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2.

NOMINACE

na "Ceny nadace v oblasti kultury a sportu"

nominátor

nominovaný

nominován za ….

Jiří Dusbaba
R.Toušek

Pavel Janeček
David Horák TALENT

účast na OH
na Mistrovství České a Slovenské republiky v benchpressu 2016

1. místo

3.

TJ Sokol - pí.Lipovská Martin HORÁK

Martin Horák je cvičitelem II.tř. všestrannosti, cvičí mladší a starší žactvo, oddíl posilovny, je náčelníkem T.J.Sokol Náchod a místonáčelníkem Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy Nách
organizátorem župních přeborů v benschpressu a silovém trojboji, také je organizátorem při Sportovních dnech města Náchoda v soutěži Strongmen.V roce 2015 se zúčastnil různých stupňů sou
silovém trojboji, kde se umístil na předních místech, jako například CUP Vrchlabí 29.8.2016 – 3. místo, Mezinárodní Mistrovství 9.5.2015 Broumov- 2. místo , Mistrovství ČR Praha 16.-20.6.2016
Evropy 2015 Anglie- 4. místo.V roce 2016 Světový pohár v Praze -2.místo, Mistrovství Evropy v Maďarsku v Gyule- 2 místo a
z Mistovství světa v trojboji z Německa z Hezborgu zlatou medaili a v
kg
Powerliftingu RAW nenašel přemožitele, podařilo se mu překonat osobní rekord v dřepu a vytvořil nový světový rekord v benschpressu mezi trojbojaři.

4.

Radek Hakl - Delfín
Luděk Vrzal
Náchod

trenéra plavání mládeže v TJ Delfín Náchod, v TJ pracuje od roku 1988 ( od založení) a v tomto roce měl slavil šedesátiny,v posledních 10 letech pravidelně 3 x týdně trenuje družstvo žáků
družstvem na soutěže

1.

Štěpán Macura

Šansonové uskupení 6NaChodníku se před lety pustilo na velmi tenký a to nejen muzikantský led autorského šansonu. A obstáli. Jen málo muzikantů si dovolí "z periferie" mimo velká centra dělat
Milan Poutník a 6 Na pro to ale výborné předpoklady - všichni jsou skvělými instrumentalisty, každý muzikant trochu odjinud (trocha punku, trocha rocku, trocha jazzu, folku, klasiky, u některých lze vystopovat d
Chodníku
kořínky), předchozí zkušenosti s aranžérskou a autorskou tvorbou, šťastné nalezení výrazné protagonistky a interpretky Lucie Peterkové i štěstí na autory textů - z počátku například Pavla Bělo
Milana Poutníka, který by si za vydanou sbírku svých textů zasloužil i nominaci na talent/ objev roku, pokud by to v jeho dovršené šedesátce nebylo vlastně trochu zvláštní

2.

Jiří Dusbaba

HRON

pěvecký spolek z Náchoda, který v letošním roce oslavil 155 nepřetržité činnosti. S touto charakteristikou není jen nejstarším spolkem v Náchodě vůbec (je dokonce o rok starší než celorepublikový
nejstarších nepřetržitě činných spolků v ČR.

V roce 2000 se stal členem Fotoklubu Náchod, v roce 2004 pak jeho předsedou, kterým je dodnes. Pod jeho vedením skomírající spolek ožil, opustil pouze ze setrvačnosti běžící již přežité akti
klubové fotografické činnosti v Náchodě. Přes velké pracovní vytížení ve svém volném čase vystudoval fotografickou konzervatoř a s náchodským fotoklubem provozoval průběžně 5 stálých galerií (z
dobu svého působení ve fotoklubu zorganizoval více než 100 tuzemských i zahraničních výstav nejen členů fotoklubu ale i pozvaných hostů z ČR, Polska ale také např. z Itálie nebo Finska.
tradičního mezinárodního výstavního projektu s názvem ZEĎ (letos proběhl již pátý ročník), pořádaného každoročně ve vstupní hale Městské knihovny v Náchodě. Před dvěma lety se významnou m
publikace
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3.

Kolátor, Šimke

Petr Šulc

4.

Helena Brahová

Jaroslav Šotola
in memoriam

za přínos pro Loutkovou scénu Dětem pro radost

5.

Mgr.Matoušová

Matěj Gajdoš
Talent

věnuje se 6 let sólovému zpěvu na ZUŠ Náchod,v obrovské konkurenci zvítězil v prestižní Duškově mezinárodní hudební soutěži v sólovém zpěvu. Svým jistým zpěvem, perfektní intonací, ohromil p
vystoupením silný umělecký dojem. Několikrát získal titul"Hradecký slavík " a letos tomu nebylo jinak. Zúčastnil a zvítězil v 21. ročníku pěvecké soutěže " Novopacký slavíček ".
Zvládá obrovskou řadu věcí, hraje na kytaru, klavír, hraje divadlo, taktéž zpívá v pěveckém sboru ZUŠ " CANTO " a je taktéž členem Boni Pueri; spolehlivý, svědomitý

6.

Helena Brahová

David Novotný

za přínos pro kulturu v Náchodě, za organizaci charitativních projektů s přínosem pro město Náchod

7.

Bc.Tomáš Magnusek

Irena Kochová

za přínos pro kulturu v Náchodě

8.

PeadDr.Blanka
Dvořáčková

Adam
BUDAŘ
František ŠEDIVÝ

9.

Mgr. Karel Petránek

Mgr. Štěpán Macura

a Oba studenty navrhujeme na cenu Nadace z toho důvodu, že z výtěžků svých charitativních autorských divadelních vystoupení v průběhu studia darovali vždy získaný finanční obnos Hospic
Červeném Kostelci. Dokonce svým posledním divadelním vystoupením 12. října t.r. v Divadle J.K.Tyla v Červeném Kostelci získali finance pro Hospic na nový lůžkový výtah.
za dlouholeté organizační zajištění festivalu poezie a Deset deka festivalu... atd.

