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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Šípková Růženka
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
Pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 25. 8. 2014

„Piaf známá neznámá“
Účinkují: Eva Kriz Lifková, Jana 
Hermachová a Milan Dvořák
Vstupné: 100 Kč   
Předprodej od 18. 8. 2014

Viviana Sofronitsky
Koncert s pěti piany
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 120, 110, 90 Kč   
Předprodej od 1. 9. 2014

Jižní Amerika
Dia show Ing. Jaroslava Groha
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej 3. 9. 2014 

Xindl X: Dioptrie Růžových brýlí
Švandovo divadlo Praha
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 380, 360, 340 Kč  
Předprodej od 3. 9. 2014
      

Neděle
14. 9. 2014
V 15.00 hodin

Středa
17. 9. 2014
v 19.00 hodin
SLEVA

Středa
24. 9. 2014
v 19.00 hodin
SLEVA

Čtvrtek
25. 9. 2014
v 19.00 hodin

Pondělí
29. 9. 2014
v 19.00 hodin

Další pořady 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka

Kurzy jógy 
pod vedením lektorky Jarmily Koudelkové
10 lekcí
Cena: 900 Kč
Prodej abonentek v MIC v Náchodě 

Taneční kurzy 
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových

Aneta Langerová – Pár míst 
(akustický koncert se smyčcovým 
triem a klavírem) 
Vstupné: 260, 220, 190 Kč
Předprodej vstupenek od 29. 7. 2014 
v MIC v Hotelu U Beránka
Pořádá Město Náchod k výročí 760 let

Září – Listopad
středa
od 17.00 hodin
a od 18.30 hod.

 5. 9. 2014
 12. 9. 2014
 19. 9. 2014
 26. 9. 2014
od 17.00 hod. 
a od 19.45 hod.

Úterý
30. 9. 2014
v 19.00 hod.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru v hotelu U Beránka, tel. 491 426 060, v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119 

a v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870. www.beraneknachod.cz
Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek.  

Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

Viviana Sofronitsky
Koncert s pěti piany

Program: C. P. E. Bach, W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Schubert, F. Chopin, F. Liszt
Příběh Viviany Sofronitsky

24. září si budete moci poprvé v životě poslechnout barvy a efekty pian Viviany Sofronitsky, která zahájí koncertní sezónu 2014/2015 v Městském 
divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě koncertem s pěti piany, klony těch, na kterých klasičtí a romantičtí skladatelé vytvářeli svá mistrovská díla. 
Dcera ikony ruské hudební scény 20. století, Vladimíra Sofronitského, vystudovala významnou hudební školu v Moskvě, aby posléze odešla studovat 
a koncertovat do USA. Působila v kanadském Torontu, poté se vrátila do Evropy, přestěhovala se do Nizozemí a odtud do Německa. Za dobu své 
kariéry vyhrála dvě evropské soutěže zaměřené na hru na fortepiano a vydala celou řadu CD, mezi nimi soubor 11 CD Mozartových klavírních 
koncertů pro fortepiano a orchestr. Koncem devadesátých let se vydává do Čech objednat si piano – kopii nejoblíbenějšího nástroje W. A. Mozarta 
– k renomovanému výrobci fortepian, Paul McNultymu. Dnes, po čtrnácti letech, vlastní pět zcela unikátních kopií nástrojů nejslavnějších 
skladatelů, a se svým manželem Paulem McNulty žije v Divišově nedaleko Prahy. Jeho dílna zde vyrábí jedinečná fortepiana a Viviana Sofronitsky 
vyráží na svá turné po celém světě. Její specialitou je program několika pian, kdy interpretka představuje hudbu skladatelů přímo na jejich piana. 
Velmi oceňované jsou její koncerty se všemi pěti piany najednou.

Xindl X: Dioptrie Růžových brýlí
Švandovo divadlo Praha

Režie: Jakub Sommer. Hrají: Viktor Limr, Petra Hřebíčková, Barbora Vyskočilová, Tomáš Pavelka. Honza: Nevím, kdo je Alice. Nevím, jestli vůbec 
nějaká Alice je. Vím jenom, že se nemůžu zbavit dojmu, že jsem s touhle Alicí byl ještě včera ženatej. Max: Neboj. To se poddá. (Citace ze hry) 
Lehce mrazivá groteska o podivné čtyřhře, která si pohrává s realitou i žánry. Honza se jednoho rána probudí vedle Vandy, která, byť mu vůbec není 
povědomá, se nějak podezřele snadno orientuje v jeho bytě i životě. Vše nasvědčuje tomu, že je už pět let jeho zákonitou manželkou. Ale Honza ji 
vůbec nezná a ještě včera by s naprostou jistotou tvrdil, že jeho manželkou je Alice. Naštěstí je nablízku Max – kamarád a hlavně psycholog, který 
vše hravě vysvětlí. Teď už jen stačí zlikvidovat utkvělou představu ideální ženy a spokojený manželský život může pokračovat. Divadelní premiéra 
populárního písničkáře Xindla X nejen o tom, že lidi nejsou laboratorní bílé myši – nelze na nich beztrestně konat pokusy, nelze je považovat 
za halucinaci a cestu v bludišti rozhodně nenajdou tak snadno.

 uvádí v září
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Letos se konají již po osmé, staly se hez-
kou tradicí pro místní i návštěvníky z ši-
rokého okolí. V prvním zářijovém týdnu 
se v pátek 5. září večer rozezní zvony kos-
tela sv. Vavřince, aby přivítaly posluchače 
Slavnostního koncertu, v jehož programu 
vystoupí mladí pěvci z náchodské Základ-
ní umělecké školy a Komorní orchestr  
Slávy Vorlové. 

V sobotu 6. září se opět zaplní prostran-
ství náchodského zámku účinkujícími, di-
váky, všemi, kteří chtějí prožít hezký den 
plný zajímavých vystoupení, zábavy, i po-
učení. Třeba něco o historii zámku, době 
vévody Kuronského, o tradiční řemeslné 
výrobě, v zámecké aleji si mohou „projít“ 
dobové vojenské ležení. 

Je dobře, že se ujala moje myšlenka vy-
tvořit v Náchodě slavnosti, které vychá-
zejí z historických souvislostí. Doba, kdy 
vlastnila Náchodské panství vévodská ro-
dina Kuronských a Zaháňských, byla plná 
zajímavých a pestrých událostí. Již prodej 
panství bohatému osvícenému vévodovi 
Petru Kuronskému v roce 1792 byl na Ná-
chodě přivítán důchodním Janem Mülle-
rem slovy: „Od té doby nastaly jak panství 
Náchod, tak i jeho služebníkům prospěšné 
zlaté časy!“ A nejen na zámku se radova-
li, prospěch a oživení nastalo i ve měs-
tě pod zámkem. Zvláště při pobytu vé-
vody a jeho početného dvora v Náchodě. 
„V té době“, jak uvádí současník Jan Müller, 
„bylo na náchodském zámku a ve městě vel-
mi živo. Vévoda si držel dva kuchaře a jed-
noho cukráře, na výlohy se vydávalo hodně 
peněz. Mimo potravin, které musely být do-
dávány ze dvorů, posílali náchodští řezníci 
denně na zámek polovinu z poražených ja-

lovic a skopců. Velmi rychle se totiž roznesla 
zvěst, že v Náchodě sídlí bohatý vévoda Ku-
ronský a Zaháňský, a tak se sem přicházeli 
předvádět mnozí akrobatičtí umělci a kraso-
jezdci až z Prahy. Bylo jen málo dní, kdy by 
se na zámku nedalo něco vidět.“ 

Uměnímilovný vévoda poručil vybu-
dovat na zámku divadlo, kde se konala 
skvostná divadelní a operní představení, 
koncertovalo se ve Španělském sále, vé-
vodská rodina, dvořané i pozvaní hosté se 
bavili na velkých bálech. Pohostinnost vé-
vody byla skutečně velkorysá. Do Nácho-
da zavál duch osvícenství, evropské kul-
tury, která nacházela po smrti vévody v r. 
1800 podporu i u nejstarší vévodovy dce-
ry, dědičky panství Kateřiny kněžny Za-
háňské. V době napoleonských válek se 
obyvatelé náchodského panství a samot-
ného města „dotkli“ také i velké politiky. 
I když po smrti Kateřiny Zaháňské v roce 
1839 její sestra a dědička Paulina kněžna 
Hohenzollern-Hechingen panství v roce 
1842 prodala, zůstala vzpomínka na rodi-
nu vévody Petra Kuronského a Zaháňské-
ho na Náchodsku živá, sama paní kněž-
na je nesmrtelnou postavou v díle Boženy 
Němcové „Babička.“ 

Takže proč se nevrátit aspoň na něja-
ký čas do doby, která Náchod proslavila? 
A hlavně – dát příležitost vystoupit domá-
cím umělcům , i těm „až z Prahy“ – tak jak 
to kdysi učinil i vévoda Petr! A vedle nich 
opět přivítat naše přátele z kuronského 
kraje v Lotyšsku, rodiště Petra i Kateřiny. 
Přijměte osobní pozvání nás všech, kte-
ří Náchodské Kuronské slavnosti pro vás 
rádi připravujeme.                  

Věra Vlčková

Náchodské 
Kuronské slavnosti 2014



2 Náchodský zpravodajZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města 22. 7. 2014 
Jednání rady města 
se zúčastnilo šest radních, 
tři byli omluveni.
Číselný popis u zprávy před-
stavuje poměr hlasů při hlasování 
PRO–PROTI–ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 RM vzala na vědomí výpověď nájemní 

smlouvy na pronájem restaurace Na kou-
pališti. Smlouva bude ukončena uplynu-
tím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. k 31. 
10. 2014. Současně radní uložili odboru 
správy majetku a financování a odboru in-
vestic a rozvoje města připravit podklady 
k možnému prodeji této restaurace. 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ Distribuce, a. s. Břemeno se týká 
umístění nového kabelového vedení níz-
kého napětí pod povrchem pozemkové 
parcely č. 907/15 v délce 3,13 m. Jedná se 
o nezpevněnou komunikaci nad zahrád-
kami v prostoru Pod Vyhlídkou a navazu-
jící na ulici Dolní Úvoz. Věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou. 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením pachtov-
ní smlouvy na užívání části pozemkové 
parcely č. 235/1 za rybníčkem v Bražci 
o výměře 250 m² pro sečení trávy a udr-
žování neplodné půdy. Smlouva se uzaví-
rá na dobu neurčitou s účinností od 1. 8. 
2014. 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti s Římskokatolickou 
farností. Elektrorozvaděč bude umístěn 
ve zdi budovy čp. 37 (kostel sv. Vavřince). 
Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně 
a smlouva bude uzavřena na dobu neur-
čitou. 6-0-0

 RM souhlasila s vyhlášením výběrové-
ho řízení na volné nájemní byty v domě 
čp. 100/4 v ul. Na Drážkách, čp. 275/3 v ul. 
Bartoňova a v domě čp. 349/7 v ul. Fran-
couzská a se zveřejněním inzerátu v tis-
ku. 6-0-0

 RM souhlasila s vyhlášením výběrového 
řízení obálkovou metodou na volný neby-
tový prostor v pravé části přízemí domu 
v čp. 1 na Masarykově náměstí v Nácho-
dě s vyvolávací cenou 11.400 Kč/měsíc + 
DPH a se zveřejněním inzerátu v tisku.  
 6-0-0
Revitalizace zámeckého kopce 
v Náchodě – komise 6-0-0

 RM schválila, že všechna výběrová ří-
zení konaná v rámci akce „Revitalizace 
zámeckého kopce v Náchodě“, otevírání 
obálek s nabídkami a hodnocení nabídek 
bude provádět stálá komise pro otevírá-
ní obálek, členem komise jmenuje Ing. Ivu 
Cvetanovu a jejím náhradníkem Dipl. 
Ing. Arch. Walter Kurschatke.

 RM potvrdila jmenování Bc. Jiřího Svo-
body, NPÚ-ÚPS Sychrov, členem komise 
pro otevírání obálek s nabídkami a hod-
notící komise, pro všechna výběrová ří-
zení, konaná v rámci této akce a jako 
náhradníka potvrzuje Jiřího Růžičku, kas-
telána SZ Náchod.
Ráj pro děti 
– MŠ Havlíčkova v Náchodě  6-0-0

 RM projednala Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace včetně příloh a schválila přijetí do-
tace ERDF ve výši 1 038 299,54 Kč a dotace 
ze státního rozpočtu ve výši 61 076,44 Kč 
na projekt „Ráj pro děti – MŠ Havlíčkova 
v Náchodě“. 
Předmětem projektu jsou terénní úpravy, 
výsadba zeleně a dodávka a instalace her-
ních prvků a mobiliáře v areálu zahrady 
mateřské školy na Plhově.
Rekonstrukce veřejného osvětlení 
města Náchoda – VIII. etapa 6-0-0

 RM souhlasila se zajištěním finančních 
prostředků na realizaci projektu „Rekon-
strukce veřejného osvětlení města Ná-
choda – VIII. etapa“ předloženého do Pro-
gramu EFEKT 2014, Státního programu 
na podporu úspor energie a využití ob-
novitelných zdrojů energie pro rok 2014 
a zároveň prohlašuje, že v rozpočtu města 
jsou zajištěny vlastní prostředky nad rá-
mec poskytnuté dotace. Více podrobnos-
tí v samostatné tiskové zprávě.
Pavlišov – oprava chodníků 6-0-0

 RM uložila odboru investic a rozvoje 
města připravit poptávkové řízení a re-
alizovat opravu chodníků na Pavlišově 
v roce 2014 a to v úseku 400 m² od konce 
Pavlišova směrem do středu obce a v úse-
ku 250 m² od pomníku směrem k autobu-
sové zastávce.
Veřejná prostranství Náchod 
– Sportoviště a dětské hřiště
včetně přístupového chodníku 
a veřejného osvětlení  6-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na veřejnou zakázku výběrové ří-
zení na dodavatele stavebních prací pro 
projekt „Veřejná prostranství Náchod  
– Sportoviště a dětské hřiště včetně pří-
stupového chodníku a VO“ realizovanou 
v rámci stejnojmenné akce zařazené do In-
tegrovaného plánu rozvoje města Náchoda  
– problémová zóna u nemocnice a schváli-
la uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na  
1. místě – ELEKTROIN, spol. s.  r.  o., Náchod.

 RM v souladu s ustanovením § 76 odst. 
6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách, v platném znění vyloučila z uve-
deného zadávacího řízení uchazeče Gar-
denline, s. r. o., Litoměřice, pro nesplnění 
zadávacích podmínek.
Oprava mostu přes řeku Metuji 
ve Starém Městě 6-0-0

 RM schválila v souvislosti s opravou 
mostu uzavření smlouvy o nájmu po-
zemků s Povodím Labe, s. p., Hradec Krá-
lové, za nájemné ve výši 14.440 Kč za ce-
lou pronajímanou plochu za rok. Účinnost 
smlouvy je od 22. 7. 2014 do dne, kterým 

vzniknou právní účinky smlouvy o zříze-
ní věcného břemene.

TELEGRAFICKY:
 RM souhlasila s umístěním 13 ks laviček 

do parku u okresního soudu a to v kombi-
naci – 8 ks celodrátěné bez opěradla a 5 ks 
s opěradlem – za celkovou cenu včetně do-
pravy 107.389,90 Kč. 6-0-0

 RM souhlasila se záměrem na uložení 
přípojky plynu z ul. Wolkerova a Borská 
a přípojky elektro z ul. Za Teplárnou pro 
areál CDS Náchod za podmínky opravy 
chodníku v plné šíři. 6-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje ve výši 120 000 Kč a převod této část-
ky do rozpočtu příspěvkové organizace 
MŠ Vítkova. Finanční prostředky budou 
použity na zakoupení nábytku a židliček 
do 1. třídy MŠ Vítkova, malování v příze-
mí MŠ Vítkova a kuchyně v MŠ U Písní-
ku, zakoupení a položení schodištního ko-
berce v MŠ Vítkova, zhotovení šaten v MŠ 
U Písníku.  6-0-0

 RM revokovala své usnesení z 18. 2. 
2014 a schválila umístění vánočních re-
klam od 17. 11. do 15. 1. po dobu tří let 
za poplatek 5.000 Kč + DPH, dále umístě-
ní reklamních poutačů politických stran 
– zdarma, umístění reklamních poutačů 
určitého podnikatele na objektech, ve kte-
rých je dané podnikání v nájmu – zdar-
ma (mimo období umístění vánočních 
reklam) a umístění jakýchkoli reklam-
ních poutačů na objektech, ve kterých 
není dané podnikání v nájmu – za popla-
tek 1.000 Kč + DPH za dobu dvou měsíců 
vyvěšení reklamy (mimo období umístě-
ní vánočních reklam). Jedná se o převěsy 
v ulicích Kamenice, Palackého, Strnadova, 
Tyršova a Poštovní. 6-0-0

 RM schválila nákup nového kinoserveru 
o kapacitě 8 TB pro kino Vesmír a přísluš-
né finanční krytí. 6-0-0

Rada města 19. 8. 
Jednání rady města se zúčastnilo všech de-
vět radních.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila se zřízením sídla sdruže-
ní Liga proti rakovině v budově čp. 1303 
v Palachově ulici v Náchodě. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ Distribuce, a. s. Vedením nízkého 
napětí jsou zasaženy pozemkové parcely 
města č. 2046/1 a č. 2046/4 v ulici U Ci-
helny v délce 4,4 m. Smlouva se uzavírá 
na dobu neurčitou. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy se Správou železniční doprav-
ní cesty, státní organizace, na pronájem 
části pozemkové parcely č. 2067/1 o vý-
měře 248 m2 a pronájem pozemkové par-
cely č. 2067/36 o výměře 5 m2 obě v k. ú. 
Náchod. Pozemky budou využity pro roz-
šíření hřbitova. Smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s účinností od 1. 10. 
2014. 8-0-0
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* * *

Město Náchod připravuje nový 
územní plán. Jedná se o důležitý do-
kument, který určuje pravidla pro vý-
stavbu a využití pozemků v Nácho-
dě a přilehlých městských částech 
na řadu dalších let.

Pořízení nového územního plá-
nu schválilo zastupitelstvo v dubnu 
2010. Následně byly zahájeny práce 
na průzkumech a rozborech a v listo-
padu 2013 zastupitelstvo města schvá-
lilo zadání územního plánu. V součas-
né době zpracovatel dokončil prvotní 
návrh územního plánu (návrh pro spo-
lečné jednání). Návrh územního plánu 
si můžete prohlédnou na webu měs-
ta, v sekci Odbor výstavby a územní-
ho plánování – projednávané územ-
ní plány (http://www.mestonachod.cz/
mestsky-urad/vystavba/projednavane-
-uzemni-plany/) nebo v tištěné podobě 
na Městském úřadě Náchod, odboru 
výstavby a územního plánování (Pa-
lachova 1303, Náchod) a na odboru in-
vestic a rozvoje (Masarykovo nám. 40, 
Náchod) .

K návrhu územního plánu může 
v zákonné lhůtě kdokoliv podat připo-
mínky. Připomínky se uplatňují u po-
řizovatele (odbor výstavby a územní-
ho plánování MěÚ Náchod) písemně 
nebo elektronicky s ověřeným pod-
pisem, a to do 2. 10. 2014. Připomín-
ka musí obsahovat identifikační úda-
je (jméno a příjmení, datum narození, 
bydliště) a podpis osoby, která je uplat-
ňuje, a zároveň by měla být dostateč-
ně odůvodněna. Platí, že čím věcnější 
bude argumentace, tím větší má při-
pomínka šanci k vyhovění.

Dále nad rámec zákonné povinnos-
ti se bude konat veřejná diskuze s au-
torem územního plánu, a to v pondělí 
22. září 2014 od 14.00 hodin v malém 
sále Městského divadla Beránek.

Pro úplnost připomínáme, že proces 
pořizování územního plánu je „dvou-
stupňový“. Po společném jednání a vy-
dání stanoviska krajským úřadem 
zhotovitel návrh upraví s ohledem 
na obdržené připomínky a stanoviska 
dotčených orgánů. Pak bude následo-
vat veřejné projednání územního plá-
nu (termín včas zveřejníme na webu 
města a úřední desce), kde je opět 
možnost uplatnit námitky a připo-
mínky. Po vyhodnocení námitek a při-
pomínek zhotovitel návrh opět upra-
ví do tzv. čistopisu, který se předloží 
zastupitelstvu města ke schválení. Za-
stupitelstvo města územní plán vydá-
vá formou opatření obecné povahy.

Návrh nového 
územního plánu 
Náchod

 RM souhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene se společností RWE 
GasNet, s. r. o. Plynárenské zařízení bude 
umístěno na pozemkové parcele č. 1165/3 
a č. 2020/26 v místě okružní křižovatky 
u Slávie, v délce cca 32 m. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dohody 
o ukončení nájemní smlouvy na proná-
jem části komunikace v ul. Plhovské, kte-
rou nájemce využíval jako vyhrazené par-
kování pro vozidlo taxi. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy na pronájem části pozemkové 
parcely č. 2282 v k. ú. Horní Radechová 
o výměře 500 m2 za účelem umístění vče-
lích úlů a chovu včel. Smlouva se uzavírá 
na dobu určitou s účinností od 1. 9. 2014 
do 31. 12. 2019. 8-0-0
Oprava místní komunikace 
V Kovářově dole v Náchodě 9-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek ve veřejné zakázce malého rozsahu 
na opravu místní komunikace v Kovářově 
dole v Náchodě a uzavření smlouvy o dílo 
s uchazečem na 1. místě – firmou BEZE-
DOS, s. r. o., Velké Poříčí.
Odsouhlasení víceprací 
na opravách komunikací 9-0-0

 RM schválila uzavření dvou objednávek 
na práce: 1.) v ul. Havlíčkova, Jungmannova 
a Kollárova v Náchodě ve výši 27.106 Kč vč. 
DPH, 2.) v ul. Doubicova, Raichlové a Grube-
rova v Náchodě ve výši 96.882 Kč vč. DPH, 
s termínem plnění do 22. 8. 2014, provede 
společnost M-SILNICE, a. s., Pardubice.
Projekt „Vybavení sběrného dvora 
v Náchodě“ – drtič odpadu 9-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o vý-
půjčce se společností Technické služby 
Náchod, s. r. o. v rámci projektu „Vybave-
ní sběrného dvora v Náchodě“. Smlouva 
o výpůjčce se týká drtiče odpadu (dřevní 
hmoty), PEZZOLATO S 7000, varianta M, 
zelené barvy.
Mikroprojekt „Propagace Evropského 
města Náchod – Kudowa-Zdrój“ 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy s ŘSD ČR na pronájem části (50 
m2) pozemku 1916/15 k. ú. Náchod a sou-
hlasila s uzavřením Smlouvy o financování 
mikroprojektu č. CZ.3.22/3.3.02/14.04278 
Propagace Evropského města Náchod – 
Kudowa-Zdrój s Euroregionem Glacensis.
Oprava schodišť – Karlův kopec, 
ul. Cvrčkova 9-0-0

 RM souhlasila s realizací oprav dvou 
schodišť v lokalitě Karlův kopec – ul. Cvrč-
kova, firmou Bříza stav, s. r. o., Náchod.
Příprava infrastruktury 
lokalita V Kalhotách 

 RM schválila záměr vybudování infra-
struktury v součinnosti se společností 
HOLTY, s. r. o. Jedná se o splaškovou a deš-
ťovou kanalizaci, vodovod a komunikace 
pro 20 rodinných domků v lokalitě V Kal-
hotách v Náchodě v Bražci. 6-0-3

 RM schválila přípravu pro provedení 
dešťové kanalizace V Kalhotách v délce 

cca 160 m, úprava projektové dokumenta-
ce a výběrové řízení na dodavatele stavby. 
Po splnění podmínek společností HOLTY, 
s. r. o., úprava a zabezpečení svahu, reali-
zaci dešťové kanalizace. 7-0-2
Zateplení tělocvičny 
ZŠ Plhov v Náchodě 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením příkazní 
smlouvy na zpracování otevřeného pod-
limitního výběrového řízení pro projekt 
Zateplení tělocvičny ZŠ Plhov v Náchodě 
(CZ.1.02/3.2.00/13.21883), který je spolu-
financovaný ze zdrojů EU – Fondem sou-
držnosti (85 %) a SFŽP (5 %) v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí – PRO 
VODU, VZDUCH A PŘÍRODU s uchazečem 
na prvním místě – Dabona, s. r. o., Rych-
nov nad Kněžnou. V případě, že uchazeč 
na prvním místě odstoupí od uzavření 
příkazní smlouvy, rada souhlasila s uzav-
řením výše uvedené smlouvy s uchaze-
čem č. 2 – Regional Development Agency.
 
TELEGRAFICKY:

 RM schválila čerpání fondu rezerv 
a rozvoje v celkové výši 182 620 Kč a pře-
vod této částky do rozpočtu příspěvkové 
organizace Sportovní zařízení města Ná-
choda. Finanční prostředky budou použi-
ty na úhradu nákladů spojených s oprava-
mi a údržbou na střediscích Zimní stadion 
a Jiráskovo koupaliště. 9-0-0

 RM souhlasila s poskytnutím dotace 
na zajištění péče o handicapované volně 
žijící živočichy ve výši 10.000 Kč pro rok 
2014 pro Český svaz ochránců přírody, Zá-
kladní organizace Jaro, Jaroměř. 7-0-2

 RM schválila prodejní ceny vydaných 
publikací „Náchod včera a dnes“ – OS Fo-
toklub Náchod za 260 Kč a „Velká encyk-
lopedie osobností Náchoda“ – Mgr. Lydia 
Baštecká, PhDr. Václav Sádlo za 520 Kč.  
 9-0-0

 RM souhlasila s vystavením objednávky 
Eko Delta, s. r. o., Česká Skalice na servis 
dvou WC na sportovním hřišti pod Ma-
rií za 9.600 Kč bez DPH a uložila odboru 
správy majetku a financování zajistit po-
třebné finanční prostředky pro rozpočet 
na rok 2015 a po dobu udržitelnosti pro-
jektu. 9-0-0

 RM uložila odboru správy majetku a fi-
nancování renovovat hrob Jaroslava Sam-
ka, průkopníka českého letectví a vo-
jenského pilota za 1. světové války, dle 
návrhu zastupitelky města Mgr. Vlčkové. 
 9-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv 
a rozvoje ve výši 114 818 Kč a převod této 
částky do rozpočtu příspěvkové organiza-
ce MŠ Havlíčkova, Náchod. Finanční pro-
středky budou použity na úhradu doplat-
ků za energie a na financování stavebních 
prací při zpevnění břehu zahrady školy.  
 9-0-0
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KRONIKA narození a sňatky v červnu a červenci

Narodili se v červnu
 3. 6. Šárka Brázdová
 7. 6. Dominik Chalupa
 11. 6. Emma Janovská
 12. 6. Samuel Kališ
 12. 6. Šárka Koukolová
 16. 6. Tom Prislinger
 17. 6. Jan Václav Kubišta
 29. 6. Tereza Francová

Narodili se v červenci
 1. 7. Nella Kohoutová
 1. 7. Ondra Jano
 1. 7. Tobiáš Cícha
 3. 7. Michael Štěpánek
 4. 7. Anežka Bělobrádková
 8. 7. Aram Sergejko
 9. 7. Beáta Wagnerová
 10. 7. Mikuláš Pročko
 15. 7. Petra Johnová
 15. 7. Martin Thum
 16. 7. Vojtěch Balcar
 17. 7. Kevin Škripko
 24. 7. Miroslav Klíč
 25. 7. Vít Štauda
 27. 7. Matěj Hanuš
 31. 7. Hanna Marie Gyurácsová 

   Martin Hanuš, Náchod
  Kateřina Šubrtová, D. Radechová
 7. 6. Bohuš Viger, Mělník
  Melánie Krulichová, Náchod
   Jakub Biltán, Kramolna
  Jana Dusilová, Náchod
   Jan Forejt, Náchod
  Denisa Dítětová, Kramolna
 14. 6. Filip Roušar, České Petrovice
  Monika Čepelková, Hronov
   Petr Krutský, Přelouč
  Kateřina Pavlíčková, Náchod
  27. 6. Ondřej Rokoš, Vysoká Srbská
  Tereza Machová, Náchod
 28. 6. Martin Dostál, Náchod
  Martina Bínová, Nové M. n. M. 
   Tomáš Kamenický, Havl. Brod
  Petra Čorejová, Teplice nad Met.
   Lukáš Rösner, Police nad Met.
  Jana Škodová, Náchod
  
Byli oddáni v červenci
  4. 7. Luboš Barvínek, Železný Brod
  Jarmila Vacková, Železný Brod
 5. 7. Jan Fetter, Náchod
  Michaela Sajfridová, Vysokov
  Kamil Kocián, Náchod
  Ingrid Gažková, Hronov
 12. 7. Tomáš Valeš, Náchod
  Markéta Puturková, Náchod
  Vladimír Vitver, Náchod
  Lucie Krajčírová, Náchod
   Martin Kálmán, Náchod
  Jana Martinová, Červený Kost.
  19. 7. Michal Daks, Náchod
  Lenka Jaroměřská, Náchod

Byli oddáni v červnu 
 6. 6. Miloš Brádle, Voletiny
  Iva Sršňová, Náchod
   Rudolf Fajgl, Nové Město n. Met.
  Denisa Seidlová, Velké Poříčí
   Petr Perger, Náchod
  Jana Cvejnová, Náchod

Pečovatelské služba umožňuje senio-
rům nebo zdravotně postiženým po ztrá-
tě soběstačnosti prožít důstojné a spoko-
jené stáří, poskytnout pomoc, podporu 
a aktivizaci v přirozeném domácím pro-
středí za pomoci pečovatelské služby a ro-
diny. Seniorský věk není nemoc, tak proč 
kvůli tomu opouštět své přirozené domácí 
prostředí. Můžeme Vám nabídnout služ-
bu, která přichází za klientem, usnadňuje 
mu život a umožňuje uspokojování zvlášt-
ních životních potřeb odůvodněných stár-
nutím. Senior má již ve svém věku přiro-
zenou úctu. Mnohé za svůj život dokázal, 
vybudoval a často může posloužit svoji 
radou a zkušenostmi. Pracovníci pečova-
telské služby si uvědomují, že je důleži-
té vytvářet seniorům důstojné podmín-
ky k životu. 

Pečovatelská služba je proto připrave-
na nabídnout seniorům úkony péče jako 
je dovážka obědů (po–pá z Rubeny – vý-
běr ze tří chutných jídel, so, ne, svátek + 
dietní strava – Multicatering z nemocni-

Terénní pečovatelská služba 
MěSSS Marie v Náchodě

ce), zajištění běžných i velkých nákupů, 
úklid domácnosti, praní a žehlení prá-
dla. Také můžeme pomoci s přípravou 
snídaně, svačiny apod. ze surovin klien-
ta, pomáháme při koupání, ranní hygie-
ně, oblékání a při dalších úkonech péče, 
které mu usnadňují život ve stáří. V pří-
padě potřeby je také možno si domluvit 
dohled nad požitím léků – tzn. kontrolu, 
zda senior nezapomíná brát předepsané 
léky nebo krátkodobou kontrolní přítom-
nost pečovatelky u klienta (dohled nad 
dospělým občanem) či doprovod k léka-
ři a také pomoc při prostorové orientaci 
a pohybu v domácím prostředí a jeho nej-
bližším okolí.

Paní pečovatelky přicházejí vždy 
s ochotou, milým úsměvem a uživatele 
služby dovedou potěšit zájmem i vlídnými 
slovy. Zároveň při každé návštěvě u uživa-
tele (včetně dovážky obědů) dochází k dů-
ležitému osobnímu kontaktu, při kterém 
se vždy ujistíme, že je senior v pořádku. 
V případě náhlých zdravotních problémů 

nebo úrazu, či neschopnosti otevřít služ-
bě dveře, koordinujeme vždy přivolání od-
borné pomoci a komunikujeme celou situ-
aci s rodinou uživatele. 

Veškeré informace k poskytovaným so-
ciálním službám Vám sdělí sociální pra-
covnice Pečovatelské služby Bc. Jana 
Chmelíková, která zároveň přijímá žádosti 
o umístění v nájemních domech Harmonie, 
poskytuje základní sociální poradenství, 
případně pomůže klientům s vyřízením 
žádosti o příspěvek na péči. Kontakt: tel. 
491 426 539 nebo 731 653 289, případ-
ně lze kontaktovat vedoucí PS Mgr. Jaro-
slavu Mačkovou na tel: 491 426 539 nebo 
736 490 332. Osobně se lze informovat 
na adrese sídla PS: Rybářská 1810, (budova 
Harmonie I naproti rybníčku), Náchod. Po-
drobné info a formuláře žádostí naleznete 
na www.messs-na.cz.

 Mgr. Jaromír Vejrych
            ředitel MěSS Marie

Informace 
k vítání občánků pořádané 
Městským úřadem v Náchodě!!

Vážení rodiče,
rádi bychom vás touto cestou in-

formovali o novém způsobu organiza-
ce vítání občánků. Z důvodu ochrany 
osobních údajů je možné vítání ob-
čánků pořádat pouze na žádost ro-
dičů novorozenců, jelikož Město Ná-
chod nemá možnost získat potřebné 
informace. Je tedy třeba, aby rodiče 
kontaktovali matriku MěÚ Náchod, 
osobně, telefonicky na č. 491 405 212, 
491 405 213, případně e-mailem:  
h.capova@mestonachod.cz, l.horako-
va@mestonachod.cz a domluvili si 
termín a hodinu vítání a pro úče-
ly evidence nahlásili jméno a datum 
narození dítěte, Vaše jméno a vztah 
k dítěti a adresu trvalého bydliště. 
Akce je určena všem novorozencům 
s trvalým bydlištěm v Náchodě, tedy 
i těm dětem, které se nenarodily v ná-
chodské porodnici. Vítáme občánky 
starší tří měsíců věku. Svoji účast mů-
žete kdykoli na již uvedených kontak-
tech přesunout, či zrušit.

Matrika Náchod
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Poslední středu před prázdninami se 
naposledy pracovně setkaly české a pol-
ské děti s českými a polskými seniory. Za-
jímavé generační setkání bylo posledním 
z pěti setkání, která se uskutečnila v rám-
ci projektu Za poznáním do Evropského 
města Kudowa – Náchod (číslo projektu 
CZ.3.22/3.3.02/13.03714), který je spolufi-
nancován z prostředků ERDF prostřednic-
tvím Euroregionu Glacensis. Kromě posí-
lení mezigeneračních vazeb měla setkání 
za cíl připravit zajímavého turistického 
průvodce Náchodem a Kudowou-Zdrój, 
tzv. Evropským městem Náchod – Kudo-
wa-Zdrój. Na přípravě podkladů se po-
díleli žáci 4.B Základní školy Komenské-
ho v Náchodě, žáci Gymnázia v Kudowě 
Zdrój a aktivní senioři z obou měst.

Průvodce Evropským městem Náchod 
– Kudowa-Zdrój

Novým strategickým dokumentem, 
který výrazně přispěje ke zlepšení živo-
ta obyvatel našeho města i partnerského 
města Kudowa-Zdrój, se stala Strategie 
rozvoje Evropského města Náchod – Ku-
dowa-Zdrój 2014-2024. Dokument tvo-
ří zásadní nástroj, který umožní snazší 
přístup k čerpání dotačních prostředků 
v dalších programovacích obdobích Ev-
ropské unie. Svým způsobem je i nadčaso-
vý – programovací období Evropské unie 
činí 7 let, dokument Strategie rozvoje Ev-
ropského města Náchod-Kudowa-Zdrój je 
připravován pro následujících 10 let. 

Hlavní cíl Strategie (posílit konkuren-
ceschopnost a socioekonomickou soudrž-
nost evropského města Náchod – Kudowa 
na základě rozvoje vnitřního potenciálu 
a překlenout problematické oblasti) je 
dále tvořen 4 strategickými cíly:

1. Zlepšit přeshraniční prostorové, ko-
munikační a funkční uspořádání evrop-
ského města Náchod – Kudowa-Zdrój (zde 
je hlavním tématem spolupráce v oblasti 
územního plánování a dopravy)

2. Rozvoj ekonomiky a vazeb v oblas-
ti spolupráce v evropském městě Náchod 
– Kudowa-Zdrój na základě vnitřního 
potenciálu regionu (zde je důraz kladen 
na spolupráci v oblasti podnikání a ces-
tovního ruchu)

3. Rozvoj přeshraniční koordina-
ce a spolupráce na úrovni samospráv 
a v kulturní a společenské oblasti (spo-
luprácie v oblasti partnerství obou měst, 
společné kulturní akce)

4. Zachovat přírodní bohatství a zlep-
šit ochranu životního prostředí (ochra-

Strategie rozvoje Evropského města 
Náchod – Kudowa-Zdrój

na životního prostředí a maximální vyu-
žití přírodního dědictví)

K jednotlivým strategickým cílům jsou 
navrženy projekty, jejichž realizací dojde 
k naplnění hlavního cíle Strategie.  Doku-
ment Strategie rozvoje Evropského měs-
ta Náchod – Kudowa-Zdrój 2014-2024 byl 
spolufinancován ze zdrojů ERDF prostřed-
nictvím Euroregionu Glacensis. Setkání 
k tvorbě dokumentu a závěrečná konfe-
rence na české straně se konala v rám-
ci projektu Strategie rozvoje Evropského 
města Kudowa-Náchod na období 2014-
2024 (CZ.3.22/3.3.02/13.03714). Celé zně-
ní dokumentu naleznete na webových 
stránkách Města Náchoda http://www.
mestonachod.cz/mesto-nachod/projekty/ev-
ropske-mesto/.

Starosta města Jan Birke všem zúčast-
něným poděkoval: „Jsem velmi rád, že se ta-
ková setkání uskutečnila, a o to víc mne těší, 
že je zde zastoupena celá generace – navíc 
z české a polské strany. Všem vám velmi dě-
kuji za odvedenou práci, Průvodce je oprav-
du povedený a velmi zajímavý“. Všichni si 
odnesli hodnotnou odměnu – knihu, kte-
rá jim bude připomínat účast v tomto za-
jímavém projektu a pochutnali si na vý-
borném obědě, který se podával v salonku 
hotelu Bonato. 

Pro úplnost dodejme, že Průvodce je vy-
dán v českém a polském jazyce a je zdar-
ma k dostání v Městském informačním 
centru v budově hotelu U Beránka. 

V rámci rekonstrukce Masarykova ná-
městí v Náchodě byla v loňském roce pře-
místěna kašna a v jejím okolí položena 
dlažba ze žulových desek.

Součástí úprav bylo i umístění šesti no-
vých stromů (javor babyka) v její bezpro-
střední blízkosti. S ohledem na zvolenou 
technologii restaurovaná kašna ještě stá-
le propouští vodu, do doby než se zcela 
tzv. „zatáhne“. 

„Nyní restaurátoři intenzivně pracují na 
odstranění problému a aplikují utěsnění jí-
lovým roztokem. Z toho důvodu je nutné za-
krytí, aby kašna zcela vyschla“, vysvětlil 
místostarosta Tomáš Šubert.

Bohužel stromy byly umístěny v nepro-
pustném podloží a nejen z důvodu sák-
nutí kašny se v jejich podloží hromadila 
voda. Jejich životnost tedy byla ohrožena, 
proto do doby zjištění příčiny byly vyjmu-
ty. Až dojde k vyřešení problému, dřeviny 
se opět vrátí na své místo.

„Ani stromu, který byl darem od polských 
partnerů při odhalení lavičky Josefa Škvo-
reckého v květnu letošního roku, se bohužel 
na náměstí příliš nedařilo. Ten byl ošetřen  
a přesazen do nově upraveného parku ve Str-
nadově ulici“, dodal místostarosta.

Kam zmizely stromy 
z centra města?
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Zářijová výročí
1. září 1894 se v Malém Poříčí narodil 
PhDr. Gabriel Hejzlar, historik starově-
kého umění, profesor starověkých kultur 
na filozofické fakultě v Brně.
1. září 1939 napadla německá armáda Pol-
sko a tím začala druhá světová válka. 
2. září 1924 se v Náchodě narodil 
MUDr. Jindřich Groh, CSc., docent vnitř-
ního lékařství na lékařské fakultě Univer-
zity Karlovy v Hradci Králové.
9. září 1884 odmítla městská školní rada 
potvrdit do místa ředitele dívčí školy uči-
telku – ženu. „Než ředitelku, to raději 
žádnou školu,“ soudili prý někteří tehdej-
ší radní.
11. září 1979 zemřel ředitel náchodské sta-
vební průmyslovky, výtvarník a průkop-
ník ve fotografii ing. Josef Koutný.
17. září 1879 zemřel Josef Němec, manžel 
Boženy Němcové. Přežil ji o 17 let.
17. září 1939 začala Rudá armáda obsazo-
vat východní část polského území. 
18. září 1934 se narodil v Bělovsi výtvar-
ník, tvůrce animovaných filmů Vratislav 
Hlavatý x).
21. září 1944 zemřel červenokostelecký 
učitel Josef Hurdálek, autor souboru regi-
onálních pověstí Turov nebo knihy Líbán-
ky paní Barunky.
23. září 1799 zemřel významný astronom, 
meteorolog a matematik, rektor pražské 
univerzity, náchodský rodák Antonín Str-
nad x).
24. září 1914 se narodil prof. MUDr. Ota-
kar Nyklíček, DrSc., dlouholetý primář 
gynekologicko-porodnického oddělení 
náchodské nemocnice, člen řady našich 
i mezinárodních odborných společností, 
autor mnoha odborných studií, čestný ob-
čan města.
27. září 1924 se v domě čp. 266 na Komen-
ského ulici narodil Josef Škvorecký x), kte-
rý ve svém díle oslavil své rodné město.
27. září 1939 se narodila Jana Švábová x), 
básnířka a výtvarnice, sestřenice režiséra 
Miloše Formana. 
28. září 1884 byla vysvěcena nová školní 
budova na Karlově náměstí, tehdy obecná 
a měšťanská škola chlapecká.
30. září 1934 se narodil novinář, redaktor 
a vydavatel náchodského Našeho času Sta-
nislav Šrůtek x).
30. září 1939 se narodil běloveský kroni-
kář a historik Antonín Samek x).
Koncem září 1914 muselo z Náchoda ode-
jít šedesát dělníků na opevňovací práce 
u Vídně.
14. září – 31. října 1944 proběhla tzv. po-
baltská operace – „osvobození“ Eston-
ska, Lotyšska a Litvy sovětskou armádou. 
Ke skutečnému osvobození pobaltských 
republik však došlo až po rozpadu Sovět-
ského svazu.  (AF)
Pozn.: Hvězdičkou jsou označeny osobnosti, 
o nichž bližší údaje najdete v knize Zanechali 
stopu… Osobnosti kultury v Náchodě.

Stavební práce na mostě přes řeku Me-
tuji u pivovaru v Náchodě jsou v plném 
proudu. Stavba je součástí projektu Čes-
ko-polské komunikace se sdíleným pro-
vozem pěším, cyklistickým a automobi-
lovým v Kladském pomezí – III. etapa, 
číslo projektu: PL.3.22/1.1.00/14.04219. 
Vedoucím partnerem v projektu je part-

Oprava mostu přes řeku Metuji 
u pivovaru v Náchodě bude podpořena dotací

nerské město Kudowa-Zdrój. Hlavním cí-
lem projektu je zkvalitnění dopravní do-
stupnosti atraktivních turistických cílů 
česko-polského regionu v blízkosti třech 
hraničních přechodů (Náchod – Kudowa-
-Zdrój, Čermná – Malá Čermná, Strážné 
– Žďárky). Polský partner realizuje úsek, 
který na polské straně navazuje na mo-
dernizaci ul. Kościuszki v Kudowě-Zdró-
ji, která propojuje turistické zajímavosti 
v okolí dvou hraničních přechodů (Čerm-
ná – Malá Čermná a Strážné – Žďárky).

Projekt je spolufinancován v rámci Ope-
račního programu přeshraniční spoluprá-
ce Česká republika – Polská republika pro 
období 2007-2013 z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (85 %) a ze státního roz-
počtu České republiky (5 %). Veřejnou 
soutěží byly náklady sníženy na částku 
6 829 484 Kč včetně DPH. Stavbu provádí 
firma EUROVIA CS, a. s. Opravený most za-
čne veřejnosti znovu sloužit 1. 11. 2014.

Pozvánkaunauseminářuproupedagogyu
Regionální.muzeum.v.Náchodě.si.Vás.dovoluje.pozvat.na.seminář.věnovaný.
vzdělávání.v.muzeu5.spolupráci.muzea.a.školy5.začlenění.a.využití.výchovně
vzdělávacích.programů.v.Rámcových.vzdělávacích.programech.pro.základní.školyú

Pondělíu15.uzáříu2014uodu15:00uhod.
Budova.staré.radnice5.Masarykovo.námú.čpú.K.v.Náchodě5.přednáškový.sál.:Kú.patro3

Předběžnýučasovýuharmonogram:

K7:D6.–.K-:66........Prezentace.účastníků5.uvítání.ředitelem.Mgrú.Petrem.Landrem5.zahájení.semináře
K-:66.–.K-:D6........Přednáška.s.prezentací.Muzeum.jako.místo.vzdělávání
K-:D6.–.Kb:K-........Komentovaná.prohlídka.stálé.expozice.Dějiny.Náchoda.a.Náchodska
Kb:K-.–.KÚ:K-........Praktická.část.P.ukázka.programu.Krokem.za.příběhem5.pracovní.listy
KÚ:K-.–.KÚ:D6........Diskuze5.dotazy
KÚ:D6.....................Předpokladaný.závěr.semináře
...................
........Účast.na.semináři.prosím.potvrďte.nejpozději.do.K7ú.září.x6K7.prostřednictvím.ePmailu.
............................................na.adresu.muzeumna.edukator@seznam.cz.u

.
 

Seminář.je.určen.pedagogickým.pracovníkům.základních.škol.a.víceletých.gymnázií.na.území.
náchodského.regionu5.především.učitelům.vlastivědy5.dějepisu.a.občanské.výchovyú

NausetkáníusuVámiuseutěšíuMgr.uVeronikauMesnerová

Nová parkovací místa v ulici Raisova
V uplynulých dnech byla dokončena 

oprava a rozšíření stávajícího parkoviště 
v ulici Raisova, které díky své vzdálenosti 
a velmi dobré dostupnosti podchody pod 
tratí slouží jako záchytné parkoviště pro 
řidiče, kteří míří do centra Náchoda. 

„Rozšířením stávajících parkovacích 
ploch došlo k velmi potřebnému navýše-
ní o přibližně 90 parkovacích míst, a to 
v bezprostřední blízkosti centra města“, 
upřesnil starosta Jan Birke. Celkově se jed-
ná o úpravu 1941 m² plochy z asfaltové-
ho recyklátu včetně podkladových vrstev. 
Dodavatelem stavebních prací za více než 
700 tisíc korun byla firma COLAS CZ, a. s., 
Praha.

Parkování v centru města bude snadnější... 
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Procházka staroměstským hřbitovem náchodským

8. Hroby hudebníků
Jména několika známých hudebníků naleznete na pamětních 

deskách u bočního vchodu na hřbitov a také v již několikrát zmi-
ňované brožuře Věry Vlčkové. My si dnes ukážeme hroby někte-
rých dalších muzikantů, ve své době v Náchodě také velmi zná-
mých. A jak vidno, hudební talent se v rodinách dědil a býval 
dříve často spojen s výkonem učitelského povolání.

Jan Berger (1830–1903) se narodil ve Slatině, kde byl jeho otec 
hostinským. Sám byl nejprve tkalcovským tovaryšem, a když si 
nastřádal nějaké peníze, vystudoval na vlastní náklady dvouletý 
učitelský kurs ve Dvoře Králové. Pak vyučoval na školách na Ho-
řičkách, ve Rtyni, 12 let ve Slatině a nakonec byl 20 let řídícím 
učitelem v Machově. Podle svědectví své vnučky byl vysoké, stat-
né postavy, veselé, žertovné povahy a dobrotivých očí. Z man-
želství s Annou Řepkovou, dcerou jeho představeného na Ho-
řičkách, se narodili tři synové – Vilém, Karel a nejmladší Otto. 
Jan Berger byl dobrým učitelem, jak dokládají zápisy ve školních 
i obecních kronikách a snad ještě lepším muzikantem. Za jeho 
vedení byla chrámová hudba jak v kostele na Boušíně, tak v kos-
tele sv. Václava v Machově na nezvykle vysoké úrovni. Zejmé-
na sváteční mše o pouti 28. září bývaly vyhlášené široko daleko. 
Jedno dobové svědectví: „Jan Berger byl současně regenschorim, 
ale jakým! Tóny se mu pod prsty z klávesnic přímo linuly a jeho ad-
ventní preludia, vesměs improvizovaná, byla hotovým uměleckým 
dílem. Škoda, že to tenkrát nezachytil nikdo na papír.“ Posledních 
šest let života strávil Jan Berger na penzi v Náchodě, kde také 
zemřel. Pohřben byl do rodinné hrobky u horní hřbitovní zdi, 
kterou nechal zřídit po předčasné smrti syna Otty, violoncellis-
ty Českého kvarteta.

V nenápadném rodinném hrobě Philippů v VIII. oddělení 
v horní levé části hřbitova leží hned dva výborní hudebníci – 
otec a syn. Max Philipp (1869–1942), 
rodem Jihočech, přišel do Náchoda 
v roce 1895 s Budilovou divadel-
ní společností a zůstal zde. Zalo-
žil sokolskou kapelu, která později 
na jeho žádost dostala oficiální titul 
Hudba města Náchoda. S touto de-
chovou hudbou, kterou profesionál-
ně zdokonaloval a jež měla kolem 35 
členů, dosáhl několika uměleckých 
úspěchů. Například při vystoupení 
na 4. všesokolském sletu v roce 1901 

získala hudba ve vypsané soutěži první místo před slavnou Kmo-
chovou kolínskou hudbou a hrála při závěrečném defilé na Staro-
městském náměstí Max Phillip byl v letech 1899–1910 také sbor-
mistrem pěveckého sboru Hron, s nímž nacvičil kromě běžného 
sborového repertoáru rovněž několik operet a v roce 1903 Blod-
kovu operu V studni. Po svém otci zdědil absolutní sluch a lásku 
k hudbě Josef Philipp (1897–1950). Vystudoval čtyřletou varha-
nickou školu a nejprve působil jako varhaník v Nových Zámcích 
na Slovensku. Do Náchoda se vrátil roku 1929 a začal soukro-
mě vyučovat hru na klavír, harmonium a zpěv. Stal se úspěš-
ným kapelníkem, regenschorim a sbormistrem (např. v letech 
1932–1937 dirigoval Hron). Ze soudobého nekrologu vyjímám 
následující: „Známá rázovitá postava náchodská, (…) přispěl mno-
hými hudebními podniky k obohacení hudebního života města Ná-
choda. Zorganizoval a řídil kapelu, která pod jeho vedením ochot-
ně účinkovala při veřejných slavnostech a v průvodech ve městě. Byl 
také ředitele kůru Husova sboru a sbormistrem chrámového pěvec-
kého sboru CČS.“ 

Štokově rodině se právem říkalo „učitelská“. Čtyři synové i je-
diná dcera četnického kapitána Rudolfa Štoka se stali učiteli. Zá-
roveň však také skvělými hudebníky. Mladý nadějný učitel Alois 
tragicky zahynul při dopravní nehodě, ostatní tři učili v Nácho-
dě či v blízkém okolí a aktivně se účastnili hudebního života 
ve městě. Ať už jako hráči na nástroje, zpěváci, dirigenti a ředi-
telé chrámového kůru u sv. Vavřince. Bohužel není zde místo vy-
pisovat jejich jednotlivé osudy, které nebyly zvlášť po roce 1948 
pro věřící katolíky jednoduché. Připomeňme si je alespoň jmény 
a osobními daty: Rudolf Štok (1907–1969), Jan Štok (1919–1989), 
Josef Štok (1908–1994). Jejich hrob i s fotografiemi všech zde po-
chovaných členů rodiny najdete poblíž kostela sv. Jana Křtitele.

Hned u kostela je pohřbena Mily 
Hnátková († 1924), náchodská učitel-
ka klavíru, skvělá klavíristka, která 
i se svým manželem gymnaziálním 
profesorem organizovala kvalitní 
koncerty vážné hudby. Uprostřed 
hřbitova vpravo je možno nalézt 
zajímavý „hudební“ náhrobek Kar-
la Hejzlara (1882–1907), absolventa 
varhanické školy v Brně.   
Mgr. Lydia Baštecká
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Hromadné očkování psů proti vzteklině dle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, se koná za spolupráce Městské-
ho úřadu v Náchodě

s paní MVDr. Ludmilou BRANDEJSOVOU
lokalita místo očkování den   datum     hodina
Náchod Masarykovo náměstí sobota 6. 9. 2014 8.00–9.00
Staré Město u Havlů  6. 9. 2014 9.30–9.45
Lipí u hospody  6. 9. 2014 10.00–10.30
Jizbice u Jednoty  6. 9. 2014 10.45–11.00
Dobrošov u autobusové zastávky  6. 9. 2014 11.15–11.30

s panem MVDr. Zdeňkem VOTAVOU
lokalita místo očkování den datum hodina
Bražec u rybníčku pátek 5. 9. 2014     17.30–18.00
Běloves u Karlů sobota     6. 9. 2014     13.30–13.45
Babí u Šimků  6. 9. 2014     13.50–14.05
Pavlišov u prodejny  6. 9. 2014     14.10–14.25
Malé Poříčí u zastávky ČD  6. 9. 2014     14.30–14.45

Očkování je pro psy od 3 měsíců věku.
Pes musí být na vodítku a opatřen náhubkem.
Vezměte s sebou očkovací průkaz psa.
Za očkování se vybírá poplatek 100 Kč.
Možnost kombinované vakcíny za 300 Kč
Není povinností držitele psa  využít této nabídky. Hromadné očkování psů  bylo takto orga-
nizováno již v minulosti a je pouze na každém držiteli psa,  zda této nabídky využije.

Oznámení o očkování psů proti vzteklině

Na rok 2014 byl splatný do 30. 6. 2014!
Roční sazba poplatku ze psa (pokud není 
držitel osvobozen) činí:
–  rodinný dům 400 Kč
–  jiný než rodinný dům 
 (dům s více jak čtyřmi byty)  1200 Kč
– lokalita Dobrošov, 
 Jizbice, Lipí, Pavlišov 200 Kč
–  poživatelé důchodu (důchodů), 
 které jsou jediným zdrojem 
 příjmů  200 Kč
(u 2. a dalšího psa poplatek vyšší o 50 %)
Místní poplatek je možné hradit na účet měs-
ta Náchoda:
– převodem na účet číslo: 19-222551/0100 
– poštovní poukázkou na účet číslo: 
19-222551/0100
– hotově v pokladně MěÚ Náchod (budova 
radnice – Masarykovo náměstí 40)
(variabilní symbol je desetimístný 
– 134100 + číslo evidenční známky psa)
Ing. Ladislav Šimek, vedoucí odboru správy 

majetku a financování

Nezapomeňte 
uhradit poplatek ze psů

Vážení občané, 
dovolujeme si vás informovat o doprav-

ních omezeních, která budou souviset  
s plánovanými akcemi v Náchodě.
 6. 9. 2014 
NÁCHODSKÉ KURONSKÉ SLAVNOSTI
V sobotu 6. 9. 2014 od 7.00 hodin bude 
kvůli organizačnímu zajištění akce uza-
vřena ulice Smiřických (vjezd na Státní 
zámek Náchod). Provoz zámku není ome-
zen.

 13. 9. 2014 
ZÁVOD SVĚTOVÉHO POHÁRU V SILNIČNÍ 
CYKLISTICE TOUR BOHEMIA 2014 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ v Náchodě 
spojená se zářijovými akcemi

Od pátku 12. 9. od 19.00 hodin do sobo-
ty 13. 9. do 20.00 hodin bude pro zajištění 
přípravy a průběhu závodu zcela uzavřen 
vjezd na Masarykovo náměstí. 
Trasa závodu, který proběhne v sobotu 
13. 9. od 13.00 do 17.00 hodin, je vyzna-
čena na přiložené mapce. Na tomto okru-
hu, který projedou závodníci celkem osm-
krát, dbejte prosím zvýšené opatrnosti  
a řiďte se pokyny organizátorů a policis-
tů, kteří budou při průjezdu cyklistického 
pelotonu zastavovat dopravu.

Předem děkujeme za pochopení.

Vážení voliči, 
blíží se nám datum konání voleb do za-

stupitelstva města Náchod, které, jak jistě 
víte, se budou konat ve dnech 10. a 11. říj-
na 2014. Využíváme tedy této příležitos-
ti, abychom Vám poskytli některé důleži-
té informace.

Volebními dny jsou opět pátek a sobo-
ta. První den voleb budou volební míst-
nosti otevřeny od 14.00 až do 22.00 ho-
din, v sobotu pak od 8.00 do 14.00 hodin. 
Umístění volebních místností zůstává ne-
změněno, jako při jarních volbách do Ev-
ropského parlamentu. Jen připomínáme, 
že na jaře došlo ke změně volební míst-
nosti pro voliče, kteří byli zvyklí volit 
ve volební místnosti umístěné na Veteri-
nární správě Branka. Tito voliči tedy již 
volí ve volební místnosti umístěné v ho-
telu Jindřich (Českoskalická 90).

Kandidátky do zastupitelstva města 
Náchod podalo celkem 10 volebních stran, 
z toho 9 jich bylo zaregistrováno a jed-
na kandidátní listina byla odmítnuta, 
protože nesplňovala zákonné náležitos-
ti. Rozhodnutí o registraci jednotlivých 
volebních stran je zveřejněno na elektro-
nické úřední desce Městského úřadu Ná-
chod. Rovněž jednotlivé kandidátní lis-
tiny a tedy všechny kandidáty, kteří se 
ucházejí o Váš hlas, si můžete prohléd-
nout na internetových stránkách města 
Náchod v odkazu www.mestonachod.cz/
mestsky-urad/volby.

Další podrobnosti v říjnovém čísle, 
příp. na tel. číslech: 491 405 161 nebo 
491 405 224.
Bc. H. Horáková, vedoucí správního odboru

VOLBY do zastupitelstev 
obcí 10.–11. 10. 2014
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Regulovat hluk ve městě? 
Chceme znát váš názor!

Náchodští radní se na svém červencovém jednání zabý-
vali podnětem občanů k vydání obecně závazné vyhlášky 
o regulaci hlučných činností ve městě.

Na uvedené téma probíhá diskuze již delší dobu a z ní 
vyplývá, že názory na vydání této vyhlášky se velmi růz-
ní. Proto se radní shodli, že nejprve než začnou podnikat 
kroky k vydání takovéto vyhlášky, osloví náchodské obča-
ny a zeptají se na jejich názory formou ankety. Na základě 
odpovědí pak zváží další postup a projednání.

„Rádi bychom tímto způsobem rozproudili veřejnou debatu 
na téma regulace hluku v Náchodě, které se nyní nejeví zcela 
jednoznačně“, vysvětlil starosta Jan Birke a dodal: „Zatímco 
na straně jedné je řada lidí, které hluk o víkendech a ve svát-
cích obtěžuje, na straně druhé je mnoho lidí, kteří kvůli své-
mu zaměstnání nemají možnost některé práce na zahradě dě-
lat v jiné době.“

Jste PRO, aby město Náchod regulovalo hluk ve městě 
(sekačky na trávu, motorové pily, cirkulárky, křovinoře-
zy apod.) prostřednictvím vydání obecně závazné vyhláš-
ky? Vyjádřete svůj názor a hlasujte na internetové adrese: 
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/dotaznik/ nebo vy-
plňte přiložený dotazník a odevzdejte v podatelně MěÚ Ná-
chod, Masarykovo nám. 40, přízemí budovy radnice nebo 
v Městském informačním centru, v prostorách recepce Ho-
telu U Beránka.

DOTAZNÍK         DOTAZNÍK

1. Jste PRO, aby město Náchod regulovalo hluk ve městě 
(sekačky na trávu, motorové pily, cirkulárky, křovino-
řezy apod.) prostřednictvím vydání obecně závazné vy-
hlášky?

Ano  

Ne 
 

2. Pokud ano, uveďte prosím Vaše případné návrhy v jaké 
podobě (vymezení konkrétních dnů, hodin, příp. lokalit):

DOTAZNÍK ?Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01

přijme „kronikáře / kronikářku 
města Náchod“

Požadujeme 
 fyzická osoba, která je státním občanem ČR, 

 popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem 
 a má v ČR trvalý pobyt
 dosažení věku 18 let
 bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
 vysokoškolské nebo úplné střední vzdělání
 výborná znalost českého jazyka

Náplň práce
 pečlivé shromažďování podkladů
 zaznamenávání významných událostí města
 provádění zápisů kroniky
 spolupráce s organizátory společenských, 

 kulturních a sportovních akcí a s médii

Předpokládáme
 předchozí praxe v oboru – vítána
 znalost historie, místních poměrů 

 a zájem o dění ve městě
 komunikativnost, samostatnost, 

 schopnost jednat s lidmi
 znalost práce s PC
 znalost jednoho cizího jazyka – vítána

Nabízíme
 zahájení výkonu práce od 1. 1. 2015 
 výkon práce na dohodu o pracovní činnosti 

Písemná přihláška musí obsahovat
 jméno, příjmení
 datum a místo narození
 státní příslušnost
 místo trvalého pobytu 

 (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo nebo e-mail)
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu 

 o povolení k pobytu
 datum a podpis

K přihlášce se připojí tyto doklady:
 strukturovaný životopis s přehledem o dosavadních 

 zaměstnáních, praxi a odborných znalostech 
 a dovednostech
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 

 vzdělání

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději 
do 19. 9. 2014 na adresu: 

Městský úřad, Roman Toušek, 
vedoucího oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu, 
Masarykovo nám. 40, 
547 01 Náchod

Obálku označte 
„Kronikář/Kronikářka města Náchod – neotvírat“.

Bližší informace podá Roman Toušek 
– Tel.: 491 405 287, 736 613 415, 
e-mail: r.tousek@mestonachod.cz
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Bodhi  Studio
centrum jógy a zdraví
Tyršova 234, Náchod, tel: 777 08 1212
– Lekce dynamické jógy 

(powerjóga, ashtanga jóga, vinyasa jóga)
– Lekce hathajógy, gravid jógy, jógy pro děti, 

jógy pro zdravá záda aj.
– HOT jóga (jóga ve vyhřáté místnosti)
– Diagnóza zdravotního stavu 

přístrojem Supertronic a Kardivar
– Výživové poradenství
Více informací na www.bodhistudio.cz.

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY

Kde nás najdete
Náchod

Trutnov

Hradec Králové

Nové Město n.M.

Zavolejte nám 499 886 131

www.proplast-k.cz

kvalitní servis      výhodné ceny      individuální přístup

... okna patří k životu

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

 775 777 073   www.trigareality.cz   774 777 073

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

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

CENA: 
1.399.000 Kč

Přízemní chata  s obytným podkrovím ve 
Stolíně u Červeného Kostelce – části zvané 
Náchodec. Po-
zemky  264 m2, 
gril, elektřina, 
voda ze studny, 
vytápění lokální 
na TP.
CENA: 
449.000 Kč 

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

CENA: 2.850.000 Kč

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

CENA: 
890.000 Kč

Rodinný dům 2+1 s rozsáhlými pozemky 5741 
m2 v obci Volovka u Velké Jesenice . Vlastní 
studna, klidné 
místo, příjezd 
po obecní 
komunikaci. 

CENA: 
590.000 Kč

Nadstandardní byt 4+1s lodžií v osobním 
vlastnictví v Náchodě. Byt 74 m2, umístěný 
v 6. patře s 
výtahem prošel 
vkusnou 
rekonstrukcí. 
Doporučujeme 
prohlídku.
CENA: 
1.390.000 Kč

Rodinný dům 6+2 v obci Malé Svatoňovice. 
Pozemek 1688 m2, stodola, garáž, terasa. Dvě 
oddělené bytové 
jednotky. Pl.okna, 
ústřední vytápění, 
ihned k bydlení. 
Cena k jednání.

CENA:  
3.599.000 Kč

SLEVA

SLEVA

SLEVA

SLEVA
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vstupné 100 Kč/osoba a 50 Kč/dítě do 15 let, ZP

2

2

zámecká alejV É
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Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Na rozdíl od meteorologických před-
povědí, které střídavě slibují slunečnou 
oblohu, nekonečné plískanice, či úplnou 
absenci voňavého podzimu, my může-
me s naprostou jistotou konstatovat, že 
1. září startuje i u nás, na ZŠ Komenské-
ho nový školní rok 2014–15.

Příjemné překvapení je připraveno  
pro letošních devadesát nových prvňáč-
ků. Zahrada budovy v Sokolské ulici, kde 
výuka prvních tříd probíhá, a kde sídlí 
i školní družina, prošla totiž během léta 
rekonstrukcí. Pro chvíle odpočinku a re-
laxace mají děti nově k dispozici hřiště 
s umělým povrchem na florbal a malou 
kopanou. A pro ty, kteří nejsou příznivci 
právě těchto sportovních disciplín, jsou 
připraveny třeba plochy s hracími prvky, 
jako je skluzavka, či kolotoč. Všem prv-
ňáčkům přejeme, ať jim to ve školních la-

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

Léto přivítala budova mateřské školky 
v Myslbekově ulici v novém kabátě. Práce 
na zateplení započaly 4. 7. 2013 a dokon-
čeny byly 13. 6. 2014. Odborné práce na za-
teplení objektu prováděla firma Prům- 
stav Náchod, s. r. o., Dobrošovská 1776, 

MŠ Myslbekova v novém kabátě

547 01 Náchod, provedené stavební prá-
ce si vyžádaly částku 3.412.243 Kč včet-
ně DPH. Realizací projektu je očekávána 
úspora energie o více než 300 GJ/rok a sní-
žení emisí CO2 o 31 t/rok.

Zateplení budovy mateřské školky 
bylo provedeno v rámci projektu Zatep-
lení MŠ Myslbekova v Náchodě, číslo pro-
jektu CZ.1.02/3.2.00/12.14656, akceptační 
číslo 12113303, který je spolufinancován 
Evropskou unií – Fondem soudržnos-
ti a Státním fondem životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí. Po ukončení administrace do-
tace město Náchod obdrží dotaci ve výši 
cca 2,5 mil. Kč. 

Z vlastních zdrojů Město Náchod pro-
vedlo vnitřní práce v budově školky (nové 
tapety, výmalby, kryty radiátorů, žalu-
zie a koberce) a opravilo zahradní do-
mek a vstupní schodiště v celkové hod-
notě cca 800 tis. Kč. Všem předškoláčkům 
i zaměstnancům přejeme příjemný vstup 
do nového školního roku. 

Kromě nové prožitkové zahrady se 
děti navštěvující školku ve Vančurově 
ulici těší i na nově zateplenou budovu 
školky. A dočkají se už na konci listopa-
du, kdy bude školka, zateplena kontakt-
ním zateplovacím systémem, připravena 
na zimu a topnou sezónu. Vítězem výbě-
rového řízení na dodavatele stavby se sta-
la firma STATING, s. r. o. s nabídkovou ce-
nou 3 425 210,00 Kč vč. DPH. 

Stavební práce jsou součástí projektu 
„Zateplení MŠ Vančurova v Náchodě“ (akc. 
č. 142 09253), který je spolufinancován 
z Operačního programu Životní prostře-
dí v rámci oblasti podpory 3.2 – Realizace 
úspor energie a využití odpadního tepla 
u nepodnikatelské sféry, podoblast pod-
pory 3.2.1. Realizace úspor energie. Do-
tace v rámci Operačního programu Život-
ní prostředí činí 85 % (Fond soudržnosti) 
a 5 % (Státní fond životního prostředí ČR).

Zateplení MŠ 
Vančurova v Náchodě

Prázdniny ve školce U Kočovny v Ná-
chodě – Starém Městě nad Metují umož-
nily zahájení realizace projektu Zateplení 
MŠ U Kočovny v Náchodě. Do konce listo-
padu tak školka získá nová, energeticky 
úsporná okna a zateplením projde i celá 
obálka budovy (fasáda, strop, prostor nad 
suterénem a ploché střechy). Vítězem vý-
běrového řízení na dodavatele stavby se 
stala firma STATING, s. r. o. s nabídkovou 
cenou 2 401 462,73 Kč. 

Stavební práce jsou součástí projektu 
„Zateplení MŠ U Kočovny v Náchodě“ (akc. 
č. 142 09793), který je spolufinancován 
z Operačního programu Životní prostře-
dí v rámci oblasti podpory 3.2 – Realizace 
úspor energie a využití odpadního tepla 
u nepodnikatelské sféry, podoblast pod-
pory 3.2.1. Realizace úspor energie. Do-
tace v rámci Operačního programu Život-
ní prostředí činí 85 % (Fond soudržnosti) 
a 5 % (Státní fond životního prostředí ČR).

Zateplení MŠ 
U Kočovny v Náchodě

vicích hezky jde a doufáme, že i ta další 
překvapení, která s sebou nástup do ško-
ly nese, budou stejně tak příjemná, jako 
to úvodní.

A co čeká v nadcházejících měsících 
nás ostatní? Tak to teprve uvidíme. Bude-
me moc rádi, pokud budete spolu s námi 
dění v naší škole sledovat prostřednic-
tvím sloupku v Náchodském zpravodaji, 
či na webových stránkách města. Proza-
tím držte prosím spolu s námi palce na-
šim šesťákům a jejich třídním učitelům, 
aby na svých seznamovacích kurzech 
zdárně stmelili nově vznikající třídní ko-
lektivy a ať už prognózy meteorologů do-
padnou jakkoli, mějte hezké zářijové dny.

Kolektiv ZŠ Komenského
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O letošních prázdninách se nám na-
skytla příležitost zúčastnit se plážového 
volejbalového turnaje. Jako bývalé volej-
balistky nás tato nabídka nadchla. Lehce 
nás však zarazilo, že organizátory turna-
je jsou mladí kluci, kteří určitě nemohou 
mít velké zkušenosti s organizací. Sešlo se 
celkem devět smíšených párů.

Od rána prosluněný den sliboval pěk-
ný sportovní zážitek. A nezklamal. Báječ-
ná atmosféra, příjemní mladí lidé, skvělé 
jídlo a pití, a v neposlední řadě výborné 
zázemí turnaje, které poskytla rodina or-
ganizátora, předčilo naše očekávání. Pří-
jemně unavené a plné dojmů jsme nerady 
opouštěly pískové hřiště a partu mladých 
sportovců, ale s vírou, že se snad ještě ně-
kdy sejdeme a prožijeme další příjemné 
chvíle při sportování.

Zřejmě s podobnými dojmy se potýka-
lo několik z nás, nejen my samotné. Než 
jsme stačily všechny zážitky vstřebat, při-
šla na řadu další akce, tentokrát TRIAT-
LON.

Věděly jsme, že organizace bude urči-
tě skvělá, jako při předešlé akci a závod 

Báječné prázdniny – díky kluci Žákovi
bude dobře řízen. Ovšem závodit jsme se 
neodvážily. Zvědavost nám však nedala, 
a tak jsme nabídly alespoň pomoc při zá-
vodech. Naše stanoviště bylo ve vesnici, 
kde závodníci, momentálně cyklisté, měli 
křižovat hlavní cestu. 

Všech 32 závodníků zvládlo bez vět-
ších komplikací celý triatlon, ačkoliv slu-
níčko bylo neúprosné. Trati závodu, zna-
čení cest, zázemí, organizaci se nedalo nic 
vytknout. Jen jsme mohly žasnout a opět 
jsme byly velice mile překvapené. Před 
všemi zúčastněními závodníky smeká-
me. Organizátorům, jejich rodině a ka-
marádům pomocníkům vysekáváme vel-
kou poklonu.

Možná se leckdo ptáte, proč jsme vů-
bec tento článek napsaly? Vždyť o prázd-
ninách zažíváme spoustu zajímavých ak-
tivit a máme hodně zážitků.

 Jakožto učitelky na základní škole se 
setkáváme s čím dál větším nezájmem 
o pohyb, tělesnou výchovu. Děti jsou 
málo ohebné, mají zkrácené svaly, ne-
mají zájem o pohybové aktivity, a proto-
že máme možnost sledovat i mládež, jak 

tráví svůj volný čas, je nám občas dost 
smutno. Na hřištích, v lese, v parcích, v tě-
locvičnách málokdy uvidíte partu hrající 
si s míčem, skákající přes švihadlo, překo-
návající překážky. Kdo z dětí dnes vyleze 
na strom? Děti tráví čím dál víc času u po-
čítačů nebo televizních her.

Letošní prázdniny v nás vzbudily nadě-
ji, že snad není tak zle a jsou ještě mladí 
lidé, kteří si jdou zasportovat, dělají něco 
pro své zdraví a umí se bavit na úrov-
ni. Bohužel jsou i mezi námi tací, kteří 
o sport nemají vůbec zájem, nebo je pří-
mo unavuje a obtěžuje, pokud se naskyt-
nou někde, kde mladí závodí. I takovou 
máme zkušenost.

Přijďte se někdy podívat na podobné 
akce, kterých jsme se mohly zúčastnit my, 
a uvidíte, že dnešní mládež není jen hluč-
ná a nevychovaná. 

Už teď se těšíme na třetí aktivitu letoš-
ního léta – orientační závod okolo Nácho-
da (OZON).

Držíme palce a přejeme hodně dobrých 
nápadů do dalších akcí. A vy, kdo nechce-
te trávit čas ležením na gauči u televize 
a chcete poznat fajn lidi, neváhejte ani 
chvíli a přijďte mezi ně.     Peťka, Blanchet

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 23. 6. 2014 vy-
dalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou se stanoví 
podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých 
se účastní větší počet osob (dále jen „OZV“). 

Akce, kterých se zúčastní větší počet osob, jsou různé kul-
turní, společenské, zábavní, sportovní, politické, obchodní, 
náboženské a jiné obdobné, tedy např. zábavy, plesy, veřejná 
shromáždění, setkání občanů, divadelní či filmové představe-
ní, trhy, jarmarky, poutě, průvody, manifestace.

Povinnosti v této vyhlášce se stanovují především organizá-
torům těchto akcí, kteří musejí zajistit mj. prostor pro příjezd, 
umístění a průjezd požární techniky, označení únikových cest 
a východů, rozmístění hasicích přístrojů, požární hlídky. S pro-
vedenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany organi-
zátor akce seznámí jak účastníky akce – diváky, tak i účinkují-

Zabezpečení 
požární ochrany při akcích

cí příp. osoby zajišťující program, prodejce a samozřejmě tato 
opatření musejí znát osoby, které se podílejí na zabezpečení 
akce, tedy požární hlídky, pořadatelská služba. 

Ale i účastníci – návštěvníci těchto akcí mají své povinnos-
ti, ke kterým patří především dodržování pokynů organizá-
tora, pořadatelské služby, požární hlídky, obezřetné používá-
ní běžných předmětů jako jsou např. zapalovače, nevnášení 
a nemanipulování s nebezpečnými prostředky, látkami nebo 
předměty, a v neposlední řadě bezodkladné oznámení hro-
zícího nebezpečí organizátorovi příp. pořadatelům nebo po-
žární hlídce. 

OZV je účinná od 1. září 2014 a příp. porušení stanovených 
povinností lze postihovat jako přestupek nebo správní delikt. 

Věříme, že si všichni – ať už organizátoři či účastníci akcí, 
budou počínat bezpečně, budou k sobě vzájemně ohleduplní 
tak, aby nedocházelo ke krizovým situacím, abychom si ko-
nané akce náležitě užili a vrátili se domů pouze s příjemný-
mi zážitky.
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30. 9. 2014 ǀ 
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě
Město Náchod pořádá koncert k výročí 760 let

Vstupné: 260 Kč, 220 Kč, 190 Kč 

Předprodej a informace: Městské informační centrum, Hotel U Beránka 
T: 491 426 060, E: infocentrum@beraneknachod.cz

WWW.LANGEROVAANETA.CZ    WWW.MESTONACHOD.CZ 

19.00

www.bohemiatour.eu

Sobota 13. září 2014  
Masarykovo náměstí, Náchod
kategorie ELITE − 168 km 
(8 okruhů v délce 21 km)

13:00    Start závodu
17:00 −17:30  PŘEDPOKLÁDANÝ CÍL ZÁVODU
17:45    VYHLÁŠENÍ VÍTEŽŮ 

Trasa závodu: START Náchod, Masarykovo náměstí −  
− alej Kateřiny Zaháňské − Kramolna − Trubějov − Olešnice −  
− Všeliby − Bakov − Řešetova Lhota − Lhotky − Kramolna −  
− CÍL Náchod, Masarykovo náměstí

Tour Bohemia UCI 1.2  
Náchod
Závod světového poháru mezinárodní  
cyklistické unie UCI
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Město Náchod
a Sportovní zařízení města Náchoda

vás zvou vás zvou vás zvou 

ZA SPORTEM NA HAMRAZA SPORTEM NA HAMRAZA SPORTEM NA HAMRA
prezentace pohybových aktivit prezentace pohybových aktivit prezentace pohybových aktivit 

místních organizacímístních organizacímístních organizacímístních organizacímístních organizacímístních organizací

v rámci programu proběhne

sobota 13. září 2014
od 13.00 hodin

Stadion Hamra v Náchodě
doprovodný program:

pěnová show pro děti, dětské zábavné atrakce

Prezentující:
FK Náchod, Florbal Náchod, HC Náchod, HC TJ Náchod, 

HO Náchod, MONA Náchod, Oddíl mladých hasičů Běloves, SK Plhov – Náchod, SKP Judo Náchod, 
SPORT KLUB Náchod, SVČ Déčko Náchod, Škola bruslení, T. J. Sokol Náchod, Tenisový klub Náchod,

TJ Kraso Náchod, TJ Náchod – oddíl sportovního kulečníku, TJ START Náchod 

vstupné zdarma | občerstvení zajištěno |  změna programu vyhrazena

www.mestonachod.cz

1. ROČNÍK STRONGMAN NÁCHOD 
o putovní pohár města Náchoda

Přijď si vybrat, který sport je pro Tebe ten pravý!

STRONGMAN NÁCHOD
SOBOTA 13. 9. 2014 OD 13:00 HODIN
1. ročník o putovní pohár města Náchod

u stadionu Hamra (parkoviště u firmy Atas)

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY:
1. TRUCK PULL | tahání 7,5t kamionu
2. OVERHEAD MEDLEY | tlaková

kombinace - kláda, axel, jednoručka
3. FARMERS WALK | přenášení kufrů
4. TYRE FLIP | převracení pneumatiky
5. SUPER YOKE | přenášení konstrukce
6. LOADING RACE | vykládání 100 kg T-

Rex kamene, 100 kg sudu a 120 kg koule 
na paletový stůl

Sponzoři:
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ACADEMIA MERCURII 
Pomaturitní studium anglického jazyka
Vysokoškolský přístup

Školní rok: 2014–2015
Cena: 15 000 Kč 
Počet hodin týdně: 23 (Konverzace s rodilým mluvčím, Gramatika, 
Kulturně-historický vývoj a Reálie ang. mluv. zemí, Poslech, Čtení, Psaní, 
Obchodní angličtina, Prezentační dovednosti)
Přihlásit se můžete průběžně během celého školního roku

Kontakt:  Mgr. Dana Sharplesová, ACADEMIA MERCURII, Smiřických 
740, Náchod 
Tel.: 724 170 055, 
Email: dsharplesova@academiamercurii.cz, 
www.academiamercurii.cz

Zajímavé semináře, ukázkové hodiny a lekce, kreativní dílny, 
výstavy a workshopy na nejrůznější témata Vás čekají v týdnu 
od 10. do 14. listopadu 2014 v rámci Týdne vzdělávání dospělých. 
Účastníci se mohou dozvědět mnoho zajímavých informací, vy-
zkoušet co by je bavilo, objevit v sobě možný potenciál a touhu 
po dalším vzdělávání. Všechny aktivity budou probíhat ZDAR-
MA a to v prostorách Úřadu práce v Náchodě (naproti autobuso-
vému nádraží).

Mezi evropskou špičkou 13. místo na 400 m polohově 
pro odchovance trenéra Hakla

Janeček na ME v plavání v Berlíně
pokořil nejstarší český rekord

Týden vzdělávání dospělých

Obec Borová nabízí
 PRONÁJEM  POHOSTINSTVÍ

v obci Borové.
Písemné přihlášky podávejte do 30. 9. 2014 na adresu

Obec Borová, Borová 32
nebo na email: borovaunachoda@mymail.cz

Informace na tel.: 603 569 862

V Berlíně se odehrálo mistrovství Evropy na 50m bazénu. 
V počtu medailí vévodila Velká Británie, jejíž reprezentant Adam 
Peaty zde také zaplaval světový rekord na 50 m prsa.

Naši republiku zastupovalo 24 reprezentantů. Mistrovství pře-
nášela TV stanice Eurosport.

Český výběr zůstal tentokrát bez medaile, když nejblíže stu-
pínkům vítězů dohmátla na 4. místě v dlouhé polohovce na 400m 
Barbora Závadová. Ta vytvořila na ME celkem 4 nové české re-
kordy z celkových devíti.

K těmto českým rekordům přispěl v poslední den šampioná-
tu i 20letý plavec Delfínu Náchod Pavel Janeček, který nyní tré-
nuje v pražském Vysokoškolském sportovním centru MŠMT pod 
trenérem Strnadem. Janeček ve 2. rozplavbě na 400 m polohový 
způsob překonal časem 4:21,15 v historických tabulkách po 31 
letech Josefa Hladkého o 2,5 vteřiny. 

Na své doplňkové trati 200m polohově se náchodský plavec 
přiblížil časem 2:03,29 na 15 setin ke svému letošnímu maximu 
z Antverp a obsadil 23. místo. K českému rekordu Fučíka mu le-
tos schází na této distanci 0,5 sekundy. 

Janeček byl také členem štafety 4x100 m volný způsob, kde 
si na 1. úseku doplaval pro své osobní maximum 51,28.        (pj)
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Hospic Anežky České v Červeném Kostel-
ci si vás dovoluje pozvat na konferenci pa-
liativní medicíny ve čtvrtek 16. října 2014 
od 9 hod. do 13.30 hod v Městském diva-
dle Dr. Josefa Čížka v Náchodě pod záštitou 
místopředsedy vlády pana Pavla Bělobrád-
ka a České společnosti paliativní medicí-
ny ČSL JEP. Akce je určena nejen lékařům, 
zdravotníkům a sociálním pracovníkům, 
ale i široké veřejnosti a formou i obsa-
hem bude srozumitelná i středoškolským 
studentům. Přihlášku zašlete nejpozději 
do 26. 9. 2014 e-mailem na adresu: spel-
dova@hospic.cz, on-line přihláška ke sta-
žení a podrobný program s anotacemi je 
na stránkách organizace www.ochck.cz. 

Přihlášku lze zaslat též poštou na adresu: 
Oblastní charita Červený Kostelec, Manželů 
Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec. 
Každému přihlášenému bude zasláno vyro-
zumění. Přednášet budou odborníci v oboru 
paliativní medicíny: MUDr. Ladislav Kabel-
ka, Ph.D., předseda České společnosti palia-
tivní medicíny, doc. Aleš Opatrný, Th.D., KTF 
UK Praha, MUDr. Marie Svatošová, zaklada-
telka a vůdčí osobnost českého hospicové-
ho hnutí, Praha, MUDr. Jana Svobodová, Iva 
Valerová, Mobilní hospic Anežky České Čer-
vený Kostelec, MUDr. Jan Král, Hospic Anež-
ky České Červený Kostelec. Konferenci pořá-
dá Oblastní charita Červený Kostelec v rámci 
projektu podpořeného z programu švýcar-
sko-české spolupráce. 
Kontakt na koordinátora konference: 
Mgr. Jana Špeldová, telefon: 491 610 303
e-mail: speldova@hospic.cz, www.ochck.cz 

KONFERENCE 
paliativní medicíny… 
být prostě jenom nablízku…

  
  

 

 
Konference paliativní medicíny …. být prostě jenom nablízku …. 

Hospic Anežky České v Červeném Kostelci si vás dovoluje pozvat na konferenci 
paliativní medicíny ve čtvrtek 16. října 2014 od 9 hod. do 13:30 hod v Městském divadle 
Dr. Josefa Čížka v Náchodě pod záštitou místopředsedy vlády pana Pavla Bělobrádka a 
České společnosti paliativní medicíny ČSL JEP. Akce je určena nejen lékařům, 
zdravotníkům a sociálním pracovníkům, ale i široké veřejnosti a formou i obsahem bude 
srozumitelná i středoškolským studentům. Přihlášku zašlete nejpozději do 26. 9. 2014 e-
mailem na adresu: speldova@hospic.cz, on-line přihláška ke stažení a podrobný 
program s anotacemi je na stránkách organizace www.ochck.cz   
Přihlášku lze zaslat též poštou na adresu: Oblastní charita Červený Kostelec, Manželů 
Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec. Každému přihlášenému bude zasláno 
vyrozumění. Přednášet budou odborníci v oboru paliativní medicíny: MUDr. Ladislav 
Kabelka, Ph.D., předseda České společnosti paliativní medicíny, doc. Aleš Opatrný, Th.D., 
KTF UK Praha, MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka a vůdčí osobnost českého 
hospicového hnutí, Praha, MUDr. Jana Svobodová, Iva Valerová, Mobilní hospic Anežky 
České Červený Kostelec, MUDr. Jan Král, Hospic Anežky České Červený Kostelec. 
Vzdělávací akce je pořádána dle SP č. 16 ČLK. Účast bude ohodnocena 3 kredity. Dále je 
akce zařazena do kreditního systému vzdělávání ČAS a účast na nich je ohodnocena 4 kredity. 
V průběhu konference bude pro účastníky připraveno občerstvení. Konferenci pořádá 
Oblastní charita Červený Kostelec v rámci projektu podpořeného z programu švýcarsko-
české spolupráce.  
Kontakt na koordinátora konference: Mgr. Jana Špeldová, telefon:  491 610 303 
e-mail: speldova@hospic.cz,  www.ochck.cz  
 
          
   
 

Právě to je symbolický název úspěšné 
putovní výstavy, se kterou se Liga proti 
rakovině Praha sedmým rokem vydává 
na pouť po českých a moravských měs-
tech. Do Náchoda na pozvání místní po-
bočky poprvé zavítala již v roce 2011. Vý-
stava měla velký ohlas mezi návštěvníky 
všeho věku, proto se právě letos, kdy Liga 
proti rakovině Náchod slaví 20. výročí 
svého vzniku, opět uskutečňuje. Hlavním 
cílem této akce je oddémonizovat závaž-
né, deprimující téma rakoviny. Mnohem 
rozumnější, než se pouze této nemoci 
zbytečně bát, je dozvědět se nové po-
znatky a hlavně přemýšlet o životním 
stylu svém i své rodiny a pozitivně jej 
ovlivňovat!

Liga proti rakovině představuje téma 
prevence rakoviny a její léčby z přívěti-
vější stránky, proto uvidíte i vtipy Vla-
dimíra Jiránka, Jiřího Slívy, Miroslava 
Bartáka a vynikající fotografie Františka 
Dostála, jehož objektiv zachycuje obyčej-
né lidi v běžných situacích všedního živo-
ta. Součástí expozice jsou panely určené 
i nejmenším dětem, které si v bohatě ilu-
strované části najdou informace o zdra-
vém životním stylu, i když ještě neumějí 
číst. Nejen pro dětské návštěvníky, žáky 
a studenty všech stupňů a typů škol jsou 
kromě expozice připraveny také zábav-

Každý svého 
zdraví strůjcem

né hrátky, kde si vyzkoušejí své fyzické 
i smyslové dovednosti pod heslem „Zkus, 
jak jsi na tom“. Pro úspěšné řešitele testu 
jsou připraveny odměny. 

Dospělým návštěvníkům akce Liga pro-
ti rakovině Praha ve spolupráci se Státním 
zdravotním ústavem nabízí také impro-
vizovanou „vyšetřovnu“. Každý zájemce 
si může nechat změřit některé základní 
zdravotní ukazatele, např. hladinu cho-
lesterolu, hodnotu krevního tlaku, výši 
BMI, procento skrytého tuku v těle, léka-
ři a zdravotníci poradí v oblasti zdravé-
ho životního stylu, nekuřáctví i obezity. 
V rámci boje proti jednomu z nejagresiv-
nějších typů rakoviny, melanomu, při-
zvala LPR ke spolupráci také specialisty 
– dermatology. Na místě bude přítomen 
odborný lékař, se kterým můžete konzul-
tovat mateřská znaménka, pihy a změny 
na kůži. Členky náchodské Ligy proti ra-
kovině Náchod budou zájemce seznamo-
vat s možnostmi preventivního samo-
vyšetřování prsou. Součástí pódiového 
programu budou pestrá kulturní vystou-
pení skupin dětí a mládeže z našeho regi-
onu. Vstup na výstavu i všechna vyšetře-
ní jsou zdarma!

Liga proti rakovině Praha a Náchod vás 
společně se starostou města Janem Birke, 
který nad výstavou převzal záštitu, zvou 
v pondělí 29. září od 10 do 18 hodin a v úterý 
30. září od 9 do 17 hodin na expozici do sta-
nového městečka na Masarykově náměstí 
v Náchodě.

Poskytuje pomoc a podporu matkám  
s dětmi nebo zletilým těhotným ženám  
v nepříznivé životní situaci, která souvisí 
se ztrátou bydlení. Tedy uživatelům, kteří 
nemohou řešit svoji situaci vlastními sila-
mi ani za pomoci blízkého okolí.

Cílem zařízení je taková podpora, kte-
rá směřuje k rozvoji schopností a doved-
ností uživatelů, snížení sociálních a zdra-
votních rizik souvisejících se způsobem 
života. Hlavní snahou je, aby uživatelky 
zůstaly nadále součástí společnosti a ne-
byly závislé na poskytování sociálních 
služeb.

Projekt SV. ANNA plnohodnotně fungu-
je již přes deset let, nepřetržitě od roku 
2003.
Zajišťujeme následující formy pomoci:

 Dočasné ubytování
 Poskytnutí stravy nebo pomoc při za-

jištění stravy

 
 

 

 

Farní charita Náchod, IČ 46524282 - Realizace IP Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II - Tisková zpráva 
Farní charita Náchod realizuje od 1. 1. 2013 prostřednictvím projektu SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod 
IP Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II. Doba trvání IP je od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014  
a jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 

SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod 
Poskytuje pomoc a podporu matkám s dětmi nebo zletilým těhotným ženám v nepříznivé životní situaci, 
která souvisí se ztrátou bydlení. Tedy uživatelům, kteří nemohou řešit svoji situaci vlastními silami ani za pomoci 
blízkého okolí. 
Cílem zařízení je taková podpora, která směřuje k rozvoji schopností a dovedností uživatelů, snížení sociálních 
a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života. Hlavní snahou je, aby uživatelky zůstaly nadále součástí 
společnosti a nebyly závislé na poskytování sociálních služeb. 
Projekt SV. ANNA plnohodnotně funguje již přes deset let, nepřetržitě od roku 2003. 
Zajišťujeme následující formy pomoci: 

• Dočasné ubytování 
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a pomoc při obstarávání osobních záležitostí 
• Základní sociální poradenství 

 
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Aktivita je  součástí služby sociální 
prevence v Královehradeckém kraji II. 
Farní charita Náchod, IČ 46524282, ředitel, statutární zástupce: Bc. Jan Čada, Adresa: Mlýnská 189, Náchod, 547 01 
WEB: www.charitanachod.cz,http://nachod.charita.cz, Telefon: 491 433 499,E-mail: charita.nachod@mybox.cz 
 

Farní charita Náchod, IČ 46524282 – Realizace IP Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II – Tisková zpráva
Farní charita Náchod realizuje od 1. 1. 2013 prostřednictvím projektu SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod
IP Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II. Doba trvání IP je od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 a jsou financo-
vány z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod
 Pomoc při uplatňování práv, oprávně-

ných zájmů a pomoc při obstarávání osob-
ních záležitostí

 Základní sociální poradenství
Projekt je financován z prostředků ESF pro-

střednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Ak-
tivita je  součástí služby sociální prevence v Krá-
lovehradeckém kraji II.

Farní charita Náchod, IČ 46524282, ředitel, sta-
tutární zástupce: Bc. Jan Čada, Adresa: Mlýnská 189, 
Náchod, 547 01

WEB: www.charitanachod.cz,http://nachod.
charita.cz, Telefon: 491 433 499,E-mail: charita.na-
chod@mybox.cz

Již devátý tradiční projekt „Šikovné ruce 
pro hospic 2014, aneb lidé lidem“ Oblast-
ní charity Červený Kostelec spěje kvapem 
do finále. Stěžejní částí projektu je soutěž 
o nejnápaditější vlastnoruční výrobek z kate-
gorie oděvy a oděvní doplňky, umělecká díla, 
bytové doplňky, dětské výrobky do 15 let věku 
dítěte a ostatní. Konkrétní použití výtěžku 
následné výstavy je určeno na zakoupe-
ní nového komunikačního systému mezi 
personálem a pacientem v 1. patře budo-
vy Hospice. Všichni, kteří přispějí do sou-
těže výrobkem, pomohou dílčím způsobem 
zlepšit kvalitu péče v hospici a kromě toho 
výherce čekají zajímavé výhry. Výrobky 
prosím, posílejte na adresu Oblastní cha-
rity Červený Kostelec do 24. září, přispějte 
tak svým umem na péči o těžce nemocné 
v našem kraji. Těšíme se na vaše výrobky.

E. Wagenknechtová

Nápadité výrobky putují 
do Hospice Anežky České
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to vše v kině Vesmír v Náchodě v měsíci ZÁŘÍ 2014
SVĚTOVÉ DIVADLO A KONCERTY

 Čtvrtek 4. září v 19.45 hodin
Satelitní přenos z Olivier Theatre v Londýně
MEDEIA (MEDEA)
Autor: Ben Power podle Eurípida. Režie: Carrie Cracknell. Hra-
jí: Helen McCrory, Michaela Coel, Danny Sapani, Cath White-
field a další.
Eurípidova působivá antická tragédie v nové verzi od Bena Po-
wera. Medeia je manželkou a matkou. Pro svého milého Iásóna 
utekla z domova a v exilu mu porodila dva syny. Ovšem když 
Iásón svou rodinu opustí, aby začal nový život, Medeia čelí vy-
hnanství a odloučení od dětí. Zahnaná do rohu, vyprosí si jeden 
poslední den svobody. To je dost času na to, aby vykonala svou 
děsivou pomstu a zničila vše, co jí bylo drahé…
V anglickém originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.

 Úterý 16. září v 19.45 hodin
Satelitní přenos z Young Vic Theatre v Londýně
TRAMVAJ DO STANICE TOUHA (A STREETCAR NAMED DESIRE)
Autor: Tennessee Williams. Režie: Benedict Andrews. Hrají: Gilli-
an Anderson, Clare Burt, Lachele Carl, Branwell Donaghey, Otto 
Farrant, Ben Foster, Nicholas Gecks a další.
Slavná hra Tennessee Williamse uvedená roku 1947 na Broadwa-
yi, za kterou následujícího roku dostal Pullitzerovu cenu. Příběh 
dvou sester a jejich komplikovaného vztahu k mužům i k sobě sa-
mým… Labilní Blanche hraje Gillian Andersonová, známá u nás 
především jako agentka Scullyová ze seriálu Akta X. 
Její výkon v této inscenaci považují mnozí recenzenti za herec-
ký počin roku!
V anglickém originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.

 Pátek 19. září v 19.00 hodin
Záznam koncertu z holandského Maastrichtu
ANDRÉ RIEU – LIVE IN MAASTRICHT 2014 
André Rieu a jeho jubilejní 10. výroční koncert v kinech! André 
Rieu - nizozemský houslista, dirigent a skvělý bavič publika s ob-
rovským smyslem pro humor, to vše ve světovém formátu. André 
Rieu je mezinárodní veřejnosti znám jako „Král valčíků“ a jeho 
vystoupení se stala legendárními. Každoročně pořádá řadu vy-
stoupení ve svém domovském městě Maastrichtu v Holandsku. 
Do krásného prostředí tohoto města se pravidelně sjíždí deseti-

(podle obsahu se každý měsíc mění!!!)

tisíce fanoušků. Jako vždy je doprovázen slavným Orchestrem Jo-
hanna Strausse a zve i další slavné hosty. Koncerty z Maastrich-
tu jsou unikátní a zachycují atmosféru nejen koncertu a náměstí, 
ale i okolních restaurací, zaplněných davy lidí… Prostě kouzel-
ný večer se zajímavými hosty.
Délka koncertu 180 minut + 15 minutová přestávka.
Vstupné 250 Kč, studenti a senioři 200 Kč.

 Pátek 26. září v 19.30 hodin
Satelitní přímý přenos z Berlína
KONCERT BERLÍNSKÉ FILHARMONIE
Dirigent: Sir Simon Rattle
Program koncertu: Robert Schumann: Symfonie č. 4 d moll  
(1. verze z roku 1841). Johannes Brahms: Symfonie č. 4 e moll. 
První koncert z letošní sezóny 2014/15 pod vedením šéfdirigenta 
BF Sira Simona Rattleho. Už téměř 130 let hraje Berlínská filhar-
monie důležitou roli v hudebním životě Berlína. Pod vedením 
respektovaných dirigentů si orchestr vytvořil vlastní unikátní 
zvuk a je považován za jednu z nejlepších filharmonií světa. 129 
hudebníků z celého světa získalo během své kariéry bezpočet 
ocenění, včetně britské Classical Brit Award, několik cen Gra-
mmy, cenu ECHO Klassic, a mnoho dalších.
Vstupné 250 Kč, zlevněné vstupné 200 Kč (studenti, senioři), abonent-
ní vstupné 180 Kč.
Předprodej vstupenek v pokladně kina Vesmír v Náchodě – telefon: 
491 428 498, e-mail: info@kinonachod.cz.

PŘIPRAVUJEME: 
 Sobota 11. října v 18,45 hodin 

Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku 
MACBETH 
Hudba: Giuseppe Verdi. Nová sezóna přímých přenosů MET: Live 
in HD bude zahájena Verdiho shakespearovskou tragédií Ma-
cbeth. V úspěšné inscenaci Adriana Noblea z roku 2007 vystou-
pí v náročné dramatické úloze Lady Macbeth sopranistka Anna 
Netrebko. Po jejím boku se v titulní roli objeví Željko Lučić, dále 
Joseph Calleja jako 
Macduff a René Pape 
jako Banco. Orche-
str bude řídit Fabio 
Luisi. Nastudováno 
v italském originále 
a uváděno s anglický-
mi a českými titulky. 

zahájí dne 24. září v 19 hodin na pěti 
pianech ruská pianistka Viviana Sofro-
nitsky. Po studiích v Moskvě studovala 
a koncertovala v Kanadě, v USA, v Evropě, 
kde vyhrála dvě evropské soutěže zamě-
řené na fortepiano. Vydala řadu CD, mezi 
nimi 11 CD Mozartových klavírních kon-
certů pro fortepiano a orchestr.

Koncem devadesátých let přijíždí 
do Čech objednat si klavír u renomova-
ného výrobce nástrojů Paul McNultyho 
v Divišově u Prahy, kde jeho firma vyrábí 
jedinečná fortepiana. Stává se ale i jeho 
ženou a koncertuje na pěti svých nástro-
jích, které jsou kopiemi pian slavných au-
torů po celé Evropě. 

Abonentní cyklus 
Komorní hudby Náchod 2014–2015

15. října pokračuje koncertní sezóna 
Komorní hudby Náchod 900. koncertem 
od svého založení v roce 1926, na němž 
s Filharmonií Hradec Králové, řízenou Ja-
nem Talichem, zazní Janáčkova původní 
předehra k opeře Její pastorkyňa, Symfo-
nie č. 7 dmoll Antonína Dvořáka a Houslo-
vý koncert Ddur Ericha Wolfganga Korn-
golda v podání Romana Patočky, vítěze 
a laureáta Mezinárodní interpretační sou-
těže Pražského jara a řady dalších mezi-
národních soutěží. Jako sólista vystupuje 
s řadou našich i mezinárodních hudeb-
ních těles, sólistů a dirigentů. 

Srdečně zve Komorní hudba Náchod

VÝSTAVA
modelové železnice

7.ročník tradiční výstavy pořádá Modelářské centrum 
za podpory města Česká Skalice

domácí modelová kolejiště, bohatý doprovodný program,
pátek a sobota   9 - 18 hod.        neděle   9- 16 hod 

19. - 21. září  2014
v klubovně zahrádkářů v České Skalici

více informací na www.elektroesk.cz

ČESKÁ
SKALICE

Česká Skalice

Ivana Karlíčková
Česká Skalice

Prádelna a Mandlovna
Slavoňov

Michaela Karlíčková

www.pradelnaslavonov.cz

ZŽZ
zahradní železnice

zásmucka

Šéfdirigent 
Berlínské filharmonie 
Sir Simon Rattle
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Prázdniny – čas volnosti a nepravidel-
ného režimu bohužel skončily a nyní si 
budeme opět zvykat na pravidelnost škol-
ní docházky. Volný čas můžete trávit tře-
ba v Hopsáčku.

Dopoledne si u nás užijí ti nejmenší, 
kteří ještě nenavštěvují školní docházku, 
aktivity jsou zaměřeny hlavně pro ma-
minky a jejich ratolesti, ale zveme i tatín-
ky, babičky a dědečky. První týden v září 
bude otevřeno, ale spíše se společně za-
pojíme do generálního úklidu. O prázd-
ninách se v MC nezahálelo a probíhaly 
zde příměstské tábory, tak je nutné pro-
story trochu poupravit pro ty nejmenší. 
Děkujeme všem, kteří krom využití her-
ny, přijdou i pomoci. Jako každý rok nej-
více se do úklidu s nadšením zapojí právě 
děti – všechny hračky na jedné hromadě 

nový školní rok

Koncem července 
jsme se s Archou opět 
vydali na pětidenní tá-
bor, letos již po sedmé. 
Zavítali jsme do Olešni-
ce v Orlických horách 

na horskou boudu Čihalka. Celkem jelo 
15 dětí, které si to za své chování a sna-
žení v Arše během celého roku zasloužily 
nejvíce, a tři pracovníci Archy. 

Na týden jsme se všichni proměnili 
ve zlatokopy z Aljašky, kteří se společný-
mi silami snažili získat poklad. Jako tra-
dičně jsme byli rozděleni do třech týmů 
– na vlky, medvědy a šelmy. V týmech 
jsme plnili různé úkoly a účastnili se celé 
řady sportovních, výtvarných nebo diva-
delních soutěží. Vyráběli jsme například 

Klub SUN Náchod, občanské sdružení, Bílá 1969, 547 01 Náchod, IČO:26659280,   
Bankovní spojení - Komerční banka Náchod - 78-8963820227/0100 

Kontakty – telefon:  608970406, 604610581, e - mail: hopsacek@seznam.cz, www.hopsacek.cz  
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                            Střední průmyslová škola,  

                               Hronov, Hostovského 910 

          Kroužek  

ROBOTIKA 

Kdy? Pondělí, v případě zájmu úterý 

Kde? V prostorách Klubu SUN v Náchodě 

Co se naučíme? Sestavit vlastního robota 
Zapojit řídicí obvody, snímače a pohony 
Vytvořit program pro řízení robota 
A mnoho dalšího … 

Vhodné pro žáky 7. – 9. tříd základních škol – max. 10 žáků ve skupině 

Přihlášky tel. 608970406, email: hopsacek@seznam.cz 

Účast na kroužcích je bezplatná!!! 
Doprava pro žáky z okolí Náchoda je hrazena!!! 

Občerstvení zajištěno!!! 
Po absolvování kroužku 

proběhne soutěž o hodnotné 
ceny! 

Začínáme v říjnu 
2014! 

www.hopsacek.cz
MC Hopsáček je sen všech dětí. Druhý týden se již mů-

žete těšit na doprovodný program v po-
době dopoledního rytmického cvičení 
a vyrábění. Zájemci o dopolední angličti-
nu všech úrovní se mohou hlásit osobně 
nebo na email. Začneme dle zájmu v září. 
Den a čas přizpůsobíme Vašim potřebám. 
V případě zájmu zahájíme i dopolední Pi-
lates s Evou Vojtíškovou, u kterého je za-
jištěno hlídání dětí.

Odpolední čas je vyhrazen především 
dětem – opět je tu kroužek Karate – za-
čínáme 15. září v 16 hodin, kroužek Va-
ření, Šikovné ručičky, kroužek Ručních 
prací, Tanečky, Kytara, Angličtina pro 
všechny věkové kategorie formou doučo-
vání po malých skupinkách dle tříd, Ro-
botika, Florbal, kroužek zaměřený na po-
hyb, taboření, moderní aktivity apod., 
přehled všech kroužků najdete na na-
šich www stránkách nebo na aktuálně 
na facebooku.

Podvečer bude tradičně zaměřen na re-
laxaci s pohybem – Pilates, Kalanetika, 
Joga, FIT cvičení.

Nabídka je určena široké veřejnosti, 
kroužky vedou dobrovolníci z řad mami-
nek, odborní lektoři, studenti. Je na Vás, 
co si vyberete.

Na odborné kroužky je nutné se pře-
dem přihlásit, jazykové kroužky otevírá-
me dle zájmu i během školního roku. Vždy 
je možné uhradit pouze jednu lekci nebo 
využít zvýhodněného vstupného formou 
permanentek. 

Rádi přivítáme v občanském sdružení 
aktivní pomocníky, kteří by se chtěli za-
pojit do chodu MC Hopsáček. Hledáme ak-
tivní maminku, která by pomáhala utvá-
řet dopolední program, pomocníky při 
jednorázových akcích (obsazení stano-
višť apod.) Předem děkujeme za jakéko-
liv nabídky.

Sledujte facebook, www.hopsacek.cz. Piš-
te na email hopsacek@seznam.cz nebo volej-
te 608 970 406, 604 610 581. Těšíme se na Vás.

ARCHA SE VYDALA 
NA TÁBOR ZLATOKOPŮ

vlajky a vyřezávali z klacků hole, což děti 
moc bavilo. Také si mohly vyzkoušet růz-
né činnosti, které byly pro indiány typic-
ké, jako je např. střelba z luku, ze vzdu-
chovky, plazení, a mnohé další.

Putování po Aljašce nám „znepříjemňo-
vali“ indiáni, kteří se snažili ubohé zlato-
kopy unést. Indiáni však na nás nemohli, 
pokud jsme se všichni doslova drželi po-
hromadě. Vždy, když se objevili, děti se 
musely okamžitě chytit za ruce a tím se 
ochránily před divokými rudochy. Občas 
se samozřejmě stalo, že nějaké dítě bylo 
uneseno. To se potom celá skupina muse-
la vydat a zajatce osvobodit. 

Kromě indiánů se na Aljašce objevila 
i severská kráska, která na rozdíl od indi-
ánů dětem neškodila, ale pomáhala. Po-
slední večer byla však kráska indiány une-
sena a my jsme se museli vydat na cestu 
a zachránit ji. Cesta byla opravdu krko-
lomná a museli jsme se (více či méně 
úspěšně) vyhýbat bažinám. Přes obtížnost 
cesty a divokost indiánů se nám podaři-
lo severskou krásku osvobodit. Poslední, 
co nám zbývalo udělat, bylo získat po-
klad. Ten jsme objevili přivázaný na stro-
mě. Děti se ho snažily všelijakými způso-
by shodit, ale nakonec si pro něj musely 
po laně vylézt. 

Celý pobyt nám přálo počasí a jeden 
den jsme se proto vydali do Dobrušky 
na koupaliště, kde se děti náležitě vyřádi-
ly. Týden utekl jako voda a věřím, že jsme 
si to všichni parádně užili.

Závěrem bych chtěla poděkovat naše-
mu kolegovi Honzovi za precizní připra-
vení celotáborové hry a personálu Čihal-
ky za vstřícnost a ochotu. 

Poděkování patří také Městu Náchod 
za finanční dotaci z programu prevence 
kriminality, díky které se mohl tábor ko-
nat.

Michaela Rázková, sociální pracovnice 
SASRD Archa, Dokořán, o. s.
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 V říjnu 2013 byla na Zimním stadio-
nu v Náchodě zahájena speciální výuka 
bruslení pod vedením diplomované tre-
nérky krasobruslení Jany Paslerové. Tato 
aktivita je určena především mateřským 
a základním školám. Samotná výuka vy-
chází z metodiky základů bruslení prová-
děné zábavnou formou s použitím pomů-
cek pro správnou rovnováhu a stabilitu 
a dalších hraček ve stylu „Škola hrou“. 

 Velice nás potěšil zájem školek, škol 
a družin z Náchoda, ale i z dalších měst 
a obcí blízkých i vzdálenějších. Nadšení 
zúčastněných dětí, jejich zlepšení na ledě 
a chvála od pedagogů je pro nás odmě-
nou.

 Proto v novém školním roce 2014/2015 
budou Hrátky na ledě pokračovat. 

Zájemci naleznou více informací 
na www.sportnachod.cz, www.facebook.
com/janapaslerovatrener nebo na tel. 
+420 606 616 864.

Ing. Jaroslava Justová a Jana Paslerová

Hrátky na ledě 
v novém školním roce

Jana Paslerová, trenérka krasobruslení 
a 

            Sportovní zařízení  města 
Náchoda - Zimní stadion 

 

nabízí … 

„Hrátky na ledě“ 
     pod vedením zkušené instruktorky Jany Paslerové, absolventky FTVS Praha, úspěšné diplomované 
trenérky krasobruslení, která odchovala řadu mistrů České republiky s dalšími úspěchy i v Evropském 
poháru. 

Forma výuky: 

     Pozornost při hodině vedené instruktorem je směřována nejen na metodickou řadu 
základního bruslení, ale také na správné technické provádění jednotlivých cvičebních 
prvků – to vše zábavnou formou a s použitím pomůcek pro správnou rovnováhu a 
stabilitu – ve stylu "ŠKOLA HROU". Každý z účastníků je na konci kurzu odměněn 
diplomem. 

     Nabídka platí pro mateřské a základní školy prvního stupně vždy 
v období říjen  – březen. Objednávky kurzů platí v rozsahu 5, 10 a 15 
vyučovacích lekcí. 

     Vyučovací hodina trvá 45 minut, vždy od pondělí do pátku v době 
mezi 8:00 a 13:00. 

     Připojte se i Vy se svoji třídou. Nechte naučit děti bruslit a 
zvládnout tak další sportovní disciplínu, kterou jistě děti 
využijí i v létě na in-line bruslích. 
Více informací naleznete:      www.facebook.com/janapaslerovatrenerChyba! Odkaz není platný.  
www.sportnachod.cz 

Objednávky zasílejte na:        e-mail:  jana.paslerova@seznam.cz 

            tel. +420 606 616 864 

Novou bruslařskou se-
zonu zahajujeme dne 
7. 9. 2014 v 9.15 na Zimním stadionu v Ná-
chodě a v 9.45 na ledě.  Veškeré další in-
formace najdete na našich internetových 
stránkách www.brusleniskola.cz.
Přihlášky prosím zašlete co nejdříve nejdéle 
do 6. 9. 2014.
Na vaši účast se těší trenérky školy bruslení

Škola bruslení 
je opět tady!!!

Srdečně zveme všechny 
kuželkářské fanoušky a nad-
šence na 33. ročník dlou-

hodobého turnaje tříčlenných neregist-
rovaných družstev. Turnaj se uskuteční 
na červenokostelecké kuželně v Nerudo-
vě ulici a začne v pondělí 3. 11. 2014. Při-
hlášky je možné odevzdat do 19. 10. 2014. 

33. ročník turnaje 
neregistrovaných v kuželkách

Bližší info najdete na www.kuzelkycer-
venykostelec.cz nebo vám je rádi poskyt-
nou všichni kostelečtí kuželkáři. Případ-
ně veškeré dotazy můžete směřovat přes 
facebook na https://www.facebook.com/
kuzelky.cerveny.kostelec. Rádi přivítáme 
všechny „stálice“ i nové tváře. 

Na vaši hojnou účast se těší kuželkáři!!!

Náchodské házenkáře čeká opět vel-
mi vyrovnaná prvoligová sezóna se sna-
hou zlepšit loňské umístění. Minulý rok 
nastartovali hráči výborně, po podzim-
ní a začátku jarní odvetné části bojovali 
o vítězství v lize. Po domácí prohře s ná-
sledným mistrem ligy Litovlí, týmem, 
který okusí extraligu, se u hráčů vytra-
tila motivace a sezóna skončila průměr-
ným 6. místem. Tým bude znovu spoléhat 
na výbornou hru Jirky Kloučka, jeho spo-
lupráci s nejlepším střelcem loňské sezo-
ny Petrem Freibergem a na kvalitní bran-
kářské výkony. Další informace už nám 
poví hlavní trenér Náchoda pan Petr Šulc:
Jak byste zhodnotil minulou sezónu? Pře-
vládla spokojenost s udržením nebo jste vě-
řil v lepší umístění?

Myslím, že družstvo mělo podstatně 
na víc, než bylo konečné umístění. Po re-
lativně velmi úspěšném podzimu a vstu-
pu do jarní odvetné části, přišla domácí 
prohra s budoucím vítězem 1. ligy Lito-
vlí a následná ztráta motivace se odrazi-
la na výkonech v dalších utkáních. Pro mě 
to bylo selhání.
Co si přejete od následující sezóny, aby u Vás 
panovala spokojenost?

Je před námi nová sezóna, z hledis-
ka posouzení výkonnosti všech účastní-
ků soutěže, velmi náročná. Chceme jít 
od utkání k utkání a pokoušet se zdolávat 
tyto “překážky“ účelnou efektivní hrou. 
Zda se nám to bude dařit, je samozřejmě 
věc, kterou může ovlivnit spousta pozitiv-
ních, ale i negativních faktorů jako jsou 
zranění, pracovní nebo studijní povinnos-
ti a mnohé jiné.
Obměnil se tým během léta?

V porovnání s jarní částí předcházející 
sezony už za nás pravidelně nebude na-
stupovat Michal Nosil, který je hráčem 
Pardubic a bude svému družstvu pomá-
hat ve 2. lize. Nicméně je připravené hos-
tování, které mu umožní, aby v případě 
nutnosti nás posílil. Naopak co se týče pří-
chodů, tak dorosteneckou kategorii opus-
tili Pich, Kosinka, Stára a Šmejkal. Pavel 
Pich už za družstvo mužů nastupuje po-
slední dva roky a ostatní hráči budou jis-
tě také přínosem. Poslední novou tváří 
v družstvu je Viktor Malinowski 20letý 
juniorský reprezentant Běloruska, který 

Házenkáři tvrdě dřou na novou sezonu
k nám přestoupil ze špičkového polského 
celku VIVE Targi Kielce.

Do první ligy postoupila Olomouc a juni-
orka mistrovské Plzně a po dlouhé době se-
stoupil tým z extraligy, což je Kopřivnice. 
Kdo podle vás bude nejtěžší soupeř?

Kdo bude favoritem? Naprosto jedno-
značně Kopřivnice, která bude silně mo-
tivovaná k návratu do nejvyšší české sou-
těže. V Kopřivnici byl v posledních letech 
vynikající dorostenecký celek a na něm 
budou stavět. Další tým budou Strakoni-
ce, které mají k dobré konečné pozici vý-
bornou generaci hráčů. Stejně tak Nové 
Veselí, které má také řadu perspektivních 
hráčů. Takto bych mohl jmenovat každý 
tým. Letošní sezona nebude jednoduchá.
Příprava je v plném proudu, jak zatím pro-
bíhá?

Příprava byla zahájena koncem červen-
ce, tak aby pokryla období 8 týdnů před 
prvním mistrovským utkáním. Družstvo 
trénuje 4krát týdně a to 120 minut v kaž-
dé tréninkové jednotce s výjimkou stře-
dy, které byly vyhrazeny pro přípravná 
utkání. První přípravné utkání bylo ode-
hráno 20. srpna v polské Swidnici. Velká 
většina hráčů přistoupila k vlastnímu vel-
mi náročnému tréninkovému programu 
skutečně zodpovědně, bohužel jsou však 
i výjimky a tito 2 či 3 hráči si budou mu-
set uvědomit, kde je jejich místo v druž-
stvu. Do konce srpna sehrajeme celkem 
4 přípravná utkání včetně zápasu s extra-
ligovými Lovosicemi. V září nás čekají ješ-
tě dvě utkání, a pak týden před zaháje-
ním mistrovské soutěže 2. kolo Českého 
poháru.

Náchodští házenkáři 
zvou všechny příznivce 
házené a sportu obecně, 

na první 
domácí ligové utkání 

20. září od 17.00 
v hale „Plechovka“ 

na Hamrech. 

grafi cké studio a tisk
603 311 052 | studio@creopress.cz

MALOSÉRIOVÁ VÝROBA KALENDÁŘŮ, KNIH, 
PROSPEKTŮ, POHLEDŮ, PLAKÁTŮ...
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v září 2014 v Regionálním muzeu Náchod

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

KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE
 6. 9. – Kuronské slavnosti + večerní prohlídky s „Černou paní“ 

od 21.00 do 23.00 hodin
 Přijďte i Vy si s námi vychutnat tu jedinečnou atmosféru zá-

meckých komnat po setmění. Prohlídky I. okruhu (Piccolomins-
ká expozice) budou oživené scénkami z historie zámku a hudeb-
ními vstupy v podání žáků ZUŠ Police nad Metují.

  Nutná rezervace na tel.: 491 426 201, 608 181 921 nebo na pro-
kopova.lucie@npu.cz

 Vstupné: 120 Kč/plné, 80 Kč/snížené, 360 Kč/rodinné
 13. 9. – mše v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie – 16.00 

hodin 
 13.–14. 9. – EHD – zdarma prohlídky půd nad hlavními zámec-

kými budovami vždy v 11.00 a 15.00 hodin, prohlídky na cca  
30 minut.                            Těšíme se na Vaši návštěvu! Správa zámku

  Osobnosti Náchoda
Ve dnech 16. 9. až 25. 10. 2014 je možné ve výstavní síni regio-
nálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výsta-
vu připomínající významné osobnosti města Náchoda z oblasti 
politiky, vědy, kultury apod. Vernisáž se uskuteční v pondělí 15. 
září od 16 hodin. Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 9–12; 
13–17 hod., v sobotu 8–12 hod.

  Náchod včera a dnes
Ve dnech 5. 9. až 19. 10. 2014 se v budově stálé expozice na Masa-
rykově nám., čp. 18 uskuteční výstava fotografií mapující podobu 
města Náchoda v minulosti a současnosti. Jedná se o dlouhodo-
bý fotografický projekt členů Fotoklubu Náchod, kteří k histo-
rickým fotografiím starého Náchoda pořizují aktuální fotogra-
fie ze stejných míst. V rámci vernisáže, která proběhne v pátek 
5. září od 16 hodin, bude pokřtěna stejnojmenná publikace, kte-
rou vydává Fotoklub Náchod ve spolupráci s městem Náchod. 
Výstava i kniha jsou věnovány devadesátému výročí od založe-
ní náchodského Klubu fotografů amatérů. Kmotrem vydané pu-
blikace bude pan Pavel Kolínský z Prahy, pravnuk nejznámější-
ho náchodského fotografa Petra Pavla Kolínského. Vydaná kniha 
je první tohoto druhu v Náchodě. Otevřeno denně kromě pon-
dělí 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 pev-
ností. V září je otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 ho-
din. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 120 498, 
491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, 
Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muzeum-
na.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.

  Pozvánka na seminář pro pedagogy
Regionální muzeum v Náchodě si Vás dovoluje pozvat na semi-
nář věnovaný vzdělávání v muzeu, spolupráci muzea a školy, za-
členění a využití výchovně–vzdělávacích programů v rámci RVP 
pro základní školy. Více informací na straně 6. Účast prosím po-
tvrďte nejpozději do 14. září 2014.

S radostí vám oznamujeme, že od 17. září 2014 bude pro veřej-
nost otevřena nová horolezecká stěna, kterou nechalo postavit 
Město Náchod ve spolupráci se ZŠ T. G. Masaryka a Horolezec-
kým oddílem Náchod. Horolezeckou stěnu naleznete v jedné z tě-
locvičen ZŠ TGM (samostatný vchod vpravo od hlavního vcho-
du do budovy školy). Lézt můžete ve stanovené otevírací hodiny 
(Po a Pá 18–20 hodin, St 17–19 hodin) za přijatelných 50 Kč za jed-
nu návštěvu. Díky různým lezeckým profilům je stěna vhod-
ná jak pro děti a začátečníky, tak pro pokročilé lezce. Pokud 
nemáte vlastní lezec-
ké vybavení, máte 
možnost si vše zapůj-
čit na místě za sym-
bolickou cenu. Proto 
neváhejte a přijďte 
vyzkoušet nové spor-
toviště a poznat své 
možnosti i vy!

Nová horolezecká stěna 
v Náchodě
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Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

ČERVEN
PROGRAM

www.decko-nachod.cz

 6. a 7. 9. MUDr. Hana Jelenová Denisovo nábřeží 665,        
  Náchod tel.: 491 431 104
 13. a 14. 9. MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48,
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 947
 20. a 21. 9. MUDr. Petr Juran Komenského 10,                      
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 721
 27. a 28. 9. MUDr. Anna Klikarová Náměstí ČSA 69,                 
  Hronov tel.: 491 482 700

 Čtvrtek 4. a pátek 5. září 
– dopoledne – prezentace činnosti se 
vzdělávacím 
a zábavným programem pro náchodské 
základní školy
– odpoledne – „otevřené Déčko“ pro širo-
kou veřejnost – budete mít možnost na-
kouknout do míst, která pro veřejnost 
běžně otevřená nejsou a osobně Vás tě-
mito místy provede Dinka Bartoňová  
– dcera původních majitelů budovy Déčka
– prezentace jednotlivých oddělení v bu-
dově i v parku 
– od 16 hodin koncert kapely Déčka Pro-
Radost

 Pátek 5. září od 17.30
Společenský večer pro bývalé 
i současné pracovníky, partnery Déčka  
a zvané přátele

 Sobota 6. září 
V rámci Kuronských slavností si pro Vás 
Déčko připravilo tradiční prezentaci 
svých aktivit v novém kabátku – ZÁBAV-
NÝ A POZNÁVACÍ OKRUH Z NÁCHODSKÉ-
HO ZÁMKU DO PARKU SVČ DÉČKA – ZA-
ČÍNÁME V 10 HODIN.
Protože již všichni víte, že slavíme 50 let 
volnočasových aktivit v Náchodě, na kon-
ci okruhu na Vás i v sobotu čeká OTEVŘE-
NÉ DÉČKO. Dále v zahradě a budově bude 
probíhat prezentace kroužků Déčka, Fair 
trade kavárna a 3. ročník Family dance 
festivalu.

PODZIMNÍ BAZAR
 17.–20. září 2014 

Podzimní bazar dětského oblečení 
a sportovních potřeb
Příjem bude probíhat 17. a 18. září od 16 
do 18 hodin Prodej se uskuteční v pátek 
a v sobotu 19. a 20. září od 10 do 16 ho-
din, výdej neprodaných věcí bude v so-
botu 20. září od 16 do 18 hodin. Popla-
tek je 1 Kč za každou vloženou věc a platí 
se při příjmu. Nově zavedená registrace 
věcí - kdo donese vyhotovený seznam věcí 
k prodeji (dle pravidel MC Macíček – na-
jdete na www.deckonachod.cz) bude zvý-
hodněn slevou na poplatcích. Bližší in-
formace podá Mgr. Denisa Pokorná (tel.: 
774 635 232)

 AKCE MC MACÍČEK
 pátek 19. a sobota 20. září 

od 10.00 hodin 
Zápis do mateřského centra Macíček
Zveme všechny maminky, tatínky a děti 
k prohlídce mateřského centra Macíček, 
kde pravidelně připravujeme program pro 
maminky s dětmi do 4 let. 
Do MC se lze hlásit i během celého škol-
ního roku. 

Těší se na Vás tým Macíčku.

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 
2014/2015
Déčko pro Vás opět připravilo širokou na-
bídku nových a již tradičních kroužků  
– celou nabídku najdete na www.decko-
nachod.cz a nebo navštivte naši prezenta-
ci v zahradě Déčka v rámci Kuronských 
slavností 6. září 2014 a poznejte osobně 
naše vedoucí i nabízené aktivity.

Do kroužků Déčka se účastníci přihlašu-
jí elektronicky prostřednictvím webových 
stránek. 
Při přihlášení do více kroužků je nárok 
na slevu ze zápisného.

Zveme všechny malé i velké přízniv-
ce tohoto pochodu Pekelským údo-
lím s atrakcemi a pohádkovým le-
sem. Start v sobotu v dopoledních 
hodinách 27. záři 2014 v Náchodě 
na Písáku (naproti Bartoňově ško-
le ve Starém Městě na volejbalovém 
hřišti). Občerstvení v ceně vstupné-
ho. Letos navíc do Náchoda zavítá 
Kryštůfek záchranář v životní veli-
kosti.

Hledání Eldoráda 
je opět tady! 

Provozovatelé Jiráskovy turistic-
ké chaty s nejkrásnější rozhlednou 
Královéhradeckého kraje v Dobro-
šově srdečně zvou veřejnost k pro-
hlídce fotografií pana Jaroslava 
Grima z Náchoda, člena Fotoklubu 
KIS Hronov.

V průběhu následujících měsíců 
bude obměňována výstavka auto-
rových prací z cyklu Krásy příro-
dy očima Jaroslava Grima.

V Jiráskově chatě tak navazuje-
me na prezentace prací fotografa 
ing. Hynka Langa, akademického 
malíře Michala Burgeta a řezbáře 
Lubomíra Zemana, všech z Nácho-
da, a malíře Jiřího Součka z Hrono-
va.                       Marcela Štěpánková

Pozvání na výstavu

Na závěr svého týdenního soustředě-
ní vyjeli starší žáci na dvoudenní turnaj 
do Lovosic. Hlavním cílem bylo sehrát 
se a vyzkoušet herní taktiku. Turnaje se 
účastnily kvalitní týmy jako Dukla Praha 
A a B, Liberec, Bělá p. B., Vršovice a po-
řádající Lovosice. Náchodští kluci v této 
konkurenci nezapadli, ale naopak obsa-
dili krásné 2. místo. Prohráli pouze s Li-
bercem, kde se k nim štěstí otočilo zády, 
a s Duklou A, která převálcovala i všech-
ny ostatní. V začínající sezoně se tedy mů-
žeme těšit na zajímavá utkání. Na domá-
cí palubovce se kluci poprvé představí  
14. září v 9.00. Přijďte povzbudit. 

Více na http://www.hazena-nachod.cz/. 

HÁZENKÁŘSKÝ FESTIVAL – starší žáci
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Církve v Náchodě

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp-nachod.cz

Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod. Farář ThDr. Stanislav 
Švarc ThD. Kontakt: 776 736 885, 491 426 22, e-mail: stanislav.
svarc@volny.cz, www: nachod.ccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 
8.30 hod. Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je ote-
vřeno denně 9–17 hod. Biblické hodiny – čtvrtek 16.00–18.00 hod.
Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefo-
ny: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, 
past. asistentka Hana Zítková 721 697 409, http://www.nachod.
farnost.cz/, e-mail:farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pon-
dělí, středa od 8.15 do 10.00, od 16.45 do 17.30, pátek od 8.15 
do 10.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Boho-
služby v kostele sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, 
so 18.00, ne 7.30, 9.00, v kostele sv. Michaela pro děti a mlá-
dež ne 10.15. Mše sv. v zámecké kapli se uskuteční v sobotu  
13. 9. od 16.00. Povídání o Bohu a zpívání pro nejmenší děti „An-
dělka“ každý pátek od 17.00 na děkanství. Společenství mlad-
ších manželů, setkání nad Písmem s modlitbou se koná v nedě-
li od 20.00. Modlitební setkání „Modlitby matek“ vždy 2. neděli 
v měsíci od 19.30. 3. oddíl Junáka bude od září přibírat nové čle-
ny od 6 let. Přihlásit své dítě můžete v klubovně. V rámci Ku-
ronských slavnosti se uskuteční koncert v kostele sv. Vavřince 
v pátek 5. 9. od 20.30. Vyučování náboženství na děkanství za-
číná v pondělí 8. 9. podle rozvrhu na internetových stránkách 
farnosti a vývěsce.
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby vždy v neděli 
v 9.00 hod. (není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Náchodě, 
v 10.30 hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické boho-
služby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). V ne-
děli 14. 9. společné rodinné bohoslužby v evangelickém kostele 
v Šonově v 10.00 hod. s možností společného oběda ve 12.00 hod. 
Schůzky konfirmandů na faře v Šonově 11. 9. a 25. 9. od 17.00 
hod., schůzky dětí tamtéž 19. 9. od 17.00 a 27. 9. od 16.00. Malá 
večerní sešlost na faře v Šonově 26. 9. od 17.00. Mimořádná akce: 
Varhanní koncert v evangelickém kostele v Šonově dne 27. 9. 
od 18.00 hodin. Přehled všech akcí a aktuální informace nalez-
nete vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Petr Adame, mo bil: 605 874 765,  
e-mail: petr.adame@volny.cz. Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 h.
Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax: 491 427 332; kazatel Ing. R. Sta něk,  
e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Ja vor nic-
ký, CSc.; stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bo ho služ by v neděli 
v 9.30 hod., studium Bible ve středu v 18.30 hod.
Církev Nový Život 
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384, 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.

Sdružení připravuje pro své členy a příznivce celodenní zá-
jezd s návštěvou a prohlídkou polských minerálních lázní – 
Kladské pomezí – v úterý 23. 9. 2014 – odjezd v 8.30 hod. z au-
tobusového nádraží – příjezd kolem 18.30 hod. Cena zájezdu, 

GALERIE výtvarného umění v Náchodě

Pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy:
 Václav Macháň

V GVU Náchod se uskuteční dlouho plánovaná retrospek-
tivní výstava malíře Václava Macháně, jehož hlavním ná-
mětovým zdrojem tvorby je kraj, ve kterém vyrostl a do ně-
hož se vrátil.
Vernisáž v pátek 12. září od 17 hodin.
(přízemí a ochoz, 13. 9. – 9. 11.)

 Alžběta Skálová
Výtvarnice Alžběta Skálová se věnuje především ilustracím, 
zejména pro děti, za které získala již několik ocenění a no-
minací v soutěžích Nejkrásnější kniha, Zlatá stuha, Magne-
sia Litera. V náchodské galerii si především malí návštěv-
níci budou moci prohlédnout obrázky a ilustrace dětských 
knížek.
Vernisáž ve středu 17. září od 17 hodin.
(kabinet kresby, grafiky a fotografie, 18. 9. – 9. 11.)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. 

 Dny evropského kulturního dědictví – pátek 12. září
GVU Náchod v rámci tohoto jednodenního programu nabíd-
ne návštěvníkům prezentaci obrazu ze šuplíku depozitá-
ře, hudební vystoupení v rámci vernisáže a vzdělávací pro-
gramy pro školní skupiny. Vstup je v tento den do expozice 
zdarma.

 Sobotní výtvarná dílna
Po prázdninách se vrací tradiční sobotní tvořivá odpoled-
ne v naší galerii. Tentokrát se necháme inspirovat výsta-
vou Alžběty Skálové. Pojďte se s námi přenést do pohádky. 
Program je připravený pro dvě věkové skupiny dětí (do 9 let 
a od 10 let výš). Objednávky emailem na vysatova@gvun.cz 
nebo telefonicky na čísle 491 423 245 u Mgr. Markéty Vy-
šatové nejpozději dva dny předem. Prosíme o sdělení počtu 
dětí a jejich věk. Doporučujeme pracovní oděv. 
Kdy? 27. 9. od 14 do 16 hodin.

 čtvrtek 4. 9. od 14 hod. „Výlet do Vysokých Tater“ pořáda-
ný Klubem vojenských důchodců – film připravil a promítne  
p. Miloslav Hlaváč

 čtvrtek 11. 9. od 14 hod. „Deník orangutana“ I. část – záchra-
na mláďat na Borneu, dokumentární film promítne p. Anna Po-
láková

 čtvrtek 18. 9. od 14 hod. II. část dokumentárního filmu – pří-
prava orangutanů pro život na svobodě v deštných lesích Bor-
nea, promítne p. A. Poláková

 středa 24. 9. – ZÁJEZD – odjezd v 6 hod. z ul. Za Teplárnou. 
Návrat asi ve 20 hod. Program: hrad Svojanov, Polička – rodiště  
B. Martinů, Budislav – skály. Kdo má ještě zájem – jsou 4 volná 
místa. Zájemci hlaste se A. Polákové na tel. 775 242 562 po 19 hod.

 čtvrtek 25. 9. od 14 hod. „Z historie Náchoda – vznik Berán-
ku a radnice“ se zajímavou přednáškou na dané téma mezi nás 
přijde p. Mgr. Jan Čížek. 
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť 
jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členo-
vé výboru MO SD ČR.

Senior klub „Harmonie 2“

člen 140 Kč, nečlen 160 Kč. Program: projdeme si lázeňské kolo-
nády v bezprostřední blízkosti česko-polské hranice. Polanica 
Zdrój, Duszniky Zdrój, Kudowa-Zdrój. Podle zdravotního stavu 
účastníků možnost navštívit poutní místo Wambierzyce, soukro-
mé muzeum a mini zoo. Možnost občerstvení zde, nebo v Sma-
žalnie ryb. Přihlášky s platbou vybíráme každou středu od 13. 
do 15. hod. v naší klubovně SZdP – MěÚ Palachova ul. Náchod.
Na podzimní zájezd Vás srdečně zve výbor, a řidič p. Kaněra (in-
formace na čt. 724 908 861)

Za výbor SZdP O. Frühaufová a M. Čiháček
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Městská knihovna Náchod informuje v září 2014

Výzva
Letos je tomu 60 let, kdy jsme získali nové prostory na Kameni-
ci v domě továrníka Cyrila Bartoně-Dobenína. Je to také 110 let, 
kdy byla v Náchodě otevřena Veřejná čítárna Národní jednoty 
severočeské. A připomínáme si i 10 let od rekonstrukce knihov-
ny. Chystáme proto na podzim a zimu několik neobvyklých akcí. 
Jednou z nich bude také výstava fotografií. Prosíme proto čtená-
ře, kteří mají fotografie z různých akcí knihovny, ať už historic-
kých nebo současných, o jejich zapůjčení.

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 2. 9. 
v dopoledních hodinách.

Výstavy

  JOSEF ŠKVORECKÝ 90
Výstava k životnímu jubileu Josefa Škvoreckého. Fotografie, 
knihy a ocenění náchodského rodáka si můžete prohlédnout 
od 9. 9. do 10. 10.
Vernisáž výstavy za účasti hudebního doprovodu Dannyho 
Smiřického – Petra Kroutila se uskuteční 8. září v 16 hodin.

„BABI, DĚDO, JDEME DO TOHO SPOLU“
Ti, kteří se přihlásili na nový projekt „Babi, dědo, jdeme 
do toho spolu,“ zveme 2. září v 16 hodin na informační 
schůzku. Zváni jsou i další případní zájemci, máme ještě 
volná místa. Na schůzce s vámi dohodneme termíny a se-
známíme vás s tématy přednášek prvního ročníku této ex-
perimentální univerzity, který bude věnovaný výročí 760 let 
od založení Náchoda. První přednáška se uskuteční v dru-
hé polovině září.
V tomto projektu prarodič a vnouče ve věku 6–12 let utvoří 
studijní tým, který bude chodit do knihovny na „přednáš-
ky“ a plnit úkoly v terénu. Dvojice si bude navzájem pomá-
hat a radit při řešení různých úkolů. Čeká je při tom hlavně 
spousta nových informací, zážitků, dobrodružství, pátrá-
ní a zábavy.
Projekt má za cíl hravou formou rozvíjet a posilovat mezige-
nerační vztahy a dětem rozšířit obzory v různých oblastech.
Pokud máte chuť se do toho pustit s námi, přijďte se přihlá-
sit do studovny knihovny. Cena desetiměsíčního cyklu bude 
500 korun pro tým.

 KURZ DĚJIN UMĚNÍ
V září začíná v knihovně samostatný a víceletý kurz dějin umě-
ní. Povedou ho Petr Staněk z Broumova a Vendula Henclová z Ná-
choda. Scházet se budeme jednou za čtrnáct dnů v úterý, vždy 
v 17 hodin ve studovně knihovny. První přednáška se uskuteč-
ní 16. září. Lekce bude trvat hodinu a půl. Jeden semestr (což je 
osm přednášek) stojí 350 Kč. Platbu přijímáme ve studovně, před-
nost ale dostanou předběžně přihlášení zájemci.

 KONCERT – La Brise de France
pondělí 15. září 2014, 18.00 hodin
Hudební projekt, který Vás zavede do Francie…
Skladby francouzských autorů (D. Gaultier, J. Ph. Rameau,  
R. Ballard, R. de Visée, C. Debussy, M. Constanc) zazní v provede-
ní loutny, akordeonu a v avantgardní kombinaci obou nástrojů.
Účinkují: Akordeon – Jitka Baštová Loutna – Jindřich Macek
Vstupné: 30 Kč. Vstupenky je možné si koupit v předprodeji ve studovně.

Oddělení pro děti 
  Náchod – moje město.

 Soutěžní hra k výročí 760 let od založení města
Zajímá vás, jak to bylo před stem, dvěma, třemi, šesti sty lety 
v místě, kde žijete dnes vy? Pod roušku času vám pomůže na-
hlédnout soutěž, která od května běží v oddělení pro děti.
Přidat se můžete až do poloviny listopadu, kdy soutěž končí. Sou-
těžní otázky nemusíte řešit sami, spolupracujte s kamarády, ro-
diči, prarodiči a také knihovníci MK jsou připraveni pomoci vám 
s pátráním. Otázky najdete jednak v knihovně, jednak na jejích 
internetových stránkách.
Otázky na září
9) Kterou operu uvedlo divadlo, zřízené Petrem Kuronským na ná-
chodském zámku, v roce 1797?
a) Don Giovanni    b) Don Carlo    c) Tichý Don
10) Kateřina Zaháňská, dědička náchodského panství, umožnila 
v roce 1813 na svém letohrádku v Ratibořicích schůzku tří význam-
ných osobností, a napomohla tak vzniku velké koalice proti Napo-
leonovi. Které osobnosti to byly?

Náchodská univerzita volného času – 9. semestr
  15. 9. Jiřina Šiklová – Romové
  29. 9. Miloslav Javůrek – Starořecká matematika

Vstup pouze na průkazky NUVČ, Pro ostatní zájemce po ústní doho-
dě s organizátory vstupné 50 Kč.

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

fotografi e, knihy a ocenění náchodského rodáka 
si můžete prohlédnout

v Městské knihovně Náchod od 9. 9. do 10. 10. 2014
otevřeno Po–Pá 9.00–17.00 hodin

vernisáž výstavy za účasti hudebního doprovodu 
Dannyho Smiřického – Petra Kroutila proběhne 8. září v 16.00 hodin

Partnerem akce je Regionální muzeum v Náchodě a Státní okresní archiv Náchod.

Město Náchod
a Městská knihovna Náchod o. p. s.

vás srdečně zvou na

90
Výstavu k životnímu jubileu 

Josefa Škvoreckého
(*27. září 1924, † 3. ledna 2012)



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

ZÁŘÍ

FAKJŮ PANE UČITELI
Musí vydávat za suplujícího učitele na gymnáziu, aby se dostal ke svým ukradeným penězům,  čímž vznikne už tak sužovanému vzdělávacímu systému další problém, protože od toho okamžiku za-
městnává nejbláznivějšího učitele všech dob… Komedie uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LET’S DANCE ALL IN
Páté pokračování filmové taneční série Let‘s Dance. Ve velkém setkání se totiž do filmu vrací hvězdy ze všech předchozích dílů. Není, kam ustupovat, teď se hraje o všechno a taneční čísla ukazují 
naprostý vrchol… České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

STRÁŽCI GALAXIE
Film společnosti MARVEL. Výpravné vesmírné dobrodružství, se čtveřicí pozoruhodných hrdinů – Rocketem, po zuby ozbrojeným mývalem, Grootem, humanoidem, který připomíná strom, vražed-
nou a tajemnou Gamorou a pomstychtivým Draxem Ničitelem. České znění. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DÍRA U HANUŠOVIC (ČR – 2014)
Načernalá komedie Miroslava Krobota. Příběh mladé ženy, která namísto kariéry učitelky vede hospodu na malé vesnici… Hrají T. Vilhelmová, I. Trojan, J. Plesl, D. Novotný, L. Latinák, H. Čermák, 
S. Babčáková, L. Krobotová, K. Melíšková, M. Myšička a další. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

LUCY
Průměrný člověk využívá 10% své mozkové kapacity. Ona se dnes dostane na 100 %... Slavný  režisér Luc Besson a výjimečné ženy: K Brutální Nikitě, Johance z Arku a nejmladší nájemné vražedkyni 
ze snímku Leon teď přidal Lucy. Scarlett Johansson a Morgan Freeman v hlavních rolích akčního sci-fi filmu. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

CHLAPECTVÍ
Něžný, vtipný, chytrý a melancholický film plný krásy a lidskosti – prostě výjimečný film. Příběh o dospívání jednoho obyčejného kluka, který režisér Richard Linklater natáčel dvanáct let! Filmo-
ví recenzenti i obyčejní diváci se předhánějí v superlativech a v údivu nad tím, jak může v záplavě drahých trikových produkcí tak mimořádně zapůsobit film, který je „jen“ o životě. České titulky. 
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

RIO 2 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D
Mimořádné představení k pátému výročí zahájení digitálního promítání v kině Vesmír – pro diváky zdarma!!! Vítejte v džungli! Z poklidného brazilského Ria zpět do amazonské džungle za no-
vými dobrodružstvími papoušků Blua a Perly a jejich dětí… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Mládeži přístupný.

SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL
Z psanců se stanou hrdinové... Pokračování kultovního snímku Sin City se v několika propojených povídkách vrací do Města hříchu plného gaunerů, svůdných tanečnic, zkorumpovaných policis-
tů, ozbrojených prostitutek a zlomených srdcí. Hrají Jessica Alba, Mickey Rourke, Rosario Dawson, Joseph Gordon-Levitt, Eva Green, Bruce Willis, Josh Brolin a Jamie Chung. Režie Robert Rodriguez. 
České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Další dobrodružství mladého snílka Škyťáka, který si vycvičil draka Bezzubku a spřátelil se s ním… a jejich nové dobrodružství je přivede do těžko přístupné ledové jeskyně, která je domovem stov-
ky neznámých divokých draků… Rodinnou animovanou komedii uvádíme v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

TŘI BRATŘI (ČR – 2014) Česká filmová pohádka režiséra Jana Svěráka. Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim 
mohli předat hospodářství. Vstupné 125 Kč, děti do 15 let 105 Kč.

LÁSKA NA KARI
Sto chutí, jedna vášeň a velké kulinářské dobrodružství... Gurmánská romance nabitá chutěmi a vůněmi od režiséra „Čokolády“ Lasse Hallströma. Film natočený podle románu Richarda Moraise, 
v produkci Stevena Spielberga a Oprah Winfrey, vypráví souboji dvou odlišných kuchařských kultur. V hlavní roli Helen Mirren. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

POD ZEMÍ
Jediná cesta ven vede dolů... Vydali se do míst, kam živí nepatří. V pařížských katakombách se ukrývá zcela neznámý prostor, labyrint chodeb a tunelů a musí postupovat níž a níž, do míst, kde na 
ně čekají výjevy mnohem děsivější než ty, které zůstaly za jejich zády… České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ
Napínavý thriller z prostředí tajných služeb, natočený podle bestselleru Johna le Carré, jednoho z nejznámějších autorů špionážních románů, který kdysi sám pracoval pro britskou tajnou službu 
MI5 a MI6. Hrají Philip Seymour Hoffman (ve své poslední filmové roli), Rachel McAdams, Willem Dafoe a další. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ
Dojemný i strhující příběh chlapce, který musel dospět ze dne na den. Film Běž, chlapče, běž je skutečným příběhem Yorama Fridmana, natočeným podle stejnojmenného knižního bestselleru Uri-
ho Orleva. České titulky. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY – Existuje milión důvodů, proč nemít rád Orena Littlea. Zeptejte se všech… Romantická komedie režiséra Roba Reinera (mj. filmy „Když Harry potkal Sally“ nebo „Dru-
há šance“). V hlavních rolích Michael Douglas a Diane Keaton. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

POŠŤÁK PAT
…je prostě boží!!! Nejoblíbenější listonoš na světě, Pošťák Pat, v animované podívané, které nechybí humor, akce a písničky, podle stejnojmenného britského seriálu. Podívaná pro celou rodinu: dů-
věrně známí hrdinové pro předškoláky, akční scény pro starší děti a humor, který ocení i dospělí. České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

TŘI BRATŘI – Česká filmová pohádka režiséra Jana Svěráka s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.  Vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč.

DÍRA U HANUŠOVIC – Načernalá komedie Miroslava Krobota. Příběh mladé ženy, která namísto kariéry učitelky vede hospodu na malé vesnici… Film vypráví také příběhy několika dalších oby-
vatel, jejichž osudy se vzájemně proplétají a jeho děj je zasazen do horské vesnice kdesi v Jeseníkách…  Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ŽELVY NINJA FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Populární Želvy Ninja se vracejí na filmové plátno, kam je doprovází slavný akční režisér Michael Bay (tvůrce Transformerů), tentokráte v roli producenta. Dobrodružný akční film pro všechny, ve 
kterém se na vás těší čtyři želví obojživelníci s mimořádnými schopnostmi – Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael. České znění. Vstupné 140 Kč. Mládeži přístupný.

SEX TAPE … tohle video neměl nikdo vidět! Komedie o manželích, kteří si během natáčení vyzkoušejí všechny pozice z knihy o sexu. Zdá se to jako skvělý nápad – než zjistí, že jejich nejsoukro-
mější nahrávka už jaksi není soukromá. Stačilo video nahrát na iPady všech svých známých… České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
Znáte skutečný životní příběh dvojice Hanzelka a Zikmund? Všichni znají jejich expedice a knihy. Nikdo ale neví, jaký žili život… Osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, 
který poznal celý svět. Vydejme se napříč dějinami a nechme si vyprávět příběh minulého století prostřednictvím muže, který jej zažil v dokumentu Petra Horkého. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

DÁRCE
Když mají lidé svobodu volby, vyberou si špatně… Fantastický sci-fi thriller podle knižního bestselleru – stejnojmenného románu Lois Lowry. Hrají Brenton Thwaites, Jeff Bridges, Meryl Streep a 
Katie Holmes. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TRANSFORMERS: ZÁNIK FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Společně proti svému konci aneb nehrozí nám válka, hrozí nám zánik! Akční dobrodružné sci-fi o mechanických mimozemských kolosech, kteří se umí maskovat jako obyčejná auta. V hlavní roli 
Mark Wahlberg, režie opět Michael Bay. Film uvádíme v českém znění. Vstupné 140 Kč. Mládeži přístupný.

ZTRACEN 45 – Nevšední příběh jedné z nejvýznamnějších českých uměleckých rodin 20. století, do něhož nám dávají nahlédnout osobní a cestovní deníky ženy Josefa Čapka. Deníky Jarmily Čap-
kové obsahují i jednu pozoruhodnou informací: český tlumočník britské armády v Bergen-Belsenu viděl Josefa Čapka tři dny po skončení války! Polohraný dokument tak rekonstruuje Jarmilino pá-
trání… Hrají Taťjána Medvecká, Saša Rašilov, Anna Císařovská a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

MÍSTA
Být mladý je nebezpečné… Příběh o lásce, ztrátě a pomstě z malého městečka, kde nelze dělat nic, ale zároveň i tak trochu všechno… V hlavních rolích Vladimír Polívka, Johana Matoušková a Jan 
Cina. Režie Radim Špaček. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LABYRINT: ÚTĚK
Natočeno podle světového bestselleru – podle prvního dílu úspěšné knižní trilogie Jamese Dashnera. Napínavý akční sci-fi příběh o hledání únikové cesty v obrovském a neustále se měnícím bludi-
šti. Nejlepší a nejodvážnější běžci hledají cestu ven a postupně mapují jednotlivé části labyrintu. Mají na to jen čas vymezený denním světlem, večer se brána uzavírá a kdo se nestihne včas vrátit, 
mezi stěnami labyrintu nepřežije… České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 – Další dobrodružství mladého snílka Škyťáka, který si vycvičil draka Bezzubku a spřátelil se s ním… a jejich nové dobrodružství je přivede do těžko přístupné ledové 
jeskyně, která je domovem stovky neznámých divokých draků… Rodinnou animovanou komedii uvádíme v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

TŘI BRATŘI (ČR – 2014) – Česká filmová pohádka režiséra Jana Svěráka. V hlavních rolích Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a Zdeněk Piškula.  Vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč.

DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
Strhující thriller v produkci Ridleyho Scotta. V hlavních rolích Nicole Kidman a Colin Firth. Mysteriozní thriller natočený na motivy stejnojmenného knižního bestselleru S. J. Watsona. České titul-
ky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ÚSVIT PLANETY OPIC FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Poslední šance na mír… Akční sci-fi o boji o moc, kdo bude vládnoucím živočišným druhem na Zemi. České titulky. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

NYMFOMANKA I. – REŽISÉRSKÁ VERZE – Otevřená studie ženské sexuality podle Larse von Triera. Režisérská verze je odvážnější pojetím sexuálních scén, obsahuje i nové epizody a dialo-
gy. Díky hodině a půl nového materiálu (oba díly dohromady) dochází vize kontroverzního dánského režiséra naplnění… České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 18 let nepřístupný.

FAKJŮ PANE UČITELI
Komedie ze školního prostředí, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

EQUALIZER
Pokud se ocitnete v nesnázích s mizivou šancí na záchranu, a nemáte se na koho obrátit, McCall vám pomůže. Je tím jediným, kdo dokáže vaše problémy vyřešit jednou provždy. Je to Equalizer! Den-
zel Washington v hlavní roli akčního thrilleru. České titulky. Vstupné 140 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

TŘI BRATŘI – Česká filmová pohádka režiséra Jana Svěráka.  Vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč.

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI – Létají tam, kam se jiní neodváží! Rodinná animovaná dobrodružná. České znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

VÝCHOZÍ BOD – Všechno, co jsme věděli o světě, se může změnit. Jediným mrknutím oka… Druhý celovečerní film scenáristy a režiséra Mike Cahilla, jehož filmem byl zahájen letošní festival  
v Karlových Varech. Sci-fi drama uváděné s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ – Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
POJEDEME K MOŘI – Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
MAGICKÝ HLAS REBELKY – Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

1. pondělí pouze v 17 hod

1. pondělí pouze v 19.30 hod

2. úterý pouze v 17 hod

2. úterý pouze v 19.30 hod

3. středa pouze v 17 hod

3. středa pouze v 19 hod

5. pátek pouze v 17 hod

4. čtvrtek pouze v 17 hod
5. pátek pouze v 19.15 hod
6. sobota pouze v 17 hod
7. neděle pouze v 19.30 hod

6. sobota pouze v 15 hod

7. neděle pouze v 15 hod

6. sobota pouze v 19.15 hod
7. neděle pouze v 17 hod
8. pondělí pouze v 17 hod

8. pondělí pouze v 19.30 hod
9. úterý pouze v 19.30 hod
10. středa pouze v 17 hod

9. úterý pouze v 17 hod
10. středa pouze v 19.15 hod

11. čtvrtek pouze v 19.15 hod

11. čtvrtek pouze v 17 hod
12. pátek pouze v 19.15 hod

12. pátek pouze v 17 hod
13. sobota pouze v 15 hod
14. neděle pouze v 15 hod

13. sobota pouze v 17 hod

13. sobota pouze v 19.15 hod

14. neděle pouze v 17 hod

14. neděle pouze v 19.15 hod

15. pondělí pouze v 17 hod

15. pondělí pouze v 19 hod
16. úterý pouze v 17 hod

17. středa pouze v 16.30 hod

17. středa pouze v 19.15 hod

18. čtvrtek pouze v 19.30 hod
19. pá, 20. so pouze v 17 hod
21. neděle pouze v 19.30 hod

18. čtvrtek pouze v 17 hod
20. sobota pouze v 19.30 hod
21. neděle pouze v 17 hod
22. pondělí pouze v 19.15 hod

20. sobota pouze v 15 hod

21. neděle pouze v 15 hod

22. pondělí pouze v 17 hod
23. úterý pouze v 19.30 hod
24. středa pouze v 17 hod

23. úterý pouze v 17 hod

24. středa pouze v 19 hod

25. čtvrtek pouze v 17 hod

25. čtvrtek pouze v 19.30 hod
26. pá, 28. ne pouze v 17 hod
27. sobota pouze v 19.30 hod

27. sobota pouze v 15 hod

28. neděle pouze v 15 hod

27. so, 29. po pouze v 17 hod
28. neděle pouze v 19.30 hod

29. pondělí pouze v 19.15 hod
30. úterý pouze v 17 hod
30. úterý pouze v 19.15 hod
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