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Další akce 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka

MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

 uvádí v listopadu
Pondělí
5. 11. 2012
v 10.00 hodin

Úterý
6. 11. 2012
v 19.00 hodin

Pátek
9. 11. 2012
v 10.00 hodin

Pondělí
12. 11. 2012
v 10.30 hodin

Pondělí
12. 11. 2012
v 19.00 hodin

Úterý
20. 11. 2012
v 19.00 hodin

Středa
21. 11. 2012
v 19.00 hodin
SLEVA

Čtvrtek
22. 11. 2012
v 19.00 hodin

Neděle
25. 11. 2012
v 15.00 hodin

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

Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P. 
Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek. 

Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

Zpívej – čaruj – dováděj
Účinkují: Jiří Helekal a Jan Susa
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením 
v pokladně divadla

Koncert skupiny Taxmeni
Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 
180 Kč na místě 
Předprodej od 17. 10. 2012

Pověsti české
Účinkují: Eva Hrušková a Jan Přeučil
Omezený počet vstupenek v ceně 45 Kč
lze zakoupit před představením 
v pokladně divadla

A. S. Puškin: Evžen Oněgin
Divadlo Anfas Praha
Představení pro školy
Zařazeno do programu 
Náchodských Dnů poezie“
  
A. S. Puškin: Evžen Oněgin
Divadlo Anfas Praha
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 280, 260, 240 Kč
Předprodej od 22. 10. 2012

Literárně hudební večer 
Tajemství princezny Idy 
aneb Od studánky k prameníku
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč 
Předprodej od 29. 10. 2012

Robert Křesťan a Druhá Tráva
Host: Peter Rowan (USA)
Vstupné: 260, 240, 220 Kč  
Předprodej od 29. 10. 2012

Karibikem na kole a s mačetou
Dia show cestovatelů Lucie 
a Michala Jonových
Malý sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 1. 11. 2012 

Dobrodružství Hastrmana Tatrmana
Divadelní společnost Julie Jurištové
Pohádka pro děti
Vstupné: 60, 50, 40 Kč
Předprodej od 1. 11. 2012

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Potkal jsem svůj sen
Omezený počet vstupenek 
ve volném prodeji
Vstupné: 380, 360, 340 Kč   
Předprodej od 2. 11. 2012

Filharmonie Hradec Králové
Mikael Ericsson – violoncello
Dirigent: Ondřej Kukal
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 200, 180, 160 Kč 

Úterý
27. 11. 2012
v 19.00 hodin

Středa
28. 11. 2012
v 19.00 hodin
v 10.00 hodin

Kurzy jógy
Pro začátečníky a mírně pokročilé
Pro pokročilé
Lektorka: Jarmilka Koudelková
Pořádá Beránek Náchod, a. s.

Taneční kurzy – prodloužená 
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových

Taneční kurzy
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových

Koncert Společná věc
 – účinkuje: T. Pfeiffer
Předprodej vstupenek v ICC v Náchodě

Můj báječný rozvod
Pořádá agentura Savage Company, s. r. o.
Prodej vstupenek na www.kupvstupenku.cz

Ples Obchodní akademie Náchod
Pořádá Sdružení rodičů 
a přátel OA Náchod

Ples Gymnázia Jaroměř
Pořádá Unie rodičů při Gymnáziu 
a SOŠ Jaroměř

Každý čtvrtek
od 17.15 hodin
od 18.45 hodin

9. 11.
od 16 hod.
a od 19.45 hod.

18. 11.
od 13.30 hod. 
a od 16.15 hod.
a 2., 23. a 30. 11. 
od 17 hod. 
a 19.45 hod.

1. 11. 
v 18.30 hodin

7. 11.
v 19.00 hodin

10. 11.
ve 20.00 hodin

24. 11.
ve 20.00 hodin
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Vodopád mlh
a marných přání
pláče již
v barvách listí
Toužíme často
po shledání
když vítr
dálky čistí
Vše kolem 
zvolna usíná
do dlouhých snění
něco se končí
jiné začíná
a konce 
tomu není
 Pavel Hepnar

Žádnej strach, 
 jsem tvoje stáří

Pro název úvodníku jsem si vypůjčila 
verš z písně „Stáří“ autorů Hapky a Horáč-
ka z legendárního alba „V penziónu Svět“. 
Jistě stejně jako já před sebou vidíte dra-
maticky vcházejícího Josefa Kemra a udi-
vené a bránící se oči Michaela Kocába. Ale 
„žádnej strach“, ani já vás nechci děsit, 
buďme však realisté a přitom optimisté. 

V dnešní době pěstující kult mládí 
a mladistvého vzhledu, kdy bují byznys 
kosmetického průmyslu a plastické chi-
rurgie, je „in“ pořídit si mladou milen-
ku či milence a vydávají se příručky typu 
„Umění nestárnout“, stále platí ta jediná 
spravedlnost na světě. Čas měří všem stej-
ně a nedokážeme ho obelstít ani se před 
ním schovat. Přestože slábne tělo i smy-
sly a občas se kalí mysl, máme možnost 
naučit se opravdovému umění stárnout 
a najít si svůj vlastní pozitivní model pro 
období stáří. A dovolte mi ještě několik 
veršů ze zmiňované písně.

Co je počet let?
Znám chlápka, ten má v úctě svět
a přitom devadesát pět,
ten mládím září.

Fenomén stárnutí současné lidské po-
pulace si uvědomila Evropská unie a vy-
hlásila rok 2012 Evropským rokem 
aktivního stárnutí a mezigenerační so-
lidarity. V zásadách, programu a cílech 
projektu se objevila řada krásných myš-
lenek rozvíjených jednotlivými členskými 
státy. Konala se již řada konferencí, disku-
sí, předávaly se informace a rozvíjela se 
vzájemná výměna zkušeností. Čeká nás 
dokonce vyhlášení dlouhodobého národ-
ního plánu přípravy na stárnutí. Po šede-
sátce život zdaleka nekončí a společnost 
si začíná přínos seniorů uvědomovat. Pro-
sazovaná myšlenka aktivního stárnutí 
znamená vymanit se ze vžité představy 
nutného omezení životních aktivit a pro-
storu a naučit se využívat nové příležitos-
ti, které život ve stáří přináší. Ať už v prá-
ci, doma nebo v jiném prostředí. Aktivní 
stárnutí není přínosné pouze pro seniory 
samotné, nýbrž i pro celou společnost. Le-
tošní Evropský rok zahrnuje tři dimenze: 
aktivní stárnutí a zaměstnanost, aktivní 
účast na společenském dění a nezávislý 
způsob života. Kdo má zájem o podrob-

nější informace, najde je třeba na interne-
tu, mým úkolem bylo upozornit. 

Chci se spíše porozhlédnout po náchod-
ském místním prostředí. Nabízí řadu akti-
vit – v oblasti vzdělávání např. Univerzitu 
volného času, kurzy počítačové gramot-
nosti pro seniory, v oblasti sdružová-
ní zase různé kluby a spolky poskytují-
cí společnou zábavu, turistiku a podobně. 
Samostatnou kapitolou jsou aktivity pro-
vozované v sociálních zařízeních, jako 
je Domov důchodců nebo penziony Ma-
rie a Harmonie. Letošní novinkou je v no-
vém trendu zřízené venkovní fit-centrum 
u Marie. Neodolám, abych nevzpomně-
la, jak mi ho s hrdostí aktivně předváděla 
čtyřiadevadesátiletá obyvatelka penzio-
nu. Ne každému však vyhovují organizo-
vané činnosti. Spontánně vznikají různé 
stolní společnosti a jiné skupiny, ve stá-
ří je také prostor pro rozvíjení vlastních 
zálib a koníčků, mnoho možností posky-
tuje i tzv. dobrovolnictví, které je u nás 
na rozdíl např. od Anglie teprve v plen-
kách. Dává možnost aktivního uplatnění, 
které je tak důležité pro znovuzískání po-
citu sebedůvěry a vlastní důležitosti a po-
třebnosti pro druhé.  

Mám při svém povolání to štěstí, že se 
setkávám s obdivuhodně aktivními lid-
mi a většinou jim je přes osmdesát. Jeden 
vlastními silami zprovoznil starý tkalcov-
ský stav a tká koberečky, druhý se rozpo-
mněl na starou rodinnou tradici a zařídil 
si houslařskou dílnu, jiná šlechtí květiny, 
další spisují memoáry nebo budují zajíma-
vé sbírky, i pouhé vzpomínání je nesmír-
ně cenné. Ať je to cokoli, třeba sebejedno-
dušší činnost, vše velmi obdivuji a fandím 
jim. Jde totiž o to: smířit se s obtížemi stá-
ří, stále si jen nestěžovat, najít si osobní 
motivaci a hnací motor pro každý další 
den. Vím, není to snadné a vidím zde vel-
ký prostor pro uplatnění té „mezigenerač-
ní solidarity“.

Na závěr mi v tomto dušičkovém čase 
dovolte ještě malou výzvu. Je dobře, že pi-
etně navštěvujeme místa odpočinku na-
šich mrtvých, ale nezapomínejme na naše 
živé. Mnoho lidí v domovech důchodců 
má podle roční statistiky počet návštěv 
nula. I takové může být stáří.

Lydia Baštecká   
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Zprávy 
z radnice
Rada města 25. 9. 
Jednání rady města se 
zúčastnilo nejprve šest 
radních, později všech devět.
Číselný popis u zprávy představuje poměr 
hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila pronájem pozemkové par-
cely č. 639/3, která je využívána jako ve-
řejná zeleň mezi objekty Harmonie I. a II. 
od Pozemkového fondu ČR. 6-0-0

 RM schválila pokračování v jednání se 
Společenstvím vlastníků jednotek Pur-
kyňova 1503, 1504 o prodeji nebytového 
prostoru – bývalého krytu CO – v tomto 
objektu. 8-0-0 

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností ČEZ-Distribuce, a. s. 
Vedením nízkého napětí bude zasažen po-
zemek města č. 291/22 v ulici Na Rachtě 
v délce cca 6 m. 8-0-0
Záměr – rozšíření hřbitova 9-0-0

 RM schválila záměr rozšíření hřbitova 
z důvodu nedostatečné kapacity pohřbí-
vacích míst.
Dětská hřiště na sídlišti 
u nemocnice 9-0-0

 RM uložila odboru investic a rozvoje 
města vybudovat plot u dětského hřiš-
tě na sídlišti u nemocnice dle požadavku 
místní samosprávy.
Dodávka a montáž nových sedadel 
do kina Vesmír 9-0-0

 RM souhlasila s výběrem dodavate-
le veřejné zakázky malého rozsahu „Do-
dávka a montáže sedadel pro kino Vesmír 
v Náchodě“ a s uzavřením smlouvy o dílo 
na tuto zakázku s vybranou společností 
HOKO-VH, s. r. o., Vlčnov za nabídkovou 
cenu 966 690 Kč bez DPH.
Stavební úpravy bytového domu 
č. p. 269, Duhová ul. 9-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o dotaci projektu „Stavební úpravy byto-
vého domu č. p. 269, Duhová ul., Náchod“ 
řešícího výměnu stoupaček splaškové ka-
nalizace, stoupaček vody, stavební úpra-
vy balkonů a lodžií, stavební úpravy tera-
sy a provedení úprav vnějších vstupních 
ploch a schodišť do 5. (pro aktivitu 5.2b 
Regenerace bytových domů čtvrté) vý-
zvy v rámci realizace „Integrovaného plá-
nu rozvoje města Náchoda – problémová 
zóna u nemocnice“.
Výstavba sportovního hřiště 
u ZŠ Pavlišovská (Babí) 9-0-0

 RM zadala veřejnou zakázku na vý-
stavbu sportovního hřiště u ZŠ Pavlišov-
ská (na Babí) společnosti B plus P, s. r. o., 
Červený Kostelec, která nabídla nejnižší 
cenu ve výši 315.110 Kč bez DPH a souhla-
sila s uzavřením smlouvy o dílo s touto 
firmou.

Úprava svozu bioodpadu 
pro 4. čtvrtletí roku 2012 9-0-0

 RM schválila úpravu svozu BIO odpadu 
pro 4. čtvrtletí 2012.
Úprava svozu spočívá v rozšíření po-
čtu kontejnerů 770 l o další 3 kusy, tedy 
na celkový počet 12 ks těchto nádob. Dal-
ší úprava spočívá ve zdvojnásobení po-
čtu svozů nádob nacházejících se v okra-
jových částech města ze čtrnáctidenního 
na týdenní. Důvodem je omezení přepl-
ňování nádob, zamezení odkládání od-
padů mimo nádoby a omezení zápachu 
na stanovištích nádob. Svoz BIO odpadů 
je v současné době ve zkušebním provo-
zu, přičemž zejména v okrajových částech 
města (zástavba rodinnými domy) se čtr-
náctidenní svoz nádob ukázal jako nedo-
statečný. Pro rok 2013 bude vypracován 
nový harmonogram.
Radnice – výměna oken 9-0-0

 RM souhlasila s objednáním a realiza-
cí výměny oken v přízemí radnice u fir-
my STAVOS Náchod Jiří Fabián, s. r. o., 
za 91.775 Kč bez DPH.
Nasvětlení kostela sv. Vavřince 9-0-0

 RM pověřila odbor investic a rozvo-
je města realizací nasvětlení kostela sv. 
Vavřince a schválila nabídku firmy Elek-
tro Drapač za 106.498 Kč vč. DPH.
Bezbariérové trasy v Náchodě  9-0-0

 RM schválila záměr bezbariérových tras 
v Náchodě v rámci Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny a souhla-
sila s jeho spolufinancováním v roce 2013.
Generel bezbariérových tras se zabývá 
odstraňováním bariér na komunikacích 
a chodnících ve všech částech města a za-
měřuje se na zpřístupnění jednotlivých 
částí města pro osoby s omezenou schop-
ností pohybu a orientace. Celý záměr je 
konzultován a vypracován ve spolupráci 
s občanskými sdruženími zdravotně po-
stižených v Náchodě a také na Úřadu vlá-
dy ČR, který je vyhlašovatelem Národní-
ho rozvojového programu mobility pro 
všechny. Záměr podrobně zpracovává tra-
su: budova radnice MěÚ Náchod (Masary-
kovo náměstí 40) – ul. Palackého – ul. Ka-
menice – autobusové a vlakové nádraží 
– budova sídla Úřadu práce. Účelem zpra-
cování záměru je získání dotace na reali-
zaci přístavby výtahu v budově radnice 
a další připravované akce z Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila poskytnutí dotace ve výši 

35.800 Kč na dostavbu pergoly SDH Bělo-
ves. 9-0-0

 RM schválila dotaci pro Svaz diabetiků 
České republiky, územní organizaci Ná-
chod ve výši 8.000 Kč pro rok 2012. 9-0-0

 RM schválila služební cestu zástupců 
města Náchoda do Evropského parlamen-
tu v Bruselu ve dnech 6. – 8. 11. 2012 z dů-
vodů převzetí titulu Evropské město spor-
tu pro rok 2013. 9-0-0

Rada města 9. 10.
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila navržený postup při pro-
deji trafostanic společnosti ČEZ a trvá 
na prodeji všech nemovitostí najednou. 
 8-0-0

 RM schválila vyhlášení prodeje bytů vý-
běrovým řízením formou obálkové meto-
dy se základní vyvolávací cenou bytové 
jednotky 1+1 v domě čp. 119 v ulici My-
slbekova – 280.000 Kč a bytové jednotky 
2+1 v domě čp. 1115 v ulici Havlíčkova  
– 520.000 Kč. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí VČP Net, s. r. o. Smlouva se týká zřízení 
věcného břemene na pozemkových par-
celách města v ulici Ke Smrčině. Celková 
délka plynovodu umístěného v pozemcích 
města je 651,7 m. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o výpůjčce se Společenstvím vlastníků 
jednotek Příkopy 1104–6, Náchod. Smlou-
vou se přenechává do výpůjčky část po-
zemkové parcely č. 1972/6 v k. ú. Náchod 
o výměře 156 m2. Jedná se o pruh pozem-
ku za domem čp. 1104, 1105 a 1106.   8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o výpůjčce na bezplatné užívání části po-
zemkové parcely č. 313/6 na Dobrošově 
o výměře 240 m2. Pozemek se přenechá-
vá do výpůjčky za účelem zlepšení vzhle-
du okolí domu žadatelky a pro udržování 
a úpravu veřejné zeleně. 8-0-0

 RM souhlasila se zařazením požadavků 
na opravu okolí domu čp. 1591–1600 v Bě-
loveské ulici v Náchodě do návrhu rozpoč-
tu na rok 2013. 8-0-0

 RM souhlasila s úpravou výše nájem-
ného vzhledem k nevyužívání sklep-
ní místnosti firmou Verner potraviny,  
s. r. o., v přízemí domu čp. 929 v ul. Něm-
cové v Náchodě. 8-0-0

 RM vyslovila souhlas s umístěním antén 
pro bezdrátové propojení budov Okresní-
ho soudu v Náchodě na dům čp. 163 v uli-
ci Riegrova a na dům čp. 1303 v ulici Pa-
lachova. Současně si rada vymínila, aby 
veškeré náklady s montáží, údržbou obou 
antén včetně příslušenství a případné 
úpravy nemovitostí do původního stavu 
při montáži hradil okresní soud.      8-0-0

 RM souhlasila s prodloužením termí-
nu realizace oprav Masarykova náměstí 
do 30. 4. 2013 z důvodu kolize s opravou 
kostela sv. Vavřince. 8-0-0
Projektový záměr 
uvítacích billboardů 8-0-0

 RM souhlasila se zpracováváním pro-
jektového záměru a uložila odboru inves-
tic a rozvoje města zpracování uvítacích 
billboardů o velikosti plochy do 0,6 m2.
Výměna části oken 
Azylového domu  8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na výměnu části oken Azylového 
domu – Domova pro matky s dětmi Sv. 
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Anna v Borské ulici čp. 616, čp. 621 se spo-
lečností Windows Holding, a. s., Praha, 
autorizovaného prodejce Vekra Náchod 
za nabídkovou cenu 121.011,15 Kč bez 
DPH. Dále radní souhlasili se zvýšením 
množství oken na výměnu na předpoklá-
danou hodnotu plnění 250.000 Kč včetně 
DPH a objednáním zvýšeného množství 
u vybraného uchazeče.
Integrovaný plán rozvoje města 8-0-0

 RM schválila projekty: „Rekonstruk-
ce chodbových oken a zateplení suteré-
nu domu Společenství vlastníků jednotek 
1958, 1959, 1960 Bílá, Náchod“, „Zateplení 
střešní konstrukce Bílá 1973, 1974 a 1975“ 
a „Stavební úpravy bytového domu č.p. 
269, Duhová ul., Náchod“.
Sesuv břehu u mostu Na Skalce 
– stavba lávky 8-0-0

 RM vzala na vědomí předloženou zprá-
vu a definitivní rozhodnutí o způsobu ře-
šení náhrady stávajícího Myslbekova mos-
tu přijme do 30. 6. 2013.
Dopravní opatření ke zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu 8-0-0

 RM schválila nákup dvou kusů pane-
lů měření rychlosti od společnosti EM-
PESORT, s. r. o., Valašské Meziříčí, které 
budou umístěny jako dopravní opatření 
ke zvýšení bezpečnosti silničního provo-
zu na silnici č. III/303 4 v ulici Pavlišov-
ská – Babí.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila rozdělení dotace z roz-

počtu města sportovním klubům (SK Babí  
– 10.000 Kč, SK Goll Běloves 10.300 Kč a TJ 
Delfín Náchod – 35.000 Kč) na rok 2012 
dle návrhu tělovýchovné komise města ze 
dne 24. 9. 2012. 8-0-0

 RM schválila nákup záložního zdroje 
UPS CyberPower včetně instalace a na-
stavení a upravení elektroniky v projek-
toru pro Kino Vesmír za 41.474,40 vč. DPH.
 8-0-0

Zastupitelstvo města 22. 10. 
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
17 zastupitelů, později 18, devět bylo bylo 
omluveno.
Projekt „Ochrana vod 
povodí řeky Metuje 
v Kudowě Zdroj a Náchodě“ 17-0-0

 ZM prohlásilo, že Město Náchod zabez-
pečí finanční prostředky na realizaci své 
části projektu (tj. realizaci svého subpro-
jektu) po celou dobu jeho projektu.

 ZM souhlasilo se spolufinancováním to-
hoto projektu ve výši rozdílu mezi celko-
vými způsobilými výdaji svého subprojek-
tu a dotací z ERDF a státního rozpočtu, 
tj. min. 44 537,94 EUR (1 046 641,59 Kč).

 ZM souhlasilo s úhradou celkových ne-
způsobilých výdajů, které vzniknou při 
realizaci svého subprojektu a s případ-
ným navýšením rozpočtu z důvodu pří-
padného posílení české koruny.

 ZM rovněž schválilo Dohodu o spoluprá-
ci na projektu realizovaném z prostřed-

ků Operačního programu přeshraniční 
spolupráce ČR – PL 2007–2013 (dále jen 
Dohoda). Dohoda se vztahuje k projektu 
„Ochrana vod povodí řeky Metuje v Ku-
dowě Zdrój a Náchodě“.
Majetkoprávní úkony obce

 ZM zamítlo nabytí nepotřebné nemo-
vitosti Českých drah, a. s. – budovy za-
stávky ve Starém Městě n. M. z důvodu 
nutnosti rekonstrukce a následného pro-
blematického využití. 17-0-0

 ZM schválilo v souvislosti s přestav-
bou autobusového nádraží nabytí budo-
vy čp. 127 na stav. parcele č. 472, staveb-
ní parcely č. 472, části pozemkové parcely 
č. 2067/57 za cenu celkem 1.756.346 Kč 
z vlastnictví Českých drah, a. s., do vlast-
nictví Města Náchoda. 17-0-0

 ZM schválilo v souvislosti s rekon-
strukcí části ul. Partyzánské nabytí čás-
tí pozemkových parcel č. 140/3 a č. 145/1 
od soukromých vlastníků do vlastnictví 
Města Náchoda formou darovací smlou-
vy. 17-0-0

 ZM schválilo úplatné nabytí pozemků 
č. 2067/38 a č. 2067/39 z vlastnictví ČR 
Pozemkového fondu do vlastnictví měs-
ta Náchoda. Uvedené pozemky jsou po-
třebné z důvodu nedostatečné kapacity 
pohřbívacích míst stávajícího pohřebiš-
tě v Náchodě-Starém Městě, tedy k roz-
šíření hřbitova. Jedná se o pozemky při-
lehlé k pozemkům stávajícího pohřebiště 
a smuteční obřadní síně. 17-0-0 
Smlouva s HOLTY, s. r. o. 17-0-0

 ZM schválilo smlouvu o půjčce mezi 
Holty s.r.o. a městem Náchod na částku 
13.200 tis Kč. 

 Současně ZM schválilo smlouvu o půjč-
ce mezi městem Náchod a VAK Náchod, 
a. s. rovněž na částku 13.200 tis.Kč
Smlouvy řeší způsob financování výstav-
by vodovodu a kanalizace v Náchodě Braž-
ci – v lokalitě V Kalhotách. 
Rozdělení dotace pro sport 
– z finančních prostředků z výnosu ze 
sázkových her 17-0-0

 ZM schválilo rozdělení dotace z finanč-
ních prostředků z výnosu ze sázkových 
her sportovním klubům v celkové částce 
3 mil. Kč. Jednotlivé kluby byly vyzvány 
k podání žádostí na podporu sportu. Pri-
oritními okruhy byly určeny údržba ma-
jetku, investice a provoz sportovišť a celo-
roční činnost dětí a mládeže. Celkem bylo 
předloženo 46 žádostí za celkovou částku 
12,5 mil. Kč. 

 ZM schválilo smlouvy o těchto dotacích 
jednotlivým klubům:
příjemce dotace ..........................částka v Kč
SK Rubena ......................................508 000
TS Kraso ...........................................50 000
SK Plhov............................................50 000
Okresní sdružení sportovních 
svazů a TJ .........................................50 000
Jiří Vondřejc .....................................50 000
Sportovní centrum Dobrošov ..........2 000
BK Náchod ........................................50 000
FK Náchod ........................................65 000

SK Kuželky .....................................130 000
Automotoklub BESIP .......................75 000
TJ Náchod d- šachy stol. Tenis, 
hala, kulečník ................................489 000
SK Babí ..............................................35 000
TJ Start ...........................................131 000
HC Náchod .......................................50 000
Kynologové ......................................50 000
SK Náchod - fotbal .........................300 000
Tenisový klub ................................300 000
TJ Sokol Náchod .............................300 000
TJ Sokol Běloves ...............................70 000
Lyžování ...........................................25 000
RJ Sokol Staré Město ..................... 175 000
SK Běloves ........................................45 000
Celkem k rozdělení ................... 3 000 000
Aktualizace Programu regenerace 
městské památkové zóny (MPZ) 
na roky 2013–2015 17-0-0

 ZM schválilo aktualizovaný Program re-
generace Městské památkové zóny.
V roce 2009 bylo zadáno vypracování ak-
tualizace Programu regenerace Městské 
památkové zóny (MPZ) v Náchodě s časo-
vým plánem do roku 2012–2013. Aby bylo 
možné požádat o dotaci na rok 2013, byl 
tento program znovu aktualizován o ně-
které akce. Jedná se hlavně o přemístě-
ní a restaurování kašny, restaurování so-
chy P. Marie, sv. J. Nepomuckého, sousoší 
Nejsvětější Trojice a Kalvárie na Masary-
kově náměstí.
Dotace z Programu regenerace 
Městské památkové rezervace 
a Městské památkové zóny 17-0-0

 ZM schválilo smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda.
Jedná se o dotace Římskokatolické far-
nosti na zajištění statiky a opravu stře-
chy kostela sv. Vavřince na Masarykově 
náměstí (1.110.000 Kč, z toho státní do-
tace 500.000 Kč, podíl města 610.000 Kč) 
a na opravu fasády činžovního domu čp. 
65 v Tyršově ulici (141.000 Kč, z toho stát-
ní dotace 87.000 Kč, podíl města 54.000 
Kč).
Audit Královéhradeckého kraje 17-0-0

 ZM vzalo na vědomí zápis z auditu 
provedeného Královéhradeckým krajem 
ve dnech 17.–25. 9. 2012.
Hospodaření města Náchoda probíhá 
v souladu se schváleným rozpočtem.
Smlouva o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Města 
pro Beránek Náchod, a. s. 17-0-1

 ZM schválilo smlouvu o poskytnutí do-
tace ve výši 1,5 mil. Kč z rozpočtu města 
Náchoda pro Beránek Náchod, a. s. na re-
konstrukci havarijního stavu vzducho-
techniky. Oprava vzduchotechniky se již 
řadu let odkládala a nyní je nutné řešit její 
havarijní stav, protože existuje vážné ne-
bezpečí neopravitelné havárie základní-
ho komponentu vzduchotechniky v histo-
rické budově a tím okamžitého uzavření 
celé budovy. Rekonstrukce bude provede-
na nejdéle do 30. 9. 2013.
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V září 2012 se narodili:
 6. 9. Adam Koubek
 11. 9. Ludmila Kuřová
 14. 9. Václav Svoboda
 15. 9. Carmen Bartošová
 18. 9. Tereza Kaufmanová
 23. 9. Petra Schmidtová
 25. 9.   Vojtěch Šrůtek
 26. 9.   Blanka Erberová
 29. 9.   Elissa Fatková
            František Melichar

V září 2012 byli oddáni:
1. 9. 
Jiří Fiedler, Dolní Radechová
Lada Pavlíková, Dolní Radechová
8. 9.
Jan Omámik, Červený Kostelec
Veronika Hanelová, Náchod

Martin Seidl, Hronov
Lucie Hornychová, Hronov
14. 9. 
Jakub Rudolf, Náchod
Šárka Chmelařová, Praha
15. 9.
Matouš Blažek, Náchod
Kristýna Dymáčková,  
Zruč nad Sázavou
Oskar Štim, Náchod
Kateřina Tomková, Náchod
Josef Novotný, Hronov
Lenka Hornychová, Hronov
26. 9.
Robert Vítek, Jenišovice
Hana Chocholoušová, Horní Ředice
29. 9.
Marek Andres, Hronov
Adéla Jirková, Náchod
Radek Štěpán, Rokytovec
Lenka Kopecká, Sendražice

Na základě pozvání náchodského part-
nerského města BAUSKA v Lotyšsku se pě-
vecký sbor CANTO ze ZUŠ Náchod, pod ve-
dením sbormistra Mgr. Zbyňka Mokrejše, 
zúčastnil zahraničního výjezdu městské 
reprezentace. Ten byl připravován zejmé-
na paní místostarostkou Mgr. Drahomí-
rou Benešovou, která se spolu s dalšími 
radními této akce osobně zúčastnila.

Představitelé města Bauska pro nás při-
pravili bohatý program: navštívili jsme 
překrásný zámek Rundâle, prohlédli si 
Rigu a přímořské letovisko Jürmala. Pro-
šli jsme si místní umělecké školy (hudeb-
ní a výtvarnou), kde jsme byli velmi vřele 
přijati. Ve spolupráci s pěveckým sborem 
hudební školy jsme měli úspěšný koncert 
na zámku v Bausce. Hosty koncertu byli 
nejen představitelé tohoto města, pracov-
níci českého velvyslanectví, ale i kultur-

ZUŠ Náchod v Bausce ní atašé. Vynikající výkon našeho sboru 
všechny přítomné potěšil. Po celou dobu 
pobytu o nás bylo vzorně postaráno, byla 
nám věnována dokonalá péče a cítili jsme 
se být vpravdě součástí jejich velké rodiny.

Poděkování patří i městu Náchod 
za tuto skvělou možnost – doufáme, že 
jsme je dobře reprezentovali.

Jana Matoušová

Od září nového školního roku došlo 
v naší škole k velké změně. Rozšířili jsme 
se o další třídu základní školy speciální, 
která má sídlo na ZŠ a MŠ J. Zemana v uli-
ci Jiráskově v Náchodě. V současné době 
základní školu speciální (ZŠS) tvoří dvě 
třídy v ulici Vítkova 3 a jedna třída v uli-
ci Jiráskova 461. Základní škola speciální 
je součástí ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě.

Dne 20. 9. se žáci ZŠS zúčastnili, za spo-
lupráce a spoluúčasti stacionáře Cesta, hi-
poterapie v jízdárně v Litoboři. Někteří žáci 
si poprvé v životě vyzkoušeli jízdu na koni. 
Moc se to všem líbilo a my jsme získali no-
vého čtyřnohého kamaráda Grifina.

Jak si žáci Základní školy speciální užívali 
začátek školního roku

ZUŠ Náchod a Občanské sdruže-
ní při ZUŠ pořádají dne 12. prosince 
2012 koncert AMADEUS v divadle dr. 
J. Čížka. Začátek v 17.00 hod, vstup-
né 50 Kč. Předprodej vstupenek v ZUŠ 
Náchod. 

AMADEUS 
opět v „Beránku“

Ve středu 26. 9. 2012, jako každoročně, 
nás pozvali studenti Evangelické akade-
mie na akci pro děti. Letos byl tento pro-
gram nazván „Z Madagaskaru do Zam-
bie“. Studenti pro děti připravili spoustu 
úkolů. Děti chodily po stanovištích a pl-
nily různé úkoly. Letos byly úkoly složi-
tější a děti si tak mohly zábavným způso-
bem zopakovat například i to, jak se žilo 
v pravěku a co vše pravěký člověk uměl. 
Vstupné bylo 5 Kč, tyto peníze putují pří-
mo do pokladny PMD – papežských mi-
sijních děl. 

Chtěly bychom tímto poděkovat stu-
dentům Evangelické akademie, pod ve-
dením paní učitelky ing. R. Stryhalové, 
za krásný program, který pro děti, ale 
i pro nás učitelky připravili. Děkujeme!

Třídní učitelky 1. stupně 
ZŠ Komenského, Náchod

Charitativní akce SOŠ 
sociální  – Evangelické akademie

O týden později, 26. 9., proběhla v oko-
lí lázní Běloves velmi zdařilá akce „puto-
vání za zvířátky do Zambie“, pořádaná 
EA v Náchodě. Naši žáci se aktivně zapo-
jovali do všech nabízených aktivit na jed-
notlivých stanovištích. Změřili si společ-
né síly se studenty při přetahování lana, 
zazpívali si do mikrofonu a na závěr si 
zaskotačili v rytmu oblíbených písniček. 
Nechybělo malé pohoštění i drobné ceny 
za úspěšné absolvování všech disciplín. 

Na pondělí 1. 10. se těšilo mnoho žáků, 
protože nás čekala návštěva aquaparku 
Wodny swiat v našem sousedním pol-
ském městě Kudowa Zdrój za podpory 

stacionáře Cesta. Dne 2. 10. jsme se jeli 
podívat do divadla v Hronově na před-
stavení „O Měsíčníku, Větrníku a Sluneč-
níku“. Třešničkou na dortu bylo pro nás 
všechny osobní setkání s herci po před-
stavení. 10. 10. se naši žáci ZŠS zúčast-
nili programu s ekologickým zaměřením 
„Podzimní dobrodružství“, které si pro 
nás připravila paní Iljana Beránku z Cen-
tra rozvoje Česká Skalice. Žáci plnili různé 
úkoly – například poznávali listy stromů, 
poznávali plody, které se sklízí na pod-
zim, vyplňovali pracovní listy, seznamo-
vali se s ukázkami dřeva vybraných zná-
mých stromů apod. 

Líba Renfusová
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Základní škola, Náchod, Komenského 
425 se skládá ze čtyř objektů a je v sou-
časné době nejstarším komplexem slou-
žícím základnímu vzdělávání v Náchodě. 
Výstavba hlavní budovy byla zahájena 
v roce 1895 a veřejnosti slouží od roku 
1896. V učebnách se za více než 100 let 
vystřídaly tisíce žáků a velmi početný by 
byl jistě i zástup učitelů, kteří ve škole 
pracovali. 

 V roce 1996 jsme společně se zřizova-
telem, Městským úřadem v Náchodě, uči-
teli, bývalými i současnými žáky oslavili 
stoleté výročí. V tomto roce byla otevře-
na nová školní jídelna. V bývalém dvoře 
vznikla jídelní část se 140 místy pro stráv-
níky. Nová varna, přípravny a sklady byly 
umístěny v křídle budovy podél ulice Ko-
menského.

 Další velká změna nastala v roce 2002, 
kdy se hlavní budova stala bezbariérovou. 
Od té doby zde mohou dosáhnout základ-
ního vzdělání imobilní žáci. Byla vybu-
dována vstupní nájezdová rampa, výtah 
z přízemí do 1. a 2. podlaží a spojovací ko-
ridor. Tyto úpravy umožňují bezbariérový 
pohyb žáků v celém areálu. 

 V dalších letech jsme společně se zřizo-
vatelem započali kompletní rekonstrukci 
interiéru hlavní budovy. Objem prací byl 
tak veliký, že jsme realizaci museli rozlo-
žit na dobu 4 let. Postupně byly ve všech 
místnostech vyměněny podlahy a stará 
netěsnící okna. Učebny získaly nové omít-
ky a stropy. Byla instalována nová elekt-
roinstalace a současně jsme se připravi-
li na zavedení internetu do všech učeben 
a kabinetů. Výrazné změny byly provede-
ny i na sociálních zařízeních, chodbách 
a schodištích. 

 Stavební ruch v okolí budov Základ-
ní školy, Náchod, Komenského 425 po-
kračoval i v dalších letech. V součinnosti 
s městským úřadem jsme zahájili zateplo-
vání budovy v Sokolské ulici a zateplová-
ní hlavní budovy. Součástí projektu byla 
také oprava střechy, rekonstrukce tělo-
cvičny a hlavního vstupu.

 Všechny provedené změny přispěly 
k výraznému zlepšení materiálně tech-
nických podmínek pro výuku, ke zlepše-
ní hygienických podmínek a ke zkvalitně-
ní prostředí, ve kterém se uskutečňuje 
výchovně vzdělávací proces. 

 Na jeho kvalitě se příznivě projevuje 
připojení tří školních budov k internetu, 
vybavení učeben dokovacími stanicemi, 
které umožňují rychlé a operativní vyu-
žívání počítačů a instalace dataprojekto-
rů včetně ozvučení. Tato velká investice je 
financována z prostředků EU a Městského 
úřadu v Náchodě. K dokončení celkového 
záměru zbývá ještě provést rekonstruk-
ci vstupního vestibulu a opravu školního 
dvora.                                 Ladislav Domáň

Komenda 
v proměnách

Nadace Josefa Luxe a Královéhradecký 
kraj každoročně oceňují školy, které se vě-
nují etické výchově. Při letošním vyhlašo-
vání výsledků byla oceněna ZŠ Náchod-
-Plhov. V hodnocení škol východočeského 
regionu skončila na 1. místě, v rámci pro-
jektu nadace Josefa Luxe, kdy jsou hod-
noceny školy celé ČR, skončila plhovská 
škola druhá.

Jsme přesvědčeni, že výuka 
a další působení na děti jsou 
polovičaté a nedokonalé, po-
kud celá školní práce s sebou 
nenese též etický rozměr. Po-
sledních deset let se tomuto 
intenzivně věnujeme. Obnáší 
to vzdělávání pedagogického 
sboru, tvorbu školního vzdě-
lávacího programu, vyčleňo-
vání prostředků na zajištění 
této práce. 

ZŠ Náchod – Plhov 
byla oceněna 
za etickou výchovu

Jak se pozná, že etika má ve škole své 
místo? Etické působení neznamená, že 
ve škole jsou jen „hodní“ žáci. Ale pokud 
mají děti nějaký problém, pokud je něco 
trápí, pokud si nevědí se světem okolo 
sebe rady, pak jim nabízíme pomoc, spo-
lečně hledáme řešení. Učíme je, jak spolu 
vyjít, jak řešit konflikty, jak se umět pro-
sadit bez použití hrubostí a loktů. 

V budově krajského úřadu byly oceně-
ny asi dvě desítky škol z celé republiky. 
Aby bylo české školství „zdravé“, musí být 
etika součástí každodenní práce s dětmi 
v každé škole.    V. Honzů, ZŠ Náchod-Plhov

K pravému podzimu patří neodmyslitel-
ně pouštění draků a u nás na kopci na Jiz-
bici nad Náchodem dvojnásob. Není však 
vůbec žádné umění pouštět draky, když 
fouká, což je u nás, jak říkají místní, „366 
dní v roce“. Avšak poslední sobotu v září 
ne a ne zafoukat! I přesto všechno se nad 
Jizbickým hřištěm okolo 15. hodiny draci 
nejrozmanitějších tvarů a barev nakonec 
alespoň na chvíli vznesli. Konal se totiž  
1. ročník Jizbické drakiády. Čekání na vítr 
si děti krátily doprovodnými hrami a do-
vednostními soutěžemi. Samotné klání 
draků přišlo na řadu v 15 hod., kdy pře-
ci jen začalo trochu foukat. I když většina 
majitelů dráčků měla potíže se startem, 

Jizbická drakiáda většině se to nakonec podařilo. Celkem 
se k obloze vzneslo 21 draků. Všichni pak 
byli za svou snahu oceněni nejen sladkou 
odměnou. Někteří si odnesli i zvláštní 
ocenění. Jmenovitě Honza Nývlt, kterému 
drak vyletěl suverénně nejvýše. Za nej-
delší let draka si zasloužil cenu i Honzík 
Špaček se svou maminkou. Zvláštní cenu 
dostal i tatínek Jarda Rýdlo, jehož dceři 
Barunce drak sice nevzlétl, ale tatínek 
draka nejen vyrobil, ale naběhal na hřiš-
ti i nejvíce kilometrů. První ročník Jizbic-
ké drakiády můžeme označit jako velmi 
zdařilý a už se všichni, děti i rodiče, těší-
me na příští podzim, až zase opravdu po-
řádně zafouká.

                        Blanka Majerová

Dne 2. října navštívil MŠ Babí a násled-
ně MŠ Běloves pan myslivec Ing. Hašek. 
Během hodinové besedy děti poznáva-
ly na obrázcích lesní zvěř, mohly si osa-
hat jejich trofeje. Děti velice zaujala hra 
na lovce, kdy si vyzkoušely vábení zvěře. 
Poutavé vyprávění pana Haška bylo za-
končeno hudební ukázkou na lesní roh 
používanou při skončení honu. Děkujeme 
touto cestou za příjemně prožité dopole-
dne.                 Děti a kolektiv zaměstnanců 

MŠ Babí a Běloves

Žáci ZŠ Běloves vábili lesní zvěř
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Listopadová výročí
Na počátku listopadu vzpomínáme 

zesnulých, svých nejbližších, i těch, 
jichž jsme si vážili, s nimiž jsme se 
přátelsky scházeli, jejichž odkaz nebo 
dílo nás oslovilo.

Na konci listopadu (29.) v roce 1632 
zemřel „zimní král“ Fridrich Falcký, 
který po bělohorské bitvě utíkal přes 
Náchod do Slezska. Jeho útěk nám 
dodnes připomíná „ztracená pod-
kova“ jeho koně na Karlově náměs-
tí. Konce třicetileté války, na jejímž 
počátku získal a záhy ztratil český 
trůn, se nedožil. Na začátku listopa-
du 1937 zemřel v rodném Náchodě 
učitel a regionální spisovatel Karel 
Pleskač. Psal humorné i vážné po-
vídky ze života na Náchodsku, o dět-
ství a mládí Boženy Němcové napsal 
knížku Ratibořická idyla, v níž shro-
máždil informace ještě od pamětní-
ků. Před pětadvaceti lety, 14. listopa-
du 1987, zemřel učitel Oldřich Kuna, 
člověk vzdělaný a statečný, jeden 
z těch, kdo se neprodávali. Narodil 
se před 90 lety 15. září 1922, za vál-
ky byl totálně nasazený. Učil mnoho 
let kuchaře a číšníky v Teplicích nad 
Metují. Před dvaceti lety, 7. listopa-
du 1992 zemřel po tragické dopravní 
nehodě muž i jinak tragického osu-
du, Alexander Dubček.

V listopadu se však lidé také rodí. 
Dne 6. listopadu 1747 se v dnešní Hu-
rdálkově ulici narodil Josef František 
Hurdálek, pozdější biskup litoměřic-
ký, významná osobnost osvícenské-
ho období. V Miroticích u Písku se 18. 
listopadu 1852 narodil Mikoláš Aleš. 
Pro náchodskou radnici navrhl sgra-
fita, podílel se i na oponě, kterou Ná-
chod získal pro své divadlo. Dne 24. 
listopadu 1897 se v Kolíně narodil Jo-
sef Škvorecký, otec známého spiso-
vatele. I on byl významnou osobnos-
tí náchodského kulturního života, 
v ochotnickém divadle vytvořil de-
sítky rolí. V roce 1936 např. režíroval 
Langerovu Jízdní hlídku. Představení 
se pak opakovalo ještě 31. října 1937 
k výročí bitvy u Zborova. Zemřel před 
45 lety o Vánocích 1967, pohřben je 
na náchodském hřbitově. Dne 17. lis-
topadu 1912 se v Praze narodil aka-
demický malíř Václav Alois Šrůtek. 
Dětství a mládí prožíval v Náchodě. 
V rodovém domě Šrůtků, ve vinárně 
U Slovana, byla galerie, která nesla 
jeho jméno a kde jsme také mohli vi-
dět jeho díla. Na 9. listopad připadají 
nedožité 60. narozeniny významné-
ho přírodovědce, profesora zdejšího 
gymnázia, později docenta Univerzi-
ty Hradec Králové RNDr. Václava Du-
cháče.                                            (AF)

Vážení spoluobčané,
každoročně 2. listopadu vzpomíná-

me na ty, se kterými jsme prožili krás-
né chvíle a které jsme měli rádi. Každo-
ročně v tento den navštěvujeme hroby, 
abychom nejen uctili památku svých 
nejdražších, ale abychom si sami připo-
mněli pomíjivost světských věcí. Dovol-
te mi při této příležitosti malé zamyš-
lení.

Od okamžiku narození býváme zahr-
nuti starostlivou péčí svých rodičů. Náš 
svět je postupně zabydlován stále šir-
ším okruhem tváří – nejen nejbližších 
příbuzných, ale také sousedů, přátel, 
spolužáků, spolupracovníků a známých. 
Cítíme se v tomto okruhu bezpeční, ne-
boť tvoří naši jistotu – jako děti se do-
mníváme, že tomu tak bude navždy. 
Postupem času však často s lítostí zjiš-
ťujeme, že skutečnost je mnohem tvrd-
ší, řekla bych dokonce nemilosrdnější. 
Z našeho malého vesmíru se zpočát-
ku jakoby nenápadně začínají vytrácet 
známé tváře – s přibývajícími lety se 
tato galerie zmizelých rozrůstá a co je 
nejkrutější – rozrůstá se o tváře našich 
nejdražších. Jakoby se nám svět začínal 
postupně vylidňovat. Navzdory tomu, 
že jsme obklopeni svými rodinami, ro-
dinami našich dětí, že navazujeme stále 
nové známosti a nová přátelství, cítíme, 
že mnohé ztráty jsou prostě nenahradi-
telné. A tak, vedle hektického, uspěcha-
ného světa nás živých, se pomalu celé 

2. listopad – Vzpomínka na zesnulé
věky rozrůstá mlčenlivý, v sobě uzavře-
ný, záhadný svět těch, kteří již odešli. 

A třebaže bereme existenci těchto 
dvou světů jako samozřejmost, (co ji-
ného nám zbývá?) přece jen nás nutí 
zamýšlet se nad smyslem lidského ži-
vota a všeho lidského konání. Nut-
ně pak musíme dojít k závěru, že člo-
věk sám o sobě mnoho neznamená  
– vždyť je mu souzeno být na světě jen 
skutečně prchavou chvíli. Mnohem dů-
ležitější však jsou vztahy, které v životě 
vytváří s druhými lidmi, vazby které ho 
spojují s odkazem předešlých i budou-
cích generací. Docházíme k závěru, že 
smysl lidské existence je právě v této ča-
sově neohraničené pospolitosti – v po-
spolitosti světa živých i mrtvých.

Úcta k předkům je nedělitelnou sou-
částí většiny kultur, vždyť mnohé ná-
rody definují svou vlast jako místo, kde 
jsou uloženy kosti jejich předků. Defi-
nují tak, možná bezděčně, svou vlast-
ní identitu.

V tom také spatřuji duchovní a nad-
časový smysl vzpomínkové slavnosti, 
která se jako každoročně bude konat 
v obřadní síni náchodského hřbito-
va 2. listopadu 2012 v 15.00 hod. Svíč-
ka, kterou zapálíme na hrobech svých 
drahých, je nejen projevem úcty, lásky 
a vděčnosti – je projevem sounáležitos-
ti, která je ve své podstatě nesmrtelná. 

Drahomíra Benešová   

Publikace Náchod za Protektorátu auto-
rů Václava Sádla a Aleny Čtvrtečkové za-
chycuje pohnuté osudy Náchoďanů, jejich 
boj za svobodu i všední dni, které proží-
vali v pohnuté době Protektorátu od vstu-
pu jednotek Wehrmachtu 15. března 1939 
až po osvobození 9. května 1945 i s tra-
gickými dozvuky, které vyústily v bělo-
veskou tragédii. Unikátní fotografie a do-
kumenty, kterých zde čtenář najde přes 
jedenáct set, vypovídají o těchto i dalších 
významných událostech, jako bylo ničení 
československého pohraničního opevně-
ní v létě 1939, vyhlášení prvního stanné-

ho práva v roce 1941, jež mělo v Nácho-
dě zvlášť tragické následky, o pohnutých 
osudech židovské komunity apod.

Dne 6. listopadu je knihu možno zakou-
pit od 18.30 během muzejní noci ve vý-
stavní síni muzea (součást budovy zá-
kladní umělecké školy), v domě s expozicí 
na Masarykově náměstí, ve staré radni-
ci a před koncertem folkové skupiny Ta-
xmeni v městském divadle, který začíná 
v 19.00. V dalších dnech bude tato pub-
likace k dostání během návštěvní doby 
ve vzpomínané výstavní síni a expozici.

(vs)

Kniha o protektorátním Náchodě

V měsíci říjnu ukončil Oblastní spolek 
ČČK Náchod projekt, který byl finančně 
podpořen z drobného programu králové-
hradeckého kraje. Umožnil nákup nových 
výukových pomůcek, které slouží k prak-
tickému nácviku život zachraňujících 
úkonů a ošetřování závažných poraně-
ní. Zlepšil podmínky a vybavení prostor, 

Program dětem pro radost
které využívají děti ve svém volném čase 
k pravidelným schůzkám za účelem získá-
ní znalostí z první pomoci v jednotlivých 
místních skupinách ČČK na Náchodsku. 
Projekt navázal na systém výchovy dětí 
a mládeže k aktuálním potřebám společ-
nosti.                Oblastní spolek ČČK Náchod
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Z historie náchodských rodů
10. Rod inspektora Josefa Trejtnara

Jan Ringes

Marta Bečková, 
roz. Ringesová

Marta Ringesová, 
roz. Trejtnarová

Josef Trejtnar Zdeňka Trejtnarová

„Červen 1920. Nastoupil v úřad škol. insp. Jos. Trejtnar, řed. v Ky-
šperce, člen výboru jedn. měšť. škol v Praze.“ Tolik velmi stručně 
a lakonicky náchodská městská kronika. A přece, co všechno 
znamenala tato jedna strohá věta pro život celé rodiny, si ukáže-
me v následujících řádcích. Josef Trejtnar (1862–1930) se přistě-
hoval do Náchoda s manželkou Marií, rozenou Fouskovou, a dvě-
ma již dospělými dcerami – Zdeňkou a Martou. Marie, matka 
Marty, byla jeho druhou manželkou, protože jeho první žena Ma-
tylda, rozená Dohnálková, a současně matka starší dcery Zdeň-
ky, v roce 1896 zemřela. Dosavadní učitel na měšťanské škole 
v Žamberku a poté ředitel školy v Kyšperku (dnešním Letohradu) 
bral své nové postavení okresního školního inspektora nesmírně 
vážně. Svědčí o tom nejen četné zmínky o jeho veřejné činnos-
ti, např. o projevu při odhalení pomníku Babičky v Ratibořicích 
v roce 1922 nebo o perfektním zajištění studijního zájezdu slo-
venských učitelů na Náchodsko roku 1924, ale i album fotogra-
fií škol v obvodu jeho působnosti, které si sám vytvořil. Zmínku 
si zaslouží také jeho podpora místní učitelské jednoty Komen-
ský a metodické vedení učitelů. Například v roce 1923 při jedné 
z učitelských konferencí připomínal význam vlastivědy a přede-
vším kladl důraz na samostatné pozorování a postřeh, vedoucí 
u žáků k vytvoření osobního citového vztahu k rodnému kraji. 
Roku 1926 odešel inspektor Trejtnar na vlastní žádost do pen-
ze a za jeho práci v Náchodě i za dlouholeté působení v Zemské 
ústřední jednotě učitelů měšťanských škol mu bylo uděleno mi-
nisterstvem školství čestné uznání. A městský kronikář zapsal: 
„Byl svědomitý v práci školské, měl pochopení pro učitelskou činnost 
poctivě ve škole vykonanou, povrchnosti nenáviděl.“

Zdeňka Trejtnarová (1893–1970) po maturitě na dívčím gym-
náziu Minerva v Praze absolvovala Filozofickou fakultu Univer-
zity Karlovy a získala zde aprobaci středoškolské profesorky pro 
obory dějepis a zeměpis. Jejím prvním místem bylo reálné gym-
názium v Náchodě ve školním roce 1920/1921. Následoval rok 
na reálce v Lounech, odkud se znovu vrátila na náchodské gym-
názium. V Náchodě se plně zapojila do spolkové činnosti v žen-
ském odboru Ústřední matice školské a ve výboru Komorní hud-
by. Počátkem školního roku 1929/1930 byla přeložena na reálku 
do Pardubic a v roce 1930 byla ustavena definitivní profesorkou 

na reálném gymnáziu v Litomyšli. Dne 1.9.1937 opět nastoupi-
la na reálné gymnázium v Náchodě, kde působila až do svého 
odchodu do důchodu v roce 1951. Profesorské místo zde podě-
dila po Bedřichu Profeldovi stejně jako funkci náchodské měst-
ské archivářky, kterou poctivě a obětavě vykonávala až do roku 
1956. Na jejím smutečním oznámení, pod nímž je podepsáno ře-
ditelství a profesorský sbor gymnázia v Náchodě, čteme: „Profe-
sorka Trejtnarová patřila svým studiem i myšlenkovým zaměřením 
do generace pokrokově emancipovaných žen, a to se projevilo i v je-
jím vztahu ke kolegům a studentům. Nesmírně laskavým a mírným 
způsobem vštěpovala svým žákům lásku k historické vědě a přede-
vším k dějinám svého národa.“

Její mladší sestra Marta Trejtnarová, provdaná Ringesová 
(1898–1974) byla rovněž pedagogicky činná. Stala se učitelkou 
ženských prací a tělocviku na měšťanské škole v Náchodě. Vý-
znamného postavení však dosáhla zejména v sokolském hnutí. 
Byla aktivní cvičenkou i cvičitelkou, absolventkou cvičitelské-
ho kurzu v Tyršově domě v Praze a nakonec byla v roce 1926 už 
jako náčelnice místní sokolské jednoty v Náchodě zvolena náčel-
nicí Jiráskovy sokolské župy Podkrkonošské, která v té době měla 
123 jednot a 10 570 členů. Její manžel Jan Ringes (1900–1969), 
povoláním technik a přádelní mistr, byl v roce 1945 jmenován 
prvním poválečným ředitelem Bartoňovy přádelny (pozdějšího 
závodu národního podniku Východočeské bavlnářské závody) 
ve Starém Městě. Ve funkci setrval do roku 1949. Ještě předtím 
v roce 1946 se mu dostalo významného vyznamenání. Prezident 
republiky mu udělil za zásluhy v boji za osvobození vlasti (byl 
významným a neohroženým odbojářem!) československý váleč-
ný kříž 1939. „Udělal jsem to, co bylo samozřejmou povinností kaž-
dého poctivého Čecha.“, uvedl v jednom ze soudobých interview.

Ringesovi měli jedinou dceru. Je jí náchodská rodačka, paní 
Marta Bečková, rozená Ringesová (nar. 1930), doktorka filozo-
fie a kandidátka věd, vědecká pracovnice v oboru komeniologie 
a česko-polských vztahů 16. a 17. století. Od roku 2004 čestná ob-
čanka města Náchoda, skromná a přitom významná a oceňovaná 
osobnost v oboru společenských věd v mezinárodním měřítku. 
Je mi líto, že jí nemůžu věnovat více místa. Zasloužila by si ho.

Mgr. Lydia Baštecká     
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Od 3. září pomáhá strážníkům se za-
jištěním bezpečnosti na přechodech pro 
chodce u škol veřejná služba. Díky těmto 
šesti pracovníkům se podařilo rozšířit do-
hled nad přechody na další tři místa a to 
nejen v ranních hodinách, ale i před po-
lednem. Strážníci se tak mohli začít vě-
novat dohledu na bezpečnost přecháze-
jících dětí u základní školy na Babí, kde 
v poslední době došlo k velkému nárůstu 
počtu projíždějících vozidel. Zároveň zde 
minimálně jednou týdně provádějí měře-
ní rychlosti.

Dále se strážníci začátkem října za-
měřili na dohled na bezpečnost provo-
zu na Masarykově náměstí a na pěší 
zóně v době uzavření Poštovní ulice. Do-
hled zde byl prováděn téměř nepřetržitě 
po dobu deseti dnů.

Zintenzivnila se i činnost městské po-
licie na placených parkovacích plochách 
ve městě a to především na Masarykově 
náměstí, parkovišti u polikliniky a parko-
višti v Riegrově ulici. Upozorňujeme ob-
čany, že v případě nezaplacení parkovné-
ho hrozí sankce do výše 1000 Kč.

Celkem za měsíc září řešili strážníci 
v blokovém řízení 72 přestupků (přede-
vším v dopravě), za které uložili sankce 
ve výši 35.500 Kč.

Miroslav Horák
velitel Městské policie Náchod

Z činnosti 
Městské policie 
Náchod

Každý den se můžete těšit na dopolední 
hrátky maminek s těmi nejmenšími. 

Přijít můžete kdykoliv každý den dopole-
dne, pokud máte raději klidnější atmosféru, 
doporučujeme pátek dopoledne.

 Odpolední kroužky jsou v plném prou-
du. Volná místa jsou v kroužku Vaření, 
který je pravidelně každou středu od 17.00 
do 18.30 pro děti od šesti let a v krouž-
ku Breakdance s Jaroslavem Karáskem  
„B-boy Klasikem“ – zveme všechny hol-
ky i kluky bez rozdílu věku, možno začít 
již od 5 let – přijďte se podívat, vyzkoušet 
si každou středu od 18.00 do 19.30 hodin
Širokou veřejnost si dovolujeme pozvat 
na níže uvedené jednorázové akce:

 1. 11. 10.00 – Beseda 
na téma Zelené potraviny

 1. 11. 17.30 – Se světýlky po sídlišti 
(možno se zúčastnit kroužku Šikovné ru-
čičky a vyrobit si svůj malý lampiónek) 

 1. 11. 15.30 – Stříhání – prosíme o při-
hlášení, telefonicky, zápisem v Klubu 
nebo na email

 2. 11. FIMO – dílna pro děti i dospělé 
– základy blendování – prosíme o přihlá-
šení, telefonicky, zápisem v Klubu nebo 
na email

 6. 11. 10.00 – Volná beseda na téma spo-
ření – myslíme na budoucnost dětí

 8. 11. 10.00 – Ukázka učebnicových 
systémů společnosti www.mutabene.cz 
s možností zakoupení nebo objednání 
a následného vyzvednutí přímo v centru 

www.hopsacek.cz
MC Hopsáček   9. 11. 9.00 – Halloween pro nejmenší

– 16.00 – Halloween pro celou rodinu 
a děti bez rozdílu věku
– 19.00 – Tradiční nocování v Hopsáčku  
– tentokrát s bazénem a promítáním

 15. 11. 15.30 – Stříhání – prosíme o při-
hlášení, telefonicky, zápisem v Klubu 
nebo na email

 15. 11. 15.00 – Výlet do Tonga tento-
krát pro předškoláky – zájemci volejte 
nebo pište.

 16. 11. – Tradiční vánoční focení s Mar-
tinem Hurdálkem – prosíme o přihlášení 

 17. 11. Sobotní seminář jógy, který za-
hrnuje řadu omlazujících, regeneračních 
technik, při kterých si dokonale protáh-
nete a posílíte tělo a uvolníte mysl

 20. 11. Zdarma analýza stavby těla 
za pomocí přístroje „Tanita“ 
(tělesný tuk, tělesná voda, hmotnost svalů 
a kostí, fyzická kondice, metabolický věk, 
viscerální tuk…) 

 21. a 22. 11. – Výroba adventních věn-
ců – přijďte, využijte široké škály mate-
riálu a vyrobte si svůj originální advent-
ní věnec

 24. a 25. 11. – Vánoční trhy 
v jídelně Rubena
30. 11. – Mikulášská besídka – 9.00 h. pro 
nejmenší, odpolední skupiny od 15.30 h. 
a od 17.30 hod., pro odvážné je připrave-
no tradiční nocování s Mikulášem

Bližší informace Vám rádi poskytneme 
na tel. 608 970 406 nebo 604 610 581 nebo 
na email hopsacek@hopsacek.cz.
Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a těšíme 
se na další spolupráci.

V sobotu 6. října 2012 přivítali představitelé města Náchoda 
– starosta Jan Birke a místostarostka Drahomíra Benešová v ob-
řadní síni náchodské radnice české olympioniky. Během setkání 
bylo uděleno ocenění Osobnost rodného kraje Františka Kupky 
zakladateli olympijského hnutí v Čechách in memoriam Jiřímu 
Stanislavu Guth-Jarkovskému. Toto ocenění osobně převzala jeho 
vnučka paní Dana Seidl-Guth.

Mezi vzácnými hosty nechyběla Věra Čáslavská, sedminásob-
ná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctiná-
sobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Česko-
slovenska. Dalšími olympioniky, kteří zavítali do Náchoda, byli 
Jana Kubičkova Posnerová, Jan Kůrka, Ladislav Falta, Josef Ma-
toušek, Jiří Čtvrtečka, paralympionici – David Drahonínský a Da-
vid Vondráček, naděje pro příští olympiádu - Nikola Mazurová, 

Náchod hostil olympioniky několikanásobný mistr světa v bench-pressu Jiří Havrda z Ná-
choda a Jan Linger, ředitel České nadace sportovní reprezentace.

Sobotní setkání, jehož organizátory byl Orlický týdeník 
ve spolupráci s občanským sdružením ABAKUS, odstartovalo 
vzpomínkový seriál akcí, které proběhnou v roce 2013 v Rod-
ném kraji Františka Kupky, na zakladatele novodobých olympij-
ských her barona Pierre de Coubertaina a jeho přítele Jiřího Sta-
nislava Gutha-Jarkovského. Všechna plánovaná setkání budou 
zaměřena na podporu sportu dětí, mládeže i seniorů. 

Letošním mottem akce je duch olympijské myšlenky fair play, 
nikoliv pouze ve sportu, ale i v životě. 

„Takováto akce do Náchoda zcela určitě patří. Jednak proto, že zde 
část života strávil jeden ze zakladatelů olympionismu Jiří Stanislav 
Guth-Jarkovský, a také proto, že město Náchod je čerstvým držitelem 
titulu Evropské město sportu roku 2013. Rozhodně máme být na co 
hrdí,“ uvedl starosta Jan Birke.
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„Čtrnáctého prosince 1942 se ubíraly smutné skupiny lidí, ověše-
né batohy, na nádraží. Nemocní a chůze neschopní byli dopravová-
ni sanitním autem. Dlouhý vlak stál připraven. V tichosti se každý 
posadil na své místo. Z ulice nám mávali spoluobčané na rozlouče-
nou a mnozí z nich plakali.“ Tolik vzpomínka na nucený hromad-
ný odchod Židů z Náchoda, stejně to vypadalo i v okolních měs-
tech. Prvním cílem byl Hradec Králové, konečným (alespoň pro 
teď) ghetto Terezín. K neštěstí všech však skutečně posledním 
místem, kde za drastických okolností skončily statisíce až mili-
ony životů, byly vyhlazovací tábory.

Hrůznou nacistickou rasovou diskriminaci a genocidu od-
startovaly tzv. norimberské zákony z roku 1935, na území Pro-
tektorátu po 15. březnu 1939 aplikované dalšími nařízeními 
a v jednotlivých městech a obcích pak místními vyhláškami. Ty 
postupně vyřazovaly Židy z hospodářského a společenského ži-
vota, braly jim majetek, prostor k životu a nakonec i lidskou dů-
stojnost. Jen těžko si dnes dokážeme představit, co znamenalo 
patřit k „rasově méněcennému obyvatelstvu“ podle ideologie ve-
doucí až ke „konečnému řešení židovské otázky“, jak bylo syste-
matické vyvražďování evropských Židů eufemisticky nazýváno.

Z těch, kteří byli donuceni před sedmdesáti lety z Náchodska 
odejít, se vrátilo mizivé procento. Jména popravených a umuče-
ných z náchodské židovské náboženské obce, zahrnující i širší 
okolí, jsou uvedena na památníku na novém židovském hřbitově 
v Náchodě, odhaleném 30. října 1949. Místo si zaslouží naši úctu 
a pietní vzpomínku. Společně ji chceme deklarovat na vzpomín-
kovém večeru ohlášeném na přiloženém plakátu. Na něm vedle 
písní zazní také autentické texty tehdejších účastníků a pamět-
níků. Ani dnes – po sedmdesáti letech – nemůžeme a nechceme 
zůstat k osudu židovských spoluobčanů, našich zmizelých sou-
sedů, lhostejní. Lydia Baštecká  

Před sedmdesáti lety

19. 9. 2012 bylo v Hurdálkově ulici slav-
nostně otevřeno nové výukové studio an-
gličtiny pro děti již od tří měsíců, které se 
zde učí anglicky metodou Helen Doron. 
Pan starosta, Jan Birke, paní místosta-
rostka, Drahomíra Benešová a pan radní 
Aleš Cabicar přišli popřát nové školičce 
hodně štěstí v její existenci a přestřih-
li slavnostní pásku. Mezi hosty nechyběl 
ani pan Marek Halfar, který je zodpověd-
ný za rozvoj metody Helen Doron v celé 
České republice. Po prvním měsíci provo-
zu má školička přes 70 studentů. Zepta-
li jsme se Martiny Pohankové, ředitelky 
výukového studia, proč si zvolila právě 
tuto metodu.

„Mně znalost angličtiny otevřela v ži-
votě mnoho dveří a cest. Přála jsem si to 
samé dopřát svým vlastním dětem, ale 
bez té velké námahy, kterou jsem do osvo-
jování angličtiny investovala já. Věděla 
jsem, že chci, aby se učily způsobem co 
možná nejvíce podobným přirozenému 
osvojování jazyka, nikoliv stylem sloví-
ček vytržených z kontextu, které neumí 
použít. Sama jsem rok učila v mateřských 
školkách a výuka probíhala bez konceptu, 
s absencí osnov: tak co děti dnes naučím? 
barvičky, zvířátka, počítat… U toho to 
často končilo. Když jsem se setkala s me-
todou Helen Doron, věděla jsem, že to-
hle přesně hledám. Metodu, která bude 

Angličtina Helen Doron v Náchodě
děti učit jazyk jako celek hned od začát-
ku. Dříve nežli jsem věděla, v čem me-
toda spočívá, viděla jsem výsledky a to 
mě přesvědčilo. Šestileté děti (po třech 
letech studia) konverzovaly v jednodu-
chých větách s lektorkou, rozuměly veške-
rým pokynům, správně reagovaly, správ-
ně odpovídaly a jejich slovní zásoba byla 
obdivuhodná.
V čem tedy metoda spočívá?

Na děti mluvíme na hodinách pouze 
anglicky. Učíme je v angličtině myslet, 
ne překládat. Jedna hodina týdně by byla 
málo na to, aby si dítě osvojovalo jazyk 
podobně jako svůj mateřský. Jazykem se 
musí i pasivně obklopovat a k tomu slou-
ží CD s nahrávkami, které děti doma den-
ně poslouchají. Tento pasivní poslech jim 
pomáhá zažít si stavbu vět, osvojit si vý-
slovnost a intonaci rodilých mluvčích, 
zařadit si slovní zásobu do dlouhodobé 
paměti. Při výuce pak dojde k propojení 
zvuku s obrazem, aktivně se naučí to, co 
doma pasivně poslouchají. Výuka je vede-
na zábavnou formou, při které se aktivity 
rychle střídají a zapojují rozdílné smysly. 
Děti se při hodinách hýbou, zpívají, pro-
vádí jednoduché výtvarné činnosti, pro-
cvičují jemnou motoriku, provádí aktivi-
ty na propojování levé a pravé hemisféry, 
zkrátka zapojují všechny smysly včetně 
hmatu a chuti. Vše musí být dostatečně 

názorné pro to, aby děti správně rozumě-
ly významu. K výuce využíváme mnoho 
rekvizit, se kterými pracujeme a odhalu-
jeme dětem nová a nová překvapení. 
Když jste v Náchodě otevírala výukové stu-
dio, narazila jste na něco, co jste nečekala?

Velmi mile mě překvapilo, že vzdělá-
ní je pro vedení i občany Náchoda oprav-
du vysoká hodnota. Ze strany vedení měs-
ta jsem dostala velkou pomoc a podporu 
a byl z toho patrný jejich zájem podpo-
rovat růst škol a vzdělanost v Náchodě. 
Také jsem nečekala, že náchodští rodiče 
opravdu tolik rozlišují v kvalitě vzdělává-
ní. Nestačí jim, že jejich dítě chodí na an-
gličtinu, ale opravdu je zajímají výsledky 
za vynaloženou investici a kvalita učite-
lů. To je, myslím, velmi dobrá vizitka pro 
Náchod.
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otevřeno: Po–Pá 8.00–16.30 hod.
 finanční odměna 

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

na místě odtahu u zákazníka
 autovrak zdarma odvezeme 

z celé oblasti východočeského kraje

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

Taneční škola Sahar zve ženy na pravidelné hodiny 

ORIENTÁLNÍHO TANCE v Náchodě
na Jiráskově gymnáziu, každý čtvrtek

 
Kurzy jsou určeny pro všechny pokročilosti – i pro úplné 
začátečnice. Naučíte se nejen zdravě a ladně hýbat, ale 
užijete si i spoustu zábavy, naučíte se mnoho nového 
a také posílíte záda a vytvarujete postavu. Tanec není 
omezen věkem, váhou ani domnělou mírou talentu.

Začínáme od 6. září, první hodina je pro nově příchozí zdarma.

Přihlášky a info: www.sahar.cz, 
dana.minarikova@seznam.cz, 603 772 521 

HALLINTO MM HALLINTO MM 
STAVEBNÍ ČINNOST

PROVÁDÍME

DÍLČÍ STAVBY 

STAVBY NA KLÍČ

ZATEPLOVÁNÍ FASÁD

SPRÁVU A ÚDRŽBU NEMOVITOSTÍ

MM AKČNÍ SLEVY 
AŽ - 30% 

WWW.MMHALLINTO.CZ

MM 

MM 

MM 

Adventní oační a
 Romantické zákoutí 

Zaraníh omu Ratibřice 
Kurz adventních vazeb
sobota 6. 11. 2010, 10-15 hod.

Vede ing. Petr Hodonický
Přihlášky a informace: Přihlášky a informace: 

zahradnidumratiborice@com
Tel.: 723 960 308    

www.zahradnidumratiborice.com
 

Romantické zákoutí 

Za zámeckým skleníkem. 
13.-14. 11., 20.-21. 11., 27.-28. 11., 4.-5. 12., 11.-12. 12.

 a 18.-19. 12. 2010, 10-16 hod. 
Druhý ročník prodejní výstavy adventních vazeb 

a vánočních dekorací a dárků. 
Květinová kavárna s vánočnímy francouzskými dorty. 

wwwww.zahradnidumratiborice.com
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Vánoční inspirace
Zahradního domu Ratibořice

Víkendy 17.–18. a 24.–25. 11.,  
1.–2., 6.–9., 15.–16. a 22.–23. 12., 

od 10.00 do 16.00 hodin.

Prodejní výstava vánočních  
dekorací, adventních vazeb a dárků.

Květinová kavárna – zimní  
francouzské dorty.

www.zahradnidumratiborice.com

Adventní dekorační vazby
Romantické zákoutí

Zahradního domu Ratibořice
Kurz adventních vazeb
Sobota 24. 11. 2012, 10–15 hod.

Přihlášky a informace:
zahradnidumratiborice@gmail.com

Tel.: 723 960 308
www.zahradnidumratiborice.com

inzerce_86,5x60_advent_CB.indd   1 10/21/12   22:08

 775 777 073   www.trigareality.cz   774 777 073

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

- dr. byt 2+1 v Náchodě (48 m2), 3. p, lodžie, pl. okna, po revit., výtah, zděné jádro   900.000 Kč
- dr. byt 3+1 v Náchodě (74 m2) zd. jádro, plast. okna, zateplení, lodžie, 2. p           999.000 Kč
- dr. byt 3+1 v Náchodě (78 m2), 7. p., lodžie, dům po revitalizaci, krásný výhled  sleva 699.000 Kč
- dr. byt 3+1 v Náchodě (75 m2), 1. p., lodžie, částečně vybavený, po revitalizaci  sleva 799.000 Kč
- dr. byt 3+1 v České Skalici (65 m2) 2. nadz. podl., po rekonstr., možný př. do OV sleva 1.099.000 Kč
- byt 2+kk v OV Náchod (47 m2) pl. okna, vysoké stropy-možnost vybud. patra         650.000 Kč
- byt 2+kk v OV Hronov (40 m2) pl. okna,po celkové rekonstrukci, pl.okna, 3.p  nové 530.000 Kč
- byt 2+1 v OV Hronov (55 m2) parkování u domu, zahrádka, nová kuch. linka  sleva 590.000 Kč
- byt 3+kk v OV Hronov (65 m2)nově obložená koupelna, pl. okna, po rekonstr.  nové  760.000 Kč
- byt 3+kk v OV Hronov (80 m2) pl. okna, po celkové rekonstr., park u domu   nové  880.000 Kč  
- byt 3+1 v OV Náchod (55,3 m2) zvýš. přízemí, pl. okna, po revitalizaci, výtah  sleva 779.000 Kč
- byt 3+1 v OV Náchod (71,6 m2) 4. p, pl. okna, nová kuchyň. linka, koupelna  nové 1.299.000 Kč
- byt 3+1 v OV Nové Město nad Metují (57 m2) po rekonstrukci, 4. p pl. okna  nové 1.049.000 Kč
- byt 3+1 v OV Nové Město nad Metují (63 m2)novostavba, zahrádka, garáž  sleva 1.290.000 Kč
- byt 4+1 v OV Opočno (71 m2) po rek., 4. p, zasklená lodžie, vest. skříně   sleva 1,350.000 Kč
- pronájem nebyt. prostoru Jaroměř, 85 m2, viditelnost z hlavní trasy NA–HK, výloha 10.000 Kč + en.
- rodinný dům 3+1, Rožnov-Neznášov 5459 m2, dvougaráž, po rek., klidná lok. sleva 2,600.000 Kč
- rod. dům 3+1 Šestajovice, 1290 m2, po celk. rekonstr., dílna, stodola, sklep 1.950.000 Kč 
- rod. dům 5+1 Jaroměř, 696 m2, bazén, terasa, altán s grilem, nová střecha    sleva 2.850.000 Kč
- dvougener. vila Jaroměř, 1072 m2, z r. 1900, garáž, posezení, studna, vyt. plyn nové  3.500.000 Kč
- rod.dům-novostavba 4+kk Police n. M., 430 m2, klidné místo možno na splátky 2,060.000 Kč
- rodinný dům-novostavba 5+kk Skršice u Č. Meziříčí, 837 m2, garáž, dílna       2,710.000 Kč 
- řadový rodinný dům 3+1 Heřmanice, 473 m2, prostorná kuch., vl. studna    sleva 1,095.000 Kč
- RD 6+1,luxusní novostavba Josefov-sady,1516 m2, bazén, garáž,prostroné     3,199.000 Kč
- rodinný dům 3+1/2+1+restaurace Heřmanice, 8172 m2, 2x garáž, bazén         2,599.000 Kč
- rodinný dům-chalupa 3+kk Nový Ples 772 m2, studna, možnost vestavby  sleva 599.000 Kč 
- rod.dům-chalupa Nové Město n. M., 1128 m2, výborné klidné místo  sleva 690.000 Kč
- RD 3+1 s možností podnik. v Červ. Kostelci 542 m2, 2x dvougaráž,dílna         2,850.000 Kč 
- malý pension(2 apartmány)celkem 6+1 Litoboř, 1402 m2, po rekonstrukci 2,490.000 Kč
- rodinný dům s prodejnou 2 x 3+1 Jaroměř, 230 m2, balkon, výloha, vyt. plyn      2,990.000 Kč 
- pension 5x apartmán Chvalkovice, 1141 m2, po rekonstrukci, cena k jednání 3,900.000 Kč
- podnik.objekt-výrobna, kanceláře, byt v Novém Městě n. M., 977 m2   výrazná sleva 1,990.000 Kč 
- roubenka 2+kk a zděný dům 3+kk ve Slatině nad Úpou-Končiny, 2239 m2  sleva 1.790.000 Kč
- chalupa 5+1 Dolní Adršpach, 393 m2, krb. kamna s výměníkem, 3 podlaží  sleva 1.530.000 Kč
- chata 3+1 v Červ. Kostelci – V Ráji, 382 m2, el., vytápění na TP, u lesa            630.000 Kč
- chata 1+1 v Náchodě – 336 m2, krb, el., pitná voda, oploceno, slunné místo        530.000 Kč
- rozest. rod. dům 1+1/4+1 Dolany, 1892 m2, hrubá st. s byt jednotkou 1+1   sleva 1.299.000 Kč
- rozestavěný rod. dům 5+1– Miskolezy, 337 m2, hrubá st. se střešní krytinou       485.000 Kč
- st. pozemek 1414 m2, Kramolna-Lhotky, el., plyn, voda na hranici, krásné   sleva 490 Kč/m2 
- st. pozemek 1056 m2, Nové Město n. M.-Vrchoviny, inž. sítě, okraj obce              890 Kč/m2

- st. pozemek 2423 m2, Králova Lhota,13 km od HK,slunný,rovina,dobrý přístup    500 Kč/m2

- st. pozemek 14 505m2, Červený Kostelec, stavební poz. v úz. plánu                  270 Kč/ m2

- st. pozemek 618m2, Bezděkov n. M. inž.sítě, klidné, krásný výhled, asf. cesta   sleva 179.000 Kč
- st. pozemek 1201 m2, Slatina n. Ú., klidné místo, asfalt. cesta, slunné 229.000 Kč
- st. pozemek 1179 m2, Hořičky, krásný výhled, hotové inž.sítě u pozemku   obnoveno 593.000 Kč
- st. pozemek 1273 m2, Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě      sleva 499.000 Kč
- st. pozemky 662 m2, 695 m2, 789 m2, 1057 m2 a 1238 m2, Smržov       nové od 256.700 Kč
- zem. pozemky 4982 mm2, Náchod, určeno k výstavbě rekr. objektu, „ Na Brance“    99 Kč/m2

 

 

 

Nově otevřená 
prodejna se svítidly 

 

    Hurdálkova 206  
   547 01  Náchod  
( naproti kinu Vesmír )  
 
DESIGN – SVÍTIDLA 
LED OSVĚTLENÍ 
NÁVRHY OSVĚTLENÍ   
MONTÁŽ OSVĚTLENÍ  
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Zveme Vás na 

REGIONÁLNÍ 
KONFERENCI 

 

CESTOVNÍHO 
RUCHU
KLADSKÉ POMEZÍ - KRAJINA PŘÍBĚHŮ

Pořádá BRANKA, o.p.s. 
Záštitu nad akcí převzali:

Bc. Hana Nedvědová, starostka města Hronov a Jan Birke, starosta města Náchod.

w w w.k ladskep omezi .cz

 

8. listopadu 2012
Čapkův sál, Jiráskovo divadlo v Hronově

Hlavní program 

13.00 - 14.00
· Mgr. Josef Thér, předseda představenstva, Bc. Hana Nedvědová, 
  starostka města Hronov a Mgr. Drahomíra Benešová, místostarostka města Náchod. 

  Zahájení konference  
· Zdeněk Špringr, předseda správní rady BRANKA, o.p.s., Daniel Denygr, ředitel Branka, o.p.s. Představení společnosti Branka, o.p.s.   
· Květa Ležovičová, odborný garant realizace projektu Kladské pomezí - Krajina příběhů
  Certifikace regionálních produktů a služeb  

14.30 - 16.00
· Mgr. Josef Hapák, tajemník Regionu Slovácko
  Výhody spolupráce hlavních aktérů destinačního managementu v rámci rozvoje cestovního ruchu v destinaci
· Mgr. Jan Martinec, ČCCR - Czech Tourism
  Představení spolupráce s regiony
· Aleš Hozdecký - ředitel odboru cest. ruchu Ministerstva pro místní rozvoj Národní systém kvality služeb
· Diskuse, hodnocení, formulování výstupů, shrnutí

Doprovodný program

· Od 9.00 - burza regionálních produktů a služeb
· Od 9.00 - doprovodný program pro veřejnost a školy 
  - Výstava obrazů a beseda s Petrem Čuhaničem
  - Kladské pomezí v pohádkách bratří Čapků - promítání
  - Soutěže

Konference cestovního ruchu 
Kladské pomezí – Krajina příběhů je název rozsáhlého projektu a zá-

roveň připravované konference cestovního ruchu. Jejich společným mo-
ttem je upozornit na pestrost nabídky a ukázat místo pro prožití vlast-
ního příběhu. 

Společnost pro rozvoj cestovního ruchu Branka, o. p. s., která pořá-
dá konferenci 8. listopadu v Čapkově sále v Hronově, se touto akcí snaží 
zvýšit povědomí o turisticky významném území Kladského pomezí mezi 
odbornou a laickou veřejností. Doprovodný program, který bude probí-
hat v dopoledních hodinách, je zaměřen především na místní obyvatele. 
Branka, o. p. s. oslovila několik desítek regionálních výrobců, provozova-
telů služeb, zástupců turisticky významných objektů, měst a obcí s na-
bídkou bezplatné prezentace na této akci. 

Řada významných hostů z oboru cestovního ruchu přednese v odpo-
ledním bloku zajímavé příspěvky. Starostové měst a obcí, provozovatelé 
služeb, zástupci informačních center, odborníci v cestovním ruchu budou 
mít možnost se ve společném prostoru seznámit a vyjádřit své názory 
na hlavní témata připravovaných přednášek, které jsou zaměřené na hod-
nocení kvality služeb a efektivní propagaci regionu. 

Součástí akce bude doprovodný program orientovaný na děti 1. stup-
ně základních škol. Mimo přehlídky jednotlivých měst, turistických sub-
jektů, regionálních potravin a výrobků budou speciálně pro děti připra-
veny soutěže, hry, promítání fi lmu Kladské pomezí v pohádkách bratří 
Čapků, výstava a beseda s výtvarníkem, spisovatelem a ilustrátorem Pe-
trem Čuhaničem. 

Branka, o.p.s. chce touto akcí pomoci vybudovat malým obyvatelům 
pozitivně zdravý a uvědomělý vztah ke svému rodnému kraji, odborníkům 
a soukromým subjektům z oblasti cestovního ruchu vytvořit prostor pro 
vzájemné poznání, výměnu zkušeností a načerpání inspirací. 

Akce je součástí projektu, který je spolufi nancován Evropskou unií 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Markéta Venclová, Branka, o. p. s. Němcové 2020, Náchod, 
marketa.venclova@kladskepomezi.cz www.kladskepomezi.cz , 

tel. 491 405 185

téma letošního ročníku: 
C´est la vie
To je život – život je hra, kterou 
hrajeme sami se sebou, úžasná, 
jedinečná, plná překvapení, starostí 
i radostí, ale hlavně poznání. Celý 
život by měl být příběh o dospělých 
dětech, které si nikdy nezapomněly 
hrát. Narodili jsme se, abychom se 
učili a poznávali, užívali si maličkostí 
a nezapomínali na krásy každého 
okamžiku. Pohrajte si na chvíli 
s myšlenkou, že ležíte v trávě, 
posloucháte bzukot hmyzu a zpěv 
ptáků a sledujte plující mraky, 
zapomeňte na starosti všedního dne. 
Myslete jen na příjemné! 
Je tolik krás kolem nás, které 
přehlížíme, protože na ně „prostě 
nemáme čas“, ale zároveň nám život 
protéká mezi prsty. 

výtvarné obory: 
kresba, malba, gra�ka, fotogra�e, 
plastika, objekt
věkové kategorie: 
děti (do 6 let), děti (7–14 let), mládež 
(15–18 let), dospělí
odevzdávání prací:
03. 12. – 16. 12. 2012
O�ciální vyhlášení výsledků soutěže 
včetně předání cen proběhne v rámci 
vernisáže výstavy vybraných 
soutěžních prací dne 25. ledna 2013.

Podmínky soutěže a podrobné 
informace naleznete na webových 
stránkách galerie (www.gvun.cz) 
nebo na informačních letácích, které 
si můžete vyzvednout v Informačním 
a cestovním centru v Náchodě nebo 
přímo v Galerii výtvarného umění 
v Náchodě.

VÝTVARNÁ
SOUTĚŽ

PRO OBČANY 
NÁCHODSKA

NAŠE GALERIE
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                   STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ  ŠKOLA 

                               Hronov, Hostovského 910 
 

 

                                   kontakt:      491 485 048       491 482 226 
                                   e-mail: skola@spshronov.cz 

                                                        www.spshronov.cz 
                                 
 
 
                                                                                                                                                          

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ  S  MATURITNÍ   ZKOUŠKOU                                                                                                                                                                    

      

 • Elektrotechnika - počítačové řídicí systémy                            
 • Strojírenství  -      výrobní a informační systémy                                                 
   
délka studia 4 roky 
 
 • Provozní elektrotechnika  
 • Provozní technika 
 

pro absolventy 3letých oborů s výučním listem 
 

délka studia 3 roky – nástavbové studium ( dálková forma při 
zaměstnání) 
                                                         
 

STŘEDNÍ  VZDĚLÁNÍ  S  VÝUČNÍM  LISTEM   
          

 

• automechanik 
• elektromechanik   
• nástrojař   

délka studia  3 roky denní forma vzdělávání.   
 

  Možnost získání stipendia v oborech Nástrojař a Elektromechanik 
Možnost dalšího sponzorství kvalitních žáků po dobu studia 

partnerem školy firmou Wikov MGI a. s. Hronov 
 

KROMĚ  STŘEDNÍHO  VZDĚLANÍ  MOHOU  ŽÁCI  ZÍSKAT 
CERTIFIKÁTY  A  OSVĚDČENÍ: 

ECDL s mezinárodní platností,  celosvětově platný certifikát  AUTODESK 
CERTIFIKATE  OF COMPLETION,   ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

ve všedních dnech : 1. 11. 2012,  22. 11. 2012      
                                                    od 14.30 do 16.30 hodin 

v sobotu 8. 12. 2012  od 9.00 do 12.00 hodin. 
 

  

                  Střední průmyslová škola, 
 střední odborná škola a střední odborné učiliště 
           Nové Město nad Metují, Školní 1377 
  
E-mail: info@spsnome.cz               URL:www.spsnome.cz 
                        Telefon: 491 470 158 

 
Vás zve na         

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
pátek 30. 11. 2012    14:00 – 18:00 hod. 
sobota   1. 12. 2012      8:00 – 12:00 hod. 

 

                  Ve školním roce 2013/2014 pro žáky 9. tříd ZŠ nabízíme: 
STUDIJNÍ OBORY:  UČEBNÍ  OBORY:  
• Strojírenství  • Strojní mechanik  
- zaměření: Počítačové konstruování  • Obráběč kovů      
 a 3D modelování • Nástrojař  
 Automatizace a NC technika  • Karosář (autoklempíř)     
 Mechatronika a robotika • Elektrikář-silnoproud 
 Ekonomika a podnikání • Elektromechanik pro  
• Informační technologie                             zařízení a přístroje 
- zaměření: Grafika a multimédia • Truhlář  
 Programování a webdesign  • Cukrář 
 Ekonomika a administrativa • Kuchař-číšník 
• Technické lyceum •       Kadeřník 
- zaměření: Aplikovaná informatika 
 Ekonomika a řízení firem 
 Podnikání v EU  
 Průmyslový design 
 Průmyslová ekologie 
• Programátor CNC strojů •      Podnikání  
• Mechanik elektrotechnik - pro absolventy učebních 
-zaměření: Programování  oborů 
   a počítačová grafika - nástavbové denní studium 
• Gastronomie 
-zaměření: Kuchař-kuchařka  
  Číšník-servírka  

  

 

SŠZE  a  SOU  CHKT 
   v Kostelci n. Orl., Komenského 873 

 
tel: 494 323 711                                   E-mail: szes@szeskostelec.cz             www. szeskostelec.cz 

 

Den otevřených dveř 
 

sobota 1.12.2012  (8.00-12.00hod.) pátek 11. 1. 2013   (12.00-16.00hod.) 
 

nabízíme ke studiu: 
 

        technické obory (chladicí a klimatizační technika a   
   přírodovědné 4-leté maturitní obory                               tepelná čerpadla)  a ekonomický obor  
    
  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

1) AGROPODNIKÁNÍ  (4141M01) - maturitní 
nutné je lékařské potvrzení 

Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku specializaci  
a), b) nebo c) 

a) ZEMĚDĚLSKÝ  A  LESNÍ  PROVOZ 
               b) CHOVATELSTVÍ  A  KYNOLOGIE 
        c) AGROTURISTIKA A EKOAGROTURISTIKA 
 
2) EKOLOGIE  A  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  
 

(1601M01) - maturitní 
Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku specializaci  

a) nebo b) 
a) RYBÁŘSTVÍ,  LESNICTVÍ A  MYSLIVOST 

     b) PŘÍRODOVĚDNĚ LYCEJNÍ  SPECIALIZACE 
 

3)ELEKTROMECHANIK  PRO  ZAŘÍZENÍ 
A  PŘÍSTROJE (2652H01) 

- tříletý učební obor s finanční podporou žáků od KÚ HK zaměřený na 
MONTÁŽE A SERVIS CHLADICÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY 

A TEPELNÝCH ČERPADEL 
- kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb, lékařské potvrzení. 

 
4) MECHANIK ELEKTROTECHNIK (2641L51) 
-dvouletá maturitní nástavba pro absolventy učebních oborů zaměřená na 
montáže a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel, 

denní i dálkové studium, lékařské potvrzení 
-přijímání žáků jednou za 2 roky každý sudý rok, nejbližší 2014/15 

5) PODNIKÁNÍ  ( 6441L51) 
 

dvouletá maturitní nástavba pro absolventy učebních oborů 
-přijímání žáků jednou za 2 roky každý lichý rok, nejbližší 2013/14 

 
 

 

Den otevřených dveří 
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 Čas Název akce Pořádá Místo konání

15:00 - 17:00 Den otevřených dveří v konzultačním 
středisku Fakulty veřejných politik Slezské 
univerzity v Opavě při ZŠ v Domcích 
Trutnov; představení kurzů celoživotního 
vzdělávání 

Fakulta veřejných politik v Opavě Slezská univer-
zita v Opavě (konzultační středisko Trutnov)

 Čas AKCE - Úterý 13. 11. 2012 Pořádá Místo konání

09:00 - 14:00 Den otevřených dveří - v celém výukovém 
areálu školy a dílen pro zájemce o studium, 
o zácvik k získání kvalifikačních zkoušek, 
pro zaměstnavatele i nejširší veřejnost, 
ukázkové hodiny

Střední  škola - Podorlické vzdělávací centrum, 
Dobruška

od 10:00 CAD/CAM - ukázkové hodiny, základy 
práce v CAD/CAM systému SolidWorks

Střední  škola - Podorlické vzdělávací centrum, 
Dobruška

13:00 - 15:00 Seminář - Krajový rádce, průvodce 
exkurzemi v Královéhradeckém kraji 
- požadavky profesí

PoVI, s.r.o.; Střední škola - Podorlické vzdělávací 
centrum, Dobruška, Pulická 695, 518 01 
Dobruška

15:00 - 17:00 Den otevřených dveří - ukázky 3D 
konstruování, programování CNC strojů, 
3D tisk

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 
910

 Čas AKCE - Středa 14. 11. 2012 Pořádá Místo konání

15:00 - 17:00 Den otevřených dveří v konzultačním 
středisku Fakulty veřejných politik Slezské 
univerzity v Opavě při ZŠ v Domcích 
Trutnov; představení kurzů celoživotního 
vzdělávání 

Fakulta veřejných politik v Opavě Slezská univer-
zita v Opavě (konzultační středisko Trutnov)

 Čas AKCE - Čtvrtek 15. 11. 2012 Pořádá Místo konání

15:00 - 17:00 Den otevřených dveří - ukázky 3D 
konstruování, programování CNC strojů, 
3D tisk

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 
910

Dny otevřených dveří

Program pro NÁCHOD
Všechny akce se konají v prostorách úřadu práce v Náchodě.  

Týden VZDĚLÁVÁNÍ
D O S P Ě L Ý C H®

12. – 16. listopadu 2012

   Vzděláváním

k pestřejšímu životu

Všechny akce se konají v prostorách Úřadu práce 
ČR, krajské pobočky Hradec Králové, kontaktního 

pracoviště v Náchodě (Kladská 1092).

Po celý týden je možné využít dětský koutek.
Kontaktní osoby:

Žaneta Diblíková, Dis.
Zaneta.Diblikova@na.mpsv.cz

tel.: 950 138 322
Markéta Všetečková

Marketa.Vseteckova@na.mpsv.cz
tel.: 950 138 452

Změna programu vyhrazena, aktuálně vždy na 
www.kr-kralovehradecky.cz

 Čas Název akce Pořádá Místo konání

17:00 - 18:00 Manikúra, zdobení a malování nehtů, 
vizážistika, prodlužování řas - nehtová 
modeláž, odborné poradenství ve 
vizážistice, večerní, svatební a plesové 
líčení, prodlužování a zhuštění řas

Salon NATALI, 
Natalija Šilarová

1. patro, Informační a 
poradenské středisko (IPS)

Středa 14. 11. 2012

 Čas Název akce Pořádá Místo konání

9:00 - 10:00 Angličtina - ukázková hodina výuky 
neformálními metodami

SVČ Déčko Náchod přízemí místnost č. 015

09:00 - 12:00 Ukázka práce s programem CAD ve staveb-
nictví. Představení vzdělávací nabídky 
pro dospělé - dílčí kvalifikace (Zhotovitel 
zateplovacích systémů, Pokrývač), odborné 
kurzy a školení

Vyšší odborná škola 
stavební a Střední 
průmyslová škola 
stavební arch. Jana 
Letzela, Náchod

1. patro, Informační a 
poradenské středisko (IPS)

09:00 - 13:00 Ukázky práce se dřevem - workshop, 
představení vzdělávací nabídky pro dospělé 
- dílčí kvalifikace v oblasti obsluhy CNC 
strojů, svařování apod.

Střední průmyslová 
škola, Střední 
odborná škola a 
Střední odborné 
učiliště, Nové Město 
nad Metují

přízemí, hala SSP

10:00 - 11:00 Němčina - ukázková hodina výuky 
neformálními metodami

SVČ Déčko Náchod přízemí místnost č. 015

10:00 - 11:00 Francouzština - ukázková hodina výuky 
neformálními metodami

SVČ Déčko Náchod přízemí místnost č. 015

14:00 - 16:00 Nácvik sebeobrany - techniky sebeobrany a 
možnosti využití v praxi

Střední odborná 
škola ochrany osob 
a majetku Malé 
Svatoňovice s.r.o.

přízemí, hala 
zprostředkování

15:00 - 16:00 Canisterapie - terapie pomocí psa, ukázky, 
vyprávění, videa a fotografie

Občanské sdružení 
CANISTERAPIE

1. patro, Informační a 
poradenské středisko (IPS)

15:00 - 16:30 Finanční poradenství - poradenství v oblasti 
finančních produktů, vytváření rezerv, 
informace o bankovnictví, pojišťovnictví, 
stavebním spoření a investicích.

Fincentrum, a. s. 2. patro, místnost č. 203

16:00 - 17:00 Výživové poradenství - redukční výživa, 
racionální strava. Pro všechny, kteří se 
chtějí zdravě stravovat, popř. zhubnout či 
ztloustnout.

Dita Sodomková 
Vídeňská “Změň 
svůj styl”

přízemí místnost č. 015

17:00 - 18:00 Manikúra, zdobení a malování nehtů, 
vizážistika, prodlužování řas - nehtová 
modeláž, odborné poradenství ve 
vizážistice, večerní, svatební a plesové 
líčení, prodlužování a zhuštění řas

Salon NATALI, 
Natalija Šilarová

1. patro, Informační a 
poradenské středisko (IPS)

Čtvrtek 15. 11. 2012

AKCE - Pondělí 12. 11. 2012

Asociace
institucí
vzdělávání
dospělých ČR, o. s.

Účast na všech akcích ZDARMA!

V í c e  n a  Ú Ř A D E C H  P R Á C E  n e b o  n a

www.kr-kralovehradecky.cz
www.tydnyvzdelavani.cz

 Čas Název akce Pořádá Místo konání

17:00 - 18:00 Manikúra, zdobení a malování nehtů, 
vizážistika, prodlužování řas. Nehtová 
modeláž, odborné poradenství ve 
vizážistice, večerní, svatební a plesové 
líčení, prodlužování a zhuštění řas

Salon NATALI, 
Natalija Šilarová

1. patro, Informační a 
poradenské středisko (IPS)

 Čas Název akce Pořádá Místo konání

09:00 - 12:00 Výtvarné techniky kresby zátiší - názorné 
ukázky a výstava prací studentů

Střední škola 
propagační tvorby 
a polygrafie Velké 
Poříčí

přízemí, hala SSP

09:00 - 12:00 Flambování názorná ukázka techniky Střední škola a 
Základní škola, 
Nové Město nad 
Metují

přízemí, místnost č. 015

09:00 - 10:00 Vytvořte si reprezentativní životopis 
- zásady zpracování kvalitního životopisu

Úřad práce ČR, KrP 
Hradec Králové, 
pracoviště Náchod, 
poradenství

1. patro, Informační a 
poradenské středisko (IPS)

13:00 - 17:00 Výtvarné techniky kresby zátiší - názorné 
ukázky a výstava prací studentů

Střední škola 
propagační tvorby 
a polygrafie Velké 
Poříčí

přízemí, hala SSP

13:00 - 14:00 Novinky v pěstování zeleniny a ochrany 
půdy. Projekce s doprovodným slovem  
o činnosti zahrádkářů v okrese Náchod

Územní sdružení 
Českého 
zahrádkářského 
svazu okresu 
Náchod, Luděk Groh

1. patro, Informační a 
poradenské středisko (IPS)

13:00 - 14:00 Možnosti vzdělávání - informace  
o formách a možnostech studia na 
středních a vysokých školách  
a o možnostech rekvalifikací

Úřad práce ČR, KrP 
Hradec Králové, 
pracoviště Náchod, 
poradenství

2. patro, místnost č. 203

14:00 - 15:00 Aktivity Českého červeného kříže - 1. 
pomoc při automobilové nehodě, život 
zachraňující úkony, dobrovolnictví  
v humanitární oblasti, krevní dárcovství, 
přednášky

Oblastní spolek 
Českého červeného 
kříže Náchod

1. patro, hala na oddělení 
nepojistných dávek

14:00 - 15:30 Počítačový kurz - příprava na  
mezinárodní zkoušku k získání certifikátu 
ECDL a ECDL Advanced, vyhodnocení 
vzorové testovací baterie

AgroKonzulta 
Žamberk, spol. 
s r.o.

2. patro, místnost č. 203

15:30 - 17:00 Adobe Photoshop - praktická ukázka práce 
s rastrovou grafikou 

AgroKonzulta 
Žamberk, spol. 
s r.o.

2. patro, místnost č. 203

16:00 - 17:00 Výživové poradenství - redukční výživa, 
racionální strava. Pro všechny, kteří se 
chtějí zdravě stravovat, popř. zhubnout či 
ztloustnout.

Dita Sodomková 
Vídeňská “Změň 
svůj styl”

1. patro, Informační a 
poradenské středisko (IPS)

 Čas Název akce Pořádá Místo konání

9:00 - 12:00 Aranžování - inspirujte se a vytvořte si 
vlastní sezónní dekorace interiéru 

Střední škola 
propagační tvorby 
a polygrafie Velké 
Poříčí

přízemí, hala SSP

09:00 - 10:30 Povídání o evropské dobrovolné službě 
- základní informace o dobrovolné 
práci v zahraničí i ČR, zajímavé zkušenosti 
dobrovolníků

SVČ Déčko Náchod, 
Ing. Ludmila 
Pohanková

2. patro, místnost č. 203

10:00 - 11:00 Taneční hodiny Jazz, ukázky filmové dílny 
a prezentace filmů  

SVČ Déčko Náchod 1. patro, Informační a 
poradenské středisko (IPS)

10:00 - 12:00 Prezentace činností a služeb zaměřených 
na kulturní rozvoj, filmové okénko 
- Odcházení V. Havla, představení rodu 
Bartoňů a Čerychů

Centrum rozvoje 
Česká Skalice (Vila 
Čerych)

přízemí místnost č. 015

10:00 - 12:00 Aktivity Českého červeného kříže - 1. 
pomoc při automobilové nehodě, život 
zachraňující úkony, dobrovolnictví  
v humanitární oblasti, krevní dárcovství, 
přednášky

Oblastní spolek 
Českého červeného 
kříže Náchod

1. patro, hala na oddělení 
nepojistných dávek

10:30 - 12:00 Povídání o evropské dobrovolné službě 
- základní informace o dobrovolné 
práci v zahraničí i ČR, zajímavé zkušenosti 
dobrovolníků

SVČ Déčko Náchod, 
Ing. Ludmila 
Pohanková

2. patro, místnost č. 203

13:00 - 14:30 Jak uspět u pracovního pohovoru - základní 
zásady při jednání se zaměstnavatelem, 
prezentační dovednosti

Úřad práce ČR, KrP 
Hradec Králové, 
pracoviště Náchod, 
poradenství

1. patro, Informační a 
poradenské středisko (IPS)

13:00 - 15:00 Prezentace činností a služeb zaměřených 
na kulturní rozvoj, filmové okénko 
- Odcházení V. Havla, představení rodu 
Bartoňů a Čerychů

Centrum rozvoje 
Česká Skalice (Vila 
Čerych)

přízemí místnost č. 015

13:00 - 17:00 Aranžování - inspirujte se a vytvořte si 
vlastní sezónní dekorace interiéru 

Střední škola 
propagační tvorby 
a polygrafie Velké 
Poříčí

přízemí, hala SSP

14:00 - 16:00 Nácvik sebeobrany - techniky sebeobrany a 
možnosti využití v praxi

Střední odborná 
škola ochrany osob 
a majetku Malé 
Svatoňovice s.r.o.

přízemí, hala 
zprostředkování

15:00 - 16:00 Válka roku 1866 na Náchodsku příčiny a 
její průběh

Státní okresní archiv 
Náchod, Mgr. Jan 
Čížek 

1. patro, Informační a 
poradenské středisko (IPS)

15:00 - 16:30 Finanční poradenství - poradenství v oblasti 
finančních produktů, vytváření rezerv, 
informace o bankovnictví, pojišťovnictví, 
stavebním spoření a investicích.

Fincentrum, a. s. 2. patro, místnost č. 203

16:00 - 17:00 Výživové poradenství - redukční výživa, 
racionální strava. Pro všechny, kteří se 
chtějí zdravě stravovat, popř. zhubnout či 
ztloustnout.

Dita Sodomková 
Vídeňská “Změň 
svůj styl”

1. patro, hala na oddělení 
nepojistných dávek

16:00 - 17:00 Breakdance a streetdance - ukázka 
moderních tanečních stylů

Taneční škola 
HIRO 21

přízemí, hala 
zprostředkování

 Čas Název akce Pořádá Místo konání

09:00 - 17:00 Víte co si představit pod pojmem rekvalifi-
kace? (nahlédnutí do světa rekvalifikací a 
poradenských činností, info stánek)

Úřad práce ČR, KrP 
Hradec Králové, 
pracoviště Náchod, 
poradenství

přízemí místnost č. 015

09:00 - 10:00 Pracovně právní poradenství - informace 
o právech a povinnostech zaměstnanců a 
zaměstnavatelů

Úřad práce ČR, KrP 
Hradec Králové, 
pracoviště Náchod, 
JUDr. Radmila 
Bartošková

1. patro, Informační a 
poradenské středisko (IPS)

9:00 - 12:00 Vlasová tvorba a péče o vlasy Střední škola 
propagační tvorby 
a polygrafie Velké 
Poříčí

přízemí, hala SSP

10:00 - 11:00 Pracovně právní poradenství - individuální 
konzultace s odborníkem

Úřad práce ČR, KrP 
Hradec Králové, 
pracoviště Náchod, 
JUDr. Radmila 
Bartošková

2. patro, místnost č. 204

10:00 - 11:30 Hasičský záchranný sbor - prezentace  
organizace, náplň činnosti, příklady 
událostí, které hasiči řeší. Prevence vzniku 
požáru.

Hasičský 
záchranný sbor 
Královéhradeckého 
kraje územní odbor 
Náchod

1. patro, Informační a 
poradenské středisko (IPS)

13:00 - 17:00 Vlasová tvorba a péče o vlasy Střední škola 
propagační tvorby 
a polygrafie Velké 
Poříčí

přízemí, hala SSP

13:00 - 15:00 Aktivity Českého červeného kříže - 1. 
pomoc při automobilové nehodě, život 
zachraňující úkony, dobrovolnictví  
v humanitární oblasti, krevní dárcovství, 
přednášky.

Oblastní spolek 
Českého červeného 
kříže Náchod

1. patro, hala na oddělení 
nepojistných dávek

13:00 - 15:00 Ukázka práce s programem CAD ve staveb-
nictví. Představení vzdělávací nabídky 
pro dospělé - dílčí kvalifikace (Zhotovitel 
zateplovacích systémů, Pokrývač), odborné 
kurzy a školení

Vyšší odborná škola 
stavební a Střední 
průmyslová škola 
stavební arch. Jana 
Letzela, Náchod

1. patro, Informační a 
poradenské středisko (IPS)

14:00 - 15:00 Ukázka líčení - denní make up; seznámení 
s obsahem kurzů (kadeřnice, kosmetička, 
masér, pedikérka, manikérka a nehtová 
designérka a vizážistka)

Ivana Nouzecká 
- AGENTURA  START

1. patro, Informační a 
poradenské středisko (IPS)

15:00 - 16:30 Interaktivní výklad základů teorie 
naslouchání a vzájemného si porozumění 
mezi lidmi (tipy jak zlepšit komunikaci 
doma, v zaměstnání či při jeho hledání)

Centrum 
andragogiky, s.r.o. 
Hradec Králové

1. patro, Informační a 
poradenské středisko (IPS)

15:30 - 16:30 Analýza silných slabých stránek, příležitostí 
a hrozeb v personálním využití.

Zdeňka Jiroutová, 
DiS

přízemí místnost č. 015

16:00 - 17:00 Vzdělávání a sociální postavení zrakově 
postižených (výuka bodového písma)

Kateřina Dvořáková 3. patro, místnost č. 304

16:00 - 17:00 Výživové poradenství - redukční výživa, 
racionální strava. Pro všechny, kteří se 
chtějí zdravě stravovat, popř. zhubnout či 
ztloustnout. 

Dita Sodomková 
Vídeňská “Změň 
svůj styl”

2. patro, místnost č. 203

Pondělí 12. 11. 2012 Úterý 13. 11. 2012

Středa 14. 11. 2012

Úterý 13. 11. 2012



NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJPŘÍLOHA

www.kontobariery.cz

POMÁHEJ 
(S) HUMOREM

Prodejní místa: 
hypermarkety Albert, čerpací stanice Benzina, knihkupectví Neoluxor, Česká pošta, Mall.cz, Costa Coffee 

Pomáhat potřebným lze i bez slz a smutku. Vždyť sami lidé 
s handicapem často čelí svému osudu (s) humorem, tak je 
v tom podpořme.

Stačí koupit nadační špendlík 
či svíčku nebo poslat 
DMS KONTOBARIERY na číslo 87777. 
Soucit nepomůže, úsměv ano, tak pomáhejte a smějte se!

 
STŘEDNÍ  ŠKOLA H OTELNI CTVÍ  A SPOLEČNÉH O 

STRAVOVÁNÍ , TEPLI CE NAD M ETUJÍ  

VÝUČNÍ  LI ST 
 ČÍŠNÍK, BARMAN; KUCHAŘ; KUCHAŘ, ČÍŠNÍK 
 
M ATURI TNÍ  ZKOUŠKA 
 HOTELNICTVÍ 
 GASTRONOMIE – nástavbové studium 

PŘIJĎTE NA NÁVŠTĚVU! DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  
 
 
 

V PRACOVNÍCH DNECH OD 8 DO 14 HODIN, PO DOHODĚ I MIMO TUTO DOBU 

 

GASTRODEN  23. 11. 2012 OD 8 DO 17 HODIN 

www.sshssteplicenm.cz 

Městys Velké Poříčí pořádá 

COUNTRY–FOLKOVÝ FESŤÁČEK 

POŘÍČSKÝ  PODZIM 
Kdy:    sobota 17. listopadu 2012 od 18.00 hodin 

Kde:    společenský sál Obecního domu na náměstí ve Velkém Poříčí 

Vystoupí kapely:  1. COUNTRY COLAPS Pardubice 

     2. KAMION Hronov 

     3. CHVÍLE Hronov 

     4. ELIXÍR Pardubice 

 

Vstupné: 70,- Kč.             Občerstvení zajištěno.                      Více na www.velkeporici.cz. 

Křesťanská společnost Nový Život
Vás zve na přednášku

Jan Milíč z Kroměříže
První velikán české reformace?

14. listopadu (středa) od 18 hodin
Přednášející – Mgr. Dan Török

Sborová budova NŽ, Raisova 253, Náchod
www.novyzivot.cz



listopad 2012 11ŠKOLY, DEN VETERÁNŮ

ZŠ TGM i letos připravila pro děti, kte-
ré nastoupí do školy v září 2013 projekt 
nazvaný „HRAJEME SI NA ŠKOLU“. Chce-
me předškoláčky pozvat k nám do školy. 
Sejdeme se spolu pětkrát na podzim a ná-
sledně pětkrát na jaře.

Cílem je usnadnit dětem přechod z ma-
teřské školy, příchod do nového prostředí 
a k novým lidem.

Děti se pod vedením svých budoucích 
učitelek seznámí s prostorami školy a tří-
dy, poznají nové kamarády. Vyzkouší si 
práci ve třídě, prověří své řečové doved-
nosti, jemnou motoriku, početní předsta-
vy, prostorovou orientaci a další schop-
nosti, které je připraví na vstup do první 
třídy. 

Vyučujícím tato setkání umožní pozná-
ní svých budoucích žáků a navázání kon-
taktů s rodiči, který je pro úspěšný start 
ve škole velice potřebný.

Podmínkou účasti není absolvování zá-
pisu na naší škole.

 8. 11. 2012 
BROUSEK PRO TVŮJ JAZÝČEK
Seznámení, logopedické říkanky, rozvoj 
řečových schopností, zpívání.

 15. 11. 2012
HRÁTKY S ČÍSLY
Počítání, hry s čísly, učení soustředit se.

 22. 11. 2012 
KAMARÁDÍM S POČÍTAČEM
Jednoduché hry a úkoly na počítači.

 29. 11. 2012
MALUJEME A VYRÁBÍME
Vyrobení jednoduchého výrobku, důraz 
na správné držení tužky a nůžek.

 6. 12. 2012
SPORTUJEME
Hry a cvičení v tělocvičně (přinést spor-
tovní oblečení a obuv).

Schůzky proběhnou od 15.15 hod-
do 16.00 hodin, s sebou přezůvky. 

Přijďte mezi nás!

Klub Předškoláček
Je to už více než 15 let, co vznikl na ZŠ 

T. G. Masaryka kroužek Správných děvčat. 
Zpočátku v něm pracovalo 11 dívek a po-
stupně, rok po roce, jejich počet stoupal 
až na 40 a dále na 48 děvčat. 

Vzhledem k tomu, že zájem o tuto vý-
tvarnou a především tvořivou práci měli 
i chlapci, přidal se k původnímu pojme-
nování ještě název Dovedné ruce. V tu 
chvíli se pro chlapce otevřely pomyslné 
dveře do této zájmové činnosti, na kte-
rou se dříve ostýchali přihlásit, a tak cel-
kový počet dětí ještě vzrostl. V letošním 
školním roce již tento smíšený kroužek 
navštěvuje úctyhodných 59 členů (45 dí-
vek a 14 chlapců) a to ve věku od 8 do 13 
let. Při takto vysokém počtu jsou děti roz-
děleny do 4 skupin a schází se od pondě-
lí do čtvrtka vždy od 15. hodin ve školní 
družině na ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě.

Paní vychovatelka Šimonová, která ten-
to kroužek po celé ty roky vede, se zamě-
řuje na netradiční výrobky a techniky. 
Např. broušení skleniček, výrobu koupe-
lových solí pro maminky k jejich svátku, 
pletení košíků z papíru, výrobu betlémů, 

Správná děvčata a dovedné ruce
keramiku (k čemuž družina disponuje též 
vlastní vypalovací pecí), apod. Zkrátka 
v rodinách, jejichž děti do kroužku cho-
dí, se neustále těší ze spousty různých 
dárečků a dekorací. Podzimní zahájení 
a letní ukončení činnosti kroužku však 
každoročně patří diskotéce, na kterou si 
děti samy vyrobí jednohubky a obložené 
mísy. No a nesmí, samozřejmě, chybět ani 
dětské „šampáňo“. Tak ať jim jde i v tomto 
školním roce jejich práce od ruky!

 Simona Gajdošová DiS.

„Už je to tady, náš vytoužený, cyklis-
tický výcvik – to si asi pomyslel každý 
z nás, když jsme 23. 9. 2012 vyjeli smě-
rem Ostrovy – Peklo a dále do Dlouhých 
Rzů pod vedením skvělých učitelů naší 
školy – Mgr. M. Klemmové, S. Išnerové 
DiS a Mgr.T. Fiedlera. První den jsme mu-
seli zdolat trasu dlouhou 22 km, což pro 
spoustu z nás nebylo právě snadné. Na-
štěstí nás čekala teplá večeře a poté zá-
bavný program.

Ke spánku jsme ulehli s bolavýma no-
hama, otlačeným zadkem, ale s dobrým 
pocitem.

Ráno se nám nikomu nechtělo vstávat 
a budíček v 8.00 hod byl sborově odmít-
nut výkřikem: „Ještě néééééééé!“ Všich-
ni pořádně posnídali, protože nás čekal 

Cyklistický kurz ZŠ TGM Náchod
den plný sportu. Malinko s obavou jsme 
přijali zprávu, že budeme muset opět na-
skočit na naše „oře“. Ale nakonec to do-
padlo vše na výbornou. Nejvtipnější bylo 
sledovat naštvané obličeje řidičů, kteří se 
museli vyhýbat 40členné skupině cyklis-
tů. Po náročné trase si učitelé mysleli, že 
bude klidná noc – ale spletli se. Nejnároč-
nější byla asi úterní trasa přes Olešnici, 
Čihalku, Sedloňov, Špičák, Kounov, Roko-
li a zpět na Rzy. Za celý výcvik jsme naje-
li dohromady 130 km, přesto nikdo z nás 
nelitoval! Užili jsme si to jak my, tak naši 
učitelé.

Tímto bychom rádi poděkovali těm, 
kteří ho pro nás připravili, a doufáme, že 
to nebylo naposledy.

Šárka Zilvarová, Ivana Vojtěchová 8. B

Mgr. Milan Andres
předseda OV ČSBS Náchod         

 Jan Birke
starosta města 

Náchoda

POZVÁNKA
9. 11. 2012

Den válečných veteránů
Znovu se připojujeme k demokraciím,  

které uctívají padlé všech válek. V Náchodě 
proběhne Den válečných veteránů.

v  pátek 9. listopadu 2012 v 11.00 hodin
u památníku na Dobrošově

za účasti Města Náchoda, zástupců ČSBS 
a dalších organizací

Odjezd autobusu na Dobrošov: 
• Nové Město nad Metují (před budovou 

hasičské zbrojnice) v 9.45 hodin

• Náchod (od Hotelu U Beránka, 
Masarykovo nám.) v 10.20 hodin

Předpokládaný návrat mezi 12.30–13.00 hodin.
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SVĚTOVÁ OPERA I BALET, DIVADLO 
ZE SVĚTA I DOMÁCÍ, ZÁZNAMY KONCERTŮ…

Vážení přátelé, spoléháme na Vaši přízeň a dlouholetou tradi-
ci abonentních cyklů vážné hudby v našem městě a dovolujeme 
si Vám nabídnout koncerty 87. sezóny komorní hudby Náchod. 
Již řadu let jsou základem našeho abonentního cyklu koncerty 
Filharmonie Hradec Králové a ne jinak tomu bude i v letošním 
cyklu 2012–2013. 

Prvním koncertem Filharmonie Hradec Králové bude 28. listo-
padu Gioacchino Rossini: Lazebník sevillský, předehra; Edward 
Elgar: Violoncellový koncert e moll op. 85 a Johannes Brahms: 
Symfonie č. 4 e moll op. 98 v podání Mikaela Ericssona na vio-
loncello a Ondřeje Kukala jako dirigenta. 

Skladatel, dirigent a houslista Ondřej Kukal je považován 
za jednu z nejvýraznějších uměleckých osobností na české umě-
lecké scéně a v letech 2002 – 2012 byl šéfdirigentem Filharmonie 
Hradec Králové. Švédsko-český violoncellista Mikael Ericsson pů-
sobí v Českém komorním orchestru jako kmenový hráč i jako só-
lista. Je členem Vlachova kvarteta Praha. 

Filharmonie Hradec Králové byla založena v roce 1978 pod 
názvem Operní orchestr města Hradec Králové, o rok později 
bylo těleso přejmenováno na Symfonický orchestr Hradec Krá-
lové, v roce 1987 na Státní symfonický orchestr Hradec Králové. 
Od vzniku České republiky nese orchestr název Filharmonie Hra-
dec Králové a vystupovala na pódiích významných koncertních 
síní Evropy, účinkovala v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Nizo-
zemí, Polsku, Rakousku, Španělsku a Švýcarsku.

Abonentní cyklus  
vážné hudby v Náchodě

 Čtvrtek 1. listopadu 2012 v 19.45 hodin
Přímý satelitní přenos divadelního představení z Národního 
divadla v Londýně
TIMON ATHÉNSKÝ
Simon Russell Beale v hlavní roli prapodivné Shakespearovské 
bajky o využívání, dluzích a zkáze… Timon Athénský – zámož-
ný přítel bohatých a mocných, patron umění, okázalý hostitel  
– je obklopen příživníky a patolízaly. Dalekosáhle překračuje své 
finanční možnosti, a když nachází své truhlice, dříve plné pe-
něz, dočista prázdné, ujišťuje svého věrného správce, že všech-
no bude v pořádku. Když ale zavolá svým společníkům, namís-
to pomoci se dočká jen výsměchu. Po poslední honosné hostině 
se Timon stáhne do citové pouště, živí se kořínky a plive kletby 
na morálně zkrachovalé Athény.
Uváděno v anglickém originále s anglickými a českými titulky. Vstup-
né 250 Kč. Délka představení cca 3 hodiny včetně jedné 20minutové 
přestávky

 Sobota 10. listopadu v 18.45 hodin
Přímý satelitní přenos z Metropolitní opery v New Yorku
BOUŘE
Hudba: Thomas Adès 
Libreto: Meredith Oakese, podle romance Williama Shakespeara
Účinkují: Audrey Luna, Isabel Leonard, Iestyn Davies, Alek Shra-
der, Alan Oke, William Burden, Toby Spence, Simon Keenlyside
Hudební skladatel Thomas Adès bude v Metropolitní opeře ří-
dit orchestr v premiérové inscenaci svého vlastního díla s ba-
ritonistou Simonem Keenlysidem v hlavní roli Prospera. Důmy-
slná režie Roberta Lepage přenese diváky do milánské La Scaly  
18. století. Bouře je nejznámější divadelní romance proslulého 
anglického básníka a dramatika Williama Shakespeara, která in-
spirovala mnohé autory. V roce 2004 ji zpracoval Thomas Adés 
jako operu, která zde bude mít newyorskou premiéru.
Nastudováno v anglickém originále a uváděno s anglickými a čes-
kými titulky.
Úterý 13. listopadu 2012 v 19.30 hodin
Digitální záznam rockového koncertu

 THE DOORS – LIVE AT THE BOWL‚ 68
Koncert The Doors z roku 1968 je často považován za nejlepší 
koncert, jaký kdy byl filmově zachycen. Nyní mají fanoušci po-
prvé šanci zhlédnout kompletní verzi a to v digitálním remaste-
rovaném provedení s prostorovým zvukem Dolby Digital 5.1. Di-
váci nepřijdou o hity jako Hello I Love You, Texas Radio and the 
Big Beat and Spanish Caravan. Samotnému koncertu předchází 
série autentických rozhovorů se členy kapely o tom, co pro ně 
tehdy znamenalo vystupovat právě ve slavné Hollywood Bowl.

 Čtvrtek 15. listopadu 2012 v 19.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Haagu – z holandského Nederlands 
Dans Theater
VEČER S KYLIÁNEM, INGEREM A WALERSKIM 
To nejlepší ze současného tance. Sladké sny a Sarabanda 
– vizuálně podmanivá Kyliánova mistrovská díla.
Ve složeném večeru uvidíme choreografie „žáků“ Jiřího Kyliána 
– Švéda Johana Ingera, který se v současnosti vypracoval na po-
zici šéfa slavného švédského Cullberg Ballet a Francouze Med-
hi Walerského, který se k choreografii dostal jako vynikající ta-
nečník NDT a jehož taneční slovník je na rozdíl od Kyliánova 
jemně symbolického typický syrovou smyslností. O silný záži-
tek v druhé části večera se postarají dvě Kyliánovy choreografie 
z jeho nejslavnějšího tzv. černo-bílého období (1986–1991) Slad-
ké sny/Sweet Dreams a Sarabande (1990). 
Nederlands Dans Theater – dnes jeden z nejúspěšnějších souborů sou-
časného tance na světě. Délka přenosu cca 145 minut.

 Neděle 25. listopadu 2012 v 15.45 hodin
Satelitní přímý přenos baletního představení 
z Moskvy z Bolšoj teatru
FARAÓNOVA DCERA
Balet o třech jednáních.
Hudba: Cesare Pugni
Libreto: Jean-Henry Saint-Georges a Maurice Petipa, podle romá-
nu „Le Roman de la momie“ Theophile Gautiera
Sólisté a sbor Baletu Velkého divadla v Moskvě/Bolšoj těatru
Výpravný balet nás zavede do starověkého Egypta, na jehož po-
čátku mladý anglický lord cestuje po Egyptě a díky nepřízni po-
časí najde útočiště v pyramidě, kde se mu zjevují fantastické sny 
z minulosti... Bolšoj balet v roce 2000 požádal slavného fran-
couzského choreografa Pierra Lacotta, aby pro Bolšoj exkluzivně 
zrekonstruoval již zapomenutý Petipův balet Faraónova dcera.
Délka přenosu cca 3 hodiny (včetně tří dějství baletu + dvou 
přestávek).
Připravujeme:

 Sobota 1. prosince v 18.45 hodin. Přímý satelitní přenos 
z Metropolitní opery v New Yorku
TITUS
Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart
Libreto: Caterino Mazzola
Účinkují: Lucy Crowe, Barbara Frittoli, Elīna Garanča, Kate Lind-
sey, Giuseppe Filianoti.
Děj Mozartovy opery nás zavede do Říma v r. 79 n. l., který je 
plný politických a mezilidských intrik kolem římského císaře 
Tita… Pěvecká hvězda Elīna Garanča ztvární Sexta, Giuseppe 
Filianoti vystoupí v roli šlechetného Tita a Barbara Frittoli zpí-
vá Vitellii – v této obnovené inscenaci Mozartova pozdního mi-
strovského dramatického díla. Orchestr řídí Harry Bicket. Mo-
zart složil operu Titus ke korunovaci Leopolda II. českým králem 
a poprvé byla uvedena v Praze ve Stavovském divadle 6. 9. 1791.
Nastudováno v italském originále a uváděno s anglickými a čes-
kými titulky.
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Po roce se do Náchoda vrací, už jako domů, Poezie. Náchod se 
na celý listopad přidal k téměř šedesátce měst, v nichž se ode-
hrávají Dny poezie. A dlužno říci, že v jízdním řádu celorepubli-
kového festivalu není Náchod odstaven na žádnou druhou kolej. 
Sloupec akcí, jimiž se Město Náchod připojilo ke 14. ročníku to-
hoto festivalu poezie, je delší jen v hlavním městě Praze. 

Letošním tématem Dnů poezie je PŘE-STUP odkudkoli kam-
koli, z čehokoli na cokoli. Proto se i letos nesou Náchodské Dny 
poezie ve znamení pestrosti. Ve stanicích, kde v Náchodě Poezie 
zastaví, nás čekají autorská i jiná čtení (Martin Stöhr, Petr Hruš-
ka, Daniela Fischerová, Plav – měsíčník pro světovou literaturu), 
zhudebněná poezie a chanson teoreticky i prakticky (Miloň Če-
pelka, Jiří Schmitzer, Jiří Černý, 6 NaChodníku), divadlo poezie 
(Evžen Oněgin Divadla Anfas, Geisslers Hofcomoedianten) i již 
tradiční fyzické básnictví (Petr Váša). Poezie se letos zastaví ne-
jen na zastávkách již tradičních: Jiráskovo gymnázium, Měst-
ská knihovna Náchod, čajovna Poklop nebo ZUŠ Náchod. Poezie 
se letos zajede i do Galerie výtvarného umění Náchod, na v po-
slední době velmi živou kulturní stanici Restaurace Slavie i vel-
mi honosné nástupiště náchodského Beránku. Pořadatelé s pod-
porou Města Náchoda a Královéhradeckého kraje Vás všechny 
zvou k poetické jízdě. Přestupte v listopadu na Poezii!

Program – Náchodské Dny poezie 2012
  6. 11. 2012 18.00 – Váša v galerii 

Fyzický básník Petr Váša mezi obrazy. Galerie výtvarného umě-
ní Náchod. Vstupné 60 Kč.

  8. 11. 2012 18.00 – Jiří Černý o poezii v hudbě a hudbě v poezii
Legenda hudební publicistiky, autor legendární „Houpačky“ 
a „Antidiskoték“, s Vámi poslouchá a pro Vás komentuje zhu-
debněnou poezii od Wiliama Shakespeara po Jana Skácela. Aula 
JG Náchod. Vstupné 50 Kč.

Náchodské Dny poezie 2012    
               Přestupte na linku Poezie!

  12. 11. 2012 19.00 – A. S. Puškin – Evžen Oněgin   
Inscenace velemladého Divadla Anfas podle slavného a věčně 
mladého romantického textu ruského klasika. Beránek Náchod.

  14. 11. 2012 19.00 – Šanson pod zámkem: Miloň Čepelka, 
Markéta Wankeová, Jaromír Klempíř a 6 NaChodníku 
Šanson pod zámkem: Písně, které mají co říct, právě proto, že 
neříkají všechno. Básník, textař, herec, cimrmanolog a roztomi-
lý člověk Miloň Čepelka v doprovodu nejen náchodských 6 Na-
Chodníku provede večerem šansonu, jak ho možná neznáte. Di-
vadlo Pod zámkem ZUŠ Náchod. Vstupné 60 Kč.

  20. 11. 2012 18.00 – Plavživel/Živel Plav 
Prezentace literárního časopisu Plav a čtení z Plavem připlavené 
živelné překladové poezie. Aula JG Náchod. Vstupné 30 Kč.

  22. 11. 2012 18.00 – Milión duhových jisker 
Daniely Fischerové
Autorské čtení spisovatelky, dramatičky, básnířky i jogínky Da-
niely Fischerové (Milión melounů, Duhová jiskra, Přísudek je 
v této větě podmět, Velká vteřina, …). Městská knihovna Ná-
chod. Vstupné 30 Kč.

  23. 11. 2012 19.00 – Přechodná darmata – Petr Hruška a Mar-
tin Stöhr v Poklopu – autorské čtení
Ověnčeni Drážďanskou cenou lyriky, Cenou Jana Skácela i ovace-
mi za sbírky Darmata (Petr Hruška) a Přechodná bydliště (Martin 
Stöhr) přijíždějí v tandemu dva z nejzajímavějších a nejpřekláda-
nějších českých básníků současnosti do podzámeckého Poklopu. 
Alternativní čajový klub Poklop. Vstupné 30 Kč.

  24. 11. 2012 20.00 – Jiří Schmitzer ve Slávii
Koncert jednoho z nejoriginálnějších českých písničkářů. Pořá-
dá Hotel MG Slavie. Restaurace Slavie.

  29. 11. 2012 19.00 – Geisslers Hofcomoedianten 
– Otakar Faifr a Gianbattista Marino: Polibky
Čerstvá premiéra nové inscenace kultovního kukského souboru 
razícího nový barokně-divadelní styl. Text náchodského Otakara 
Faifra v dialogu s barokně stylotvornou poezií Gianbattisty Ma-
rina v režii Petra Haška. Aula JG Náchod. Vstupné 60 Kč. 

Galerie výtvarného umění v Náchodě 
vyhlásila již 7. ročník výtvarné soutěže 
„NAŠE Galerie“ pro občany Náchodska. 
Téma letošního ročníku zní „C‘est la vie 
– To je život“. Vyhlášené téma by mělo 
vést účastníky soutěže k myšlence, jaký je 
vlastně náš život. Nezapomenout na to, že 
život je hra, kterou hrajeme sami se se-
bou, úžasná, jedinečná, plná překvape-
ní, starostí i radostí, ale hlavně poznání. 
Celý život by měl být příběh o dospě-
lých dětech, které si nikdy nezapomněly 
hrát. Narodili jsme se, abychom se učili 
a poznávali, užívali si maličkostí a neza-
pomínali na krásy každého okamžiku. 
Pohrajte si na chvíli s myšlenkou, že le-
žíte v trávě, posloucháte bzukot hmyzu 
a zpěv ptáků a sledujte plující mraky, za-
pomeňte na starosti všedního dne. My-
slete jen na příjemné! Je tolik krás ko-
lem nás, které přehlížíme, protože na ně 
„prostě nemáme čas“, ale zároveň nám 
život protéká mezi prsty.

Soutěž bude již tradičně probíhat 
ve čtyřech věkových kategoriích – děti 
(do 6 let), děti (7–14 let), mládež (15–18 

let), dospělí. Vzhledem k nižší účasti mlá-
deže v kategorii 16–18 let jsme se rozhodli 
posunout tuto věkovou kategorii již od 15 
let. Svá díla mohou přihlásit jednotlivci, 
ne kolektivy. Vyhodnocení prací bude 
probíhat podle výtvarných oborů: kres-
ba, malba, grafika (klasická i počítačová), 
fotografie (klasická i digitální), plastika, 
objekt. Z každého oboru v každé věkové 
kategorii se bude porota snažit vybrat tři 
nejlepší práce.

Vzhledem k velké účasti soutěžících let 
minulých dochází v porovnání s loňským 
rokem k lehkému posunu termínů. Ode-
vzdání soutěžních prací proběhne od 3. 
12. do 16. 12. 2012. Uzávěrka soutěže je 
stanovena na 16. 12. 2012. Své práce mů-
žete osobně doručit na pokladnu náchod-
ské galerie osobně (denně mimo pondělí 
od 9 do 17 hodin) nebo je můžete zaslat 
na adresu galerie (Smiřických 272, 547 01 
Náchod). Podrobné podmínky soutěže na-
jdou zájemci na plakátech na výlepových 
plochách, na stránkách galerie (www.
gvun.cz), na stránkách města Náchoda 
(www.mestonachod.cz), v Cestovním a in-

formačním centru v Náchodě na Kameni-
ci nebo v Městské knihovně v Náchodě. 
Na stejných místech jsou dostupné i při-
hlášky, které musí soutěžící vyplnit a ode-
vzdat společně s dílem. 

Odborná porota zasedne dne 17. 12. 
2012 a pokusí se vybrat v každé věkové 
kategorii v soutěžním oboru tři nejlepší 
díla. Porota bude zejména přihlížet k do-
statečnému tématickému obsahu výtvar-
ných děl. Z nich pak bude vybrán jeden 
absolutní vítěz soutěže, kterému bude na-
bídnuta účast na 30. ročníku Náchodské-
ho výtvarného podzimu v roce 2013. 

Oficiální vyhlášení výsledků soutěže, 
včetně předání cen, proběhne v rámci ver-
nisáže výstavy vybraných soutěžních pra-
cí dne 25. ledna 2013 v 17 hodin. 

Ocenění obdrží zajímavé ceny (výtvar-
né potřeby, případně publikace o umění). 
K celému projektu bude vydána dopro-
vodná tiskovina s několika reprodukcemi 
oceněných soutěžních prací, seznamem 
zúčastněných autorů a krátkým dopro-
vodným textem. Přeji Vám hodně zdaři-
lých a nápaditých výtvarných prací.

                             Mgr. Mesnerová Veronika

7. ročník výtvarné soutěže 
 „NAŠE Galerie“ byl vyhlášen

*  *  * 
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Pod tímto názvem navázal pěvecký sbor Hron z Náchoda spo-
lupráci s pěveckým sborem Sta Allegro z Kudowy Zdróje. Náplň 
připravovaných společných akcí v tomto roce zaujala i správce 
europských dotací, kteří pod číslem CZ.3.22/3.3.02/12.03041 pod-
pořili připravované aktivity a sepsaný projekt je spolufinanco-
ván z prostředků ERDF prostřednictvím euroregionu Glacensis.

Cílem projektu je zprostředkovat částečné seznámení s kul-
turou a sousedním regionem s důrazem na hudbu, zahájit užší 

Se zpěvem za poznáním spolupráci mezi pěveckými sbory Hron a Sta Allegro a recipro-
cí obohatit jejich repertoáry o nové polské či české skladby. Sou-
časně chceme docílit spolupráce s tímto Náchodu asi geogra-
ficky nejbližším sborem alespoň na takovou úroveň, jako má 
Hron se stovky vzdáleným sborem z německého Hessenska. Přes- 
hraniční dopad souvisí s výrokem „hudba nezná hranic“, pro-
tože ten na česko-polské hranici platí jen částečně. Obyvatelé 
na obou stranách státní hranice mají jen malé povědomí o kultu-
ře za hranicí svého státu a aktivity dobrovolných spolků jako je 
Hron postrádají za hranicí okruh příznivců obdobný tomu, jaký 
má v našich sousedních městech. Společné aktivity obou pěvec-
kých sborů mají tuto situaci změnit. Nastartování spolupráce vý-
znamně napomůže introdukci české hudby v Polsku a naopak. 
Významnou skutečností je fakt, že členové sborů zpravidla zdar-
ma účinkují a rozvoj spolupráce jsou ochotni financovat i z vlast-
ních prostředků. Pozitivní je také to, že s tímto altruistickým 
vkladem je udržitelnost navázané spolupráce téměř zaručena. 

Oběma pěveckým sborům se od dubna povedlo zorganizovat 
dvě společná dvoudenní soustředění jedno v Kudowě-Czermné 
a druhé v Náchodě, při kterých sbory doplnily zpěvem neděl-
ní mši v kostele. Dále zorganizovaly jedno prázdninové setká-
ní v Malé Čermné a čtyři koncerty, a to v divadle v Kudowě, 
ve skanzenu v Stroužném, v Náchodě na zámku a dva na ZŠ TGM, 
které měly rozdílnou variantu pro děti prvního stupně a jinou 
pro druhý stupeň. Závěrečným počinem bude opět dvoudenní 
akce, která se bude věnovat zejména kurzům zaměřeným na 
správné používání hlasu, přednáškám o české a polské hudbě 
a závěrečnému zhodnocení celého programu se společenským 
večerem. Jsem rád, že máme přislíbeno v příštím roce proplace-
ní části nákladů uskutečněných akcí, které členové Hronu platí 
ze svých členských příspěvků i z mimořádných vkladů, protože 
bez tohoto příslibu bychom rozhodně nemohli spolupráci sborů 
rozvinout v takto velkém rozsahu. 

Jiří Dusbaba, předseda pěveckého sboru Hron

Projekt „Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických 
pracovníků námi zřizovaných MŠ“ financovaný z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se přehoupl 
do své druhé poloviny. 

Pro podzimní měsíce jsou plánovány především vzdělávací 
semináře pro učitelky mateřských škol – Etická výchova, Prv-
ní krůčky s angličtinou, ICT a prezentační dovednosti učitele 
MŠ. Výstupem z jednotlivých seminářů budou přípravy na pří-
mou pedagogickou činnost, do nichž účastnice semináře zahr-
nou nové poznatky získané ze semináře. Několik učitelek MŠ si 
již v době letních prázdnin prakticky vyzkoušelo aktivitu Sha-
dowing (Stínování) založenou na výměně zkušeností prostřed-
nictvím vzájemných návštěv mezi učitelkami z jednotlivých 
MŠ. Vzdělávání učitelek MŠ bude završeno účastí na Modero-
vaném workshopu pod vedením odborného garanta projek-
tu, kde bude konzultován přínos vzdělávacích aktivit a nově 
vzniklých materiálů. Přípravy na přímou pedagogickou čin-
nost budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých 
mateřských škol.

Vedoucí pracovníci mateřských škol budou prostřednictvím 
semináře Nové trendy ve vedení lidí prakticky navazovat na vý-
stupy ze semináře Efektivní komunikace – základ úspěšné a kon-
kurenceschopné školy. V závěru projektu bude pro vedoucí pra-
covníky uspořádána moderovaná diskuse, jejímž obsahem bude 
sdílení zkušeností jednotlivých vedoucích pracovníků s novými 
metodami ve vedení lidí a prezentace výstupů ze vzdělávacích 

Druhá fáze projektu 
„Cítíme zodpovědnost za vzdělávání 
pedagogických pracovníků námi 
zřizovaných MŠ“

seminářů (Plán autoevaluačních činností v MŠ, profesní portfo-
lio učitele MŠ).

Obsah a průběh projektu „Cítíme zodpovědnost za vzdělávání 
pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ“ byl manaže-
rem projektu a odborným garantem projektu prezentován na ce-
lostátním setkání pedagogických pracovníků MŠ s tématem Revi-
ze Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 
na MŠMT dne 12. 9. 2012. Projekt byl představen na základě po-
zvání Oddělení předškolního, základního a základního umělecké-
ho vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako 
příklad dobré praxe z hlediska zájmu zřizovatele o vzdělávání pe-
dagogických pracovníků příspěvkových organizací. 

O své zkušenosti s realizací projektu jako účastnice vzdělá-
vacích aktivit se podělila ředitelka MŠ Havlíčkova 1848, Náchod 
Michaela Trejtnarová.

„Každý vedoucí pracovník ve školství se musí zabývat ne-
jenom otázkou dalšího vzdělávání svých pedagogů, ale i sebe 
samého. Další vzdělávání je součástí naší práce, ale je natolik 
finančně náročné, že hledáme jiné alternativy a možnosti profes-
ního rozvoje. Proto nám je velkým přínosem vzdělávací projekt 
pro pedagogické pracovníky mateřských škol v Náchodě, který 
pro nás město Náchod realizuje. Časově i organizačně je to pro-
jekt náročný, ale domnívám se, že na posledním setkání, které 
se uskuteční v prosinci, oceníme společnou práci a nové poznat-
ky i zkušenosti ze vzdělávacích aktivit.“

Mgr. Jana Schierlová, manažerka projektu
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Obsahem publi-
kace Tethys – cesty 
za kouzlem vody jsou 
především reportážní 
črty a témata z Chor-
vatska, Francie, Tu-
niska, Řecka, Izraele, 
Kypru, Monaka, Mal-
ty, Ukrajiny, Turecka 
a Bulharska – zemí 
na pobřeží Středozem-
ního a Černého moře, 
regionu, jehož rozma-
nitost spojená vlnami 
moře je Mirkovi Brá-
tovi velkou inspira-
cí. V knize jsou pre-
zentována i témata 
z Polska, Belgie, Maďarska, Německa, Rakouska a Čes-
ka. A v českých kapitolách knížky Tethys nechybí ani 
náchodský okres (řeka Metuje) či širší region východ-
ních Čech (písníky u Hradce Králové). Knižní trilogie Mir-
ka Bráta si však především klade za cíl popis již zmiňo-
vaných lokalit v mediteránském geografickém prostoru 
a v okolních zemích Evropy, přičemž jednotícím úhlem 
pohledu je vodní prostředí v přirozených i umělých bio-
topech. Moře, řeky, písníky i akvária – všechny tyto bio-
topy jsou pro autora knihy prostředím pro rozvíjení té-

Nová knížka Mirka Bráta
Náchodský novinář Mirek Brát vydává v listopadu v pražském nakladatelství Naše vojsko publikaci Tethys – cesty za kouzlem vody. Jed-

ná se o závěr plánované knižní trilogie, jejíž první dva výstupy představovaly knížky Thalassa – Evropou v kapce vody (Naše vojsko 2007) 
a Mare Nostrum – za tajemstvím Středozemního moře (Naše vojsko 2011). 

Po loňském čestném uznání pro Kultur-
ní a vzdělávací centrum v Broumově, byla 
letos HLAVNÍ CENOU oceněna další stavba 
projektovaná náchodským atelierem INS 
spol. s r.o. Oceněnou stavbou se stala pří-
stavba domova důchodců v Albrechticích 
nad Orlicí.

Tradiční soutěž Stavba roku Králové-
hradeckého kraje byla i letos uspořádána 
Českým svazem stavebních inženýrů, Čes-
kým svazem podnikatelů ve stavebnictví 
a Českou komorou autorizovaných inže-
nýrů a techniků činných ve výstavbě.

Všem partnerům, subdodavatelům, 
kteří se na přípravě našich oceněných pro-
jektů podíleli, tímto děkujeme.

Za INS spol. s r.o. Petr Šulc

Titul Stavba roku 
Královéhradeckého kraje 
putuje do Náchoda

Stává se už tradicí, že se klienti stacio-
náře Cesta zúčastňují Krakonošova troj-
boje v Semilech. Toto sportovní klání 
pořádá Podkrkonošská společnost zdra-
votně postižených a probíhá v prosto-
rách základní praktické školy. Na slav-
nostním zahájení, kde byl přítomen 
i vládce hor Krakonoš, se sešlo více než 
150 závodníků. První disciplína byla 
hod papírovou krabicí, kde naše závod-
nice hodila rekord. Pak následoval skok 
z místa, pro vozíčkáře petang a nakonec 
běh na 50 metrů. Na regulérnost závodu 

opět dohlížel Krakonoš. Po náročných vý-
konech následoval výborný oběd a zhruba 
hodinka času do vyhlášení výsledků. Tu 
jsme využili k prohlídce města a návště-
vě cukrárny. A pak už honem na rozdává-
ní medailí. Naše čtyřčlenné družstvo zís-
kalo dvě medaile – zlatou v kategorii ženy 
a stříbrnou v kategorii dorost. Myslím, že 
v takové konkurenci to byl veliký úspěch 
a že jsme obstáli se ctí. Domů jsme dora-
zili trochu unaveni, ale obohaceni o skvě-
lé zážitky a s pěknými dárky od sponzorů.

 Iva Gábrtová, OS Cesta Náchod

mat vztahů člověka a vody. Publikace Tethys – cesty za kouzlem 
vody uzavírá dlouholeté aktivity projektu Mare Nostrum (www.
marenostrum.cz), jehož cílem bylo vydání zmíněné knižní tri-
logie Tato publikace i celá trilogie (Thalassa – Mare Nostrum – 
Tethys) jsou určeny všem, kteří rádi cestují, zajímají se o histo-
rii, přírodu, potápění, fotografování a svět pod vodní hladinou. 

Kniha obsahuje 40 samostat-
ných kapitol a více než tři sta 
barevných a černobílých fo-
tografií. 

A proč název Tethys? Tím-
to názvem se označoval dru-
hohorní a třetihorní oceán, 
který odděloval kontinen-
ty Gondwana a Laurasie. Te-
thys je také jméno mytolo-
gické mořské bohyně – dcery 
vzniklé ze svazku Eurynomé 
a hada Olfióna. Tethys je ov-
šem i název středního měsí-
ce planety Saturn. 

Tethys je pozvánkou do svě-
ta moře, lístkem na plavbu 
do historie i vzdáleným cí-
lem, o který můžeme usilovat. 
Některé z odstínů, vůní a vý-
znamů slova Tethys najdete 
i na stránkách této knihy…

Stacionář Cesta zabodoval v Semilech



16 Náchodský zpravodajSPORT

Volejbal
SK Rubena Náchod Na Hamrech 1.  kuželkářská liga mužů:

 10. 11. 2012     15.00 Primátor Náchod – Centropen Dačice
 24. 11. 2012  15.00 Primátor Náchod – Spartak Přerov

1. kuželkářská liga žen:
 10. 11. 2012 11.00 Primátor Náchod – Konstruktiva Praha
 24. 11. 2012 11.00 Primátor Náchod – Spartak Přerov

1. kuželkářská liga dorostu:
 4. 11. 2012 10.00 Primátor Náchod A – SKK Jičín
 11. 11. 2012 10.00 Primátor Náchod B – Primátor Náchod A
 2. 12. 2012 10.00 Primátor Náchod A – Lokomotiva Trutnov

3. kuželkářská liga mužů:
 3. 11. 2012 15.00 Primátor Náchod B – Start Rychnov n. Kn.
 17. 11. 2012 15.00 Primátor Náchod B – SK Kosmonosy
 1. 12. 2012 15.00 Primátor Náchod B – Plaston Šluknov

Východočeská divize:
 2. 11. 2012 17.00 Primátor Náchod C – TJ Červený Kostelec B
 16. 11. 2012 17.00 Primátor Náchod C – TJ Třebechovice p. O. A
 30. 11. 2012 17.00 Primátor Náchod C – Jiskra Přelouč A

Východočeská soutěž:
 2. 11. 2012 19.30 Primátor Náchod D – Jiskra Přelouč B
 16. 11. 2012 19.30 Primátor Náchod D – TJ Třebechovice p. O. B
 30. 11. 2012 19.30 Primátor Náchod D – Sokol Solnice

40. ročník Turnaje neregistrovaných:
– od 7. 11. 2012 se hraje každou středu, čtvrtek, pátek (vždy 16–22 hod.) 
a v neděli (13–18 hodin) – více informací na www.kuzelky.nachod.net 

Házená
 So  3. 11.       8.30 hodin

mistr. turnaj starších žáků
OP starší žáci

 So 10. 11.     15.00 hodin
Loko Č. Budějovice
II. liga st. dorostenci

 So 10. 11.     17.00 hodin
TJ Bystřice pod Host. 
I. liga muži

 So 24. 11.     15.00 hodin
TJ Sparta Kutná Hora
II. liga st. dorostenci

 So 24. 11.     17.00 hodin
HBC OKD Karviná „B“
I. liga muži

 v sobotu 3. listopadu 2012
II. liga ženy
SK Rubena Náchod – TJ BOHEMIANS Praha
od 9.00 a 13.00 hod.
liga juniorek
SK Rubena Náchod – TJ Sokol Třebechovi-
ce pod Orebem
od 11.00 a 15.00 hod.

 v neděli 4. listopadu 2012 
Krajský přebor mini žákyň – turnaj 
od 9.00 a 15.00 hod.

 v neděli 11. listopadu 2012 
Krajský přebor starších žákyň – turnaj 
od 9.00 a 15.00 hod.

 v sobotu 17. listopadu 2012
liga juniorek
SK Rubena Náchod – TJ SOKOL Pardubice 1
od 10.00 a 13.00 hod.

 v sobotu 24. listopadu 2012
II. liga ženy
SK Rubena Náchod – TJ SOKOL Pardubice 1
od 10.00 a 13.00 hod.

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – listopad 2012

Další vynikající úspěch si připsali 
na své konto náchodští kuželkáři. Po le-
tošním zisku „double“ mužů, kteří se stali 
Mistry ČR a zároveň vyhráli i pohár ČKA, 
si velký úspěch připsali i jednotlivci. Ane-
ta Cvejnová a Jaroslav Hažva byli nomi-
nováni na nejprestižnější akci, na kterou 
se může kuželkář dostat – na Mistrovství 
světa jednotlivců!!! To se uskuteční v pol-
ském Leszně ve dnech 21. – 27. října 2012. 
V kategorii mužů i žen bylo nominováno 

Kuželkáři SKK primátor Náchod 
na mistrovství světa

pouze po pěti hráčích a hráčkách. Oba 
mladí kuželkáři se probojovali do nomi-
nace i přesto, že hrají „pouze“ českou ligu 
a nikoliv některou zahraniční, jako větši-
na jejich kolegů z reprezentace. Budeme 
jim držet palce a věříme, že v příštím čís-
le Náchodského zpravodaje vám přinese-
me další příjemné zprávy o jejich vystou-
pení na největší světové kuželkářské akci.

V polovině října se sjeli do Náchoda 
skauti a skautky z celé republiky na ví-
kendovou akční hru Dobráč. Bojová hra, 
která se konala v Náchodě a blízkém oko-
lí, byla určena pro všechny odvážlivce 
ve věku 15 až 99 let. Letošní dvanáctý 
ročník byl tématicky zaměřen na osudy 
československých pilotů v bitvě o Britá-
nii za 2. světové války. 

Mnoho úkolů a etap prověřilo týmo-
vou spolupráci, odvahu, rychlé a logické 
uvažování ve vypjatých situacích a od-
hodlání jedinců překonat sami sebe. Ná-
chodský bazén velmi dobře posloužil jako 
Lamanchský průliv.          Ondřej Fáborský

Roverská hra Dobráč

Jubilejní pětapade-
sátý ročník silničního 
běhu Hronov-Náchod 

je již minulostí. Slunečné počasí přiláka-
lo v sobotu 20. října 2012 na start téměř 
pětset závodníků nejen z Náchodska, ale 
ze všech koutů České republiky i z Pol-
ska. V kategorii mužů vyhrál Lukáš Kou-
rek z TJ Nové Město na Moravě, mezi že-
nami zvítězila na trati o délce 8850 metrů 
Marta Fenclová z AC Pardubice.

55. ročník běhu Hronov-Náchod
Absolutní pořadí muži: 1. Lukáš Kou-

rek (TJ Nové Město na Moravě) 26:49;  
2. Petr Pechek (TJ Maratonstav Úpice) 
27:30; 3. Kamil Krunka (SK Nové Město 
nad Metují) 27:35.

Absolutní pořadí ženy: 1. Marta Fenc-
lová (AC Pardubice) 31:26; 2. Marta Szenk 
(Zawisza Bydgoscz) 31:38; 3. Táňa Metel-
ková (SK Týniště nad Orlicí) 31:58.

Podrobné výsledky najdete na http://
www.hronovnachod.cz/.
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v listopadu 2012 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

Státní zámek Náchod
v listopadu 2012
V listopadu je možnost za příznivého počasí navštívit o víken-
dech Malý okruh (věž, terasa a sklepení) od 10.00 do 16.00 hodin.
V ostatních dnech jsou prohlídky možné pouze po předchozím 
objednání pro skupiny deseti a více osob a to jen na I. okruh 
(Piccolominská expozice).
S příchodem Dušiček končí na zámku turistická sezóna. Na zá-
věr naší sezóny bychom Vás rádi pozvali na tyto kulturní akce. 
Plánované kulturní akce pro listopad:

  19. – 23. 11. ADVENT NA ZÁMKU – pouze pro základní a ma-
teřské školy a jiné předem objednané skupiny
Prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku 
– letos poprvé ve III. expozici – Na dvoře vévodském od 8.00 
do 14.00 hodin. Vstupné: 30 Kč/MŠ, 50 Kč/ZŠ a 100 Kč/dospělí.
Je nutné se na tyto prohlídky objednat předem na tel. čísle 
491 426 201 nebo e-mail: objednavky.nachod@josefov.npu.cz 

 24. – 25. 11. ADVENT NA ZÁMKU – pro veřejnost
Zveme malé i velké na prohlídky adventně a vánočně vyzdobe-
ných interiérů – letos poprvé ve III. expozici – Na dvoře vévod-
ském. Prohlídky budou probíhat od 10.00 do 16.00 hodin. Posled-
ní prohlídka je hodinu před zavírací dobou. Vstupné dle ceníku 
pro III. okruh (80 Kč/dospělí, 55 Kč/děti a senioři, 240 Kč/rodinné).

 30. 11. VÁNOČNÍ KONCERT 
  Zveme malé i velké na vánoční koncert v podání ZUŠ Police nad 
Metují, který se uskuteční ve Velkém sále na I. nádvoří (u věže) 
od 17.00 hodin. Vstupné jednotné: 50 Kč.
Rezervace prohlídek pro hromadné skupiny a podrobné informa-
ce o kulturních akcích na tel. čísle 491 426 201. E-mail: objednav-
ky.nachod@josefov.npu.cz, www.zamek-nachod.cz.

  Historické panenky  
 a kočárky sběratelky Aleny Benešové

Ve dnech 7. listopadu 2012 až 5. ledna 2013 mohou návštěvní-
ci ve výstavní síni Regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy 
ulice) v Náchodě zhlédnout výstavu historických panenek a ko-
čárků. Vernisáž proběhne v úterý 6. listopadu v 16 hodin. Ote-
vřeno bude denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v so-
botu 8–12 hod.

  Mirek Lazar
Od 7. do 25. litopadu 2012 mohou návštěvníci v budově stálé ex-
pozice na Masarykově nám., čp. 18 zhlédnout výstavu kreseb 
a olejů známého regionálního autora Mirka Lazara. Vernisáž se 
koná v úterý 6. listopadu v 16.30 hodin. Otevřeno bude denně 
mimo pondělí 9–12; 13–17 hod.

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

  Muzejní noc
Regionální muzeum v Náchodě uspořádá ve svých náchodských 
prostorách 6. listopadu muzejní noc. Návštěvníci budou moci 
zhlédnout expozici Dějiny Náchoda a Náchodska ve starobylém 
domě na Masarykově náměstí č. 18, výstavní síň naproti lékárně 
v Tyršově ulici a sídlo muzea ve staré radnici. Obě posledně jme-
nované prostory prošly v letech 2011 a 2012 významnými sta-

vebními úpravami. Výstavní síň byla adaptována jako součást 
překrásné novorenesanční budovy ze začátku dvacátého století, 
kde teď sídlí základní umělecká škola. Její reprezentativní vzhled 
umocňuje nové výstavní zařízení. Ve staré radnici bylo zhoto-
veno nové schodiště a přednáškový sál, který se v uvedeném 
termínu veřejnosti představí vůbec poprvé. Právě zde proběh-
ne slavnostní křest knihy Náchod za Protektorátu autorů Václa-
va Sádla a Aleny Čtvrtečkové. Vzhledem k omezeným prostorám 
bude pouze tato část muzejní noci pro zvané, kteří se na tomto 
náročném projektu podíleli. Od 18,30 hodin bude možno publi-
kaci zakoupit ve všech třech uvedených prostorách a též v měst-
ském divadle před koncertem skupiny Taxmeni (vojenský folk), 
který začíná v 19 hodin. Oba autoři zde budou přítomni. 
Po skončení koncertu se s nimi lze setkat až do konce muzejní 
noci do 22.00 ve zmiňovaném přednáškovém sále. Zde bude zá-
roveň připravena výstavka vzácných exponátů, které jsou pre-
zentovány pouze při slavnostních příležitostech. Po šesti letech 
znovu vystavíme mimo jiné Zemské zřízení z roku 1564 s pří-
pisky Václava Budovce z Budova (jeden ze 27 českých pánů po-
pravených v roce 1621) a jeho blízkých, jak si představovali ústa-
vu českého státu, která by vstoupila v platnost, kdyby nedošlo 
k bitvě na Bílé hoře. Atrakcí pro návštěvníky se zde stane i Tra-
janská kronika z let 1457–1487 s ohořelými listy během požáru 
města 1663. Součástí výstavky budou též některé významné ar-
cheologické nálezy, které rozšířily muzejní sbírky po roce 1980. 
Mezi ně patří i poklad tolarových ražeb původně ukrytý na za-
čátku třicetileté války u Horního Adršpachu nebo zlatý snubní 
prsten nalezený v hrobě vojáků války 1866 během archeologic-
kého dohledu při obchvatu budovaném v České Skalici. Posled-
ní objev představuje srp z doby bronzové nalezený v tomto roce 
u studánky v Maternici u Hronova.
Již v 16 hodin bude v uvedené výstavní síni slavnostně zaháje-
na výstava historických panenek a o půl hodiny později proběh-
ne vernisáž obrazů Mirka Lazara ve zmiňovaném domě s mu-
zejní expozicí na Masarykově náměstí. Vedle těchto prostor si 
návštěvník bude moci prohlédnout i to, co běžně přístupno není, 
jako je obrazárna s výsuvnými rošty nebo konzervátorské a ar-
cheologické dílny s praktickými ukázkami. Účast přislíbil i vý-
znamný účastník druhého odboje Lubor Šušlík, jehož unikátní 
sbírka miniatur znázorňující naši armádu doby první republiky 
je již řadu let prezentována ve výstavní síni Pevnosti Dobrošov. 
Návštěvníky staré radnice seznámí, jak tyto exponáty vytvá-
ří. Zmiňovanými prostorami budou provádět v některých pří-
padech pracovníci muzea nebo jeho příznivci v dobových oble-
cích. Během muzejní noci se nebude platit vstupné.              (vs)

  Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935-1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Návště-
vu lze objednat na tel. 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: 
Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř.   
muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.
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Stomatologická pohotovost 

LISTOPAD
PROGRAM

www.decko-nachod.cz

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

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufl and 
denně 8–20 hodin

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

 3. 11.  a 4. 11. MUDr. Jana Malíková Denisovo nábřeží 665,         
   Náchod tel.: 491 428 885
 10. 11.  a 11. 11. MUDr. Hana Matoušová Komenského 134
   Nové Město nad Metují tel.: 491 470 566
 17. 11.  a 18. 11.  MUDr. Svatava Olšarová Komenského 48
   Nové Město nad Metují tel.: 491 472 946
 24. 11.  a 25. 11. MUDr. Eliška Pištorová Komenského 48
   Nové Město nad Metují tel.: 491 472 923

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 2. listopadu – BĚH DO ZÁMEC-

KÝCH SCHODŮ. O putovní pohár starosty 
města Náchoda, krásná trasa v okolí zám-
ku s výběhem 305 schodů, více informací: 
Bc. Gerd Weinlich.

 víkend 2.– 4. listopadu – TANEČNÍ POD-
ZIM V DÉČKU. Taneční víkend s profesio-
nálními lektory, 7 lekci za 800 Kč v ceně 
je ubytování a plná penze, bližší informa-
ce podá Jaroslav Karásek (tel. 775 223 919)

 sobota 3. listopadu 
Minikurz „PATCHWORK“. Vhodný pro 
zájemce od 12 let, s sebou: šicí potřeby, 
zbytky vzorovaných látek (pokud máte), 
tříhodinový workshop od 14.00 (do cca 
17 h), navazovat bude celý kurz, lektor-
ka: Anna Nosková, cena: 200 Kč/ pro členy 
Kreativního klubu 150 Kč/kroužku Patch-
work ZDARMA, info a přihlášky (do 8. 11.). 
Tel. 774 223 296 – Bc. Tereza Išová. 
  neděle 4. listopadu – BABYLON A AQUA-
PARK. Oblíbený výlet do jednoho z největ-
ších zábavných areálů v ČR, více informa-
cí: Bc. Gerd Weinlich.

 sobota 10. listopadu od 9.00 do 15.00 
hodin – SOBOTA S EVŽENEM. Den s ang-
ličtinou pro děti ve věku od 6 do 10 let, 
hrátky a soutěže, výuka angličtiny, sva-
činka, oběd, pitný režim, s sebou přezův-
ky a penál, cena 100 Kč, bližší informace 
podá PhDr. J. Nývltová (tel.: 775 223 291).

 sobota 10. listopadu – Minikurz „FIMO 
ŠPERK“. Celodenní minikurz tradiční prá-
ce a tvorby šperků z polymerové hmoty 
FIMO, vhodné pro zájemce od 12 let, po-
můcky a materiál poskytneme, s sebou si 
přineste šperkařské kleště (pokud máte), 
osmihodinový kurz od 9.00 (do cca 18 h), 
lektorka: Helena Slováková, cena: 450 Kč/
pro členy Kreativního klubu 350 Kč, info 
a přihlášky (do 8. 11.). 
Tel. 774 223 296 – Bc. Tereza Išová.

 neděle 11. listopadu od 8. 00 do 18. 
00 hodin – MARTINSKÉ TRHY. Tradič-
ní trhy na Masarykově náměstí, kultur-
ní program s lampiónovým průvodem 
v čele s Martinem na bílém koni v 17 ho-
din od Itálie, více informací na plaká-
tech a u Ing. Ludmily Pohankové (tel.: 
608 812 232).

 víkend 16.–18. listopadu – ZIMNÍ VÍ-
KEND (ŠKOLA) HER. Víkend her určený pro 
mládež i dospělé, a všechny instruktory, 
vedoucí a pedagogy, co pracují s dětmi. Ví-
kend proběhne na horské chalupě v Krko-
noších. Více informací: Bc. Gerd Weinlich. 

 sobota 17. listopadu od 17.00 hodin 
– DD DISKOTÉKA PRO TEENAGERY. 
Vstup 30 Kč, bližší informace podá Jaroslav 
Karásek (tel.: 775 223 919).

 30. listopadu – 1. prosince – LEZENÍ 
NA HOROLOZECKÉ STĚNĚ.
Akce na umělou lezeckou stěnu, základy 
lezení, jištění, techniky lezení, dovednost-
ní programy na stěně, večerní míčové hry 
a aktivity v tělocvičně.
Více informací: Bc. Gerd Weinlich.

 Keramika na zkoušku – KERAMICKÉ 
PÁTKY. Pro zájemce z řad veřejnosti bude 
i letos každý první pátek v měsíci ote-
vřena od 15.00 do 18.00 keramická dílna 
(1. 11., 7. 12., 4. 1., 1. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6.), 
každý si může vyzkoušet práci s hlínou při 
tématickém tvoření nebo točení na hrn-
čířském kruhu, pro děti i dospělé, děti 
do 6 let v doprovodu rodičů, s sebou: pra-
covní oděv, přezůvky, jednorázové vstup-
né: 30 Kč. Info:  774 223 296 – Bc. T. Išová. 

AKCE MC MACÍČEK
 čtvrtek 8. listopadu od 15.30 hodin 

– NOŠENÍ DĚTÍ V ŠÁTKU. 
Naučíte se úvazy, které jsou vhodné ze-
jména pro první týdny a měsíce po naro-
zení. Na místě budou k zapůjčení před-
váděcí šátky. Přijďte na naši přednášku. 
Lektor Ivana Andršová, vstupné 50 Kč 

 pátek 9. listopadu od 10.30 hodin 
– MARTINSKÉ LAMPIONKY V MC MACÍČEK.
Společně si vyrobíme lampionky na Mar-
tinské slavnosti, které se budou konat 
v neděli 11. listopadu na náměstí v Nácho-
dě, s sebou: prázdnou krabici od mléka, ča-
jovou svíčku.

  středa 21. listopadu od 9. 30 hodin 
–  FOCENÍ S M. HURDÁLKEM. 
Nutné se předem zapisovat na nástěnku 
u MC Macíček, kde je tabulka s časy
– časy prosím dodržujte přesně, nezapo-
meňte připsat své tel. číslo pro případ 
změny.

 středa 28. listopadu od 17 hodin 
v klubu Hnízdo přednáška 
– JAK ZVLÁDAT EMOCE K DĚTEM.
Dozvíte se k čemu nám jsou emoce, dů-
sledky potlačování emocí v konkrétních 
psychosomatických projevech, proč nám 

nefunguje logické myšlení, když jsme 
ponořeni do emocí, jak zvládat své emo-
ce a jak zvládat emoce svých dětí, co je 
to emoční inteligence a jak ji rozvíjet 
u svých dětí. Přednáší: Ing. T. Blažková, 
www.dobrevztahy.cz. Více informací Mar-
tina Hladíková (tel.: 774 635 232).
 
OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO 
A ICM PRO MLÁDEŽ
(klub otevřený od 14.30 do 19.30, začá-
tek turnajů apod. vždy od 16 hodin)

 pondělí 5. listopadu – PŘEDNÁŠKA 
O NĚMECKU. Svoji rodnou zemi Vám při-
blíží dobrovolník Evropské dobrovolné 
služby Dennis Weizenecker

 úterý 6. listopadu – BUBENICKÁ DÍLNA.
Pro zájemce (nejen začátečníky) hra na af-
rické bubny, základy, technika a hraní.

 středa 7. listopadu 
– BOWLING TURNAJ NA X-BOXU. 

 pondělí 12. listopadu – TURNAJ 
VE STŘELBĚ NA LASEROVÉ STŘELNICI.
Turnaj ve střelbě na oblíbené laserové 
střelnici.

 pondělí 19. listopadu – PŘEDNÁŠKA 
O DÁNSKU. Svoji rodnou zemi Vám při-
blíží dobrovolník EDS Louise Christensen

 pátek 23. listopadu – TURNAJ VE HŘE 
BLOKUS. Turnaj v novější oblíbené stra-
tegické hře rozvíjející myšlení a taktiku, 
jejíž cílem je blokovat a položit všechny 
své dílky.

 čtvrtek 29. listopadu – HRA TWISTER.
Zábavná pohybová hra, která Vás sváže 
do netradičních uzlů.

www.detemproradost.com

v sobotu 3. a 10. listopadu 2012
pohádku 

a v sobotu 17. a 24. listopadu 2012

Představení začínají v 15 hodin. 
Srdečně zveme malé i velké diváky.

Chytrá princezna

Tři pohádky 
pro rošťáky

LS Dětem pro radost
v náchodské sokolovně uvádí

www.detemproradost.com
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Církve v Náchodě

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp-nachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, telefon 491 426 223, 
administrátor Mgr. Jiří Musil, mobil 606 658 686, e-mail: na-
chod@ccsh.cz, www: nachod.ccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 8.30. 
hod. Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je otevřeno 
denně od 9.00–17.00 hod. Upozornění! Sběr obnošeného šatstva 
v Husově sboru ukončen! Diakonie Broumov pro vás připravi-
la novou možnost sběru obnošeného šatstva – kontejner na par-
kovišti před jídelnou SPŠ stavební arch. Jana Letzela v Raisově 
ulici (24 hodin denně). Již nebudou pořádány sobotní sbírky šat-
stva, které probíhaly vždy v sobotu dopoledne ve sboru Církve 
československé husitské. Každoročně Vás touto dobou také zve-
me na Smuteční tryznu ke dni zesnulých, která se letos bude 
v Husově sboru konat v pátek dne 2. listopadu od 17.00 hod. Pro-
gram smuteční tryzny bude doplněn hudebním vystoupením. 
Vzpomínkový večer k 70. výročí deportace Židů z Náchodska, 
se uskuteční v pátek 9. listopadu od 18.00 hod v Husově sboru 
CČSH v Náchodě. V programu vystoupí vokální soubor NOACH 
z Ostravy s hebrejskými písněmi a dětský pěvecký sbor Studán-
ka ze ZUŠ Police nad Metují. Koncert je realizován pod patrona-
cí místostarostky Náchoda p. Drahomíry Benešové ve spoluprá-
ci se starosty Náchodských obcí.
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, www.nachod.farnost.
cz, email: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, stře-
da od 8.15 do 10.00 a od 16.45 do 17.30, pátek od 8.15 do 10.00, 
v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kos-
tele 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 mládež ne 10.15. 
Na Slavnost Všech svatých 1. 11. a na „Dušičky“ 2. 11. (vzpomín-
ka na všechny věrné zemřelé) mše sv. budou v 7.00 a v 18.00 
v kostele sv. Vavřince, v 16.00 v kostele sv. Jana Křtitele na hřbi-
tově, v 17.00 v kapli v České Čermné a v 18.00 v kostele ve Stud-
nici. Celodenní adorace Nejsvětější svátosti oltářní v kostele sv. 
Vavřince začne v neděli 4. 11. po mši sv. v 9.00 hod, zakončení 
krátkou adoraci v 15.00 hod. Zpívání a povídání o Bohu „Anděl-
ka“ pro předškoláky a menší školáky každý pátek od 17.00 hod 
na děkanství. Modlitební setkání „Večeřadlo“ každý pátek po ve-
černí mši sv. na děkanství. Společenství mladších manželů, se-
tkání nad Písmem s modlitbou se koná v neděli od 20.00. Modli-
tební setkání „Modlitby matek“ vždy 2. neděli v měsíci od 19.30. 
Příležitost ke svátostí smíření v kostele sv. Vavřince před ran-
ní a večerní mši sv.
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova ul. 535, tel. 491 426 712, bo ho služ by v neděli v 9.00 hod. 
a pravidelně v 16.30 v Evang. domově Betanie (Špre ňa ro va 1053). 
Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-so nov@evangnet.cz. Biblic-
ké hodiny se konají po domluvě a ohlašovány jsou v neděli při 
shromážděních. Fa rář M. Bárta. 
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Petr Adame, mo bil: 605 874 765, 
e-mail: petr.adame@volny.cz. Bohoslužby pravidelně každou so-
bo tu od 9.30 hodin.
Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax: 491 427 332; kazatel Ing. R. Sta něk, 
e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Ja vor nic-
ký, CSc.; stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bo ho služ by v neděli 
v 9.30 hod., studium Bible ve středu v 18.30 hod.
Křesťanská společnost Nový Život 
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384, 
http.//www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.

Blíží se dlouhé podzimní a zimní večery, při kterých se lidé za-
staví a do ruky častěji vezmou knížku, tužku či zapnou televizi. 
ICC Náchod si pro vás připravilo tipy právě pro tyto chvíle. Opět 
jsme se podíleli na tvorbě Zimních turistických novin Kladské-
ho pomezí, které u nás budou k dispozici cca od poloviny listopa-
du. Pro děti jsou připraveny Náchodské omalovánky, ke zhléd-
nutí je v prodeji za 45Kč DVD Kladského pomezí. Srdce každého 
Náchoďáka jistě potěší i kalendář Náchod 2013.
Výzva pro ubytovatele. Začínáme opět připravovat společný ma-
teriál propagující Náchod a ubytování v něm. Každoročně si jej 
od nás odnese kolem 2 500 turistů. Máte-li tedy zájem o tuto 
spolupráci, zastavte se u nás. Upozornění! Z důvodu reprezen-
tace města – zajištění stánku na konferenci „Kladského pomezí“, 
která se koná 8. 11. v Hronově, bude naše Informační centrum 
po celý tento den zavřeno.                                   Markéta Machová

ICC informuje

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
  Arnold Bartůněk – sochy a kresby 
– Retrospektivní výstava litomyšlského sochaře 
a restaurátora (přízemí jízdárny, do 11. 11.).

  Jiří Šindler – kaligrafi e – Kaligrafi cká tvorba 
významného umělce a výtvarného pedagoga 
u příležitosti jeho 90. narozenin (ochoz do 11. 11.).

  Petr Stibral – Sklad dřeva – Výstava z cyklu Umělci 
do 40 let (kabinet kresby, grafi ky a fotografi e, do 11. 11.).

  Náchodský výtvarný podzim – 29. přehlídka umění 
regionu – zahájení 23. 11. v 17 hodin (ve všech výstavních 
prostorách zámecké jízdárny, 23. 11. 2012 – 6. 1. 2013).

  Den poezie 2012 – Váša v galerii –  Fyzický básník 
Petr Váša mezi obrazy (6. 11. v 18 hod).

  čtvrtek 1. 11. od 14.00 hod navštívíme Libanon s Cestománií 
– promítne p. M. Hlaváč

  čtvrtek 8. 11. od 14.00 hod „Divoká kosmetika“ z Náchoda 
– výrobky předvede a pohovoří o bylinách p. O. Černý

  čtvrtek 15. 11. od 14.00 hod „Paříž – město lásky“, fi lm ze své 
cesty nám promítne a a doplní vyprávěním p. Z. Nývlt

  čtvrtek 22. 11. od 15.00 hod „CECILSKÁ ZÁBAVA“ v restauraci 
ODAS, přijďte se pobavit, zatančit i zazpívat za doprovodu hud-
by „FRČÍ“ p. F. Čížka. V programu bude i malé překvapení

  čtvrtek 29. 11. od 14.00 hod „Polská krev“ – pro příznivce leh-
ké operetky uvedeme nezapomenutelné melodie
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.                        

Adventní odpoledne – srdečně zveme své členy a přátele na nos-
talgické odpoledne s předvánoční vůní. Kde: Restaurace obchod-
ního domu Odas, Karlovo náměstí, Náchod. Kdy: 21. 11. 2012 ve 
14.00 hodin. Program: zimní poezie – děti z MŠ, „dárky z půdy“, 
společná večeře i huba zajištěna. Vybíráme 80 Kč (nutná rezerva-
ce) každou středu v naší klubovně od 13.00 do 15.00 hod. V tom-
to roce je to naše poslední setkání, těšíme se na Vás.

Za výbor O. Frühaufová, M. Čiháček

www.creopress.czFOTO  GRAFIKA  TISK
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 Tematické kufříky pro děti a rodiče
Dětské oddělení náchodské knihovny přichází s novinkou pro 
malé čtenáře a jejich rodiče nebo prarodiče. Chcete se svým dí-
tětem strávit čas nejen příjemně, ale i smysluplně? V tom přípa-
dě jsme právě pro Vás připravily nabídku tematických kufříků, 
jejichž obsah Vaše představy naplní. V kufřících najdete kromě 
knih i didaktické pomůcky, hry a hračky, díky kterým můžete 
svému dítěti hravou formou nenásilně rozšířit obzory. 

Díky sponzorům máme  
10 kufříků:
Dinosauři
Rytíři
Princezny
Zvířata
Lidské tělo
Prázdniny u moře
Detektivové
Vesmír
Logopedie
Zvířata

Městská knihovna Náchod informuje na listopad 2012

Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město 
Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 
547 61 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. 
Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia 
Baštecká, Ing. Eva Čejchanová, Hana Kopecká, 
Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, 
Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka. 
Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv. 
Titulní foto: Martin Hurdálek. Číslo 11/2012 vychází 
1. 11. 2012. Náklad 5200 ks. Distribuce zdarma. 
Registrace: MK ČR E 11975. Za změny v programech 
zodpovídají pořadatelé jednotlivých akcí a pořadů. 
Příspěvky jsou vítány, nevyžádané se nevracejí. 
Neoznačené a nepodepsané příspěvky pořídila 
redakce. Adresa časopisu: NZ, Městský úřad 
v Náchodě, Masarykovo náměstí 40, 547 61, 
tel./fax: 491 405 255, e-mail: zpravodaj@mestonachod.
cz. Uzávěrka tohoto čísla byla 18. 10. 2012. Uzávěrka 
prosincového čísla bude 16. 11. 2012.

 Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 6. 11. v dopo-
ledních hodinách.
Ve studovně náchodské knihovny (2. patro) si můžete pre-
zenčně i absenčně zapůjčit čtečku e-knih. Pravidla půjčování 
v knihovně nebo na www.mknachod.cz

 Náchodská univerzita volného času (NUVČ)
 5. 11. v 16 hodin další dílna pro velký holky – Šité korálky  
s oděvní výtvarnicí Zuzanou Štěpánkovou. Cena kurzu 180Kč 
zahrnuje i veškerý materiál a pomůcky. Počet účastníků ma-
ximálně 10, možné přihlásit se předem

 12. 11. Zuzana Ježková: Tibet
 26. 11. Jaroslava Janečková: Dějiny hudby – pokračování 

 Výstavy
Hala

 12.–17. 11. Výstava k 20. výročí vzniku Farní charity Náchod
 27.–29. 11. Výstava SŠ propagační tvorby 

 a polygrafie Velké Poříčí
Studovna

 Rok v krajině – výstava fotografií Jany Podvalské 
 5. 10. – 12. 11. 2012
Oddělení pro děti
Náchod v kresbách dětí 

 Projekt LiStOVáNí, v Náchodě
V pondělí 19. 11. vás zveme do knihovny – pojďte prožít knihu více 
smysly.

 11.00 Pachatelé dobrých skutků
 14.00 Straky v říši entropie 
 17.00 Mrtvý holky

 Vstupné 50 Kč

 22. 11. v 18 hodin vás zveme na autorské čtení se spisovatel-
kou a dramatičkou Danielou Fischerovou. Vstupné 30 Kč.

 Oddělení pro děti 
 Středa 14. 11. podzimní tvoření od 14 do 16 hodin
 LOVCI PEREL

Potopme se do hlubin příběhů ... C O  K N I H A,  T O  P E R L A
Navlečte co nejdelší šnůru perel! Milé holky a kluci,
milovníci knížek a příběhu! Nyní se můžete zapojit do celoroční 
hry, ve které se stanete skutečnými lovci perel. Od října 2012 do 
června 2013 máte šanci získávat za přečtené knihy perly.
Stačí, objevíte-li speciálně označené knihy, tzv. „perlorodky“, 
přečtete je a zodpovíte několik otázek. V každé „perlorodce“ je 
ukryta speciální karta.

 Namaluj svého oblíbeného hrdinu z knížky – Výzva pro 
všechny děti od jednoho do sta let: namaluj nebo vytvoř jakou-
koli výtvarnou technikou svého oblíbeného hrdinu z knížky  
a přines obrázek nebo figurku do 30. listopadu do knihovny. 

 Sobota 1. prosince – Den pro dětskou knihu
Čtení, deskové hry, dílna, prodej knih, zahájení výstavy „Můj li-
terární hrdina“

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

Mrtvý holky

Na 16. listopadu od 19.00 si pro Vás 
připravilo Občanské sdružení Dokořán 
ve svém Alternativním čajovém klubu 
Poklop zajímavý zážitek. Dorazte na Ces-
topisnou přednášku o Banátu s názvem 
„Krajané v cizím kraji“. V této oblasti žijí 
v izolaci Češi, kteří se zde usídlili před 200 
lety, díky umístění vesnic v horách se zde 
zachovaly české tradice a tradiční vesnic-
ký život okořeněný rumunskou kulturou. 
Informace a materiály sbírali reportéři té-
měř měsíc a půl přímo mezi místními lid-

listopad
v POKLOPU

mi. Díky tomu poznali nejen místní pří-
rodu, ale především kulturu a myšlení 
místních lidí. Přednáší bývalý studen Ji-
ráskova gymnázia Náchod a nynější stu-
den produkce na pražské DAMU, Martin 
Svoboda. Vstupné 50 Kč.

V rámci Dnů poezie můžete do Poklo-
pu zavítat na Autorské čtení s názvem 
Přechodná dramata, dvojice Petra Hruš-
ky a Martina Stöhra. Dva z nejzajímavěj-
ších a nejpřekládanějších básníků sou-
časnosti můžete slyšeti a viděti v pátek  
23. 11. od 19.00. Těšíme se na vaši návštěvu!

Aneta Žďárská, vedoucí Poklopu
www.dokoran.eu
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listopad
1. čtvrtek pouze v 16.45 hod.

1. čtvrtek v 19.45 hod.

1. čtvrtek pouze v 15.15 hod.
2. pátek pouze v 17 hod.
3. sobota 15 a 17 hod.
4. neděle pouze v 16 hod.

4. neděle pouze ve 14 hod.

2. pátek pouze v 19.30 hod.
3. sobota pouze v 19.30 hod.
4. neděle pouze v 18 hod.
5. pondělí pouze v 17 hod.

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

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

8. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
9. pátek pouze v 17 hod.
11. neděle pouze v 18.30 hod.

8. čtvrtek pouze v 17 hod.
9. pátek pouze v 19.30 hod.

10. sobota pouze ve 14.30 hod.

10. sobota pouze v 16.15 hod.
11. neděle pouze ve 14.30 hod.

10. sobota v 18.45 hod.

11. neděle pouze v 16.30 hod.
12. pondělí pouze v 17 hod.

12. pondělí pouze v 19.30 hod.

13. úterý pouze v 17 hod.

13. úterý pouze v 19.30 hod.

14. středa pouze v 19 hod.

14. středa pouze v 16.45 hod.

15. čtvrtek v 19.45 hod.

15. čtvrtek pouze v 17 hod.
16. pátek pouze v 19 hod.
17. so, 18. ne 17 a 19.30 hod.

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

23. pátek pouze v 19 hod.
24. sobota pouze v 19 hod.
25. neděle pouze v 19.15 hod.
26. pondělí pouze v 16.30 hod.

24. sobota pouze v 15 hod.

25. neděle pouze ve 14 hod.

25. neděle v 15.45 hod.

24. sobota pouze v 17 hod.
26. pondělí pouze v 19.30 hod.
27. úterý pouze v 17 hod.

27. úterý pouze v 19 hod.
28. středa pouze v 16.30 hod.

28. středa v 19 hod.

29. čtvrtek pouze v 19.30 hod.

29. čtvrtek pouze v 17 hod.
30. pátek pouze 16 hod.
PROSINEC 2012
1. so, 2. ne pouze v 16 hod.

30. pátek pouze ve 20 hod.
PROSINEC 2012
2. neděle pouze v 18 hod.

30. pátek pouze v 18 hod.
PROSINEC 2012
2. neděle pouze ve 14 hod.

SKYFALL (SKYFALL – Velká Británie/USA 2012 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Daniel Craig opět v roli Jamese Bonda, agenta 007. V nejnovějším příběhu projde těžkou zkouškou jeho loajalita vůči „M“, kterou dohání její vlastní minulost. České titulky. Vstupné 120 Kč. Do-
poručená přístupnost: od 12 let.

TIMON ATHÉNSKÝ (TIMON OF ATHENS) NT LIVE – SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ Z LONDÝNSKÉHO NÁRODNÍHO DIVADLA
Simon Russell Beale v hlavní roli prapodivné Shakespearovské bajky o využívání, dluzích a zkáze, v režii uměleckého šéfa NT Nicholase Hytnera. Uváděno v anglickém originále s anglickými a čes-
kými titulky v obraze. Vstupné 250 Kč.

ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL (SECRET OF THE WINGS – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR!
Tajemstvím to teprve začíná… Fantastické dobrodružství z tajemných Zimních lesů, které je pro jeden svět malé… Pohádka o velkém dobrodružství víly Zvonilky, která se s přáteli vydá do za-
kázaného světa, kde najde svoji sestru – stejně veselou a hravou vílu Modrovločku. Rodinný animovaný film ze studia Disney, uváděný v českém znění. Vstupné 175 Kč/děti do 15 let 145 Kč; v ne-
děli tzv. levný den – jednotné vstupné 150 Kč. Mládeži přístupný.

MADAGASKAR 3 (MADAGASCAR 3: EUROPE‘S MOST WANTED – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Vaši oblíbení trosečníci se vrací!!! Animovaná komedie ze studia Dream Works, uváděná v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

7 DNÍ HŘÍCHŮ (ČR – 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Najít cestu k sobě… Tento příběh se skutečně stal na Šumpersku v květnu 1945. Útěk Agnes, německé manželky českého lesníka Jana Olšana je zahalen tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo a proč 
ji hledá… Napříč horami vede trnitá cesta k poznání osudovosti svazku Jana a Agnes... V hlavních rolích Ondřej Vetchý a Vica Kerekes (mj. „Muži v naději“). Režie Jiří Chlumský. Vstupné 100 Kč. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.

SINISTER (SINISTER – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Nový horor od producenta filmu Paranormal Activity a režiséra filmu V moci ďábla. O autorovi detektivních románů, který objeví na půdě svého domu staré filmové pásy, související se záhadný-
mi vraždami, jež se tu kdysi staly… České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

VE STÍNU (ČR – 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Napínavý kriminální thriller, v němž se vyšetřování malého vloupání postupně mění ve velký případ, který má nejen překvapivé rozuzlení, ale ve svém důsledku zasáhne do osudů hlavních hr-
dinů a jejich blízkých více, než by se dalo čekat. Hlavní role vytvořili Ivan Trojan a Sebastian Koch. Podle scénáře Marka Epsteina film natočil režisér David Ondříček. Film reprezentuje ČR v boji 
o Oscara za rok 2012. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

PATROLA (END OF WATCH – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Chrání každý okamžik tvého života… Při rutinní dopravní prohlídce zabaví dva mladí policisté pár zbraní a nějaké špinavé peníze. Netuší však, že patřily nechvalně známému gangu, který je 
díky tomu odsoudil na smrt… Jake Gyllenhaal a Michael Peňa v hlavních rolích akčního dramatu. České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE (ČR – 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Napínavý příběh jedné neděle, v němž nikdo není tím, kým se zdá být… Český napínavý thriller podle scénáře Ivy Procházkové, ve kterém se klíčové situace se odehrávají na samotě uprostřed 
lesa, s variantou hry kočky s myší. Hrají Adéla Petřeková, Robert Jašków, Jan Plouhar, Kryštof Rímský, Zdeněk Žák, Taťjana Medvecká a další. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU (ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je zase tady! Animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL (SECRET OF THE WINGS – USA 2012)
Vstupné 130 Kč/děti do 15 let 105 Kč. Mládeži přístupný.

BOUŘE (THE TEMPEST) MET IN HD – SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS OPERNÍHO PŘEDSTAVENÍ Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Hudba: Thomas Adès . Hudební skladatel Thomas Adès bude v Metropolitní opeře řídit orchestr v premiérové inscenaci svého vlastního díla s baritonistou Simonem Keenlysidem v hlavní roli Pro-
spera. Důmyslná režie Roberta Lepage přenese diváky do milánské La Scaly 18. století. Bouře je nejznámější divadelní romance proslulého anglického básníka a dramatika Williama Shakespeara, 
která inspirovala mnohé autory. Nastudováno v anglickém originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné vstupné 300 Kč zlevněné abonentní vstupné 270 Kč. 

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D HOTEL TRANSYLVÁNIE (HOTEL TRANSYLVANIA – USA 2012)
Kam jezdí strašidla slavit narozeniny??? Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

SVATÁ ČTVEŘICE (ČR – 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Tohle si od Viewegha nepřečtete (knižně to nevyšlo), to musíte vidět! Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete načerpat u režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Michala Viewegha. V hlavních rolích 
Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Marika Procházková a Viktorie Čermáková, v dalších rolích Luděk Munzar, Jana Gýrová, Valérie Šámalová, Jenovéfa Boková, a Václav Marhold. Zvuk Dolby Digital. 
Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

BASTARDI 3 (ČR – 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Opět příběh z prostředí praktického školství. Bez povrchností, klišé a přetvářek… Poslední a nejodvážnější díl Bastardů. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 14 let nevhodný.

THE DOORS – LIVE AT THE BOWL‚68 ROCK V KINĚ – DIGITÁLNÍ ZÁZNAM ROCKOVÉHO KONCERTU
Koncert The Doors z roku 1968 je často považován za nejlepší koncert, jaký kdy byl filmově zachycen. Nyní mají fanoušci poprvé šanci zhlédnout kompletní verzi a to v digitálním remasterova-
ném provedení s prostorovým zvukem Dolby Digital 5.1. Diváci nepřijdou o hity jako Hello I Love You, Texas Radio and the Big Beat and Spanish Caravan. Samotnému koncertu předchází série au-
tentických rozhovorů se členy kapely o tom, co pro ně tehdy znamenalo vystupovat právě ve slavné Hollywood Bowl. Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den konání 200 Kč.

GEORGE HARRISSON: LIVING IN THE MATERIAL WORLD (GEORGE HARRISSON: LIVING IN THE MATERIAL WORLD – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIG. VE FORMÁTU 2D
Dokument slavného režiséra Martina Scorseseho mapuje život jednoho z nejslavnějších muzikantů všech dob. Přibližuje jeho dětství v Liverpoolu, éru Beatles, sólovou kariéru i soukromý život. 
Scorsese zachycuje George Harrisona nejen jako úspěšného hudebníka, ale i jako věčného hledače rovnováhy mezi světem materiálním a duchovním. Ve filmu se objevují dosud nepublikované fo-
tografie, videozáznamy, nahrávky a rozhovory… České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 1. ČÁST (TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN – PART 1 – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Věčností to teprve začíná… Film uvádíme v předvečer druhé části čtvrtého dílu této slavné ságy. České titulky. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VEČER S KYLIÁNEM, INGEREM A WALERSKIM SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z HAAGU – Z HOLANDSKÉHO NEDERLANDS DANS THEATER
To nejlepší ze současného tance. Ve složeném večeru uvidíme choreografie „žáků“ Jiřího Kyliána - Švéda Johana Ingera, který se v současnosti vypracoval na pozici šéfa slavného švédského Cull-
berg Ballet a Francouze Medhi Walerského, který se k choreografii dostal jako vynikající tanečník NDT a jehož taneční slovník je na rozdíl od Kyliánova jemně symbolického typický syrovou 
smyslností.  O silný zážitek v druhé části večera se postarají dvě Kyliánovy choreografie z jeho nejslavnějšího tzv. černo-bílého období (1986–1991) Sladké sny/Sweet Dreams a Sarabande (1990). 
Nederlands Dans Theater je dnes jeden z nejúspěšnějších souborů současného tance na světě. Délka přenosu cca 145 minut.  Vstupné 280 Kč, zlevněné vstupné 250 Kč, předplatitelé baletního abo-
nentního vstupné 230 Kč.

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2. ČÁST (TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN – PART 2 – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGI. VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR i v celém světě!
Poslední díl úspěšné série o osudech Belly, Edwarda a Jacoba ve fantasy romantickém thrilleru, který byl natočen podle knižní předlohy Stephenie Meyerové. V hlavních rolích Kristen Stewartová, 
Robert Pattinson a Taylor Lautner. České titulky. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 29. ŘÍJNA 2012 V POKLADNĚ KINA VESMÍR!!! Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

RAUBÍŘ RALF (WRECK-IT RALPH – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR!
Když se vypnou videohry, tak začíná teprve ta pravá zábava! Ralfa už ale jeho úloha padoucha nebaví, vezme proto osud do svých obřích rukou a vydá se na cestu po celé herně napříč několika 
generacemi videoher, aby dokázal, že i on se může stát hrdinou… Animovaná rodinná komedie ze studia Disney, uváděná v českém znění. Vstupné 175 Kč/děti do 15 let 145 Kč; v neděli tzv. lev-
ný den – jednotné vstupné 150 Kč. Mládeži přístupný.

ATLAS MRAKŮ (CLOUD ATLAS – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR
Fantastická dobrodružná sci-fi od tvůrců trilogie Matrix bratrů Wachowských. Pozoruhodná filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánrově odlišných příběhů, které se odehrá-
vají v různých časech a na různých místech od začátku 19. století až po postapokalytickou budoucnost. Film zobrazuje myšlenku kontinuální propojenosti našeho bytí a především našich činů 
napříč časem a prostorem, kde všechno má svoji příčinu i následek, smysl, kde se vrahova duše promění ve velkého hrdinu a kde jediný laskavý skutek v přítomnosti vyvolá revoluci v daleké bu-
doucnosti. Hrají Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaving, Hugh Grant, Ben Whishaw, Jim Broadbent, Susan Sarandon a další. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

REBELKA (BRAVE – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Od pradávných dob se v drsném a tajemstvím opředeném Skotsku vyprávějí legendy o velkolepých bitvách a hrdinských skutcích. Jednou takovou legendou je i příběh odvážné princezny Meridy, 
která se vzepře tradici a vezme svůj osud do vlastních rukou... Animovaný rodinný film ze studia Pixar, uváděný v českém znění.  Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (ČR – 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Největší pohádkové dobrodružství letošního podzimu a s ním volné pokračování nejúspěšnějšího českého animovaného rodinného filmu. Prostořeká koza – opět s hlasem Jiřího Lábuse – navští-
ví svět pohádek a spolu s Kubou, Mácou, se statečnými dětmi Honzíkem a Zuzankou, Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým všichni zjistí, že cesta do pekla může být nejen zábavná, ale může skon-
čit i na nečekaném místě... Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.
SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS BALETNÍHO PŘEDSTAVENÍ Z MOSKVY Z BOLŠOJ TEATRU
FARAÓNOVA DCERA (THE PHARAO‘S DAUGHTER)
Balet o třech jednáních, který nás zavede do starověkého Egypta, na jehož počátku mladý anglický lord cestuje po Egyptě a díky nepřízni počasí najde útočiště v pyramidě, kde se mu zjevují fan-
tastické sny z minulosti... Délka přenosu cca 3 hodiny (včetně tří dějství baletu + dvou přestávek). Vstupné 280 Kč, zlevněné vstupné 250 Kč, předplatitelé baletního abonentního cyklu 230 Kč.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR!
NÁVRAT DO SILENT HILL (SILENT HILL: REVELATION 3D – USA 2012)
Volné pokračování slavného hororového příběhu. Když její otec zmizí, Heather Mason je vtáhnuta do děsivé dimenze, která zná vysvětlení podivných nočních můr, jež jí provázejí celé dětství… 
České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

NA DIVOKÉ VLNĚ (CHASING MAVERICKS – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Film natočený podle skutečného životního příběhu Jaya Moriartyho, neuvěřitelně talentovaného surfera, jehož styl dodnes obdivují příznivci divokých vln. Režie: Michael Apted. České titulky. 
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DIVOKÝ MADAGASKAR DIASHOW KATEŘINY A MILOŠE MOTANI
Nejnovější fotograficko-filmová diashow o velmi náročné terénní cestě plné nesčetných nástrah, jedinečné přírodě, roztomilých lemurech a obyčejných lidech se srdcem na dlani. O červeném os-
trově, který nenechá člověka ani na chvíli vydechnout… Říká se, že Madagaskar je zbytek dávného tajuplného potopeného kontinentu Lemurie. Červený ostrov je domovem rostlin a zvířat, kte-
ré nikde jinde nenajdete. Ve větvích mají své rejdiště lemuři s kožíškem jak plyšáci a tlapkami jako samet. Za svou kořistí se plíží fosa. Najdete tady deštný prales, mangrovy, kokosové palmy, ba-
nánové plantáže, rýžová pole, mohutné baobaby, suchý opadavý les i trnitou buš. Lidé na Madagaskaru jsou velmi chudí, pracovití, veselí a nesmírně srdeční. Předprodej vstupenek v pokladně 
kina Vesmír.bVstupné 100 Kč.

LED ZEPPELIN – LIVE IN LONDON 2007 ROCK V KINĚ – DIGITÁLNÍ ZÁZNAM ROCKOVÉHO KONCERTU
Vůbec poprvé od rozpadu kapely po smrti Johna Bonhama, Led Zeppelin zahráli v Londýně kompletní set, ve kterém nechybí hity jako Stairway to Heaven, Black Dog a Rock‘n‘Roll. HD kvalita, 17 
použitých kamer a zvuk mixovaný přímo členy kapely jsou zárukou skvělého zážitku! Filmový záznam této události byl pod názvem „Celebration Day“ uveden 17. října v 1 500 kinech ve více než 
čtyřiceti zemích světa najednou! Vy, kteří jste propásli tento ojedinělý koncert 17. října, máte ještě v našem kině jednu možnost ho shlédnout… Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den konání 200 Kč.

LEGENDÁRNÍ PARTA (RISE OF GUARDIANS – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR!
Jejich posláním je chránit děti na celém světě… Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem na celém světě radost ze života, dá se dohromady parta superhrdinů, a ta se ho pokusí zastavit. Její 
členové jsou skutečně LEGENDÁRNÍ. Animovaný rodinný film ze studia Dream Works – o němž se s předstihem mluví jako o animované události roku a kterému vysloveně sluší 3D provedení… 
České znění. Vstupné 150 Kč. Mládeži přístupný.

SEDM PSYCHOPATŮ (SEVEN PSYCHOPATHS – Velká Británie 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!!
Tentokrát unesli špatného psa aneb jak pomoci kamarádovi, který se zoufale snaží dokončit svůj nejnovější scénář, ale kterému chybí inspirace… Colin Farrell, Woody Harrelson, Sam Rockwell 
a Christopher Walken v hlavních rolích kriminální komedie. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!
LEGENDÁRNÍ PARTA (RISE OF GUARDIANS – USA 2012)
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný .



86,5 X 59 CMYK

JJTrend s.r.o., Dobrošovská 960, 547 01  Náchod, tel.: 491 420 145, mobil: 775 744 431

www.jjtrend.com

•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany 
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany

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

•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích, 
protipožárních a kamerových systémů

JAZZ GENERATION
PROFIL

SLAVÍNĚ 
NÁCHODSKA

PROCHÁZKA PO 

MARIE
ROTTROVÁ 
30. 11. HRONOV

RICHARD SAMKO
ŽIVOTEM TANČÍM, JAK SE DÁ.

listopad 09

Zdarma - neprodejné

www.nachodskyswing.cz

ČTYŘLÍSTEK 
BAVÍ UŽ 40 LET

PRIMA SEZÓNY 
KOMPLETNÍ PROGRAM

VELKÁ SOUTĚŽ
O 100 LÍSTKŮ NA PIVOFEST

LUBOŠ MALINA
VĚDĚL JSEM, ŽE JE TO VÝZNAMNÁ KAPELA

ZAKLADATEL DRUHÉ TRÁVY

kv ten 09

Zdarma - neprodejné

STT

www.nachodskyswing.cz

VALČÍK 
S BAŠÍREM

NELZE NEVIDĚT

„Na knížky není čas.”NN kk íížžk í č ””
Petr Kolář 

PROTESTY ZA OBCHVAT 
ČESKÉ SKALICE 

CO JIM 
PŘEDCHÁZELO?
OLGA
SZYMANSKÁ
TVORBA JE PRO MĚ TERAPIÍ

PLUS SOUTĚŽ O VSTUPENKY

b ezen 09
NÁCHOD S K Ý

Zdarma
Neprodejné

www.nachodskyswing.cz

přijede 
do Hronova

BROUMOVSKÉ 
WOKNO
HISTORIE 
A SOUČASNOST Dan 

Bárta

VÝCHODOČEŠI 
V NEJCHUDŠÍ 
ZEMI EVROPY

FILIP
PULTAR
UŽ TO NENÍ 
O MNOŽSTVÍ KRVE

SOUTĚŽ O VSTUPENKYSOUTĚŽ O VSTUPENKY

Vstupné: 

290, 320 a 350 Kč

uvádí koncert

řada / sedadlo:

www.nachodskyswing.cz

Dan BÁRTA
& Robert BALZAR TRIO

Jiráskovo divadlo Hronov

33333333333000000000...0000000001111.2222222000000000000000000000000000000999999999999999999999
od 20 hodin

SSOUTĚŽ O VSTUPENKY

Vstupné: 

290, 320 a 350 Kč
uvádí koncert řada / sedadlo:

www.nachodskyswing.cz

Dan BÁRTA
& Robert BALZAR TRIO

Jiráskovo divadlo Hronov

33333333333000000000...0000000001111.2222222000000000000000000000000000000999999999999999999999
od 20 hodin

SSSSOOUTĚŽ O VSTUPENKY

VsVstupVstupné
Vstupné:
Vstupné:
Vstupné:

stupné:upné: né:

29290,290, 32
290, 320 a
290, 320 a
290, 320 a320 a 35350 Kč

 350 Kč

www.nachodskyswing.cz

VsVstup
Vstupné
Vstupné:
Vstupné:
Vstupné:
Vstupné:

upné: né

29290,
290, 32
290, 320 a

290, 320 a

290, 320 a
320 a 35350 Kč

 350 Kč

cert
cert
cert
cert

uvádí konce

uvádí konc

uvádí konc

uvádí konc řada / sedadlo:

www a hodskyswi g

www.nachodskyswing.cz

Dan BÁRTA
& Robert BALZAR TRIO

Jiráskovo divadlo Hronov

33333333333333333330000000000000000000000000000000000000000000000...000000000000000000011111.22222222222000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009999999999999999999999999999999999999999999999
od 20 hod nin

Vstupné: 

290, 320 a 350 Kč

uvádí k
oncert

řada / sedadlo:

www.nachodskyswing.cz
Dan BÁRTA

& Robert BALZAR TRIO

Jirás
kovo

 divad
lo Hronov

33333333333000000000...0000000001111.2222222000000000000000000000000000000999999999999999999999
od 20 hodin

1. řa
da

leden 09
NÁCHOD S K Ý

Zdarma/Neprodejné

www.nachodskyswing.cz

„Do Hronova 
se těším.“

Václav 
ANGLICKÉ 
JAHODY
ROK 1968 
(TROCHU) JINAK Neckár

VÁNOCE
JAK SE SLAVÍ VE 
SVĚTĚ?

SOUTĚŽ 
O HODINKY 

LEOŠ
ŠIMÁNEK
RODINU NEJLÉPE STMELÍ 
SPOLEČNÁ CESTA

prosinec 08
NÁCHOD S K Ý

Zdarma/Neprodejné

www.nachodskyswing.cz

b ezen 08

CENA: 5 KCENCENCENCENA:A:A:A: 5 K5 K5 K5 K

w w w . n a c h o d s k y s w i n g . c z

Vaše kulturní  navigace Jaroslav CitaJaroslav CitaJaroslav Cita
ROZHOVOR

NÁCHOD S K Ý
srpen 08srpen 08
NÁCHOD S K Ý

Zdarma/ Neprodejné

KOMPLETNÍ 
PROGRAM 
54. ročníku 
Folklorního 
festivalu 
v Červeném 
Kostelci

MIROSLAV 
HOUŠTĚK
"Nechtěl jsem 
si utrhnout 
ostudu před 
princeznou 
Dišperandou"

Chtěl bych být 
   kovbojem
Chtěl bych být 
   kovbojem

KrajcoRichard v

www.nachodskyswing.cz

KOMPLETNÍ 
PROGRAM 

78. ročníku 
Jiráskova Hronova

únor 08

CENA: 5 K

w w w . n a c h o d s k y s w i n g . c z

Vaše kulturní  navigace B la Hlavá ková
CENCCENCENCENA:A:A:A: 5 K5 K5 K5 K

B la Hlavá kováB la Hlavá ková
ROZHOVOR

NECH 
M  BEJT!

  ZDENA

SALIVAROVÁ

NÁCHOD S KÝ

sout ž o MOBIL 
s fotoaparátem

s O2 na str. 5

Vaše kulturní navigaceVaše kulturní navigace

SOUT Ž O VSTUPENKY

NÁCHOD S K Ý
duben 11

ORCHESTR, KTERÝ ZAUJME

POLICE 
SYMPHONY ORCHESTRA

TRENÉR WIMBLEDONSKÉ VÍTĚZKY

„DRSNÉ FILMY MĚ NUDÍ“JAROSLAV VRATISLAV
JOSEF ABRHÁM

www.nachodskyswing.cz
Zdarma - neprodejné

ODCHÁZENÍ
FILMOVÝ SOLITÉR

NÁCHOD S K Ý

STÁLE FASCINUJÍCÍ
MONA LISA

INES ŠŤOVÍČKOVÁ
ZLATÁ PŘADLENA

ZTRATIL SVÉHO REŽISÉRA
INSPEKTOR CLOUSEAU

www.nachodskyswing.cz
Zdarma - neprodejné

NÁCHOD S K Ý UVÁDÍ
TALKSHOW 

JANA KRAUSE
A ROMANA VOJTKA

15. ÚNORA
POLICE NAD METUJÍ

TTIP NA DÁREK 

   NA SVATÉHO 

        VALENTÝNA

únor 11

Femme fatale 
Z RATIBOŘIC

Zdarma - neprodejné

www.nachodskyswing.cz

JIŘÍ
SVOBODA 
DOBYVATEL TRIALOVÉHO SVĚTA

PRÁZDNÝ BERÁNEK 

JANA
BURIANA 

NÁCHOD S K Ý
únor 10

„Chci být stromovým skřítkem.“

Barbora Hrzánová
www.nachodskyswing.cz

Zdarma - neprodejné

NÁCHOD S K Ý
zá í 10

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁCH

HURVÍNEK
SE DOČKAL 3D

VODNICKÉ SLAVNOSTI 
JAK SE PATŘÍ

PETR MACHÁNĚ
„PLNÍM SI SVŮJ SEN.“

MLADÝ SKLADATEL

VÁCLAV HAVEL 
A ODCHÁZENÍ VE VILE ERYCH

NÁCHOD S K Ý

Zdarma - neprodejné

HISTORIE ROZKOŠE

www.nachodskyswing.czNavštivte nás 
na: Vydává:

ZAZPÍVÁ 21. 7. V NÁCHODĚ
NA PIVOBRANÍ

„ZLATEJ CHLAPEC“„

LÁĎA KŘÍŽEK 

ervenec 12
srpen 12

ÝÝÝÝÝÝ N ÁCHOD S K Ý

Zdarma - neprodejné

TMEL NÁRODA JE CHMEL

CHTĚL BYCH BÝT ASTROLOGEM
DALIBOR JANDA

www.nachodskyswing.czNavštivte nás 
na: Vydává:

VYSTOUPÍ 9. 6. V TRUTNOVĚ
NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ

„INICIATIVNÍ“„

TOMÁŠ KLUS

NÁCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOODDDDDDDD SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ
erven 12

NÁCHOD S K Ý

Zdarma - neprodejné

OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ S HERECTVÍM
LUKÁŠ HEJLÍK

VÁCLAV NECKÁŘ + TOMÁŠ KLUS + 
DALIBOR JANDA

PIVOFEST 2012

www.nachodskyswing.cz

kv ten 12

Navštivte nás 
na: Vydává:

NNNÁÁÁÁÁCCCCHHHHOOOOOOODDDD SSSS KK ÝÝÝÝÝ
kv ten 12

VYDÁVÁ SVÁ TAJEMSTVÍ V NOVÉ KNIZE
VILA ČERYCH 

NÁCHOD S K Ý

Zdarma - neprodejné

KONCERT 13. 4. 2012
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PRO VZPOMÍNKU...
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KOMORNÍ ORCHESTR
SLÁVY VORLOVÉ

SLAVÍ ČTYŘICETINY 

BEZ KARET MĚ NENACHYTÁTE
MILOŠ MALÝ

ZPÍVÁME?Í Á
VÁNOČNÍ KOLEDY

Zdarma - neprodejné

ČECHOMOR
5. 1. 2012, MĚSTSKÉ DIVADLO NÁCHOD

www.nachodskyswing.cz

prosinec 11

Navštivte nás 
na: Vydává:

VILA ČERYCH
NEZNÁMÝ KLENOT

Zdarma - neprodejné

www.nachodskyswing.cz

PESTRÉ  
VELIKONOCE 
OBŘÍ SARDINKA 
A SVÁZANÉ MANŽELKY

NÁCHOD S K Ý
duben 10

MARCELA 
HOVADOVÁ 
„BYLA TO JEN NÁHODA.“

NEJLEPŠÍ EVROPSKÁ KRAJKÁŘKA

D S KK ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ

NÁCHOD S K Ý UVÁDÍNÁNÁCHODÁCHODÁCHNÁN SSS KS KK ÝÝÝ UVÁDÍUVÁDÍHOD

Farna
Ewa

29. 4. HRONOV

NÁCHOD S K Ý

MILOVANÝ I ZAVRHOVANÝÝ Ý
OTAKAR VÁVRA

O NÁCHODU (TÉMĚŘ) JEN V DOBRÉM
ZUZANA MICHNOVÁ

NÁPOJ BOHŮÁ
VÍNO

Zdarma - neprodejné

VÁNOČNÍ KONCERT 
EVY PILAROVÉ
15. 12. 2011, JIRÁSKOVO DIVADLO HRONOV

www.nachodskyswing.cz

listopad 11

Navštivte nás 
na: Vydává:

ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ

NÁCHOD S K Ý 
říjen 11

Zdarma - neprodejné

Navštivte nás
na: www.nachodskyswing.cz

Vydává:

NÁCHOD S K Ý

KUKS, TO JE ZÁZRAK
STANISLAV BOHADLO

HIROŠIMSKÉ MEMENTO

JANA LETZELA

HLAVNĚ BEZ LÁSKYĚ Á
LETNÍ LÁSKY

Zdarma - neprodejné

Sabina Laurinová
Stále jsem romantička...

Vydává:www.nachodskyswing.cz
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ervenec 11

srpen 11
kv ten 11
NÁCHOD S K Ý

SNAŽÍM SE ŽÍT JAKO SLUŠNÝ ČLOVĚK
ELIŠKA BALZEROVÁ

HVĚZDOU Z OBÝVÁKU
YOUTUBE

MĚLA JSEM ŠTĚSTÍ NA SKVĚLÉ LIDI
URŠULA KLUKOVÁ
Zdarma - neprodejné

NÁCHOD S K Ý UVÁDÍ
JAROSLAV SV CENÝ

20. KV TNA
ZÁMEK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

NÁCHOD S K Ý
erven 11

Vydává:www.nachodskyswing.cz

NÁCHOD S K Ý
kv ten 11

SNAŽÍM SE ŽÍT JAKO SLUŠNÝ ČLOVĚK
ELIŠKA BALZEROVÁ

HVĚZDOU Z OBÝVÁKU
YOUTUBE

MĚLA JSEM ŠTĚSTÍ NA SKVĚLÉ LIDI
URŠULA KLUKOVÁ
Zdarma - neprodejné

NÁCHOD S K Ý
kv ten 11

SNAŽÍM SE ŽÍT JAKO SLUŠNÝ ČLOVĚK

HVĚZDOU Z OBÝVÁKUĚ Ý

MĚLA JSEM ŠTĚSTÍ NA SKVĚLÉ LIDIĚ Š Ě Í Ě
Zdarma - neprodejné

Vydává:www.nachodskyswing.cz

NÁCHOD S K Ý UVÁDÍ
JAROSLAV SV CENÝ

20. KV TNA
ZÁMEK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

NÁCHOD S K Ý

Jsme tu pro vás už 5 let!

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

H

 84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

k03-86-5x59_CMYK.indd   1 12.3.2012   12:49:46


