceněna Emmy Award 
za zásluhy na rozvoji technologie Hight Defi nition a jejím ce-
losvětovém využití v kinech a divadlech. Základní myšlenkou 
ovšem stále zůstává především zpřístupnění opery širšímu pu-
bliku. Mimořádnou pozornost přenosům z Met stále věnuje i od-
borná operní kritika, která nešetří superlativy…

Přenosy Metropolitan Opera: Live in HD kombinují špičkové 
operní umění s nejmodernějšími technologiemi. HD (High De-
fi nition) je akronym pro vysoké obrazové rozlišení, které svou 
kvalitou daleko převyšuje kvalitu formátu DVD. Zvuk je přená-
šen v prostorovém šestikanále 5.1. Oko kamery se během přeno-
su dostane podstatně blíže k dění na jevišti než oko diváka, byť 
sedícího na těch nejlepších místech přímo v Metropolitní ope-
ře. Diváci přenosů si tak v kinech mohou vychutnávat úžasné 
detailní záběry, které by v samotné Met nikdy neviděli, a které 
jim zajištuje více než deset kamer zaznamenávajících předsta-
vení. Výsledkem kombinace bezchybně zvládnutého fi lmového 
řemesla a výsostného interpretačního umění zpěváků, režisérů, 
dirigentů, hudebníků a dalších umělců Metropolitní opery pak 
je, jak napsala MF Dnes: „magické a vášnivé drama“.
Přenosy nabízejí ty nejlepší z nejlepších z řad interpretů i insce-
nátorů, kteří v operním světě momentálně působí. „Třešinkou 
na dortu“ jsou pak rozhovory s interprety představení v pře-
stávkách, kdy se také představují různé skryté složky operního 
domu, jako jsou například garderobiéra, jevištní technika a pře-
stavba scény, pomocný zvířecí park, orchestřiště atd. Průvodky-
němi rozhovorů a pohledů do zákulisí jsou opět hlavní hvězdy, 
jako jsou Fleming, Voigt, Dessay, Graham, Hampson, Baryšni-
kov a další.

A jak takový přenos probíhá?
Satelitní přenos je přenos signálu představení z Metropolitní 
opery, v kterém se používá satelitní signál – v našem případě 
v HD rozlišení a 5.1 zvuku. Aby mohla kina přijímat tento signál 
musí být vybavena digitálním HD satelitním kompletem, který 
je připojen na audio a video systém kina. Během představení je 
před Metropolitní operou v NY umístěn přenosový vůz obsahu-
jící potřebné technické zázemí. Obraz a zvuk který je přijímán 
ze sálu a jeviště Metropolitní opery je v přenosovém voze zpra-
cováván a pomocí satelitního signálu přenášen do satelitu a od-
tud dále do kin, v nichž přímý přenos probíhá. Zde ho přijímá 
a zpracovává receiver. Na jevišti a v sále opery je umístěno ně-
kolik kamer a množství mikrofonů, které snímají zvuk a obraz 
představení. Tento je posílán do přenosového vozu, kde je on-line 
zpracován střihačem a zvukařem do podoby, jež je poté přene-

sena do kin. Opery v New Yorku začínají v Metropolit-
ní opeře okolo 13–14 hodiny odpoledne. Díky časové-
mu posunu ale začínají přenosy v České republice až 
v 17 či 18 hodin večer tentýž den.
Samotná opera je uváděna v jazyce svého tvůrce, tj. 
italsky, francouzsky, atd. Náš divák však má k dispozi-
ci i české titulky a může se tak lehce orientovat v ději. 

České titulky však nejsou během přímého přenosu součástí sa-
telitního signálu (nejsou v obraze) – k představení jsou dodává-
ny externě až v konkrétním kině, kde přímý přenos probíhá. Vše 
„zajistí“ počítač, který je napojen na dataprojektor a prostřednic-
tvím speciálního titulkovacího softwaru, ve kterém jsou české 
titulky nahrány, jsou jednotlivé titulky promítány na podplát-
no (pod hlavním projekčním plátnem). A obsluha počítače české 
titulky ručně posouvá – musí sledovat anglické titulky v obra-
ze a podle nich pak posouvat ty české. Ty se ovšem nemusí úpl-
ně přesně shodovat s anglickým titulkovým překladem, proto-
že jsou „upraveny“ na české libreto… 
Každý divák obdrží ke každému přímému přenosu večerní pro-
gram (s popisem děje opery, pěveckým i hudebním obsazením). 
Grafi ka i text české verze programu je z velké části totožný s ori-
ginálním programem Metropolitní opery.

Nejzářivější hvězdy operního nebe
Tak jak je v případě Metropolitní opery dobrým zvykem, může-
me se vždy těšit ze skvostných výkonů absolutní světové špič-
ky a nejzářivějších hvězd operního nebe. Jména jako Netrebko, 
Alagna, Álvarez, Beczala, Blythe, Borodina, Dalayman, Damrau, 
Daniels, Dessay, DiDonato, Fleming, Frittoli, Garanča, Giordani, 
Graham, Hvorostovsky, Kaufmann, Keenlyside, Kwiecien, Mat-
tei, Mattila, Pape, Voigt či Westbroek, jsou nespornou zárukou 
nezapomenutelných zážitků z výsostných vod mistrovské vokál-
ní interpretace. Z hvězdných maestrů, kteří v sezóně 2012/2013 
stanou za dirigentským pultem, jmenujme Fabia Luisiho, Daniela 
Gattiho, Marca Armiliata, Harryho Bicketa či Semjona Byčkova. 

Sezóna 2012/2013 přímých přenosů 
z Met ve znamení Verdiho oper
Tato sezóna, celosvětově již sedmá a v ČR šestá v pořadí, nabíd-
ne 12 přímých přenosů a zahrnuje inscenace jak zbrusu nové, 
tak i ty, které jsou již léty prověřené. Klíčový prvek sezóny na-
povídá už pohled do kalendáře: přední italský komponista Giu-
seppe Verdi bude mít v roce 2013 dvousté výročí svého narození. 
Velkolepé oslavy slibuje zařazení hned čtyř z jeho děl do přeno-
sové série: Otello, Maškarní ples, Aida a Rigoletto. Jako newyor-
ská premiéra bude uvedena opera Tempest současného britského 
skladatele Thomase Adèse na motivy Shakespearovy hry Bou-
ře. Pro pražské publikum bude jistě mimořádně lákavá možnost 
srovnaní špičkové inscenace Wagnerova Parsifala v režii Jiřího 
Heřmana v našem Národním divadle s novou inscenací posled-
ní Wagnerovy opery v Met. Kromě divácky populárních a mimo-
řádně oblíbených děl je ve výběru titulů i několik opravdových 
lahůdek: Berliozovi Trójané, Händelův Julius Cézar či veristická 
opera Francesca da Rimini, jejímž autorem je Riccardo Zando-
nai. Posledně jmenované dílo, které pochází z roku 1914, nebylo 
například v Národním divadle v Praze doposud nikdy uvedeno. 
Trójané se na našem území dočkali pouze jedné inscenace, a to 
za druhé světové války v Brně a pod taktovkou Rafaela Kubelíka.

Přímé satelitní přenosy z metropolitní 
opery v New Yorku od října 2012 
v Náchodě!
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 Sobota 13. října 2012 v 18.45 hodin
Gaetano Donizetti: NÁPOJ LÁSKY (L’elisir d’amore)
Anna Netrebko (Adina), Matthew Polenzani (Nemorino), 
Mariusz Kwiecien (Belcore), Ambrogio Maestri (Doctor Dulcamara)
Nápoj lásky z roku 1832 patří k nejoblíbenějším Donizettiho operám a komic-
kým operám vůbec. Libretista Felice Romani si vypomohl libretem Eugena Scri-
ba k Auberově opeře Čarovný nápoj z roku 1831. Děj je komickou parafrází 
na pověst o Tristanovi a Isoldě, kterou hlavní hrdinka Donizettiho opery, bo-
hatá a krásná Adina také předčítá své přítelkyni. Do Adiny je marně zamilován 
mladý plachý venkovan Nemorino. Nápoj lásky patří k nejoblíbenějším Doni-
zettiho operám a komickým operám vůbec. Uváděno v italském originále s an-
glickými a českými titulky.

 Sobota 27. října 2012 v 18.45 hodin
Giuseppe Verdi: OTELLO (Otello)
Renée Fleming (Desdemona), Johan Botha (Otello), Michael Fabiano 
(Cassio), Falk Struckmann (Iago)
Jeden z vrcholů Verdiho díla. Opera o čtyřech jednáních, italské libreto napsal 
Arrigo Boito, na základě divadelní hry Williama Shakespeare Othello, mouře-
nín benátský. Premiéra 5. 2. 1887 se stala událostí a ulice kolem La Scaly byly 
přeplněny davy lidí. Opera se okamžitě vydala na vítěznou cestu do světa. Už 
7. 1. 1888 ji díky pohotovosti ředitele Františka Adolfa Šuberta česky uved-
lo také pražské Národní divadlo... Uváděno v italském originále s anglickými 
a českými titulky.

 Sobota 10. listopadu 2012 v 18.45 hodin
Thomas Adès: BOUŘE (The Tempest)
Audrey Luna (Ariel), Isabel Leonard (Miranda), Iestyn Davies (Trin-
culo), Alek Shrader (Ferdinand), Alan Oke (Caliban), William Burden 
(King of Naples), Toby Spence (Antonio), Simon Keenlyside (Prospero)
Bouře je nejznámější divadelní romance proslulého anglického básníka a dra-
matika Williama Shakespeara, která inspirovala mnohé autory. V roce 2004 ji 
zpracoval Thomas Adés jako operu, která zde bude mít newyorskou premiéru. 
Uváděno v anglickém originále s anglickými a českými titulky.

 Sobota 1. prosince 2012 v 18.45 hodin
Wolfgang Amadeus Mozart: TITUS (La clemenza di Tito)
Lucy Crowe (Servilia), Barbara Frittoli (Vitellia), Elîna Garanča 
(Sesto), Kate Lindsey (Annio), Giuseppe Filianoti (Tito)
Operu Titus si objednali Čeští stavové k příležitosti korunovace Leopolda II. českým 
králem. Text napsal Caterino Mazzola podle Pietra Metastasia. Mozart se jakoby hu-
debně vracel ke svým prvním operám – používá tradiční schéma střídání árií a reci-
tativu, ale v melodické stavbě ohromuje svou invencí. Děj se odehrává v Římě v r. 79 
n.l. a je plný politických a mezilidských intrik kolem římského císaře Tita. Uváděno 
v italském originále s anglickými a českými titulky.

 Sobota 8. prosince 2012 v 18.45 hodin
Giuseppe Verdi: MAŠKARNÍ PLES (Un ballo in maschera)
Karita Mattila (Amelia), Kathleen Kim (Oscar), Stephanie Blythe (Ul-
rica), Marcelo Álvarez (Gustavo III), D. Hvorostovsky (Anckarström)
Opera o třech dějstvích, libreto by Antonio Somma, podle divadelní hry „Gus-
tave III ou Le bal masqué“ Eugène Scriba. Verdiho opera Maškarní ples z roku 
1859 patří mezi repertoárové stálice operních divadel. Libreto opery od Anto-
nia Sommy zpracovává skutečnou historickou událost o švédském králi Gus-
tavu III. z 18. století. Libretistovou předlohou se stalo dramatické zpracování 
Eugèna Scribea, který zpracoval námět vraždy krále Gustava pro operu D. F. E. 
Aubera. Vzhledem k tomu, že si cenzura nepřála, aby se na jevišti předvádě-
la vražda krále, musel Verdi své dílo několikrát upravovat. Uváděno v italském 
originále s anglickými a českými titulky.

 Sobota 15. prosince 2012 v 18.45 hodin
Giuseppe Verdi: AIDA (Aida)
Liudmyla Monastyrska (Aida), Olga Borodina (Amneris), Roberto 
Alagna (Radames), George Gagnidze (Amonasro), Štefan Kocán (Ram-
fi s), Miklós Sebestyén (král)
Dramatická opera o čtyřech dějstvích, odehrávající se ve starém Egyptě. K otev-
ření Suezského kanálu si egyptský vicekrál Ismail Paša objednal operu u skla-
datele, jehož Rigoletto zahajoval roku 1869 otevření operního domu v Káhiře. 
G. Verdi věnoval přípravě velkou péči a vypravil se i do Egypta, aby získal vlast-
ní představu o této zemi. Operu dokončil až po otevření Suezského průplavu 
(17. 11. 1869), premiéra se uskutečnila 24. 12. 1871 v Teatro del’Opera v Káhiře. 
Dramatický náboj příběhu etiopské princezny Aidy a egyptského válečníka Ra-
dama vyrůstá z vnitřního sváru ženy, která se musí rozhodnout mezi věrností 
své vlasti a láskou k muži, který patří k utlačovatelům jejího národa. Mezi lás-
kou a povinností se ocitne i Radames, když nakonec kvůli Aidě zradí svou zem... 
Uváděno v italském originále s anglickými a českými titulky.

 Sobota 5. ledna 2013 v 17.45 hodin
Hector Berlioz TROJANÉ (Les Troyens)
Deborah Voigt (Cassandra), Susan Graham (Dido), Marcello Giordani 
(Aeneas), Dwayne Croft (Coroebus), Kwangchul Youn (Narbal)
Monumentální velká opera na základě druhé a čtvrté knihy Vergiliovy Aeneidy. 
Velká pětiaktová opera, pro kterou si libreto napsal sám hudební tvůrce. Pod-
nět k velkolepému hudebně dramatickému dílu vzešel od kněžny Caroliny Sayn-
Wittgenstein, důvěrné přítelkyně Ference Liszta. Berlioz pracoval plné tři roky 
na eposu o bozích a hrdinech, který od mládí důvěrně znal a z velké části reci-
toval zpaměti. Trójané se u nás dočkali pouze jediné inscenace, a to za druhé 
světové války v Brně a pod taktovkou Rafaela Kubelíka... Uváděno ve francouz-
ském originále s anglickými a českými titulky.

 Sobota 19. ledna 2013 v 18.45 hodin
Gaetano Donizetti: MARIE STUARTOVNA (Maria Stuarda)
Joyce DiDonato (Maria Stuarda), Elza van den Heever (Elisabetta), Fran-
cesco Meli (Leicester), Joshua Hopkins (Cecil), Matthew Rose (Talbot) 
Romantická tragická opera o třech dějstvích podle Schillerovy tragédie Marie 
Stuartovna na libreto Guiseppe Bardariho. Mocenský a osobní spor dvou vel-
kých žen anglické historie – Marie Stuartovny a anglické královny Alžběty I. 
a Donizettiho melodie, které vás „chytí“ hned na první poslech... Uváděno v ital-
ském originále s anglickými a českými titulky.

 Sobota 16. února 2013 v 18.45 hodin
Giuseppe Verdi: RIGOLETTO (Rigoletto)
Diana Damrau (Gilda), Oksana Volkova (Maddalena), Piotr Beczala 
(Duke of Mantua), Željko Lučić (Rigoletto),Štefan Kocán (Sparafucile)
„Italské melodrama“ o třech dějstvích na libreto Franceska Mariy Piaveho vy-
tvořené podle hry Victora Huga „Král se baví“. Světová premiéra se uskuteč-
nila v benátském Teatro la Fenice 11. března 1851. O hrbáčovi, mrzákovi s vý-
směchem na rtech a úzkostí v duši, jenž dobře ví o nesprávnosti své služby 
zhýralému vévodovi, a proto tak hluboce prožívá kletbu, která padla na jeho 
hlavu... to vše za doprovodu hudby o mimořádné jevištní síle a věčného přesa-
hu. Uváděno v italském originále s anglickými a českými titulky.

 Sobota 2. března 2013 v 17.45 hodin
Richard Wagner: PARSIFAL (Parsifal) 
Katarina Dalayman (Kundry), Jonas Kaufmann (Parsifal), Peter Mat-
tei (Amfortas), Evgeny Nikitin (Klingsor), René Pape (Gurnemanz)
Vrcholné Wagnerovo hudební drama o třech jednáních, které čerpá ze středo-
věkých legend o Svatém grálu – legendy ze středověké poezie Wolframa von 
Eschenbacha z počátku 13. století. Premiéra Parsifala, Wagnerova poslední-
ho díla, se uskutečnila 26. července 1882 ve Festivalovém divadle v Bayreuthu 
v rámci druhých Hudebních slavností v Bayreuthu. Uváděno v německém ori-
ginále s anglickými a českými titulky.

 Sobota 16. března 2013 v 17,45 hodin
Riccardo Zandonai: FRANCESCA DA RIMINI (Francesca da Rimini)
Eva-Maria Westbroek (Francesca), Marcello Giordani (Paolo), Robert 
Brubaker (Malatestino), Mark Delavan (Gianciotto) 
 Opera o čtyřech jednáních na libreto Tita Ricordi vychází z dramatu Gabriela 
d’Annunzia na základě 5. zpěvu Dantova Pekla z jeho Božské komedie. Na po-
zadí rodových sporů mezi ghibelliny a guelfy ve 13. století líčí příběh nikoli 
milostného trojúhelníku, ale hned čtyřúhelníku, ve kterém trojice charaktero-
vě odlišných bratrů miluje krásnou mladou Francesku. Zandonaiova Francesca 
da Rimini je postpucciniovské hudební drama, z něhož se doslova řinou vášně 
– milostné touhy, nenávisti, žárlivosti, závisti. Zandonai tyto emoce vyjadřu-
je široce klenutými, místy až sentimentálními melodiemi a plnými, až křikla-
vými orchestrálními barvami. Ope ra, která pochází z roku 1914, nebyla dopo-
sud v Národním divadle v Praze nikdy uvedena... Uváděno v italském originále 
s anglickými a českými titulky.

 Sobota 27. dubna 2013 v 18.45 hodin
George Frideric Händel: JULIUS CÉZAR (Giulio Cesare)
Natalie Dessay (Cleopatra), Alice Coote (Sesto), Patricia Bardon (Cor-
nelia), David Daniels (Giulio Cesare), Christophe Dumaux (Tolomeo), 
Guido Loconsolo (Achilla)
Premiéra této opery, ke které napsal libreto Niccola Francesco Haym, se kona-
la v roce 1724 v Londýně. Setkání mezi Juliem Caesarem a Kleopatrou v roce 48 
před naším letopočtem je jedním z nejbarvitějších milostných příběhů dějin, 
ve kterém se spojují válečné události, milostné zápletky, intriky, dobrodružné 
zápasy a exotické prostředí. Pomocí mimořádně nákladného obsazení, které 
na začátku a na konci představují hned čtyři lesní rohy, líčí Händel svým typic-
kým způsobem postavy ve všech aspektech. Skladatelovi současníci se napro-
sto shodli v tom, že Händel vytvořil operu, která „nabízí nadmíru krásy všeho 
druhu.“ Uváděno v italském originále s anglickými a českými titulky.

Program sezóny 2012/2013

Předprodej vstupenek
Základní vstupné 340 Kč – prodej jednotlivých vstupenek od 1. 8. 2012 v pokladně kina Vesmír. Zlevněné vstupné 300 Kč pro studenty, důchod-
ce, ZTP – prodej jednotlivých vstupenek od 1. 8. 2012 v pokladně kina Vesmír. Zlevněné abonentní vstupné 270 Kč (při současné koupi minimál-
ně 5 ks vstupenek z programové nabídky – omezený prodej od 1. 7. 2012 do 31. 7. 2012 v pokladně kina Vesmír.
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Dne 14. září 2012 si připomeneme 100. výročí narození oblí-
beného náchodského malíře Karla Šafáře. Četní příznivci milu-
jí jeho obrazy a kresby starého Náchoda či lidové architektury 
severovýchodních Čech. Na výstavách pořádaných v poslední 
době především Regionálním muzeem v Náchodě či jeho synem 
Ing. arch. Josefem Šafářem s chotí Olgou v jejich útulné výstav-
ní síni v Hronově jsme však také mohli poznat umělcovu tvorbu 
krajinářskou i díla z malířových cest do dalších koutů naší vlas-
ti a Slovenska. Viděli jsme zde portréty, akty, zátiší a zjistili, že 
Karel Šafář se úspěšně zabýval tvorbou dřevořezů, kachlů, me-
dailí, malbami na skle, knižními ilustracemi i ex libris.

Karel Šafář však vedle své holičské profese nejen maloval, ale 
byl zároveň i pohotovým fotografem, který mimo jiné zachytil 
příchod německé armády do Náchoda 15. března 1939, pokládá-
ní parovodního potrubí v létě 1941 či osvobození svého rodné-
ho města v květnových dnech 1945. V pohnutých dobách Pro-
tektorátu si vedl kroniku, ve které prokázal i literární nadání.

To se projevilo rovněž v jeho příspěvcích o náchodských osob-
nostech i událostech. Některé publikoval společně se svým mlad-
ším bratrem Oldřichem Šafářem, část z nich bohužel dodnes zů-
stala pouze v rukopisech. V době studií jeho syna na střední 
průmyslové škole stavební zde inicioval tvorbu modelů mizející 
lidové architektury, které dnes vlastní muzeum.

Ve prospěch dobré věci využíval i svou profesi. Jeho jméno na-
cházíme na četných divadelních plakátech náchodských divadel-
ních ochotníků, když pro ně působil jako maskér.

Na výstavu Regionálního muzea v Náchodě k nedožitému 
umělcovu stému výročí pod názvem Karel Šafář – Obrazy a kres-
by však byla vybrána především klasická díla, která mají jeho 
četní obdivovatelé nejraději. Přesto i zde se objeví některé věci 
doposud nevystavované. Exponáty pocházejí ze soukromé sbírky 
manželů Šafářových i z fondů muzea, které dnes vlastní na 500 
malířových obrazů a kreseb. Bylo tedy z čeho vybírat. Součástí 
výstavy jsou řezby Jana Pecháčka inspirované kresbami a mal-
bami Karla Šafáře.

Výstava konaná v nově adaptované výstavní síni muzea v bu-
dově základní umělecké školy byla aktuálně zařazena na prázd-
ninové měsíce, aby ji mohlo zhlédnout co nejvíce zájemců, 
včetně těch, kteří se do rodného města vracejí alespoň o letní 
dovolené. Vernisáž se koná 3. července 2012 v 16 hodin, otevře-
no bude denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobo-
tu 8–12 hod, a to do 25. srpna 2012, kdy se dveře výstavní síně 
pro návštěvníky uzavřou.     (vs)

ke stému narození 
malíře Karla ŠafářeVýstava

FILMOVÉ PLAKÁTY, ILUSTRACE, KRESBY, OBRAZY, FILM   
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Náchodský chrámový sbor se obrací na občany Náchoda a oko-
lí, mladší i starší, kteří mají rádi sborový zpěv, aby svou účastí 
podpořili jeho činnost.

Velmi rádi mezi námi uvítáme nové zpěváky ze všech hlasů, 
zejména pak mužské hlasy. Účast ve sboru není podmíněna zna-
lostí not, pouze je výhodou.

Chrámový sbor ve městě Náchodě má prastarou tradici, bě-
hem níž zpíval o hlavních svátcích při bohoslužbách, a také při 
veřejných občanských koncertech Slávy Vorlové. Účast ve sboru 
je vázána na náboženskou konfesi.

Přijďte mezi nás! Pěvecké zkoušky budou zahájeny od 13. září 
2012 a konat se budou pravidelně ve čtvrtek od 18 hodin v pří-
zemí římskokatolické fary na Masarykově náměstí v Náchodě. 
Hlavní náplní bude příprava vánočního programu. Případné bliž-
ší informace na tel.: 491 428 236, mob: 607 158 707. 

Srdečně zve Chrámový sbor při kostele sv. Vavřince v Náchodě

Chrámový sbor hledá 
nové zpěvačky a zpěváky
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V únoru, den po smutném a zároveň milém rozloučení s Jose-
fem Škvoreckým, se zaplnil jeden box Dannyho kavárny sedmi 
muzikanty a pozorovateli (dvouletý syn učitelky a tuto historic-
kou chvíli zapisující doprovod hudebního skladatele). 

Myšlenka vytvořit závěrečný koncert všech oddělení ZUŠ 
z díla Jaroslava Celby se zrodila ve škole a pedagogická rada jí 
dala zelenou hned poté, co se podařilo pro tento projekt získat 
souhlas autora. Znamenalo to společně se sejít, vybrat skladby 
nebo jejich části tak, aby vyhovovaly dětskému interpretovi a zá-
roveň aby to děti bavilo nejen na zkouškách, ale i na samotném 
koncertním provedení.

Reakce autora byla plná obav zejména z toho, že původní 
partitury zejména k večerníčkům jako Maková panenka, Pohád-
ky z mechu a kapradí, či O klukovi z plakátu, byly psány vlastní 
rukou a muzikantské obsazení určeno mnohdy úplně jiné kate-
gorii hudebníků než jakými jsou holky a kluci v náchodské ZUŠ. 
J. Celba se obával toho, že bude muset své původní partitury 
upravovat pro jiné nástroje a měnit jejich rozsah. To již s ohle-
dem na jeho zdravotní stav není možné.

Jaké však bylo jeho překvapení, když zjistil, že pedagogové 
ZUŠ nejsou jen učitelé hudby, ale bravurně ovládají i počítačovou 
techniku. Dovedou pracovat s počítačovými programy umož-
ňujícími přepis starých partitur pro aktuální potřebu jednotli-
vých hudebních sekcí. To již nestálo v cestě záměru ZUŠ nic než 
„jen“ čtyřměsíční mravenčí práce učitelů a píle nadšených žáků.

Den koncertu se blížil a J. Celba se při mnoha rozhovorech 
s kolegy muzikanty chlubil, jak se kdysi při Kuronských slav-
nostech na náchodském zámku setkal s podivuhodným hudeb-
ním tělesem. Kráčel po nádvoří k zámecké dvoraně, odkud zněla 
Mozartova hudba. Smyčce energicky zahájily jednu z vět a i bez 
reproduktorů bylo znát, že hraje sebevědomý komorní orchestr. 
Jaké bylo překvapení pro muzikanta, když viděl za pultíky sedět 
děti. Některé při hraní ještě nedosáhly nohama na zem a u těch 
nejstarších bylo zřejmé, že je hudba už úplně chytla a konzerva-
toř je blízko. J. Celbu tento pohled a provedení Mozarta hluboko 
zasáhl a dojatě na toto setkání vzpomínal. Proto si byl jistý, že 
jeho partitury napsané o několik století později než ty Amadeo-
vy, jsou v dobrých rukou.

Ve středu 13. 6. 2012 během dopoledního setkání s přáteli za-
registroval J. Celba živý pohyb mnoha dětí směřujících do ná-
chodského divadla. Jak později zjistil, davy školáků se během 
dvou dopoledních představení výborně bavily na koncertě, kte-
rého premiéra teprve měla nastat. V 17 hodin se zaplnil divadelní 
sál náchodského Beránku do posledního místa rodiči, prarodiči 

a sourozenci účinkujících a dalšími zájemci z řad náchodské ve-
řejnosti. Dekorace jeviště, využívající výtvarné prvky známých 
večerníčků vytvořená žáky výtvarného oboru paní Šrůtkové 
a pana Jíchy, byla decentní ale nepřehlédnutelná.

Jak se později přiznala paní učitelka dramatického oboru Lucie 
Peterková, žáci si samostatně vybrali text o životopisných úda-
jích autora a suverénně moderovali hodinu a půl trvající kon-
cert sami. Rarášci pana ředitele Zbyňka Mokrejše s chutí a bez 
intonačních problémů zazpívali nejen sborové písně, ale zazně-
la i první sóla malých zpěváčků.

Taneční obor dokázal pod vedením paní učitelky Valtarové 
choreografi cky zpracovat nejen notoricky známé melodie z ve-
černíčků, ale i úryvky z baletů a suit.

Neobvykle byly panem učitelem Kubečkem přepracovány části 
smyčcových koncertů a to pro akordeonový soubor a jakkoli di-
sonantně zněly, publikum tuto část koncertu přijalo s pochope-
ním pro chuť autora i zpracovatele na jiný druh hudby než jen 
líbivě melodickou.

Došlo i na jazz, který byl s velkým apetitem hrán panem uči-
telem Fraňkem a jeho žáky spolu s kytarovým souborem pana 
učitele Čermáka, kteří se výborně uvedli hned na začátku pro-
gramu. Dechové nástroje mají v Náchodě skvělou tradici a pan 
učitel Douděra se svými žáky je toho důkazem. Nebáli se ani 
Schválností.

Když si k pultíkům zasedly s dětskou hravostí smyčce, vyno-
řily se vzpomínky na první setkání na náchodském zámku. Pan 
učitel Lukáš Janko to prostě umí a jeho svěřenci mu to vděčně 
oplácejí. A na jejich hře to je znát.

Za slzy se nikdo nestyděl, to když šlo do fi nále a jeviště se zapl-
nilo do posledního žáčka a do písně Cestu znám jen já dali všech-
no. Mistr Karel Gott promine, ale víc než on. A mistr skladatel 
promine taky, protože učitelé a žáci ZUŠ Náchod si jako překva-
pení přikomponovali jazzovou variantu Křemílka a Vochomůr-
ky a bylo to moc dobré! 

Skandovaný potlesk si pak zasloužil bonus pro přítomného 
skladatele v podobě překvapení paní učitelky Jiřičkové a jejích 
Jiřiček. J. Celba si doma kupodivu nenotuje svoje písničky ale 
tu, kterou s lehkostí a jistotou zazpívala právě maminka dvou-
letého Matyáše. Ten vydržel celé představení bez zlobení a bez 
dechu spolu s panem Celbou nahlas zpívali „Dej mi pár okovů“. 
Tak to se jí povedlo. To se jim všem povedlo! Někdo má v oblibě 
Vídeňské fi lharmoniky, někdo Českou fi lharmonii a já vám ráda 
prozradím, které hudební těleso má nejraději Jaroslav Celba. Je 
jím symfonický orchestr náchodské Základní umělecké školy.

Myšlín 19. 6. 2012, Anna Celbová

P. S. Že hudební skladatel není jenom pojmenováním fosílie svědčí 
i to, že Jaroslav Celba hned následující den po koncertě ZUŠ získal 
cenu OSA pro rok 2011 jako v zahraničí nejhranější český žijící autor. 

Náchodské setkání 13. 6. 2012
s hudbou Jaroslava Celby
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Nízkoprahový klub Archa podporuje 
děti a mládež v mnoha oblastech. Nabízí 
program školní přípravy a doučování, ale 
také prostor pro trénování sportovních 
aktivit, zpěvu nebo breakdance. 

V uplynulém pololetí proběhla dvě vy-
stoupení breakařů z Archy – první na ple-
se Stacionáře Nona a druhé na Vyhlášení 
nejlepšího atleta Královéhradeckého kra-
je. Obě akce se konaly v Novém Městě nad 
Metují a sklidily veliký úspěch. Bouřlivé 
ovace vyvolal také pěvecký výkon klient-
ky Diany Demeterové. Její první koncert 
proběhl v Alternativním čajovém klu-
bu Poklop, kde spolu s ní zazpívala také 
Klaudie Šarajová. Druhý, tentokrát sólo-
vý zpěv, si Diana vyzkoušela na Bambiri-

Archa podporuje talentované děti a mládež
ádě v Náchodě, která se konala na konci 
května. Tato vystoupení ale nejsou prv-
ním úspěchem, protože v roce 2010 se Di-
ana zúčastnila soutěž Karlovarský slavík, 
kde zvítězila ve své kategorii. 

Další oblastí, ve které se děti rády 
a často realizují, je sport. V červnu pro-
běhl v Bělovsi 1. ročník fotbalového tur-
naje Archa Cup, který klienti Archy pomá-
hali zrealizovat a kterého se zúčastnily 
děti a mládež z řady měst Královéhradec-
kého kraje. 

V této aktivitě chceme pokračovat a za-
vést tradici fotbalových turnajů v rámci 
hesla – sportem ku zdraví!

Michaela Exnerová 
– vedoucí NZDM Archa

Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či 
vážná dopravní nehoda omezí zdravotní 
stav našich blízkých. Taková událost změ-
ní celý další život, zdraví, možnosti...
Co lze nárokovat v takové situaci? 

 Nárok na náhradu škody na zdraví vzni-
ká poškozenému účastníku dopravní ne-
hody, který nehodu výlučně nezavinil (ři-
dič, spolujezdec, motocyklista, cyklista, 
účastník hromadné dopravy, chodec).

 Nárok na náhradu škody na zdraví vzni-
ká poškozenému zaměstnanci, který utr-
pěl úraz při plnění pracovních úkolů.

 Na vyplacení náhrady škody na zdra-
ví nemá vliv, zda poškozený měl v době 
úrazu sjednánu úrazovou nebo životní 
pojistku. 

 Nárok na odškodnění má i chodec, který 
sám způsobí dopravní nehodu, je mu však 
zohledněna spoluvina, nicméně má nárok 
na alespoň částečné plnění. 

 Nárok na vyplacení náhrady náleží i po-
škozenému i v případě, že viník nehody 
nemá „povinné ručení“ nebo škoda byla 
způsobena nezjištěným vozidlem, kdy ři-
dič z místa nehody ujel. 

 Spolujezdci viníka nehody (včetně ro-
dinných příslušníků) mají plný nárok na 
náhradu škody na zdraví.

 U těžkých úrazů s vážnými následky 
(paraplegie, kvadruplegie, ztráta končeti-
ny, poškození mozku apod.) je nutné obrá-
tit se na soud. Jedná se o další zvýšení od-
škodnění za trvalé následky úrazu. 

 Náhradu lze získat tři až pět let po úra-
zu, poté je nárok promlčen. 

 Smyslem projektu je pomoci poškoze-
ným či pozůstalým získat odpovídající in-
formace o náhradě škody na zdraví for-
mou bezplatné telefonické konzultace. Ta 
zahrnuje poradenství v konkrétní situaci, 
pomoc při posouzení správnosti již vypla-
ceného odškodného a orientace v případ-
ném soudním sporu s pojišťovnou. 

Telefonickou konzultaci lze sjednat na 
telefonu: 723 203 036 nebo prostřednic-
tvím e-mailu: nahradaskody@email.cz.

Občanům po těžkém 
úrazu může pomoci 

projekt Amadeo

Osmého června se v parku SVČ Déčko 
v rámci projektu ,,Bílej nebo černej – co 
na tom sejde?“ uskutečnil koncert romské 
kapely Benga show. Tento koncert jsme 
braly jako příležitost k dialogu dvou odliš-
ných skupin lidí a zároveň jsme chtěly pod-
pořit alternativní hudební scénu v Nácho-
dě. Projekt ,,Bílej nebo černej – co na tom 
sejde?“ vznikl z iniciativy tří mladých dob-
rovolnic z Alternativního čajového klubu 
Poklop a byl podpořen nadací O2 v rámci 
programu Think Big. Cílem projektu bylo 
ukázat, že i romové mohou být úspěšní 
a schopní lidé a ostatním dodat odvahu 
a motivaci. Domníváme se, že na Náchod-
sku velmi chybí komunikační prostor mezi 
dvěma odlišnými etniky. Na koncert přišla 
pestrobarevná směs lidí a vše se obešlo bez 

Koncert romské kapely Benga show
jakéhokoli konfl iktu. Děkujeme všem zú-
častněným, že se zdrželi konzumace drog, 
cigaret i alkoholu a děkujeme zejména pra-
covníkům Nízkoprahového centra Archa, 
kteří nám s přípravou náročného projek-
tu pomáhali. Vážíme si jejich práce a dou-
fáme v brzké pokračování. 

Za realizační tým Bc. Pavla Nývltová

Občanské sdružení Akademické týd-
ny vás zve na 22. ročník Akademických 
týdnů, které se konají od 27. 7. 2012 
do 3. 8. 2012 na Pavlátově louce v Novém 
Městě nad Metují. Připravili jsme pro vás 
pestrý program přednášek, koncertů a fi l-
mových projekcí. Součástí programu je 
také příměstský tábor pro děti se zajíma-
vou náplní.

Více informací najdete na www.akade-
micketydny.info.             Marie Laštovicová

22. ročník 
Akademických týdnů 
na Pavlátově louce V prvním červnovém dnu se Církev bra-

trská v Náchodě spolu s dalšími církvemi 
zapojila do celonárodní akce Noc koste-
lů. Tato akce je projevem kreativity a dů-
věry v život u lidí, kteří chrámy a modli-
tebny stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří 
je dnes obývají a chtějí se podělit o svou 
víru, o svůj život, a svoje osobní obdaro-
vání a dovednosti. Náchodská veřejnost 
měla příležitost „nasát“ atmosféru našich 
kostelů a sborových domů a přesvědčit se, 
že církev není místem jen pro tu nejstar-
ší generaci.

Noc kostelů v Náchodě
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Potěšitelný rozvoj rekreační pohybové aktivity po celé ČR je 
příčinou toho, že uznávaný seriál „Český pohár v běhu do vrchu 
2012“ – 27. ročník probíhá od dubna do listopadu 2012. Jeho sou-
částí je v neděli 15. července 2012, další závod, kterým je náš 
hezký tradiční výběh z údolí Metuje až na Dobrošov, s názvem: 
Náchod – Dobrošov, XXVII. ročník. 

Je skutečností, že předloňský 25. ročník byl slavnostně zahá-
jen přímo v budově Senátu ČR. Jedním z pěti zakládajících a stá-
le trvajících běhů, jež jsou součástí vrchařského seriálu, byl a je 
i Náchod – Dobrošov. Dvacet let se běhalo mezi auty po silnici 
a až v r. 2006 byl závod přeložen do přírodních partií se zpevně-
nými cestami. Jeho trať vede až na Ostrovy po nové cyklostez-

 „Náchod – Dobrošov“ 
již po sedmadvacáté 

ce. Běh má délku 8,9 km s výhledy na Pekelské údolí v okolí Os-
trovů, před Lipím na Krkonoše se Sněžkou a na Jiráskovu chatu 
na Dobrošově, z jejíž rozhledny účastníci mohou, za ideálních 
podmínek, spatřit až 1/3 Čech. 

Před Jiráskovou turistickou chatou s rozhlednou (JTCHsR), 
v minulém století zcela zdevastovanou a vybrakovanou Jedno-
tou Hronov, spotřební družstvo, pak zrekonstruovanou původ-
ním vlastníkem, jímž byl Klub českých turistů a znovu po 11-
ti letech otevřenou dne 14. září roku 2002, je též staronový cíl. 
Doplňková, atraktivní jízda pro cyklisty vede po známé trati 
v délce 7,4 km. 

XXVII. ročník závodu na vrcholek Dobrošov nad Náchodem, 
s n. m. výškou 622 m, (je také součástí běžeckého seriálu „Dob-
rošovská běžecká potěšeníčka“, VIII. ročník se 17-ti závody, které 
jsou pod patronací hejtmana Královéhradeckého kraje s fi nanč-
ní podporou). Tento běh podpořila Nadace města Náchod, věc-
né dary budou od Pivovaru Náchod, PeCe Náchod a dalších. Bez-
pečnost pohybu účastníků na nezbytných komunikačních dílčích 
úsecích zajistí Městská policie Náchod a pořadatelská služba SC 
Dobrošov.

Běžci startují v 10.00 hodin od lávky přes Metuji – pod zimním 
stadionem v Náchodě. Cyklisté následně tamtéž v 10.01 hodin. 

Šatny, prezentace účastníků je v restauraci hotelu Zimní stadi-
on od 8.30 hod do 9.45 hod. Přeprava svršků a zavazadel závod-
níků do cíle bude zajištěna. Závod je vypsán pro všechny věkové 
kategorie od 12ti let obého pohlaví, též pro rekreační a kondiční 
sportovce. Mládež do 15ti let startuje jen se souhlasem a nejlépe 
i se spoluúčastí rodiče. Každý pak startuje jen na „vlastní nebez-
pečí“. Zdravotní službu zajišťuje ČČK na startu, na Lipí a v cíli.

Oběd, tradiční kuřecí stehna s bramborem pro každého star-
tujícího – zúčastněné, a vyhlášení výsledků s předáním cen bude 
již v deset let zprovozněné JTCHsR. Účastníci běhu mají vstup 
na rozhlednu zajištěn. K pohodičce všech přítomných u JTCHsR 
přispěje kapela. 

Neváhejte, přijďte se setkat s přáteli a prověřit svou kondič-
ku, vypotit deka! 

 K účasti za organizátory Sportovního centra Dobrošov zve 
Josef Kolisko

Bohatý kulturní program spojený s oslavou 650. výročí první 
zmínky o obci přivede do Červeného Kostelce mnohé návštěv-
níky. Pokud sem v nejbližších dnech či týdnech máte namíře-
no i vy, rozhodně se zastavte také v Městské knihovně v Sokol-
ské ulici. 

V jejím moderně zrekonstruovaném podkroví na vás čeká oje-
dinělá výstava s názvem „Hrad Vízmburk, tajemství a pokla-
dy“ uspořádaná k 40. výročí zahájení archeologickému výzku-
mu hradu. Iniciátorem je Sdružení pro Vízmburk, o. s. Výstava 
byla připravena ve spolupráci s Muzeem Podkrkonoší v Trutno-
vě a Městskou knihovnou v Červeném Kostelci.

Z přehledných, dobře čitelných textů na velkých tabulích, kte-
ré jsou bohatě doplněné barevnými i černobílými fotografi emi, 
erby, nákresy, plánky a dalším obrazovým materiálem, se ná-
vštěvníci seznámí s tím nejzajímavějším, co je o hradu známo. 
Připomenut je také jeho objevitel, úpický rodák, archeolog An-
tonín Hejna. Opravdovým pokladem, který si zde můžete pro-
hlédnout, však jsou archeologické nálezy zapůjčené Archeolo-
gickým ústavem AV ČR Praha v. v. i., Muzeem východních Čech 
v Hradci Králové, Muzeem Podkrkonoší v Trutnově a Městským 
muzeem a galerií Julie W. Mezerové v Úpici. Některé z nich byly 
již v minulosti publikovány, většina je však veřejnosti předsta-
vena vůbec poprvé. 

K těm exponátům, které jste dosud neměli možnost vidět, 
patří dva klenební svorníky ozdobené rostlinnými motivy (vě-
nec a čtyřlístek), jež ze svých sbírek zapůjčilo Muzeum Podkrko-
noší v Trutnově, obdivovat můžete i soubor kamnových kachlů 
z přelomu 14. a 15. století a první poloviny 15. století s vyobra-
zením orlice, českého lva či drakobijce sv. Jiří. Unikátem výsta-
vy je měděný šestnáctilitrový kotel z černé hradní kuchyně za-
věšovaný nad otevřené ohniště. Obdiv těch, kteří si již výstavu 
prohlédli, vyvolávají i fragmenty umně zdobené hrnčiny či běž-
né věci denní potřeby. 

Výstava, která je součástí projektu Hrad Vízmburk ve světle 
archeologických nálezů VIII, je přístupná až do 16. září čtvrtek 
až neděle od 10 do 13 hodin a od 14 do 17 hodin. Po předchozí 
domluvě s vedením knihovny je možná návštěva i mimo zmíně-
nou otevírací dobu. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
Mgr. Alena Křivská, průvodkyně výstavou

Za tajemstvím a poklady 
hradu Vízmburku

foto: Mgr. Jan Košťál
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Dne 2. 6. 2012 se žáci Speciální školy J. Zemana a klienti OS 
Cesta Náchod poprvé zúčastnili mezinárodního setkání zdravot-
ně postižených v Polsku. Tato akce nazvaná také „Trhy umělců 
postižených osob“ proběhla v překrásném prostředí lázeňského 
parku města Kudowa Zdrój. Na letní scéně pod širým nebem se 
představilo mnoho souborů z různých zařízení v Polsku, která 
pečují o děti a dospělé s postižením a také my, jako jediný za-
hraniční účinkující.

Moc se nám tu líbilo, festival byl dokonale organizačně zvlád-
nutý, atmosféra velmi přátelská, a tak jsme lehce překonávali 
i drobné jazykové bariéry.

Z této akce jsme si kromě nezapomenutelných zážitků přivez-
li i cenu za naše vystoupení „Lojza a Líza“, malou hifi  věž, která 
nám všem udělala velkou radost.

ZŠ a MŠ Zemana a OS Cesta jsou dva subjekty, které již několik 
let úzce spolupracují. Naše vzájemná součinnost potvrzuje fakt, 
že speciální školství a sociální sféra jdou ruku v ruce a spolu tak 
vytvářejí dokonalé podmínky pro plnohodnotný život a osob-
nostní růst handicapovaných lidí.

ZŠ a MŠ J. Zemana a OS Cesta, Náchod

Pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra 
France a starosty města Jana Birke.

Hlavní pořadatel: Základní škola a Mateřská škola Josefa Ze-
mana v Náchodě

Ředitelem školy je od roku 2008 Ing. Ivo Feistauer, dnes pre-
zident III. Ročníku hudebně – divadelního festivalu zde v Ná-
chodě. Zástupcem ředitele školy je od roku 2009 Mgr. Monika 
Vochomůrková.

Místo konání: Divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě (Beránek, a. s.).
III. ročník hudebně-divadelního festivalu (HDF) pro handi-

capované žáky královéhradeckého regionu navazuje na přede-
šlé velice zdařilé ročníky.

Žáci soutěžili v kategoriích divadelních, hudebních i taneč-
ních. Festivalu se zúčastnilo celkem 9 škol tzn 100 soutěžících 
žáků. III. ročník byl tentokrát rozšířen o účast speciálních škol 
z Polska. Počet diváků cca 300, 15 čestných hostů, 20 porotců. 
Hlavním pořadatelem celé akce byla Základní škola a Mateřská 
škola Josefa Zemana v Náchodě, škola se stoletou tradicí, jejímž 
zakladatelem byl průkopník československé moderní defektolo-
gie pan Josef Zeman. Členy realizačního týmu projektu jsou už 
tři roky pedagogičtí pracovníci školy s dlouholetou praxí v obo-
ru speciální pedagogiky a úspěšní žadatelé o granty v minu-
lých letech.

Partner projektu: David Novotný

III. ročník hudebně-divadelního festivalu 18. 5. 2012
pro žáky speciálních škol regionu Hradec Králové

Sponzoři projektu: Jan Birke – starosta Města Náchod, hejtman 
Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír  Franc, Ing. Hynek Lang, 
David Novotný, Pivovar Náchod, Jiří Renfus, Veba Broumov.

III. ročník hudebně-divadelního festivalu (HDF) zahájil staros-
ta města Náchoda Jan Birke. Moderování stejně jako před rokem 
patřilo panu Davidu Novotnému a  Michaele Noskové. Úvodní 
kulturní program zajistila pořádající škola hudebním vystoupe-
ní žáků základní školy praktické. Školní kapela Gypsy Tronés, 
úspěšně reprezentovala školu i na Festivalu národností v Jaromě-
ři – Josefově dne 26. 5. 2012 konaného pod záštitou Výboru pro 
lidská práva Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. V průbě-
hu celé akce vystoupilo celkem sedm českých a dvě polské školy 
s hudebními, tanečními a divadelními představeními. Vystoupe-
ní jednotlivých škol obohatili kulturním programem i profesio-
nální umělci z muzikálu Děti ráje Michaela Nosková, Tomáš Löbl 
a Petr Poláček.

Cenu presidenta festivalu předal po verdiktu poroty osobně 
hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc speciální škole 
z Klodzka za zajímavé divadelní představení stínohry „Tacy sami“.

Za hlavního pořadatele akce Základní školu a Mateřskou školu 
Josefa Zemana v Náchodě se rozloučil se všemi účastníky presi-
dent festivalu a ředitel pořadatelské školy v jedné osobě Ing. Ivo 
Feistauer. 

Plener „Malowane sercem“
 plus ZŠ a MŠ J. Zemana a OS Cesta Náchod
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Bolí Vás  záda? Hrbíte se? Máte  jedno ra-
meno výš než druhé? Chcete se zbavit bo-
lestí, mít pěknou postavu a navíc vystupo-
vat ve skladbách s hudbou? Rezervujte si 
čas na cviky pull-push  systému, který pro 
Vás připravil  Sokol Náchod od září každé 
PONDĚLÍ  od 17 do 18 hodin. Na shleda-
nou již 3. září v šatně žen sokolovny v Ná-
chodě.

Nabídka 
pro CHLAPCE  
a DĚVČATA 
ve věku 8–15 let  1. V sobotu 7. července 2012 

 do Malých Svatoňovic
Sraz účastníků v 11.50 h v hale náchod-

ského nádraží. Odtud na skupinovou zpá-
teční jízdenku s přestupem ve Starkoči 
se pojede do Malých Svatoňovic, kde pů-
jdeme ke koupališti, abychom se ve 14 h 
účastnili pietního aktu za popravené 
v Heydrichiádě. Poté půjdeme na „Křížo-
vou cestu“ nad M. Svatoňovice. Na zpá-
teční cestě se zastavíme pro místní léči-
vou vodu (nezapomenout vzít si s sebou 
prázdnou láhev!) a pojedeme vlakem 
zpátky. Výlet je vhodný pro celkově krát-
kou délku pochodu i pro děti a seniory. 
Koná se za každého počasí.
2. V sobotu 21. července 2012 
 do BABIČČINA ÚDOLÍ

Stejným vlakem (odjezd z Náchoda 
v 11.03) do Starkoče, odtud přes Zblov 
do Ratibořic a zpět přes Třtice (zde na-
brání vody) do Studnice a Starkoče, vla-
kem zpět.

 POZOR! V případě předpovědi vytr-
valého deště na 21. 7. se výlet přesouvá 
na 28. 7.

Prázdninové výlety Sokola Náchod
„Za živou vodou“

3. V neděli 5. srpna 2012 do POLSKA
 Autobusem do České Čermné. Odtud 

pěšky do Polska po vyznačené trase přes 
Běloves zpět do Náchoda.

POZOR! V případě předpovědi vytrvalé-
ho deště na 5. 7. se výlet přesouvá na 12. 7.
4. V sobotu 18. srpna 2012 celodenní 
 výlet do Teplic nad Metují

Vlakem do Teplic nad Metují. Z nádra-
ží dojdeme do chalupy ses. Čadové (cca 20 
min chůze). Zde cvičení v přírodě. Po obě-
dě posezení kolem ohniště a pak výlet 
k Hubertovu prameni (vynikající voda!) 
Pod pramenem jezírko – možno koupat. 
Zpět opět vlakem.

Bližší informace k výletům, t.j.doby od-
jezdů atd. zejména u výletu 3) a 4) najdou 
zájemci ve vývěskách Sokola:
1) na sokolovně 
 – Tyršova ul. č. 207 Náchod 
2) u autobusové zastávky 
 – Pražská, okresní soud
3) na Plhově – Havlíčkova ul., vedle 
 dalších vývěsních skříněk 

K účasti na těchto výletech zveme všech-
ny občany, kteří chtějí zdravě žít.

9. června se na hřišti za starou lipskou 
školou sešlo neuvěřitelných 222 dětí. Pro 
ně 19 hasičů a 37 dalších nadšenců na-
chystalo spoustu soutěží, atrakcí a dáreč-
ků. Vše vypuklo ve 14 hodin ukázkou po-
slušnosti a kousání policejního psa (a jeho 
cvičitelů). Po té se začalo soutěžit. Z při-
pravených atrakcí letos asi nejvíce zaujal 
skákací hrad. Dále se děti mohly ,,vybát“ 
na horolezecké lanovce, povozit na mo-
torce, zabalancovat na chůdách, zajezdit 
si na koních, zastříkat hadicí jako praví 
hasiči, zařádit na trampolíně, zastřílet si, 
zaskákat v pytlích….celkem na ně čekalo 
16 parádních stanovišť. V průběhu soutě-
žení překvapil všechny zásah policie ČR, 
při kterém byl za divoké palby po rozbi-
tí skla automobilu z vozu vytažen a zne-
škodněn pachatel, též ,,přihoukala“ sani-
ta, ze které vyskočili statní záchranáři 
a z vraku automobilu vyprostili a zachrá-
nili dva raněné. Vrak po té vzplál, ale ha-
sičům se ho za mohutného houkání sirén 
podařilo uhasit. Aby toho nebylo dost, za-
bouchal ještě denní ohňostroj. Na závěr 
se děti dočkaly i nejočekávanější atrakce 
celého dne. Na malém hřišti hasiči nafou-
kali množství pěny, do té byly naházeny 
dárečky a děti po té ,,vpuštěny do klece“ 
na lov. Ven vylezly mokré, neuvěřitelně 
špinavé, ale spokojené. Vše sledoval pan 
starosta Birke a zdálo se, že se též dobře 
baví. Do klece ani na skákací hrad k opici 
se však vlákat nenechal.

Chtěla bych alespoň touto cestou podě-
kovat všem hasičům, nadšencům a spon-
zorům, kteří dětský den více jak měsíc 
připravovali a bez kterých by se na Lipí 
žádná z akcí, které se tu pořádají, neobe-
šla.         Za o. s. Lipový list Zuzana Jindrová 

13. Lipský dětský den 
se mimořádně vydařil

foto Šárka Hrodková

Stejně tak jako nejstarší východočeský 
plavecký mítink „Modrá stuha města Ná-
choda“, která se plavala již v roce 1940, 
tak i nejmladší soutěž „O cenu rytíře Hro-
na“ láká do náchodského bazénu plavce 
ze širokého okolí. První ročník se uskuteč-
nil v roce 2004, kdy město Náchod slavilo 
výročí 750 let od založení města. V uply-
nulém víkendu se konal již 9. ročník sou-
těže. Do soutěže, která je určena pro nej-
mladší žákovské kategorie, především pro 
děti z přípravek a minipřípravek se přihlá-
silo 186 mladých sportovců. 

Hlavní disciplínou byl polohový závod, 
který se plaval na 100 i 200 metrů. O 10 
melounů jako hlavní cenu se podělili ví-
tězové jednotlivých kategorií. Na sto me-
trové trati mezi desetiletými to byli Ma-
tyáš Nývlt – Trutnov a Petra Lemfeldová 
– Náchod. Devítiletí Jan Teplý – Pardubi-
ce a Adéla Svobodová – Trutnov a osmile-
tí Maxim Havlena – HK a Karolína Teplá 
–Pardubice. V nejtěžší 200m trati poloho-

Rytíř Hron patří nejmladším plavcům
vě soutěžili jedenáctiletí, kde pocit vítěz-
ství okusili Jan Čejka a Kateřina Avramo-
vá, oba Pardubice.

Na programu akce byly i další plavec-
ké disciplíny. Plavalo se na vzdálenost 50 
a 100 metrů stylů volný způsob, znak, prsa 
a motýl. Ti nejstarší z důvodu generálky 
před Pohárem ČR deseti a jedenáctiletých 
měli do programu zařazenou i distan-
ci 200 m volný způsob. Náchodští trenéři 
stejně tak jak minulý týden na krajském 
přeboru byli potěšeni výkonem desetile-
tého tria Petra Lemfeldová, Tereza Hofma-
nová a Pavla Linhartová, které obsadilo 
první tři místa. Prvně zmiňovaná zvítě-
zila i v další disciplíně 50 znak.

V kategorii 8letých na stupních vítězů 
stanula náchodská plavkyně Anežka Kra-
těnová, když byla 2x třetí na 50m volný 
způsob i znak. Druhé místo si na prsař-
ské padesátce vybojovala Kamila Kyprová.

Velké naděje můžou náchodští trené-
ři vkládat do skupiny sedmiletých. Šár-
ka Tomková zvítězila na trati 50 m volný 
způsob, přičemž dokázala pokořit hra-
nici jedné minuty výkonem 58,7s . Hned 
za ní o jednu desetinu sekundy doplava-
la Alexandra Kordová. Pozadu nezůsta-
la ani jejich kolegyně z družstva Barbora 
Švecová, když zvítězila na trati 50m znak 
v čase 1:04,7. Radost z úspěchu a umístě-
ní na bedně měli i další. Za 2. místo na 50 
volný způsob obdrželi medaili Martin Ji-
rman za 50m znak i prsa, Jitka Kovářová 
50m prsa a dvě třetí vybojoval Šimon Le-
lek.           (rh)
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v červenci a srpnu 2012 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

Státní zámek Náchod
v červenci a srpnu 2012

  Karel Šafář: obrazy, kresby
U příležitosti stého výročí narození se uskuteční od 4. červen-
ce do 25. srpna 2012 ve výstavní síni regionálního muzea (roh 
Zámecké a Tyršovy ulice) výstava prací oblíbeného náchodské-
ho malíře Karla Šafáře. Doplněna bude řezbami inspirovanými 
kresbami a malbami K. Šafáře zhotovenými Janem Pecháčkem. 
Vernisáž proběhne v úterý 3. července 2012 v 16.00 hodin. Ote-
vřeno bude denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v so-
botu 8–12 hod.

  Olga Ulrichová: Obrazy a fotografi e
Ve dnech 5. až 29. 7. 2012 mohou návštěvníci v budově stálé ex-
pozice na Masarykově nám., čp. 18 zhlédnout výstavu obrazů 
a fotografi í výtvarnice Olgy Ulrichové. Vernisáž se bude konat 
ve středu 4. července v 16 hodin. Otevřeno bude denně mimo 
pondělí 9–12; 13–17 hod.

  Sokolské plakáty ze sbírek Regionálního muzea v Náchodě
 Výstava k 150. výročí založení Sokola

Od 7. do 26. srpna 2012 mohou zájemci v budově stálé expozi-
ce na Masarykově nám., čp. 18 navštívit výstavu plakátů se so-
kolskou tématikou, připravenou u příležitosti 150. výročí vzni-
ku tělovýchovné organizace Sokol. Otevřeno bude denně mimo 
pondělí 9–12; 13–17 hod.

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

  Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935-1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Sou-
částí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor 
L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před 
pevností. V květnu až září je otevřeno denně mimo pondělí 
10–12.00, 13.30–18.00 hod. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. 
čísle 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regionální muze-
um, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muze-
umna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.

V červenci a srpnu nabídne náchodský zámek návštěvníkům pro-
hlídky Piccolominské expozice, Salonů II. patra, expozice Na dvo-
ře vévodském a Malého okruhu (věž, terasa a středověké sklepe-
ní) a to od úterý do neděle od 9.00 do 18.00 hodin. 
V pondělí otevřen pouze I. okruh 
– Piccolominská expozice 10.00–16.00 hod.

Červenec
Víkendy – Prohlídky I. okruhu zpestřené zajímavostmi z his-
torie rodu Pernštejnů. Vstupné se nemění.

 7.–12. 8. 2012 – „fotoGrafi e“ 
Výstava fotografi í skupiny pic (T) us ve Velkém sále na I. nádvoří.

  5.–8. 7. 2012 – Krátké vystoupení skupiny historického šer-
mu BUHURT při denních prohlídkách zámku. Vstupné: 10 Kč/
osoba

  5.–7. 7. 2012 – Skupina historického šermu BUHURT: Blázen 
ferrarský. Hra plná lásky, intrik i zuřivých soubojů. Milostný 
příběh odehrávající se na počátku 15. století. 
Začátek vždy v 18.30 hodin na III. nádvoří. Vstupné: děti do 6 
let zdarma, děti od 6 do 15 let – 40 Kč, dospělí – 60 Kč.

  7. 7. 2012 – Mše v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie. 
Začátek v 16.00 hodin.

  13.–14. 7. 2012 – Večerní prohlídky s „Černou paní“. Zveme 
malé i velké návštěvníky na večerní prohlídky zámeckých kom-
nat (Piccolominské expozice) s „Černou paní“ a dalšími straši-
dly. Prohlídky budou oživeny krátkými hudebními vstupy v po-
dání ZUŠ Police nad Metují. Je nutné objednat se předem na tel. 
491 426 201. Vždy od 21.00 do 23.00 hodin. Vstupné: 120 Kč/
plné, 80 Kč/snížené a 360Kč/rodinné.

Srpen
Víkendy – Prohlídky I. okruhu zpestřené zajímavostmi z his-
torie rodu Pernštejnů. Vstupné se nemění.

  4. 8. 2012 – Mše v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie. 
Začátek v 16.00 hodin.

  24.–25. 8. 2012 – Večerní prohlídky s „Černou paní“. Zveme 
malé i velké návštěvníky na večerní prohlídky zámeckých kom-
nat (Piccolominské expozice) s „Černou paní“ a dalšími straši-
dly. Prohlídky budou oživeny krátkými hudebními vstupy v po-
dání ZUŠ Police nad Metují. Je nutné objednat se předem na tel. 
491 426 201. Vždy od 20.30 do 22.30 hodin. Vstupné: 120 Kč/
plné, 80 Kč/snížené a 360 Kč/rodinné.
Těšíme se na Vaši návštěvu!          Správa Státního zámku v Náchodě

www.zamek-nachod.cz
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Stomatologická pohotovost 

je v sobotu, v neděli 
a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin

v obchodním domě Kaufl and 
denně 7–20 hodin
v neděli 8–20 hodin

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

Stomatologická 
pohotovost 

červenec  30. 6. MUDr. Alois Vejmola Palackého 20
   Náchod tel.: 491 424 524
  1. 7. MUDr. Alois Vejmola Palackého 20
   Náchod tel.: 491 424 524
  5. 7. MUDr. Lucie Třísková Denisovo nábřeží 665,   
   Náchod tel.: 491 421 920
  6. 7. MUDr. Jana Šťovíčková Denisovo nábřeží 665
   Náchod tel.: 491 423 748
  7. 7.  MUDr. Jarmila Vokůrková Větrník 720,                   
   Červený Kostelec tel.: 491 462 331
  8. 7. MUDr. Božena Rysnarová Burdychových 325,         
   Červený Kostelec tel.: 491 463 237
 14. a 15. 7. MUDr. Tomáš Žďárský Náchodská 240,                 
   Dolní Radechová tel.: 491 424 322
 21. a 22. 7. MUDr. Alena Zdražilová Denisovo nábřeží 665
   Náchod tel.: 491 427 548
 28. a 29. 7. MUDr. Helena Ansorgová Sokolská 317,                 
   Červený Kostelec tel.: 491 462 800

srpen 4. a 5. 8. MUDr. Renata Čábelková Jiřího z Poděbrad 937
   Hronov tel.: 491 482 911
 11. a 12. 8. MUDr. Blanka Filipová Komenského 10,                
   Nové Město nad Metují tel.: 491 472 721
 18. a 19. 8. MUDr. Blanka Grummichová Studnice 31 
    tel.: 491 422 104
 25. a 26. 8. MUDr. Blanka Hulánová Náchodská 145 (Amman)   
   Nové Město nad Metují tel.: 491 476 176

Jak už je tradicí, tak i letos se uskuteční 
celorepubliková akce v Náchodě Den dob-
rých skutků a Muž roku. 

Na 24. a 25. srpna 2012 je pro návštěv-
níky Městského divadla Dr. J. Čížka při-
praven kulturní program v podobě kon-
certu známých osobností – Světlany 
Nálepkové, Michaely Dolinové, Míši Nos-
kové, Petra Kotvalda, Ivany Jirešové a Mis-
ty. Celý výtěžek bude věnován Stacionáři 
Nona v Novém Městě nad Metují, vítězovi 
Muže roku 2009 Martinu Zachovi na jeho 
rehabilitaci a Ústavu sociální péče v České 
Skalici. Počtvrté se bude volit i Muž roku 
Slovenské republiky. 

Letošní záštitu převzali ministr soci-
álních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek, Slo-
venský institut v ČR, starosta města 
Náchod Jan Birke, hejtman Královéhra-
deckého kraje Bc. Lubomír Franc, místo-
předsedkyně kontrolního výboru Posla-
necké sněmovny Ing. Hana Orgoníková, 
senátor Petr Pakosta, místopředsedkyně 
zdravotního výboru PS Mgr. Soňa Marko-
vá, starosta města Kudowa Zdroj Czeslaw 
Krecichwost a poslanec Mgr. Bohuslav 
Sobotka. Pořadatelé jsou David Novotný 
za podpory Jaro Management Praha, I M 
model Bratislava, Wiggo.cz, Renaty Řího-

Den dobrých skutků a Muž roku 2012
vé z Pardubic a Petry Jansové. 

Potřinácté se v pátek 24. srpna 2012 
od 20 hodin uskuteční soutěž MUŽ ROKU 
2012. Z celkového počtu přihlášených 768 
uchazečů bylo vybráno dvanáct fi nalistů, 
osm z ČR a čtyři fi nalisté ze Slovenska. 
Na všechny fi nalisty čeká mnoho hodnot-
ných cen. Celým večerem bude provázet 
Eva Decastelo. Letos potřetí bude Českou 
i Slovenskou republiku reprezentovat ví-
těz Muže roku v soutěži Mister Interna-
tional. 

V porotě zasednou významné osobnos-
ti z kulturního, společenského a politické-
ho života jako je Vlaďka Erbová, Micha-
ela Dolinová, Tomio Okamura, Světlana 
Nálepková, Iveta Lutovská, Eva Jurinová 
z TV Metropol, Štěpánka Duchková, Dani-
ela Písařovicová, Inna Puhajková, Martina 
Gavriely, Česká Miss 2012 Tereza Chlebov-
ská, Česká Miss Earth Tereza Fejksová, Do-
minika Mesárošová, Katka Kristelová, Lu-
mír Olšovský, Hana Svobodová, fi nalistka 
České Miss Kateřina Votavová, Jana Bobo-
šíková, Muž roku Martin Gardavský, Muž 
roku Martin Zach, Tomáš Magnusek, Na-
děžda Krupská, Julie Zugarová a další ce-
lebrity. Ze Slovenských celebrit zavítá Ga-
bika Dzuriková.                   David Novotný

Město Náchod 
prodá výběrovým řízením 
formou obálkové metody   

 Komenského 276 – volný byt č. 
276/14, 2+1, o výměře 59,60 m2 s podí-
lem o velikosti 5960/203140 na společ-
ných částech domu vč. stavební parce-
ly č. 441 a 442 k. ú. Náchod. Vyvolávací 
základní cena 824.530 Kč. 
Nabídku v uzavřené obálce označené 
v levém hor. rohu nápisem: Výběrové 
řízení – byt 276/14 – neotvírat adresovat 
na MěÚ Náchod, Odbor správy majet-
ku a fi nancování, Masarykovo nám. 40, 
Náchod. Uzávěrka přihlášek 27. 7. 2012 
ve 13.00 hodin.
Prohlídky 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.

Město Náchod prodá volné byty: 
 Jugoslávská 1537 – volný byt 1537/3 

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

 Nerudova 1339 – volný byt 1339/10 
o velikosti 1+0, výměra 28,20 m2, s po-
dílem o velikosti 141/2860 na společ-
ných částech domu vč. stavební parce-
ly č. 1434 k.ú. Náchod. 
Cena 450.000 Kč

 Pražská 783 – volný byt č. 783/8 o ve-
likosti 1+0, výměra 29,50 m2, s podí-
lem o velikosti 2950/72960 na společ-
ných částech domu vč. stavební parcely 
č. 957 k.ú. Náchod. 
Cena 310.000 Kč

 Pražská 1532 – volný byt č. 1532/2 
o velikosti 1+ kk, výměra 26,95 m2, 
s podílem o velikosti 2695/193620 
na společných částech domu vč. sta-
vebních parcel č. 1776 a č. 1777 k. ú. 
Náchod. 
Cena 450.000 Kč

 Zelená 1955, volný byt 1955/6, I. kat., 
3+1, výměra 70,30 m2 s podílem o ve-
likosti 7030/386160 na společných čás-
tech objektu a na parcelách č. stav. 
451,452,453 v k. ú. Staré Město nad Me-
tují. Cena 1.100.000 Kč
Prohlídky nemovitostí lze domluvit na tel. 
491 426 978, 491 427 304 – Správa budov 
Náchod, s. r. o. Žádost adresovat na MěÚ 
Náchod, odbor správy majetku a fi nanco-
vání, Masarykovo nám. 40, Náchod.
Informace tel. 491 405 233 nebo 
e-mail: gustav.sourek@mestonachod.cz
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Církve v NáchoděSenior klub „Harmonie 2“
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, telefon 491 426 223, ad-
ministrátor Mgr. Jiří Musil, mobil 606 658 686, e-mail: nachod@
ccsh.cz. Bohoslužby: neděle 8.30. hod. Úřední hodiny: středa 
15.00–17.00 hod. Sběr obnošeného šatstva pro Diakonii Broumov 
pouze v sobotu od 9.00–11.00 hod. V ostatní dny je odběrní místo 
uzavřeno. Jaké věci je možné darovat: letní a zimní oblečení, lůž-
koviny (prostěradla, ručníky, utěrky, záclony), látky (minimálně 
1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí po-
třeby (nádobí bílé i černé, skleničky, vše nepoškozené), peří, pé-
řové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv (nepoškozenou, 
páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily). Ko-
lumbárium je otevřeno denně od 9.00–17.00 hod. 

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefo-
ny: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw 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. Mše sv. v kapli na zámku 7. 7. a 4. 8. v 16.00 hod. Poutní 
mše sv. v kostele sv. Vavřince s posvěcením chleba se uskuteční 
v neděli 12. 8. od 9.00 hod.

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

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

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.

ČERVENEC A SRPEN 2012
Přejeme všem našim příznivcům pohodové prožití prázdninových 
měsíců a při dalších programech se budeme scházet v klubovně se-
niorů od září.                                            výbor MO SD ČR v Náchodě

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
 Tutto universale Vratislav Hlavatý

 Další z volného cyklu výstav představujících osobnosti 
výtvarného umění na Náchodsku.
Vratislav Hlavatý (nar. 1934) bude prezentován v rodném 
Náchodě poprvé. Rozsáhlá retrospektiva představí jeho 
fi lmové plakáty, knižní ilustrace a úpravy, animované fi l-
my, kresby i autentickou tvorbu malířskou.
(všechny prostory jízdárny, 29. 6. – 2. 9.)

 Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

 Pohádkový kufřík
 K výstavě Vratislava Hlavatého je připraven samoob-

služný doprovodný program pro mateřské školy a rodiče 
s dětmi, kde budou moci pracovat s různorodým materi-
álem, který objeví v Pohádkovém kufříku.

 Galerie výtvarného umění v Náchodě a Městská knihovna Náchod
 Plastika ve veřejném prostoru

 Výstava výsledků Mezigeneračního projektu žáků ná-
chodských škol ze 4.C ZŠ Komenského a studentů 3.A 
Academie Mercurii, soukromé střední školy, s. r. o., 
věnovanému sochařským dílům v Náchodě.
(vestibul Městské knihovny v Náchodě, do 16. 9.)

Nadcházející dva měsíce jsou pro naše informační centrum těmi 
nejtěžšími v roce. Turisté či místní obyvatelé přicházejí téměř 
nepřetržitě s různými požadavky a přáními. Tradičně je pro tu-
risty nachystán plán města, přehled turistických zajímavostí, 
Letní turistické noviny Kladského pomezí či jízdní řády cyklo-
busů po Kladském pomezí i do Orlických hor. Nechybí ani žáda-
né suvenýry, které turistům návštěvu našeho města připomína-
jí ještě dlouho po návratu. I letos se samozřejmě budeme snažit 
poskytnout co nejpřesnější informace o našem městě i celém 
Kladském pomezí.
Novinky v prodeji: Náchodské omalovánky, Náchod v historic-
kých kresbách, DVD Kladské pomezí, časopis Rodným krajem 
č. 44, kniha Hranice a knížka Pohádkové vyprávěnky. 

M. Machová

ICC informuje

Ve středu 31. května 2012 uspořádal Oblastní spolek ČČK v Ná-
chodě, jako každý rok, soutěž hlídek mladých zdravotníků na 
Základní škole a mateřské škole Josefa Zemana v Náchodě. Děti 
ze speciálních škol si zde vyzkoušely techniky správného ošetře-
ní raněného, jak přivolat rychlou záchrannou službu jak správ-
ně zorganizovat záchrannou akci i  správné vyhodnocení situa-
ce při nenadálém úraze. Děti se snažily a výsledky byly výborné. 
Putovní pohár vítězů si odvezla stejně jako minulý rok děvčata 
z České Skalice.

Celá akce byla podpořena z Nadačního fondu Zdeňky Horní-
kové. Všem našim partnerům a dobrovolníkům touto cestou dě-
kujeme za pomoc při zajištění soutěže.

První pomoc 
na speciálních školách
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Městská knihovna Náchod 
informuje na ČERVENEC a SRPEN 2012

Prázdniny jsou dobou odpočinku, čeká nás sluníčko, voda, les, ale může i zapršet a tak 
nezapomeňte, že knihovna nezavírá, knížky neodjíždějí na prázdniny a přijďte si vy-
brat nejen z truhel prázdninového čtení. Těšíme se na vás.

Oddělení pro dospělé čtenáře a studovna: pondělí až pátek od 9.00 do 17.00
Oddělení pro děti: pondělí a pátek 9.00–14.00, úterý až čtvrtek 12.00–17.00
Soboty zavřeno

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 3. 7. a 3. 8. v dopoledních hodinách.
Ve studovně náchodské knihovny (2. patro) si můžete prezenčně i absenčně zapůjčit 
čtečku e-knih. Pravidla půjčování v knihovně nebo na www.mknachod.cz 

Náchodská univerzita volného času (NUVČ)
Kapacita NUVČ na 5. semestr je již zcela zaplněna, nepřijímáme další přihlášky!
5. semestr začíná v pondělí 24. září 2012 v obvyklé časy 13.00 a 15.30 hodin. Těšit se mů-
žete na socioložku Jiřinu Šiklovou. Více informací na www.mknachod.cz záložka NUVČ.

Výstavy
Hala 

 Plastika ve veřejném prostoru 
Městská knihovna Náchod a Galerie výtvarného umění v Náchodě si vás dovolují po-
zvat na výstavu výsledků Mezigeneračního projektu žáků 4. C ZŠ Komenského Náchod 
a studentů 3. A SŠ Academia Mercurii, věnovanou sochařským dílům (sochám, plasti-
kám a reliéfům) ve městě Náchod. Výstava potrvá do 16. 9. 2012
Studovna

 Krajka a kov – výstava krajky Terezie Kalinayové a kovových plastik Romana Svobo-
dy potrvá ve studovně po celé prázdniny, tedy od 2. července do 31. srpna.
Místo vernisáže vás zveme v pátek 13. 7. od 15 hodin na krajkový (studovna) a kovář-
ský (letní čítárna) workshop. Vstupné dobrovolné. 

Oddělení pro děti
 Výstavka ilustrací Milana Starého z knižní série Miloše Kratochvíla Pachatelé dob-

rých skutků.
 Listování s batůžkem – Literárně turistický příměstský tábor pro dětské čtenáře 

od 13. do 17. srpna 2012, každý den 8.00–17.00 hodin
Tvořivé dílny, čtení, hraní, výlety pro děti, které chtějí zažít dobrodružství,ale spát 
ve své postýlce. Maximální počet dětí 20. Cena 600 Kč. Podrobnosti v knihovně nebo 
na www.mknachod.cz.            (Vo)  

Náchodské Kuronské slavnosti 2012
Náchodské Kuronské slavnosti, které se již staly tradič-

ní součástí kulturních akcí města, chtějí připomínat pozoru-
hodnou dějinnou kapitolu v životě města, totiž pobyt majite-
le náchodského panství bohatého vévody Petra Kuronského 
a Semigalského v Náchodě. 

Přijížděl na panství, které koupil v roce 1792, zvláště v let-
ních měsících, poprvé v červnu 1796. Přijel se svou rodinou, 
dvorem, dvořany v počtu 80 osob. Byli mezi nimi i hudebníci, 
zpěváci, herci, kteří pak zvláště v příštím roce 1797, kdy bylo 
již vybudováno zámecké divadlo, uváděli divadelní, operní 
a koncertní vystoupení. Ožil nejen zámek, ale z pobytu vévo-
dy mělo užitek celé město. Zábavy, bály, různé produkce bavi-
ly nejen vévodu a jeho družinu, ale i pozvané hosty. A jak uvá-
dí ve svých vzpomínkách zámecký úředník Jan Müller: „Bylo 
jen málo dní, kdy se na zámku nedalo něco vidět.“

Náchodské Kuronské slavnosti se uskuteční letos již pošes-
té v pátek 7. září a v sobotu 8. září a opravdu bude co vidět! 
Opět se na zámku sejdou umělci různých žánrů, aby návštěv-
níky pobavili, šikovní řemeslníci předvedou svou zdatnost, 
dobře bude postaráno o zábavu a poučení dětských účast-
níků. Pracovní skupina se snažila připravit rozmanitý pro-

gram, který bude již tradičně uveden na modrých plakátech 
s vévodským erbem.

V předvečer slavností, v pátek 7. září ve 20.30 se uskuteční 
koncert v náchodském děkanském chrámu sv. Vavřince. Pří-
jezd vévody s družinou a jejich přivítání na zámku bude v so-
botu 8.září ve 14.00 hodin, náchodský zámek ožije zajímavým 
programem již v dopoledních hodinách. Představí se dětské 
soubory divadelní i hudební z Náchoda a okolí, koncertovat 
budou posluchači hudební katedry Univerzity Hradec Králo-
vé, zatančí a zazpívají členové souboru Barunka z České Ska-
lice. Představení si připravili loutkáři, kejklíři a chůdaři, po-
bavit přijde i kouzelník! V programu také vystoupí soubor 
z nedalekého přátelského města Kudowa Zdroj. Hudba zazní 
v zámecké kapli a ve velkém zámeckém sále, kde symfonic-
ký orchestr naší ZUŠ uvede Koncert pro vévodu.

Večerní program vyplní koncert kytaristky Lenky Filipové 
v Triu s Mirkem Linhartem a Seanem Barrym. Světelná show 
a večerní fanfára pak slavnosti ukončí!

Věříme, že i počasí bude letošním „Kuronkám“ také přát 
a návštěvníci prožijí krásné chvíle na náchodském zámku. 
Přijďte se podívat!         (VV)
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DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR!
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je konečně zpět! Film je uváděn v českém znění. Vstupné 150 Kč. Mládeži přístupný.

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU POZOR – MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÉ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je konečně zpět! Film je uváděn v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

SNĚHURKA A LOVEC
Zlo versus osud. Pohádka skončila, zapomeňte na Sněhurku! Výpravná dobrodružná fantasy od producenta fi lmu „Alenka v říši divů“. Film je uváděn v českém znění. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

DIKTÁTOR
Jmenuje se Aladdin a je považován za posledního mohykána mezi diktátory... Komik a mystifi kátor Sacha Baron Cohen v parodii o zemi, kterou chce ze všech sil zachránit před demokracií... Čes-
ké titulky. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

PROMETHEUS FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Hledání našeho počátku může znamenat náš konec... Proslulý fi lmař legendárního Vetřelce Ridley Scott se ve svém novém fi lmu vrací k žánru, kterému pomáhal psát pravidla. Prometheus dává 
divákům rozluštit řadu otázek týkajících se původu Vetřelce. České titulky. Vstupné 150 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

HUNGER GAMES
Celý svět vás bude sledovat... Akční sci-fi  romance, která vznikla na motivy světoznámé trilogie Hunger Games, která se světem šíří jako oheň... České titulky. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Přijměte pozvání na na romantickou exotickou dovolenou do Maroka! Volné pokračování komedie režisérky Marie Poledňákové „Líbáš jako Bůh“. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV 2 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Věř v nemožné. Objev neskutečné… Je to místo, na kterém jsou zvláštní formy života, hory ze zlata, životu nebezpečné sopky a nejedno pozoruhodné tajemství. Dwayne Johnson v hlavní roli dob-
rodružného fi lmu, uváděného v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

TADY HLÍDÁM JÁ
Rodinná komedie o tom, jak vám zvíře změní život… k lepšímu. Hrají Veronika Divišová, Jitka Ježková, Vladimír Javorský, Lukáš Vaculík, Pavel Nový, Simona Stašová, Iva Pazderková, Lukáš Lati-
nák a Klára Jandová. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

AVENGERS  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Nejambicióznějšího fi lmový projekt společnosti Marvel! Mstitelé – Iron Man, Hulk, Kapitán America, Thor, Hawkeye a Black Widow – v jednom fi lmu, v akčním dobrodružství, ve kterém bojují 
proti nečekanému nepříteli. Film je uváděn v českém znění. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MADAGASKAR 3 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Vaši oblíbení trosečníci se vrací!!! Aby se dostali domů, jsou ochotní hodně riskovat a udělají pro to absolutně cokoliv... Animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 140 Kč. Mládeži přístupný.

TEMNÉ STÍNY
Každá rodina má své démony... Fantastická komedie o upírovi, který svým potomkům poskytuje ochranu... Další fi lmová lahůdka režiséra Tima Burtona, opět s Johnny Deppem v hlavní roli. Čes-
ké titulky. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
První díl světového bestselleru v novém fi lmovém zpracování. Filmová adaptace série „Milénium“ spisovatele Stiega Larssona. V hlavních rolích Daniel Craig a Rooney Mara. České titulky.
Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je konečně zpět! Film je uváděn v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

PROMETHEUS
Hledání našeho počátku může znamenat náš konec... Proslulý fi lmař legendárního Vetřelce Ridley Scott se ve svém novém fi lmu vrací k žánru, kterému pomáhal psát pravidla. Prometheus dává 
divákům rozluštit řadu otázek týkajících se původu Vetřelce. České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

SNĚHURKA
Jedna z nejoblíbenějších pohádek všech dob se vrací. V kouzelném království o zlé královně, krásné Sněhurce a sedmi trpaslících se může stát úplně cokoliv... V roli královny Julia Robertsová. Čes-
ké znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

KONFIDENT
Jiří Mádl, jak ho neznáte... Jiří Mádl vás slyší... Vzrušující a napínavý thriller střetu jedince s dobře organizovanou státní policejní mocí – ve fi lmu podle skutečných událostí - o věcech, které se po-
řád dějí... Režie Juraj Nvota, dále hrají Michaela Majerníková, Ady Hajdu, Jan Budař, Ondřej Vetchý, Táňa Pauhofová, Marko Igonda a Arnošt Goldfam. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MUŽI V ČERNÉM 3 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Tajní agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) – jsou zpět... a opět včas – v akční sci-fi  komedii.  Film je uváděn v českém znění. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

BITEVNÍ LOĎ
Bitva o Zemi začne na vodě. Akční napínavé sci-fi  o boji proti mimozemské invazi, v režii Petera Berga. V hlavních rolích Taylor Kitsch, Liam Neeson, Rihanna a Brooklyn Decker. České titulky.
Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MADAGASKAR 3
Vaši oblíbení trosečníci se vrací!!! Aby se dostali domů, jsou ochotní hodně riskovat a udělají pro to absolutně cokoliv... Animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Přijměte pozvání na na romantickou exotickou dovolenou do Maroka! Volné pokračování komedie režisérky Marie Poledňákové „Líbáš jako Bůh“. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

THE AMAZING SPIDER – MAN FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Jedna z nejoblíbenějších postav na světě se vrací na fi lmová plátna a ve snímku The Amazing Spider-Man odhaluje novou kapitolu ze svého života... Akční dobrodružné sci-fi , inspirované comic-
sovým příběhem společnosti Marvel. Film je uváděn v českém znění. Vstupné 175 Kč/děti do 15 let 145 Kč; v neděli tzv. levný den – jednotné vstupné 150 Kč. Mládeži přístupný.

THE AMAZING SPIDER – MAN POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!
Film je uváděn s českými titulky. Vstupné 140 Kč/děti do 15 let 110 Kč. Mládeži přístupný.

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je konečně zpět! Film je uváděn v českém znění. Vstupné 150 Kč. Mládeži přístupný.

POLSKI FILM
Film o přátelství a absurditě hereckého života, balancujícího mezi realitou a iluzemi... Čtyři známí čeští herci, spolužáci z brněnské JAMU – Matonoha, Liška, Daniel a Polášek si splnili dávný sen 
a rozhodli se natočit společný fi lm. V dalších rolích Jan Budař, Jana Plodková, Katarzyna Zawadzka, Krzysztof Czeczot a Marcin Kobierski. Režie Marek Najbrt. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

AŽ VYJDE MĚSÍC
Roztomile svérázná komedie o pátrání po dvou uprchlých dětech, které může být zábavnější, než si myslíte... Film byl na letošním fi lmovém festivalu v Cannes nominován na Zlatou palmu a u divá-
ků se dočkal velmi vřelého přijetí. V dospělích rolích Bruce Willis, Edward Norton, Tilda Swinton a Bill Murray. Režie Wes Anderson. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

IRON SKY
„Přicházíme v míru.” Temná akční sci-fi  komedie. V posledních chvílích 2. sv. války se tajný nacistický program vyhnul destrukci a ukryl se na odvrácené straně Měsíce – tam také za přísného 
utajení nacisté zkonstruovali gigantickou vesmírnou pevnost s masivní armádou létajících talířů.  Jednoho dne však měsíční Führer  rozhodne, že zářivý moment ovládnutí Země nastal… i když 
o něco dříve, než bylo plánováno... České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

PRCI, PRCI, PRCIČKY – ŠKOLNÍ SRAZ
To nejlepší nakonec! Třináct let poté, co prvním dílem vyvolali mohutnou erupci pubertálních komedií, se na scénu vracejí prakticky všichni oblíbení „sexuální štvanci“. České titulky. 
Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

BEZ KALHOT
Má fanynky, ale chce něco víc... Komedie režiséra Stevena Soderbergha nám otevírá dveře do světa mužských striptérů. Film je inspirován zkušenostmi Channinga Tatuma (i jednou z hlavních 
rolí fi lmu) z dob, kdy pracoval jako striptér a o své herecké kariéře pouze snil... České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je konečně zpět! Film je uváděn v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

SHERLOCK HOLMES 2 – HRA STÍNŮ
Další osudy Sherlocka Holmese a Dr. Watsona... V hlavních rolích Robert Downey Jr. a Jude Law. Režie Guy Ritchie. České titulky. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ABRAHAM LINCOLN: LOVEC UPÍRŮ FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Dějiny si pamatují bitvy, ale zapomínají na krev... Odhalte skrytý život Abrahama Lincolna - poznejte jeho skutečný příběh, který je plný krve, upířích zubů a nabroušených seker! Fantastický ho-
rorový thriler natočený podle stejnojmenné knihy Setha Grahame-Smithe, který vznikl v produkci Tima Burtona a režiséra Timura Bekmambetova (mj. fi lmy „Noční hlídka“ nebo „Vanted“). Čes-
ké titulky. Vstupné 150 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ABRAHAM LINCOLN: LOVEC UPÍRŮ
POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!
České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Přijměte pozvání na na romantickou exotickou dovolenou do Maroka! Hrají Jiří Bartoška, Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Eva Holubová, Nela Boudová, Jiří Langmajer, Roman Vojtek, Martha Is-
sová, Tereza Kostková, Milan Šteindler, Petr Nárožný a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

MODRÝ TYGR
Film pro děti, jejich rodiče a zvířata… Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický a humorný rodinný fi lm. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

MADAGASKAR 3 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Vaši oblíbení trosečníci se vrací!!! Aby se dostali domů, jsou ochotní hodně riskovat a udělají pro to absolutně cokoliv... Animovaná komedie, uváděná v českém znění. 
Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

HNĚV TITÁNŮ FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Boj o nadvládu mezi Bohy a Titány pokračuje… V hlavních rolích Sam Worthington, Ralph Fiennes a Liam Neeson. Režie Jonathan Liebesman. České titulky.
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
Dovrší se legenda o temném rytíři z Gothamu, který je pronásledován policií i mafi í a veřejnost ho považuje spíš za vraha než za hrdinu? Samotný Bruce Wayne už toho taky má plné zuby, boj ale 
rozhodně vzdávat nehodlá.V hlavních rolích akčního sci-fi  Christian Bale, Anne Hathaway, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Gary Oldman, Morgan Freeman a Michael Caine. Režie se opět ujal 
Christopher Nolan (fi lmy „Temný rytíř“ nebo „Počátek“). České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

1. neděle pouze v 16 hod
2. po. 3. út. 4. st pouze v 17 hod

1. neděle pouze v 18 hod

1. neděle pouze ve 20 hod

2. pondělí pouze v 19.15 hod

3. úterý pouze v 19.15 hod

4. středa pouze ve 21.15 hod

4. středa pouze v 19 hod
5. čtvrtek pouze ve 20 hod

5. čtvrtek pouze v 18 hod

6. pátek pouze v 18 hod

6. pátek pouze ve 20.15 hod

7. sobota pouze v 17 hod

7. sobota pouze v 19 hod

7. sobota pouze ve 21.15 hod

8. neděle pouze v 18 hod

8. neděle pouze ve 20 hod

9. pondělí pouze v 18 hod

9. pondělí pouze ve 20 hod
10. úterý pouze v 17 hod

10. úterý pouze v 19 hod

10. úterý pouze ve 21.15 hod 

11. středa pouze v 18 hod

11. středa pouze ve 20 hod

12. čt. 14. so pouze v 17.30 hod
13. pátek pouze v 19 hod
15. neděle pouze v 16 hod

12. čtvrtek pouze ve 20.15 hod
13. pátek pouze ve 21.30 hod

13. pátek pouze v 17 hod

14. sobota pouze ve 20.15 hod
15. neděle pouze ve 20.30 hod

15. neděle pouze v 18.30 hod
16. pondělí pouze ve 21.15 hod

16. pondělí pouze v 19.15 hod
17. úterý pouze v 17 hod

17. úterý pouze ve 21.15 hod

16. pondělí pouze v 17 hod
17. úterý pouze v 19 hod
18. středa pouze ve 20 hod

18. středa pouze v 18 hod

19. čtvrtek pouze ve 21.15 hod

19. čtvrtek pouze v 16.45 hod
20. pátek pouze ve 20.15 hod
21. sobota pouze v 18 hod
22. neděle pouze ve 20.15 hod

19. čtvrtek pouze v 19 hod
20. pátek pouze v 18 hod

21. sobota pouze ve 20.15 hod

22. neděle pouze v 18 hod

23. pondělí pouze v 17 hod

23. pondělí pouze ve 21.30 hod

26. čt., 27. pá pouze ve 20 hodin
28. so, 29. ne, 30. po pouze ve 20 hod
31. úterý pouze v 17 hod
SRPEN 2012
1. středa pouze v 17 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

12:00  Nanovor
13:30  Cool & Juicy
15:00  Th e Peripeties
16:00  Memphis
17:00  Heebie Jeebies

18:00  Th e Beatles revival
19:30  Kreyson a Láďa Křížek
21:00  Nightwish revival
22:30  Roxette revival
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Masarykovo náměstí
Náchod

REVIVAL

a LÁ�A K�ÍŽEK

Zákaz vstupu se zvířaty!

Vstupné: 70 Kč předprodej/80 Kč na místě, děti do 150 cm v doprovodu rodičů zdarma 
E-mail: info@pivobrani.eu 
Tel: 777642009

vstupenky on line   www.kupvstupenku.cz

Hlavní partner: Partneři:
Truhlář

MILAN ANTOS

Spolupořadatel: Mediální partneři:




