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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v květnu
Přehlídka studentského divadla
Náchodská Prima sezóna 30. 4. – 6. 5. 2012
Velký sál městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě
Úterý 1. 5.
14.00 hod.
18.00 hod.
Středa 2. 5.
10.00 hod.
20.00 hod.
Čtvrtek 3. 5.
10.00 hod.
19.00 hod.

Pátek 4. 5.
10.00 hod.
19.00 hod.

Divadlo O. Kaněry Břeclav
– Z dějin ruské literatury
Dred Gym Náchod – Potopa
ZŠ Hronov – Měla babka 4 jabka
(dětské představení)
Geisslers Hofcomoedianten Kuks
– Láska ke 3 pomerančům
Geisslers Hofcomoedianten Kuks
– Láska ke 3 pomerančům
PRIMA JAZZOVÝ VEČER
Štěpán Markovič
s kapelou Gipsy Groove
(jeden z nejlepších českých saxofonistů
za doprovodu členů legendární skupiny
Gulo čar
Zdeněk Bína Acoustic project
(kytarista, zpěvák a frontman
legendárních -123 minut za doprovodu
basisty Jana Urbance).
Abi & Roho Konar
(velmi zajímavé polské jazzové duo)
NAMOLO(O) Praha – Prima sezóna
Cirkus Mlejn Praha – Postav na čaj
Kompletní program přehlídky je
na www.primasezona.cz
a v Náchodském zpravodaji

10. 5. 2012
V 19.00 hod.
SLEVA

Čtvrtek Zahajovací koncert festivalu
Camerata nova Náchod 2012
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
Dirigent: Jindřich Roubíček, sólistka:
Mami Paseka – klavír
Vstupné: 90, 80, 70 Kč
Prémiový koncert ab. cyklu „K“,
50 % sleva při předložení abonentky KHN
Předprodej od 23. 4. 2012

Úterý
15. 5.
V 19.00 hod.

Petr Spálený s kapelou Apollo Band
Host: Miluška Voborníková
Vstupné: 250 Kč
Předprodej od 2. 4. 2012

Středa
16. 5.
v 19.00 hod.
SLEVA

Violoncellový dvojkoncert
Dominika Hošková, Jiří Hošek
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 140, 130, 120 Kč
Předprodej od 26. 4. 2012

Středa
23. 5. 2012
V 19.00 hod.

Literárně hudební večer
Ida Švorc – muzikant a textař
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 30. 4. 2012

Čtvrtek
24. 5. 2012
V 19.00 hod.

L. Holberg: Jeppe z vršku
Divadlo Na Jezerce
Představení ab. cyklu „A“
Vstupné: 390, 370, 360 Kč
Předprodej od 2. 5. 2012

Středa
30. 5. 2012
v 19.00 hod.
SLEVA

Swing sextet
Host: Eva Emingerová
Vstupné: 140 Kč
Předprodej od 3. 5. 2012

Další akce
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
12. 5. 2012
v 11.00 hodin

Mistrovství ČR v akrobatickém Rock
and Rollu kat. C a Junior a Mezinárodní
soutěž mistrovské kat. A
Pořádá Český svaz
Akrobatického Rock and Rollu
T. J. SOKOL STARÉ MĚSTO,
Helena Brahová a Jan Braha
Vstupné: 100 Kč

13. 5. 2012
v 15.00 hodin

Dětské představení herečky
Magdaleny Reifové
„Majda s Františkem na cestách“
Pořádá Pragokoncert Bohemia, a. s.
Vstupné: 169, 149 Kč
Předprodej v ICC v Náchodě

18. 5. 2012
v 9.00 hodin

3. divadelní festival
pro žáky speciálních škol
Pořádá Základní škola a mateřská škola
Josefa Zemana Náchod

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.
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Květen
Básníky opěvován
kvetoucí jabloní
sluncem je korunován
i deštěm zazvoní
Krajina otvírá se
v májové paletě
však ve své bílé kráse
touží již po létě
Pavel Hepnar
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Stejně jako všichni moji předchůdci
v minulých letech, Vás zdravím z náchodského Pranýře v prvním květnovém týdnu. Ptáte se, co znamená kombinace tohoto měsíce a bývalé náchodské radnice?
Stále nevíte? A potkali jste už na Kamenici podivína v bílé kombinéze s kloboučkem a saxofonem?
To může znamenat jedno jediné! Tento
úvodník a celý první květnový týden patří NÁCHODSKÉ PRIMA SEZÓNĚ, tedy celostátnímu festivalu studentské tvořivosti. Letos proběhne její patnáctý ročník,
který bude vlastně jednou velkou vzpomínkovou akcí na velikána, který našemu festivalu propůjčil jméno. Otázka, zda
víte, o koho se jedná, jistě není na místě,
protože každý kostelecký Náchoďák ví, že
letošní ročník je Prima sezónou s podtitulem „VZPOMÍNÁME NA JOSEFA ŠKVORECKÉHO“.
Zpráva o jeho odchodu do uměleckého
nebe nás rozesmutněla všechny, ale protože pan Škvorecký (Jak by řekli jeho kamarádi, náš „Pepík“) byl především veselý a společenský člověk, my už smutnit
nebudeme! Naopak! Letošní festival bude
nabitý až po okraj různými divadly, workshopy, koncerty, vernisážemi, výstavami,
semináři, dětskými pásmy, …a to rozhodně není všechno, na co se můžete těšit.
Celý Náchod bude plný studentů, podivínů se saxofony (tedy primáčků) a vůbec
PRIMA lidí, kteří přijedou ze všech koutů naší republiky. My však festival neděláme pouze pro „cizáky“, ale především
pro Vás, „Kostelečáky“!
Že nevíte, jak se můžete zapojit? Přijďte už v pondělí, 30. 4., na Jiráskovu chatu na Dobrošově, kde pro Vás bude připraven veselý čarodejnický rej. Těšíme se
na dospělé, ale samozřejmě také na děti,
kterým jsme přizpůsobili téměř celý program čarodějnického veselí. Máte jiné plány? Nevadí! Vyhledejte program „našeho
– vašeho“ festivalu a přijďte si hned 1. 5.
zpříjemnit „lásky čas“ divadlem či vernisáží věnovanou právě Josefu Škvoreckému. Už teď Vám můžeme slíbit, že přijde
i Danny a všechny jeho slečny, jejichž hovory podbarvené zvukem saxofonu budou
jistě příjemně tématické.
A to není samozřejmě jediná „Pepíkova akce“. Prvního května proběhne také

již tradiční literární procházka „Po stopách Josefa Škvoreckého“ s oživlými postavami jeho děl a připomenout musím
ještě… ale ne. Více už Vám prozradit nemohu a vlastně ani nechci, abyste měli
PRIMA překvapení.
A právě tato věta měla být vtipným
zakončením mého článku o letošní NÁCHODSKÉ PRIMA SEZÓNĚ.
A bývala by i byla, kdybych nebyla přislíbila uvést konkrétně alespoň několik
akcí, které vás zcela jistě přesvědčí o tom,
že letošní ročník bude opravdu nabitý.
A čím jiným bych měla začít, než divadly,
se kterými se představí soubory z Dubí,
Břeclavi, Jihlavy, Hronova, Prahy, Hradce
Králové a poté samozřejmě domácí soubory, jako jsou DreJG z našeho gymnázia
a soubor Geisslers Hofcomoedianten z nedalekého Kuksu. Hudební složka bude velmi zajímavá – proběhnou tři různožánrové večery ve Vatikánu a samozřejmě také
tradiční PRIMA JAZZ VEČER v městském
divadle Beránek, výstavy fotek a výtvarných prací budou probíhat po dobu celého festivalu a nesmíme samozřejmě zapomenout na MALOU PRIMA SEZÓNU, kde se
do dění zapojí dětské divadelní soubory
mateřských škol a nižších stupňů základních škol, stejně jako na přehlídku studentských ﬁ lmů, která svědčí o tom, že
„ti mladí“ taky něco dělají.
Přichystali jsme i sérii workshopů, které nejsou určeny pouze pro účastníky, ale
hlavně pro Vás! Přijďte si zahrát na africké bubny, zkusit chodit na chůdách či
skákacích botách, uklidnit se cvičením
jógy,…
Aktivit bude více než dost! Vybírejte,
ptejte se a hlavně přijďte, bude to PRIMA!!!
Program celého festivalu můžete sledovat na neustále aktualizovaných stránkách www.primasezona.cz a od prvního
května se můžete samozřejmě na cokoli ptát v informačním centru Prima sezóny, které bude, jako každoročně, sídlit
v Pranýři.
…A tak jsem Vás pozvala, doufám, že
i navnadila a teď už se loučím opravdu
a úplně a těším se s Vámi během „našeho – vašeho“ PRIMA týdne na shledanou!
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Zastupitelstvo
města 2. 4.
Jednání zastupitelstva města
se zúčastnilo 20 zastupitelů,
sedm bylo omluveno.
Číselný popis u zprávy
představuje poměr hlasů při hlasování
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Smlouvy o plnění závazku
veřejné služby obecného
hospodářského zájmu
20-0-0
ZM schválilo smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu a pověřilo starostu města jejich
podpisem. Jedná se o smlouvy s organizacemi: Sportovní zařízení města Náchoda,
p. o. (6,3 mil. Kč), Městské středisko sociálních služeb MARIE (6,429 mil. Kč), Farní charita (100.000 Kč a 600.000 Kč) a Beránek Náchod a.s. (5,25 mil. Kč). Smlouvy
ošetřují způsob přidělování ﬁ nančních
prostředků z rozpočtu města Náchoda
v souladu s požadavky Evropské komise.
Majetkoprávní úkon – prodej bytu19-0-1
ZM schválilo prodej bytové jednotky 1+kk v domě čp. 1531 v ulici Pražské
do osobního vlastnictví za 420.000 Kč.
Revolvingový úvěr
20-0-0
ZM schválilo revolvingový úvěr na období 2012/2013 ve výši 59,4 mil. Kč a pověřilo starostu města podpisem příslušných
smluvních dokumentů.
Revolvingový úvěr ve výši 59,4 mil. Kč je
určen na překlenovací ﬁnancování investičních výdajů a z větší části (cca 30 mil.
Kč) se vrátí v roce 2013 formou výplaty
dotací z Evropské unie, resp. státu.

Rada města 3. 4.
Jednání rady města se zúčastnilo všech devět
radních, později osm.
Výroční zprávy MŠ Alšova,
MŠ Komenského, ZŠ Komenského
a MŠ Vítkova
9-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy
MŠ Alšova (www.msalsova.wz.cz), MŠ
Komenského (www.mskomenskeho.cz),
ZŠ Komenského (www.komenskehozsnachod.cz) a MŠ Vítkova (http://skolka-beloves.topmedia.cz/).
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností VČP Net, s. r. o. Břemeno bude zřízeno
na pozemku města p.č. 1934/2 v ulici Pod
Smrkem za cenu 1.750 Kč + DPH. 9-0-0
RM souhlasila s umístěním rampy
na části městského pozemku č. 1919/8
na Karlově náměstí v Náchodě. Rampa bude navazovat na schodiště vedoucí
do budovy České spořitelny.
9-0-0
Veřejné osvětlení v ul. Dobrošovská,
Šafaříkova, Březinova, Šaldova,
Vojanova
9-0-0

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
RM schválila pořadí nabídek na zhotovení stavby „Náchod, ul. Dobrošovská,
Šafaříkova, Březinova, Šaldova, Vojanova
– Veřejné osvětlení“ a uzavření smlouvy
o dílo s uchazečem na 1. místě – ﬁrmou
ELEKTROIN, s. r. o, Náchod za nabídnutou
cenu včetně 20 % DPH 2.214.254 Kč.
Stavební úpravy místních komunikací
Dobrošovská a Šafaříkova
9-0-0
RM schválila objednávku pro Ivana Pauluse, autorizovaného inženýra, Jaroměř,
na zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pro stavbu „Stavební úpravy místní komunikace Dobrošovská ul. a Šafaříkova ul. v Náchodě“
za cenu 19.580 Kč včetně DPH.
Zřízení občerstvení
s posezením v ulici Němcové
8-0-1
RM souhlasila s umístěním občerstvení v čp. 656, ul. Němcové. V té souvislosti
radní souhlasili s provedením stavebních
úprav, se zásobováním občerstvení ze dvora a to malými dodávkami max. do 3,5 t,
s parkováním ve dvoře na základě vydané
parkovací karty a s parkováním zákazníků na přilehlých parkovištích za poplatek.
Veřejná prostranství Náchod
– III. etapa – sportovní hřiště
8-0-0
RM souhlasila s návrhem sportovního areálu, který bude realizován v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod
– III. etapa – sportoviště“. V rámci projektu vznikne v prostoru pod Městským
střediskem sociálních služeb víceúčelové
sportovní hřiště doplněné areálem s venkovními posilovacími stroji a dětskými
prvky, osvětlením a chemickým WC.
Zápis do 1. tříd základních škol
pro školní rok 2012/2013
8-0-0
RM vzala na vědomí zprávu o zápisu
do 1. tříd na školní rok 2012/2013.
K zápisu do ZŠ se dostavilo celkem 263
dětí a z toho u 37 dětí žádají rodiče o odklad povinné školní docházky. Do šesti
náchodských základních škol je tedy pro
příští školní rok v tuto chvíli zapsáno celkem 226 prvňáčků.
Komunikace Vrchlického
7-0-1
RM schválila řešení špatného stavu horní části komunikace v ulici Vrchlického
a uložila odboru správy majetku a ﬁnancování zajistit uzavření této části komunikace pevnou zábranou.
Záměr
– výměna veřejného osvětlení
8-0-0
RM schválila záměr výměny veřejného osvětlení v Náchodě a příměstských
částech. Celkem se jedná o 318 ks svítidel
v Náchodě a 217 ks v příměstských částech.
Radní pověřili odbor investic a rozvoje
města přípravou této akce včetně podání
příslušné žádosti o dotaci a odbor správy
majetku a ﬁnancování zajištěním potřebných ﬁnančních prostředků na realizaci.
Stavební úpravy místní komunikace
Horovy ulice v Náchodě
8-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na zhotovení stavby „Stavební úpravy

místní komunikace Horovy ulice v Náchodě“ a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě – ﬁrmou COLAS CZ, a. s.,
Praha 9 za nabídnutou cenu včetně DPH
1.980.000 Kč.
Veřejná prostranství Náchod
– III. etapa – zeleň
8-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o dílo
na vypracování projektové dokumentace
na sadové úpravy (zeleň) na sídlišti u nemocnice, zřízení lesoparku v místech bývalé skládky včetně zřízení cestní sítě,
umístění mobiliáře a úpravy okolní zeleně podél víceúčelového sportovního hřiště v prostoru pod MěSSS MARIE v rámci
projektu s pracovním názvem „Veřejná
prostranství Náchod – III. etapa – zeleň“
s Jakubem Hrůšou, Police nad Metují za nabídkovou cenu 222.360 Kč včetně DPH.

TELEGRAFICKY:
RM schválila výběr společnosti Diakonie Broumov, s. r. o., která zajišťuje sběr
a svoz obnošených oděvů po celé České
republice, na zajištění separace použitého
textilu z komunálního odpadu. Diakonie
Broumov, s. r. o. předložila nabídku umístění ze začátku 8–10 kontejnerů na použitý textil (dále by se počet kontejnerů odvíjel od možností využití dalších ploch
k jejich umístění). Kontejnery i jejich provoz bude zajišťovat Diakonie. Výhodou ﬁrmy je sídlo v okrese Náchod, znalost místních poměrů a rychlé a operativní řešení
případných problémů.
9-0-0
RM schválila smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč z rozpočtu města
Náchoda (veřejná podpora de minimis)
na IV. mezinárodní houslařský festival
Věnceslava Metelky.
8-0-0

Rada města 17. 4.
Jednání rady města se zúčastnilo šest radních, později osm.
Výroční zprávy příspěvkových
organizací MŠ Vančurova,
MŠ Myslbekova a ZŠ TGM
6-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy
příspěvkových organizací MŠ Vančurova
(www.msvancurovanachod.cz), MŠ Myslbekova (www.ms-myslbekova.info) a ZŠ T.
G. Masaryka (www.zstgmnachod.cz).
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s ukončením nájemní
smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově polikliniky (Němcové čp.
738), který slouží pro poskytování kosmetických služeb. Nájemní smlouva bude
ukončena uplynutím výpovědní lhůty, tj.
k 31. 5. 2012.
6-0-0
RM souhlasila s využitím služeb nabízených společností Vášmajetek.cz a zadáním prodeje domu čp. 163 v Riegrově ulici prostřednictvím tohoto portálu. 6-0-0
Projekt Vasmajetek.cz vyvinul speciální
portál pro obce a města usnadňující zveřejňování prodejů majetku. Internetový
portál Vasmajetek.cz centralizuje dražby, aukce a prodeje majetku státu, krajů,
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měst, obcí i exekučně zabaveného majetku. Byl spuštěn 1. listopadu 2011 a jeho
prvními partnery se již od počátku stalo
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Nadační fond proti korupci a projekt index. Jedním z cílů projektu je pomoci veřejnosti
v přístupu k zajímavým informacím, ale
také obcím a městům k větším ziskům
z prodejů díky větší účasti zájemců.
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se Základní kynologickou organizací Náchod na pronájem části pozemkové parcely č. 170 v k.ú. Babí u Náchoda
o výměře 4000 m². Pronajatá parcela bude
využívána pro výcvik psů, práci s mládeží
a pro umístění dvou mobilních buněk. Nájemce bude hradit nájemné ve výši 4.684
Kč/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s účinností od 1. 5. 2012. 6-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy se společností ATEX spol.,
s r. o., na pronájem nebytového prostoru o výměře 3 m² pro zřízení a-Pointu
ve vstupní hale budovy čp. 2020 v ulici Němcové v Náchodě. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s účinností
od 1. 5. 2012. Nájemce bude hradit nájemné ve výši 100 Kč/rok a paušální částku
za spotřebovanou el. energii ve výši 3.000
Kč/rok.
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce s Klubem vojenské historie Náchod, o. s., na bezplatné užívání části pozemkové parcely č. 167/2 v k. ú. Běloves,
o výměře 100 m². Jedná se o pozemkovou
parcelu v blízkosti pěchotního srubu N-S
82 Březinka. Vypůjčený pozemek bude
využit pro umístění historických zábran
a překážek vojenského charakteru v souvislosti s uvedením vnějšího okolí srubu
do podoby z roku 1938.
6-0-0
RM souhlasila se zveřejněním záměru
pronajmout prodejní stánek na zimním
stadionu v Náchodě.
6-0-0
Schválení zhotovitele
na demolici čp. 4 v ulici Poštovní 7-0-0
RM schválila nabídku ﬁrmy ALPRIM CZ,
s. r. o., Velké Poříčí za nabídkovou cenu
788 634,36 Kč včetně 20% DPH a uzavření smlouvy o dílo na demolici objektu čp.
4 v Poštovní ulici v Náchodě.
Rekonstrukce komunikace
ul. Krámská a stavební
úpravy prostoru za radnicí
7-0-0
RM schválila projekt na Zajištění archeologického výzkumu při stavbě „Rekonstrukce komunikace ul. Krámská
a stavební úpravy prostoru u radnice ul.
Krámská, k. ú. Náchod“ za cenu 56.550 Kč
+ 20% DPH předložený ﬁrmou LABRIS,
o. p. s., Praha 13.
Povolení výjimky z počtu dětí
v náchodských MŠ 2012/2013
7-0-0
RM schválila výjimku z počtu dětí
na školní rok 2012/2013 v mateřských školách: Březinova, Havlíčkova, Komenského,
Myslbekova, Vančurova a Vítkova. Výjimkou je stanoveno povolení navýšení počtu
dětí ve třídě z 24 na 28.

ZPRÁVY Z RADNICE
ZŠ Komenského
– oprava krovu stávající budovy 5-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na opravu krovu ZŠ Komenského ul.
v Náchodě se Zbyňkem Nyčem, Náchod.
Rekonstrukce Tepenské ulice
7-0-0
RM uložila odboru investic a rozvoje
města pokračovat na přípravě rekonstrukce Tepenské ulice s realizací v letech 2012
a 2013 a uvolněné ﬁ nanční prostředky
na letošní rok převést do rezervy na krytí
jiných připravovaných investičních akcí.
Třídění komunálních odpadů
a bioodpadů v evropském
městě Kudowa Zdrój – Náchod
7-0-0
RM souhlasila s výsledky veřejné zakázky „Soubor majetku na třídění odpadů“, v rámci projektu „Třídění komunálních odpadů a bioodpadů v evropském
městě Kudowa Zdrój – Náchod, II. etapa“
a s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě – ﬁrmou MEVATEC, s. r. o.,
Roudnice nad Labem. Jedná se o dodávku kompostérů, kontejnerů na třídění odpadu, popelnic nebo odpadkových košů.
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Náchoda do 50.000 Kč
7-0-0
RM schválila smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – veřejná
podpora de minimis.
Jedná se o tato sdružení: Prima sezóna –
PRANÝŘ (30.000 Kč), Červený kříž (10.000
Kč), Centrum sociální pomoci, rodinná
poradna (40.000 Kč), Konfederace politických vězňů (5.000 Kč), Občanská poradna (10.000 Kč), Svaz důchodců (14.000 Kč),
Oblastní charita Č. Kostelec (20.000 Kč),
Svaz diabetiků (5.000 Kč), Společnost vozíčkářů (5.000 Kč), Sdružení zdravotně postižených MO (25.000 Kč), Centrum pro
zdravotně postižené (6.000 Kč), Svaz tělesně postižených (10.000 Kč), Tyﬂocentrum
(5.000 Kč) a o.s. Pferda (50.000 Kč)Skateboardové překážky na veřejném stadionu Hamra
6-1-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy na dodávku skateboardových překážek na veřejný stadion Hamra v Náchodě
se společností MYSTIC CONSTRUCTIONS
spol., s. r. o., Praha 2, za nabídkovou cenu
377.400 Kč včetně DPH.
Vycházková trasa
Běloves-Březinka
7-0-0
RM schválila záměr realizace akce – vycházková trasa Běloves-Březinka a pověřila odbor investic a rozvoje města jeho přípravou a realizací.
Jedná se o vybudování vycházkové trasy
od asfaltové cesty U Lomu směrem po cestě skrz bývalý lom ke spojnici stávající
vyšlapané pěšiny k T-82 Březinka. Dále
po vyšlapané pěšině p. č. 673/1 směrem
k hotelu Bonato. Realizace bude spočívat
ve vyčištění cesty a položení štěrku, vykácení přebytečných dřevin, které zasahují do stávající pěšiny, vyčištění okolních
stromovin a odvedení vytékajících pramenů z přilehlé stráně mimo vycházkovou trasu. Součástí celé vycházkové tra-

sy bude vybudování altánu, cca 20 laviček
po celé délce vycházkové trasy a tří odpočinkových míst se stolem a lavicemi.
Výběrové řízení
– pojištění majetku města
7-0-0
RM schválila výsledek výběrového řízení na pojištění majetku města Náchoda
a schválila uzavření nové pojistné smlouvy s uchazečem na 1. místě – Českou pojišťovnou, a. s., která nabídla nejnižší roční pojistné ve výši 790.000 Kč.
Déčko, Bartoňova vila – oprava kamenné zdi oplocení – 2. část
8-0-0
RM souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 50 % nákladů
na opravu kamenné zdi oplocení budovy Déčka.
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na realizaci této zakázky se společností ENTAZE, s. r. o., Náchod, za cenu
679.372 Kč s DPH.
Projekt „Autobusové nádraží,
Náchod – odjezdová stání
8-0-0
RM schválila předložení projektu „Autobusové nádraží, Náchod – odjezdová
stání“ do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a souhlasí s uzavřením smlouvy na zpracováním
studie proveditelnosti a žádosti o podporu se společností Centrum evropského projektování a.s., Regiocentrum Nový
pivovar, Evropský dům, Soukenická 54,
500 03 Hradec Králové.

TELEGRAFICKY:
RM schválila podporu kulturní akce Zimák 2012 a spolupořadatelství Města Náchod. Akce se bude konat na Zimním stadionu v Náchodě 29. 6. 2012 od 19.00 hodin.
Hlavním pořadatelem je Fasana Invest,
s. r. o., Praha 3. Vystoupí mj. Patrik Hezucký, rytmus a další. Radní současně schválili časové rozpětí 19.00–02.30 hodin.7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o konání ohňostroje při akci Náchodské Májování (k 67. výročí konce II. světové války)
dne 7. 5. 2012 ve 21:45 hodin pod Státním
zámkem Náchod s ﬁrmou Jiří Gross, Náchod.
7-0-0

Nový
územní plán Náchoda
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, v současné době připravuje pořízení nového územního plánu.
Mezi podklady pro zpracování návrhu zadání nového územního plánu
jsou mimo jiné uplatněné požadavky
ze strany vlastníků nemovitostí na
správním území města. Případné další požadavky na změnu funkčního
využití ploch oproti využití dle stávajícího územního plánu, nebo návrhy na rozvoj města, je možné podat
nejpozději do 31. 5. 2012.
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KRONIKA

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Základní umělecká škola
Náchod zve žáky
a jejich rodiče na:

Kronika
V březnu se narodili:
2. 3
3. 3
5. 3.
7. 3.
11. 3.
12. 3.

Gabriela Jana Ducháčová
Daniel Žmolík
Pavel Maršík
Adam Krtička
Daniel Martinec
Jan Borna

12. 3.
17. 3.
19. 3.
28. 3.
28. 3.
28. 3.
31. 3.

Zdeněk Borna
Marie Poláková
Vojtěch Schrötter
Eliška Štrasová
Karolína Štrasová
Jáchym Hanzálek
Barbora Beránková

Oáza lásky, úcty a porozumění
Nervozita, nejistota, amorálnost těch,
kterým jsme chtěli věřit, znepokojivý vývoj v různých končinách světa na nás útočí jako vlny tsunami. A najednou pozvání z míst, kde jsme zanechali kus poctivé,
skutečně nelehké a laiky dostatečně nedoceněné práce s dětmi, které vyžadují
zvýšenou péči, pozornost a mnohdy doslova nadlidské úsilí speciálního pedagoga. A srdce …
Přátelské posezení se neslo nejen v duchu připomenutí úcty k ženám, matkám,
nositelkám života, ale především v duchu
oslavy Dne učitelů.
Ředitel školy ing. Ivo Feistauer v úvodním projevu vyzdvihl jméno geniálního pedagoga Josefa Zemana (jehož jméno nese hostitelská škola), který se velkou
měrou zasloužil o vznik a rozvoj speciálního školství v naší zemi. V samotném
Náchodě působil Josef Zeman víc než 20
let, shromažďoval zde vědecké podklady
o dětech „slabomyslných“, které se dostatečně mezi schopnějšími dětmi málo rozvíjejí a navíc brzdí činnost učitele.

Zemanova spolupráce s pedagogickými a lékařskými giganty té doby, zahraniční studijní cesty, organizování vysokoškolského studia speciálních pedagogů.
Plných 60 let svého života věnoval neúnavné péči o postižené děti, pro speciálního pedagoga J. Zemana skutečnou modlou…
Samotné vystoupení žáků s aktivní
účastí těch, které s nimi program připravovaly, mělo vysokou úroveň. Vím, kolik
úsilí se za tím skrývá. K slzám dojemné
bylo účinkování nevidomého chlapce. Tvrdím, že za takovou kvalitu by se nemusel
stydět leckterý profesionální herec.
Žasli jsme nad novými aktivitami školy, které zahrnují velkou teritoriální část
Královéhradeckého regionu. Spojuje
péči o „děti“ s různými vadami ve věku
od 2–55 let. My, bývalí zaměstnanci Základní školy Josefa Zemana, jsme si v tento den připadali v péči pana ředitele
Ing. Ivo Feistauera a zástupkyně ředitele školy Mgr. Moniky Vochomůrkové jako
v ráji. Mohou nám závidět všichni, kteří se ve svém seniorském věku nesetkávají vždy s láskou a úctou. Nám se těchto
výsostných pocitů dostalo měrou vrchovatou. Škoda, že stín skonu našeho spolupracovníka a bývalého ředitele školy
pana Josefa Vondřejce zaclonil oblohu bez
mráčků… Kdosi moudrý kdysi řekl: „Nezemřel ten, na koho někdo myslí“.
Pepo, věř, že zůstaneš v našich myslích
a srdcích. Byl jsi důstojným pokračovatelem myšlenek a tužeb velkého pedagoga
Josefa Zemana. Čest Tvé památce!
Mgr. Eva Grimová,
bývalá učitelka ZŠ Josefa Zemana

Setkání na ZŠ a MŠ Josefa Zemana v Náchodě
Stalo se hezkou tradicí na naší škole,
že se každoročně v těchto jarních dnech
setkáváme s našimi bývalými kolegy, kteří už odešli do důchodu. I letos 8. března je pan ředitel Ing. Ivo Feistauer přivítal v naší škole. Ve svém krátkém uvítání
vzpomenul na pana Josefa Vondřejce, bývalého ředitele školy, který nedávno zemřel. S dětmi jsme připravili krátký kulturní program, senioři si se zájmem
prohlédli školu a ve třídách nové počíta-

čové vybavení i interaktivní tabuli. Poté
jsme se všichni odebrali na slavnostní
oběd, kde se vzpomínalo na naše bývalé
žáky, na legrační historky, kterých bývá
v kantorském životě hodně a na to horší nebo smutnější se zapomíná. Přejeme
Vám, milé emeritní učitelky, učitelé i ředitelé hodně zdraví a děkujeme za Vaši práci. Těšíme se na příští setkání.
Růžena Žižková,
učitelka ZŠ a MŠ Josefa Zemana v Náchodě

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9. května 2012
od 13.00–17.00 hod.
Zveme budoucí žáky, ale i jejich rodiče!
Přijďte se podívat, ale i poslechnout si, co
vše se můžete u nás naučit!!!

ZÁPIS DO ZUŠ
21. a 23. května 2012
13.00–17.00 hod.
Ke studiu hry na: strunné, dechové,
klávesové, bicí nástroje a zpěv
(pro žáky od 5ti let)
Studium tanečního oboru
(pro žáky od 5ti let)
Studium literárně-dramatického oboru
(pro žáky od 6ti let)
Studium výtvarného oboru
(pro žáky od 6ti let)
NOVINKA – POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
(pro žáky od 14ti let)

Další krásná ocenění
pro žáky ZUŠ Náchod
V prvních jarních dnech se uskutečnila série krajských kol soutěží MŠMT, ve kterých
se žáci ZUŠ Náchod rozhodně neztratili.
Hra na zobcovou ﬂétnu:
1. místo – Kryštof Veverka
1. místo – Kristýna Kozáková
2. místo – Adéla Rufferová
Hra na příčnou ﬂétnu:
2. místo – Barbora Šourková
Hra na saxofon:
2. místo – Kristýna Volfová
Hra na bicí:
1. místo – Štěpán Knapp
Sólový zpěv:
2. místo – Andrea Štefková
2. místo – Nela Stryhalová
2. místo – Vintera David
3. místo – Václav Šimon
3. místo – Pavlína Řídká
Smyčcový orchestr – 2. místo
Pěvecký sbor Rarášek – 1. místo s postupem do celostátního kola, absolutní vítěz
Taneční obor – Děvčata 7. ročníku TO
naší školy získala se svou choreograﬁ í
Čas ve výběrovém kole na festivalu pantomimy a pohybového divadla Otevřeno,
které se konalo v hradeckém divadélku
Drak, POSTUP do celostátního kola, jež se
koná každoročně v Kolíně pod patronátem ECPN Brno.
Všem zúčastněným, jejich pedagogům
a korepetitorům děkujeme za výborně odvedenou práci a skvělou reprezentaci školy a města.
Zbyněk Mokrejš

květen 2012

Indiánské sny
„…Mami, až vyrostu, chci být indiánem…“, oznamuje Adámek své mamince
při cestě ze školky. Ta má o budoucnosti
svých dětí jiné představy, ale ví, že Adámek má za sebou neobyčejný zážitek, jen
pokývne hlavou. A dětské líčení pokračuje: „ …byl veliký, měl dlouhé vlasy a vyprávěl nám o indiánech.“
Ale pěkně od začátku. Indiánský týden
ve školce byla velká zábava. Vyráběli jsme
čelenky, amulety, oslovovali jsme se indiánskými jmény. A co teprve poklad! I ten
se nám podařilo v lese objevit. Celý týden
jsme se chystali na velikou událost – přespat ve školce bez rodičů. Ale jen my velcí, skoro už školáci. Někdo s obavami, jiní
statečně, jsme se sešli v podvečer v naší
školce se spacákem a batůžkem. Poslední pusa od maminky a hurá za kamarády,
s těmi to určitě zvládnu.
A tu už slyšíme z venku podivné bubnování a nikdo z nás netuší, co to znamená. Když vyjdeme na zahradu, na pařezu
sedí ON – opravdový indián s dlouhými
vlasy, indiánském obleku a mokasínech.
Jeho bubnování se rozléhá po celých Třešinkách. Přicházíme k němu nejprve
s obavami, ale nakonec se s ním skamarádíme a jeho moudrost a laskavost nás zbaví všech obav. A co nám toho o indiánech
pověděl! Teď už víme, jak indiáni žijí, kde
bydlí, jaké mají zvyky. Společně jsme povečeřeli upečeného bizona na ohni a to už
byla na zahradě úplná tma. Loučíme se
s naším hostem pravým indiánským pozdravem od srdce.
A teď rychle do školky – trochu mlsání,
sprcha a šup do spacáku. Plní dojmů snít
si svůj indiánský sen. „…Mami, být indiánem by bylo prima…“.
Adámek a jeho kamarádi z MŠ Alšova
Tento hezký večer dětem připravili učitelky z MŠ Alšova a pan Vladimír Prachař, vyznavač indiánského životního stylu.

Poděkování
Městské knihovně v Náchodě

Děkujeme touto cestou pracovníkům
Městské knihovny v Náchodě a její paní
ředitelce Ivaně Votavové za vstřícnost,
s jakou přistoupili k uspořádání jarní výstavy naší školy v prostorách knihovny,
a za pomoc při její realizaci.
Žáci, učitelé a vychovatelky ZŠ Náchod-Plhov

ŠKOLY

5. ročník piškvorkiády
na Základní škole Komenského v Náchodě
Na naší Základní škole v Komenského
ulici v Náchodě pořádáme každý rok pro
žáky 2. stupně turnaj v piškvorkách. Letos se konal již pátý ročník.
Do soutěže se přihlásilo 101 žáků
2. stupně. Hráči byli rozděleni do dvou kategorií, a to 6. a 7. třídy (celkem 69 soutěžících) a 8. a 9. třídy (32 soutěžících). Soutěž probíhala celkem v pěti kolech, kdy
jednotliví hráči odehráli své zápasy ve vylosovaných skupinách. Z každé rozlosované skupiny postupovali jeden až dva
do dalšího kola. Tímto systémem soutěž
probíhala od listopadu loňského roku až
do března letošního roku. V posledním
březnovém týdnu tento turnaj vyvrcholil posledním kolem, kterého se zúčastnili čtyři nejlepší v každé kategorii.
Vítězem v kategorii 6. a 7. tříd se stala
Bára Roztočilová z 6. C. Na druhém místě
skončil Ezdráš Ritschel ze 7. A, další mís-

ta pak obsadili Kateřina Kořínková ze 7. B
a Matěj Marek z 6. C. V kategorii 8. a 9.
tříd vyhrál Vojtěch Mrověc z 9. D. Další
místa obsadili: Tomáš Tyler z 9. D, Jiří Drtina z 8. D a Karel Svoboda z 8. A.
Všichni účastníci ﬁ nále byli odměněni diplomem a pěknými věcnými cenami,
na které ﬁnančně přispělo SRPDŠ při naší
škole, kterému tímto děkujeme.
Lenka Malá

Nové prostory na půdě pro MŠ Vítkova
V úterý 27. 3. 2012 byla slavnostně otevřena nová třída v MŠ v Bělovsi. Za přítomnosti místostarostky p. Mgr. Benešové a místostarosty p. Ing. Šuberta, kteří
přestřihnutím stuhy otevřeli dveře do nových prostor půdní vestavby. Přítomny
byly ředitelky z náchodských mateřských
škol, ředitel ZŠ v Bělovsi, zástupkyně KÚ
odbor školství p. Iveta Lukešová, vedoucí
odboru sociálních věcí a školství Bc. Schuma a pracovnice odboru p. Jirmanová
a p. Podstavcová, zástupci ﬁrmy, která celou akci realizovala – paní a pan Kozákovi, stavbyvedoucí p. Kolla, kronikář Bělovse p. Samek a zástupci médií.
Paní ředitelka Blanka Posnarová všechny přítomné uvítala. V nové třídě všechny
pozvané čekalo překvapení – vystoupení
předškoláčků – Sluníček s velmi pěknou
písničkou o stavbě nové třídy, kterou složila p. učitelka Katka Zobalová. Děti zatancovaly, zazpívaly a mažoretky předvedly, co se už jako nejmladší naučily.
Pan ing. místostarosta Šubert přivítal
přítomné a zhodnotil celou akci výstav-

by. Zároveň zavzpomínal i na dětství, které prožil také v této školce, zároveň i jeho
děti prošly touto školkou. Paní místostarostka Benešová seznámila přítomné se
situací v přijímání dětí do mateřských
škol v Náchodě a zdůvodnila tak i nutnost
této vestavby. Zároveň poděkovala ředitelce školky za to, s jakým úsilím a vkusem byly prostory vybaveny.
Všichni přítomní měli možnost si nové
prostory prohlédnout, a co je čekalo?
Krásná nová třída, umývárny s pastelkami, nová ředitelna a pracovní kabinet pro
učitelky, úklidová komora a sociální zařízení pro personál. Zároveň s otevřením
nové třídy vznikla i nová pracovní místa jak pro učitelky, tak pro provozní personál.
Po prohlídce objektu byli všichni pozváni na malé občerstvení, které připravily zaměstnankyně školky, a skutečně
všem chutnalo. Doufáme, že se i nové prostory líbily.
Blanka Posnarová, ředitelka MŠ
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Závěrečný koncert 86. koncertní sezóny
Komorní hudby Náchod 2011–2012
se uskuteční 16. května 2012 od 19 hodin v Městském divadle Dr. Josefa Čížka.
Na programu koncertu jsou díla J. Haydna, A. Krafta, E. Blocha, J. Offenbacha,
D. Poppera, která přednesou Jiří Hošek
a jeho dcera Dominika Hošková.
Jiří Hošek patří k nejvýraznějším osobnostem interpretačního umění. Studoval
u prof. Pravoslava Sádla na Konzervatoři
v Praze a u prof. Miloše Sádla na Hudební fakultě AMU. Jako stipendistu Českého
hudebního fondu jej umělecky významně ovlivnili Saša Večtomov a Josef Chuchro. Výčet jeho uměleckých úspěchů u nás
i v zahraničí je nesmírně obsáhlý. Náchodští posluchači si jej budou jistě pamatovat jako interpreta Dvořákova violoncellového koncertu h moll v roce 2002, který
přednesl se Symfonickým orchestrem československého rozhlasu Praha v našem
divadle. Nahrává pro rozhlas a na CD díla
našich i světových autorů.

Dcera Jiřího Hoška Dominika studovala na Pražské konzervatoři a soukromně
i u prof. Miloše Sádla, následně pokračovala ve studiu na Hudební fakultě AMU,
kde absolvovala u svého otce Jiřího Hoška Magisterské studium. V současnosti
studuje v Izraeli na Jerusalem Academy
of Music. Je zakladatelkou klavírního tria
„Ester“, získala řadu ocenění u nás i v zahraničí, spolupracuje s řadou našich předních hudebních těles, např. s Pražskou
komorní ﬁ lharmonií, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK a dalších.
Předprodej vstupenek je v Informačním a cestovním centru Náchod Kamenice, před koncertem u pokladny divadla.
Přestože koncertní sezóna 2011–2012
končí, pro abonenty je připravena prémie
ve formě 50% slevy na zahajovací koncert
Cameraty nova Náchod a nabídka koncertů 87. koncertní sezóny 2012–2013.
Komorní hudba Náchod

NOC KOSTELŮ v Náchodě
I v letošním roce se náchodské církve
přihlásily k mezinárodní akci „Noc kostelů“, která se uskuteční 1. 6. 2012. Zájemci budou mít možnost prohlédnout
si i místa, která nejsou běžně přístupná,

seznámit se s historií kostelů a náboženskými aktivitami církví. Níže uvedený program, na který Vás srdečně zvou
pořadatelé, dává možnost výběru dle
vlastního zájmu.

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
– Kostel sv. Vavřince, Masarykovo náměstí
17.55 – 18.00 Zvonění na oba zvony
18.00 – 18.50 Mše svatá a požehnání
18.55 – 19.10 Vystoupení sboru Cantoria žáků ZŠ TGM
pod vedením Kláry Bydžovské
19.15 – 19.30 Komentovaná prohlídka kostela se zaměřením
na historické památky
18.45 – 21.00 Prohlídka zvonice a půdních prostor (samostatná část programu)
19.30 – 21.30 Prohlídka varhan (samostatná část programu)
19.30 – 20.00 Volná prohlídka kostela
20.00 – 20.15 Komentovaná prohlídka kostela se zaměřením
na historické památky
20.20 – 20.40 Vystoupení rytmické skupiny mladých z kostela sv. Michaela
20.40 – 21.00 Volná prohlídka kostela
21.00 – 20.15 Komentovaná prohlídka kostela se zaměřením
na historické památky
21.20 – 21.40 Vystoupení rytmické skupiny mladých z kostela sv. Michaela
21.40 – 22.00 Závěrečná děkovná bohoslužba, zpěv (Svatý Václave…)

CÍRKEV BRATRSKÁ

– Purkyňova 584 (vedle hotelu Hron)

18.00 Vernisáž „Ten opravdu skutečný svět je (zatím) neviditelný“
– výstava hliněných postav – autor P. Pokorný
hudební doprovod Sára Schumová – housle, Kristýna Schumová – klavír
19.00 Africké spirituály
19.30 Smíšený pěvecký sbor
20.30 Klasická hudba – housle: Sára Schumová
+ klavírní doprovod Kristýna Schumová
21.00 Skupinka mládeže – slova k zamyšlení proložená písněmi
22.00 Ukončení prohlídky
Průběžná video–prezentace ze života společenství, 100. výročí od výstavby sborového
domu, současné misijní cesty do Ugandy apod. Prohlídka modlitebny.

Květnová výročí
Dne 27. 5. uplyne už sedmdesát let
od atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, který při
svém nástupu do funkce všemocného vládce Protektorátu Čechy a Morava vyhlásil (ovšem neveřejně) program likvidace českého národa.
Atentát zvýšil prestiž našeho odboje, zejména zahraničního, ale znamenal také vystupňování nacistického teroru vůči našemu národu.
Před 160 lety, 11. 5. 1852 zemřel náchodský děkan P. Josef Regner. Jirásek ho literárně ztvárnil ve své nové
kronice U nás a podle rodiště pojmenoval Havlovický. Regner se staral o rozvoj školství, zdokonalování
zemědělství a všestranný rozvoj regionu, jeho zásluhou bylo i osázení
do té doby pustého zámeckého kopce.
– Významný pedagog, spisovatel, autor Dějin Náchoda, historik Jan Karel
Hraše (+ 6. 5. 1907) zaznamenal před
140 lety, v sobotu 25. května 1872 průtrž mračen, zejména na Adršpašsku
a Policku. V neděli odpoledne „od Hronova k Poříčí, Bělovsi, Náchodu – vše
jedno jezero, všudy divé proudy rozkaceného živlu“. Další povodeň následovala pak 6. 6. po lijáku nad Babím
a Radechovou, „spousty vod hrnuly
se se všech stran, trhajíce ploty, lávky, sbírajíce úrodu polní a zaplavujíce
vše… V krátkém okamžení bylo údolí
běloveské opět pod vodou“. A do třetice 10. 7: „Voda hrnula se Novým Světem jako řeka, strhala úplně obecní,
z jara teprve vystavěnou silnici, potrhala pole, … zaplavila v mžiku náměstí až po kostel, vnikla do krámů
a domů ještě více, než 26. 5. a 6. 6“.
Dne 22. 5. 1902 se narodil malíř Jaroslav Panuška, který maloval i naše
město. V Novém Městě nad Metují se
dožívá 6. května 95 let kronikář a historiograf Nového Města prof. Bohumil
Dvořáček. Studoval na náchodském
gymnáziu, řadu let byl na někdejší
náchodské strojnické průmyslovce zástupcem ředitele. Před deseti lety 26.
5. zemřel PhDr. Jaroslav Suchý, dlouholetý ředitel náchodské knihovny, jeden z nejpřednějších kulturních pracovníků našeho města. O den později
pak dr. Eva Althammerová–Švorčíková, profesorka zdejšího gymnázia.
Na němčinu učila (nejen) Josefa Škvoreckého, který na ni vděčně vzpomínal. Byla i jeho první překladatelkou
do němčiny. Na 11. 5. připadá nedožitá
šedesátka horolezce Mirka Šmída. Blahopřát k životnímu jubileu můžeme
1. 5. výtvarnici Ince Hubkové, k osmdesátce (5/5) herci Stanislavu Zindulkovi, který hrával i u nás.
(AF)

květen 2012

Z HISTORIE

Z historie náchodských rodů
5. Rod holiče Viktora Menzela
Ačkoli jsem se domnívala, že rod Menzelů žije v Náchodě mnohem déle, než tomu tak je ve skutečnosti, přesto se může známý
režisér jednoznačně hlásit ke svým náchodským kořenům. Jeho
dědeček Viktor Menzel (1876–1949), jaroměřský rodák, přišel
do Náchoda koncem 19. století. Vyučený holič si otevřel na Plhově v obchodním domě Žabka, kde také bydlel, svoji provozovnu.
Zdá se téměř neskutečné, že v Náchodě bývalo v době I. republiky až třicet holičských oﬁcín. Zásluhu na tom mělo nejen odborné vzdělávání, které poskytovala náchodská živnostenská škola,
ale i vznik odborného společenstva holičů, kadeřníků a vlásenkářů s působností pro okresy Náchod, Nové Město nad Metují
a Police nad Metují, které zde mělo sídlo. Viktor Menzel v něm
působil v různých funkcích, nejvýše jako místostarosta společenstva ve třicátých letech. Nepochybně se aktivně účastnil na přípravách stavovského krajinského sjezdu spojeného s odbornou
výstavou, akademií a vycházkami do Jiráskova kraje v roce 1923
i v rámci výstavy Náchod 38, kdy se v Náchodě konal hojně navštívený zemský sjezd československých holičů, kadeřníků a vlásenkářů. Jeho podpis nalézáme na četných dokladech. Byl také
horlivým divadelním ochotníkem a jak jinak – maskérem plhovského divadelního spolku Tyl. Holičem byl i jeho zeť Oldřich Pohlei, v jehož vilce v Podzámčí Viktor Menzel se svou ženou Františkou dožívali.
V roce 1901 se manželům Menzelovým narodil syn Josef
Menzel (1901–1975). Po maturitě na místním gymnáziu v roce
1920 studoval na ﬁlozoﬁcké a právnické fakultě Univerzity Karlovy. Studium však pravděpodobně pro nedostatek ﬁnančních
prostředků nedokončil. Živil se
v Praze sám – kondicemi a překlady. Překládal z němčiny, francouzštiny a ruštiny. Od začátku třicátých let byl redaktorem
v nakladatelství Melantrich pro
časopis A-Zet a začal spolupracovat s Jiřím Trnkou, pro jehož
loutkové divadlo psal divadelní
hry. Na začátku války byl krátkodobě nacisty uvězněn a nemohl pak najít práci. Přátelé mu
proto navrhli, ať píše knihy pro
děti. A tak se zrodil Míša Kulička, tehdy z opatrnosti vydávaný
pod pseudonymem Jan Vik. Jak

Jiří Menzel

dnes říká Jiří Menzel: „Táta ty knížky psal, abychom měli co
jíst.“ Ke konci druhé světové války se stal Josef Menzel redaktorem ČTK a vedl zde kulturní rubriku. Jako vedoucí této rubriky
a novinář se účastnil v letech 1946–1948 mezinárodního ﬁ lmového festivalu v Mariánských Lázních a Karlových Varech. V roce
1948 však odmítl vstoupit do KSČ a byl z ČTK propuštěn. V roce
1951 se stal dramaturgem Studia animovaného a loutkového ﬁ lmu ve studiu Bratři v triku. Tato oblast mu poskytovala vytoužený prostor pro volnou tvorbu. Vedle klasických pohádkových
témat dostával i zakázky na tvorbu reklam. Psal také scénáře
a náměty pro krátkometrážní ﬁ lmy. V roce 1961 odešel do důchodu. Jméno Josefa Menzela si všichni dodnes spojujeme především s půvabným pětidílným vyprávěním o příhodách malého medvídka Míši Kuličky, jeho maminky Barbory a popleteného
strýčka Vasila. K jejich oblibě přispěl nemalou měrou i výtvarník
Jiří Trnka, který vyzdobil knížky svými půvabnými ilustracemi.
Díky jemu získal medvídek také loutkovou podobu ve večerníčkovém seriálu České televize. Knihy vycházejí stále, navíc dnes
doplněné vtipně a chytře vytvořenými interaktivními cédéčky.
Režiséra Jiřího Menzela (nar. 1938 v Praze) asi podrobně představovat nemusím. Je natolik známým, že pro náchodské snad
bude novým právě jen jeho úzké rodinné propojení s Náchodem.
Takže jen stručně. V roce 1962 ukončil studium režie u Otakara Vávry na FAMU v Praze. V šedesátých letech 20. století se stal
jedním z významných představitelů české nové ﬁ lmové vlny.
Hned jeho první celovečerní ﬁlm Ostře sledované vlaky podle
literární předlohy Bohumila Hrabala získal roku 1966 Oscara
za nejlepší zahraniční ﬁ lm. Některé další známé tituly: Vesničko má středisková, Rozmarné
léto, Skřivánci na niti, Postřižiny, Slavnosti sněženek a ovšem
nesmíme zapomenout na Zločin
v dívčí škole ve spolupráci s Josefem Škvoreckým. Tento významný režisér, herec a spisovatel je
i nositelem prestižního uměleckého titulu ve Francii Chevalier des Arts et Lettres aneb česky
Rytíř umění a literatury. Můžeme být na „našeho“ člověka hrdi.
Mgr. Lydia Baštecká

Nejznámější kniha Josefa Menzela

Jiří Menzel ve ﬁlmu
Rozmarné léto
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Úpravy veřejných prostranství v rámci realizace Integrovaného plánu
rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice
I v letošním roce probíhají úpravy veřejných prostranství
v zóně vymezené Integrovaným plánem rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny), které jsou spoluﬁnancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
Úpravy veřejných prostranství na sídlišti u nemocnice, které
probíhaly od září loňského roku do dubna letošního roku v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – SUN“,
reg. číslo CZ.1.06/5.2.00/07.07955 se týkaly zejména komunikací a chodníků v ulicích Bílá a Modrá včetně výměny veřejného
osvětlení, byly vytvořeny chodníky a terénní schodiště v místě mlatových chodníků a cestiček, namísto asfaltového hřiště
uprostřed sídliště vznikla nová parkovací plocha. Rozšířeny byly
dvě plochy kontejnerových stání, došlo ke zrušení nefunkčních
a zřízení nových dětských hřišť včetně hřiště v centrální části sídliště.
V říjnu 2011 byly v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – MARIE“, reg. číslo CZ.1.06/5.2.00/07.08040 zahájeny venkovní úpravy okolí Městského střediska sociálních
služeb MARIE a Domova důchodců. Práce by měly být ukončeny
do poloviny května letošního roku. V rámci prací došlo k úpravám stávajících asfaltových a dlážděných ploch, k provedení
chodníků a terénního schodiště, k úpravám prostranství pro
venkovní rehabilitační stroje včetně umístění tří strojů, k úpravě plochy pro opékání, k rozmístění laviček a k výměně veřejného osvětlení. Komunikace a chodníky jsou bezbariérové. Zrevitalizovaná oblast bude klientům MARIE, Domova důchodců
a veřejnosti sloužit jako odpočinková lokalita.
V roce 2011 proběhla v rámci projektu „Veřejná prostranství
Náchod – II. etapa – Duhovka“, reg. číslo CZ.1.06/5.2.00/07.07801
první část stavebních prací v ulici Duhovka. Realizace projektu byla zamýšlena ve vazbě na výstavbu domů v ulici Duhovka.
Soukromý investor bytového domu požadoval z důvodu připravované kolaudace postaveného bytového domu urychlené zajištění úpravy okolních veřejných prostranství. Město provedlo
komunikace a zpevněné plochy včetně odvodnění, venkovní kanalizaci dešťové vody a venkovní světelné rozvody. Na přelomu
léta a podzimu letošního roku by měly být dokončeny spojovací
chodníky a terénní úpravy.
Další akcí, která bude letos realizována, je výstavba schodiště
u zimního stadionu. Na místě budoucího schodiště je v současnosti vyšlapaná pěšina, kterou využívají obyvatelé sídliště při

cestě do centra města. Součástí stavby bude instalace veřejného
osvětlení. Na stavbu je vydáno stavební povolení. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, žádost o dotaci bude předložena v měsíci květnu.
V měsíci dubnu byla dokončena projektová dokumentace
na sportovní hřiště pro veřejnost v prostoru pod MěSSS MARIE
v místech stávající asfaltové plochy. V případě schválení žádosti o dotaci, která bude předložena po skončení stavebního řízení, by stavební práce mohly začít během letních prázdnin, dokončení se předpokládá na jaře příštího roku, kdy bude položen
umělý povrch. Návrh sportoviště počítá s 200 m dlouhým běžeckým oválem s dvěma drahami (jedna rovinka se třemi drahami
a doskočištěm) s povrchem z polyuretanu, asfaltovým oválem
pro in-line bruslení, víceúčelovými vnitřními hracími plochami
pro fotbálek, volejbal, nohejbal, košíkovou, házenou, tenis apod.
s povrchem z polyuretanu. Hřiště bude osvětleno z veřejného
osvětlení, oploceno, opatřeno mobiliářem a tribunkou. V areálu budou umístěny venkovní posilovací stroje a dětské prvky.
Další připravovanou akcí v rámci úprav veřejných prostranství, na kterou je v současnosti zpracovávána projektová dokumentace, je revitalizace zeleně v prostoru sídliště u nemocnice,
výsadba nové zeleně a vybudování cestní sítě v prostoru bývalé skládky a ozelenění budoucího sportovního hřiště (nahradí
v loňském roce zrušené asfaltové hřiště v centrální části sídliště) a výchovný zásah v porostech dřevin v prostoru pod MěSSS
MARIE.
Budoucí sportovní hřiště na sídlišti u nemocnice by mělo být
umístěno v prostoru navazujícím na bývalou skládku na pozemkové parcele č. 110/57, k. ú. Staré Město nad Metují, částečně
bude zasahovat na pozemkovou parcelu č. 110/1, k. ú. Staré Město nad Metují.
V současnosti také probíhají jednání s majiteli pozemku v okolí Hopsáčku o jeho odkupu. V případě dosažení dohody bude
na pozemku vybudováno dětské hřiště. Jak na dětské hřiště
u Hopsáčku, tak na sportovní hřiště nahrazující zrušené asfaltové hřiště v centrální části sídliště, bude vybrán zpracovatel
projektové dokumentace, realizace proběhne v letošním nebo
příštím roce.
Více informací k IPRM zóny naleznete na www.mestonachod.cz/
mesto-nachod/iprmzona/.Úpravy veřejných prostranství v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová
zóna u nemocnice

Město Náchod slaví úspěchy na poli evropských dotací
Evropské dotace na vzdělávání pedagogických pracovníků aneb cítíme odpovědnost za pracovníky mateřských škol.
Svědčí o tom mimo jiné přislíbená ﬁnanční podpora z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt
vzdělávání pedagogů v mateřských školách.
„Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků
námi zřizovaných mateřských škol“, připojila se svým komentářem
místostarostka Náchoda Mgr. Drahomíra Benešová k samotnému
názvu projektu a jeho účelu a dodala: „Dotace ve výši téměř 848 tisíc korun bude rozdělena na vzdělávání, profesní růst pedagogických
pracovníků a užší spolupráci jednotlivých mateřských škol v Náchodě.
Do projektu bude zapojeno 47 zaměstnanců mateřských škol, z toho
11 vedoucích pracovníků ze sedmi náchodských mateřských škol zřizovaných Městem Náchod“ (jejich seznam je uveden níže). Jsme velmi
rádi, že naše žádost úspěšně prošla schvalovacím řízením“. Velkým
přínosem projektu je snaha maximalizovat motivaci pedagogic-

kých pracovníků v jejich profesním růstu, jejich snahu vzdělávat
se a zlepšovat spolupráci jednotlivých mateřských škol při výměně zkušeností. Projekt dále předpokládá udržitelnost i po svém
skončení, kdy by měli být pracovníci MŠ schopni předávat své
nabyté schopnosti a znalosti dále. Povinnost o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků vychází ze zákona č. 563/2004 Sb.
Město Náchod usiluje o co nejefektivnější systém pravidelného
vzdělávání pracovníků školských zařízení, kterých je zřizovatelem. Tohoto snažení může být důkazem i právě získaná dotace,
která je i skvělou odměnou pro všechny zúčastněné.
Seznam mateřských škol podpořených projektem:
MŠ, Náchod, Alšova 952 MŠ,
MŠ, Náchod, Myslbekova 4 MŠ,
Náchod, Březinova 669, MŠ,
Náchod, Vančurova 1345 MŠ,
Náchod, Havlíčkova 1848,
Náchod, Vítkova 304
MŠ, Náchod, Komenského 301,

květen 2012

INFORMACE
Městského úřadu Náchod
– odboru správy majetku
a ﬁnancování
Místní poplatek ze psů
Místní poplatek ze psů je splatný 30. června 2012. Město Náchod již nezasílá poštovní poukázky pro platbu místního poplatku ze psů.
Místní poplatek lze hradit na účet Města
Náchoda následujícím způsobem:
– převodem na účet číslo: 19-222551/0100
(variabilní symbol je desetimístný
– 134100 + číslo evidenční známky psa)
– hotově v pokladně MěÚ Náchod, budova
radnice – Masarykovo náměstí 40
Čipování psů
Připomínáme všem držitelům psů povinnost označit svého psa čipem na základě
Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 ze
dne 12. 12. 2011 a to do 31. července 2012.
Informace o čipování jsou zveřejňovány
na webových stránkách města, ve Zpravodaji a na výlepových plochách ve městě.
Všem držitelům, kteří již svého pejska nechali očipovat a nahlásili čip do evidence
MěÚ, děkujeme.
Přihlášení psa do evidence MěÚ
Vyzýváme všechny držitele psů, kteří
mají trvalý pobyt na území města Náchod
a jejich pes je starší třech měsíců, aby svého psa přihlásili do evidence MěÚ.
Ing. Ladislav Šimek
vedoucí odboru
správy majetku a ﬁnancování

DEN S POLICIÍ
Městská policie Náchod a Policie České
republiky ve spolupráci s AMK-BESIP DDH
Náchod zvou všechny malé i velké příznivce bezpečnostních a záchranářských
složek na další ročník zábavného soutěžního dopoledne „DEN S POLICIÍ“, které se
uskuteční dne 19. května na dětském dopravním hřišti v Bělovsi. Děti si mohou
zasoutěžit o zajímavé ceny a zároveň uvidí ukázky z práce policie i hasičů. Začátek
je v 9.30 hod.
Upozorňujeme, že všichni cyklisté
mladší osmnácti let musí mít při jízdě
na dopravním hřišti i mimo něj na hlavě
ochrannou přilbu.

INFORMACE Z RADNICE

Hromadné označování psů (čipování)
Povinné čipování psů dle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 ze dne 12. 12. 2011
se koná za spolupráce Městského úřadu
v Náchodě a Veterinární kliniky CANISVET Provodov-Šonov, v KVĚTNU 2012:
SOBOTA dne 12. května 2012
od 13.00 hodin do 14.30 hodin
Plhov (prostor před Základní školou Plhov)
SOBOTA dne 19. května 2012
od 13.00 hodin do 14.30 hodin
Běloves (prostor před budovou Hasičské
zbrojnice v Bělovsi)

Čipování je pro psy od 3. měsíce věku. Pes
musí být na vodítku (dle uvážení držitele psa opatřen náhubkem) a EVIDENČNÍ
ZNÁMKOU PSA. Vezměte s sebou očkovací průkaz psa. Čipování psů hradí Město
Náchod.
Další termíny čipování:
sobota 26. května 2012
– lokalita Babí, Pavlišov
sobota 3. června 2012
– lokalita Lipí, Jizbice, Dobrošov
Přesné místo a hodina budou zveřejněny.

Plánujete dovolenou v zahraničí?
Prosíme, zkontrolujte si včas, zda máte platný cestovní pas!
Pokud nemáte platný cestovní pas, požádejte si o vydání nového cestovního
pasu s dostatečným předstihem.
Nenechávejte podání žádosti až
do doby hlavní turistické sezóny. Čekací lhůta na vydání nového dokladu v letních měsících dosahuje svého zákonného maxima tj. 30 dní a mohly by Vám
tak vzniknout komplikace s termínem
Vašeho vycestování.
Hodláte-li cestovat mimo Evropskou
unii – zjistěte si prostřednictvím zastupitelského úřadu daného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního průkazu vyžaduje. Je možné se též dotázat
na našem pracovišti cestovních dokladů
– budova Městského úřadu Němcové 2020.
Dále upozorňujeme, že dnem 26. června 2012 skončí možnost cestování dětí,
které jsou zapsány v cestovním dokladu rodiče – platnost těchto zápisů tímto datem končí!
Po tomto datu musí mít každý občan
České republiky k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Pokud tedy
plánujete letní dovolenou v zahraničí doporučujeme včas požádat o vydání cestovního dokladu i dítěti, které jste měli doposud zapsáno ve Vašem cestovním pasu.

Kresby památek
a Omalovánky z Náchoda
V letošním roce si Informační a cestovní centrum Náchod připravilo neobvyklé novinky, které jak doufáme, pobaví
místní i malé návštěvníky Náchoda a dospělým nabídnou nový pohled na město,
ve kterém žijí, či sem přijeli strávit několik příjemných dní. Oba tituly budou
u nás v prodeji v průběhu května.
Kresby historické architektury Náchod
– publikace určená především pro milovníky starých staveb a historie našeho města. Představuje všechny známé
i trochu pozapomenuté náchodské památky v propracovaných kresbách Lukáše Martinky a doplněných o krátké texty,

K vycestování do států Evropské unie
lze kromě cestovního pasu použít rovněž občanský průkaz. Od 1. ledna 2012 je
možné požádat o vydání občanského průkazu i pro občany mladší 15 let. Platnost
tohoto dokladu je pětiletá.
Městský úřad Náchod bude přizpůsobovat úřední hodiny na pracovišti občanských průkazů a cestovních dokladů aktuální situaci a zájmu občanů. Od začátku
měsíce května již dochází k prvnímu prodloužení otevírací doby přepážek a to
v pondělí a středu do 18.00 hodin. Dále
prosíme občany o větší využívání ostatních úředních dnů , tj. v úterý a ve čtvrtek, kdy jsou přepážky též pro veřejnost
otevřeny a to od 8.00 do 14.00 hod.
Možnost internetového objednání
Znovu připomínáme, že pro Váš větší komfort je možné též využít objednání přes webové rozhraní, kdy si můžete
zvolit den i čas, který Vám vyhovuje pro
podání Vaší žádosti. Tato aplikace je umístěna na internetových stránkách města Náchod v sekci Městský úřad Náchod
– elektronická obsluha občana. Vyhnete se tak nepříjemnému čekání ve frontě
a ušetříte čas.
za odbor správní Bc. Hana Horáková
na jejichž tvorbě se podílelo i Informační
centrum Náchod. Náchod se tak připojil
po bok dalších českých měst, která jsou
tímto způsobem zpracována.
Omalovánky z Náchoda
Již delší čas uvažujeme o vydání materiálu, který by oslovil nejmenší obyvatele
a návštěvníky města a zábavnou formou
je s Náchodem seznámil. Letos jsme tedy
udělali krok vpřed a zpracovali omalovánky s náchodskými motivy taktéž doplněnými o krátké seznamovací texty. Doufáme, že se budou líbit nejen dětem, ale
i dospělým či poslouží jako vhodný a přitom levný dárek vašim přátelům a známým.
Markéta Machová
K dostání v Informačním a cestovním centru, Kamenice 144, 547 01 Náchod.
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TRIGA REALITY realitní kancelář
Náměstí TGM č. p. 82,
Dvůr Králové n. Labem nabízí:
- dr. byt 1+1 v Náchodě (40 m2), 7. p., pl. okna, rekonstr., koup. se spr. koutem
560.000 Kč
- dr. byt 2+1 v Náchodě (47 m2), 2. p, pl. okna, výtah, nová kuchyně, jíd. kout nové 799.000 Kč
900.000 Kč
- dr. byt 2+1 v Náchodě (48 m2), 3. p,lodžie, pl. okna, po revit., výtah, zd. jádro
999.000 Kč
- dr. byt 3+1 v Náchodě (74 m2) zd. jádro, plast. okna,zateplení, lodžie, 2.p
- dr. byt 3+1 Červený Kostelec (71 m2) u centra, plast. okna, balkon, komora sleva 840.000 Kč
- dr. byt 3+1 v Dobrušce (72,4 m2), 1. p., pl. okna,lodžie, možno ﬁn. úvěrem nové 899.000 Kč
- byt 2+1 v OV Náchod (59,6 m2) 2. p, pl. okna, po revitalizaci, výtah, lodžie nové 930.000 Kč
1,370.000 Kč
- byt 4+1 v OV Náchod (73,9 m2) 4. p, výtah, lodžie, lokalita“ Na Plhově“
1,499.000 Kč
- byt 4+1 v OV Opočno (71 m2) po rek., 4. p, zasklená lodžie,vest. skříně
2
1,830.000 Kč
- rodinný dům 2+1/3+1 Náchod, 651 m , balkon, zahr., skleník, garáž, sleva
2,970.000 Kč
- rodinný dům 3+1 Rožnov-Neznášov 5459 m2, dvojgaráž, po rek., klidná l.
- rodinný dům 5+1 Rožnov-Neznášov 1662 m2, studna, vyt.na TP nebo el. sleva 1,760.000 Kč
2,060.000 Kč
- rodinný dům-novostavba 4+kk Police n. M., 430m2, krásné klidné místo
2,482.000 Kč
- rodinný dům-novostavba 5+kk Mezilesí u N. Města, 1039 m2, krb. kamna
2,710.000 Kč
- rodinný dům-novostavba 5+kk Skršice u Č. Meziříčí, 837 m2, garáž, dílna
- řadový rodinný dům 3+1 Heřmanice, 473m2, prostorná kuch., vl. studna sleva 1,190.000 Kč
2
2,385.000 Kč
- řadový rodinný dům 2+1 Náchod, 289 m , po rek., terasa,možná vestavba
- řadový rod. dům 5+1 Česká Skalice, 191 m2, klidná lok., zahrádka, prostorný 2,350.000 Kč
3,100.000 Kč
- RD 6+1, luxusní novostavba Josefov-sady, 1516 m2, bazén, garáž, prostroné
- rodinný dům-novostavba 4+kk Slavětín n. M., 860 m2, zděné, krásné místo, sleva 2,250.000 Kč
2,800.000 Kč
- rodinný dům 3+1/2+1+restaurace Heřmanice, 8172 m2, 2x garáž, bazén
- rodinný dům 3+kk/2+kk Kramolna, 1110 m2, garáž, zahrada, vyt. plyn/TP, nové 1,570.000 Kč
- rodinný dům 4+1 Dolany 880 m2, kamenný, garáž, vyt. na TP / VAF, u cesty, nové 750.000 Kč
- rodinný dům 6+1 Dolany-Čáslavky 3611 m2, na polosamotě, k rekonstrukci, nové1.490.000 Kč
- rod. dům-chalupa Červený Kostelec, 2069 m2, krásné místo, zd.stodola, sleva 1,350.000 Kč
- rodinný dům-chalupa 6+1 Litoboř, 1402 m2, po rekonstrukci, 3 x koupelna, sleva 2,890.000 Kč
1,690.000 Kč
- rod. dům-chalupa Chvalkovice-Kopaniny, 1273 m2, krásné místo, nové
690.000 Kč
- rod. dům-chalupa Nové Město n. M., 1128 m2, výborné klidné místo, sleva
- pension 5x apartmán Chvalkovice,1141 m2,po rekonstrukci,cena k jednání, nové 4,600.000 Kč
2,850.000 Kč
- podnikatel. objekt-výrobna, kanceláře, byt v Novém Městě n. M., 977 m2
1.190.000 Kč
- chata 4+1 ve Slatině nad Úpou-Končiny, 3788 m2, krásné klidné místo
- roubenka 2+kk a zděný dům 3+kk ve Slatině nad Úpou-Končiny, 2239 m2, nové 1.990.000 Kč
- chata 3+1 v Hořičkách – Husí Krky, 1055 m2, el., pitná voda, klid, příroda, sleva 430.000 Kč
690.000 Kč
- chata 3+1 v Červ. Kostelci – V Ráji, 382 m2, el., vytápění na TP, u lesa
570.000 Kč
- chata 1+1 v Náchodě – 336 m2, krb, el., pitná voda, oploceno, slunné místo
560.000 Kč
- rozestavěný rod. dům 5+1– Miskolezy, 337 m2, hrubá st. se střešní krytinou
2
1.190.000 Kč
- rozestavěný rod. dům 3+kk Nový Ples, 2027 m , 2. patro – hrubá stavba, klid
530 Kč/m2
- st. pozemek 1414 m2 Kramolna-Lhotky, el.,plyn, voda na hranici, krásné
950 Kč/m2
- st. pozemek 1056 m2 Nové Město n. M.-Vrchoviny, inž. sítě, okraj obce
- st. pozemek 2423 m2,Králova Lhota,13 km od HK,slunný, rovina, dobrý přístup
500 Kč/m2
2
- st. pozemek 1164 m , Jestřebí n M., na kraji obce s pěkným výhledem na okolí
370 Kč/m2
- st. pozemek 14 505 m2, Červený Kostelec, stavební poz. v úz. plánu
270 Kč/m2
- st. pozemek 618 m2 Bezděkov n. M. inž. sítě, klidné, krásný výhled, asf.cesta
210.000 Kč
229.000 Kč
- st. pozemek 1201 m2, Slatina n. Ú.,klidné místo, asfalt. cesta, slunné
593.000 Kč
- st. pozemek 1179 m2, Hořičky,sítě, výhled na Orl. hory, klidná lokalita sleva
600.000 Kč
- st. pozemek 1273 m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě
2.700.000 Kč
- st. pozemek 5402 m2 Opočno, nedaleko centra, na okraji klidné vilové čtvrti
30 Kč/m2
- zem. pozemky 6546 m2, Rasošky,přístup po obecní cestě, rozměr 250 m x 26 m
- zem. pozemky 4982 m2, Náchod, určeno k výstavbě rekr. objektu, „Na Brance“
99 Kč/m2
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AKČNÍ SLEVY
DÍLČÍ STAVBY
AŽ - 30%
STAVBY NA KLÍČ
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
SPRÁVU A ÚDRŽBU NEMOVITOSTÍ
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Stačí jednou zavolat!
84O 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce
H
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Pódium před novou radnicí
17.00 Musica harmonika - akordeonový orchestr
18.00 Stepařské vystoupení Tobiáše Košíra ze soutěže Talentmania
18.15 Kouzelnické vystoupení Miloše Malého
18.30 Street dance - SVČ Déčko
19.00 ProRadost
20.30 Trilobeat a Jiří Schelinger revival
21.00 Lampiónový průvod s Náchodskými mažoretkami
a Dechovým orchestrem ZUŠ Hronov
Průvod vychází z ulice Českoskalické,
od České pošty ve Starém Městě.
21.45 O H Ň O S T R O J pod Státním zámkem Náchod
k 67. výročí konce II. světové války
Pódium před novou radnicí
22.00 – 22.30 Trilobeat a Jiří Schelinger revival
Stánky s občerstvením, cukrovinkami a dětské zábavné atrakce po celý den.
Z důvodů přípravných prací na večerní ohňostroj, bude 7. 5. 2012 od 9.00 hodin
uzavřené zámecké schodiště od Hotelu U Beránka a od 18.30 hodin bude
uzavřený vjezd na Masarykovo náměstí v Náchodě.
Státní zámek Náchod bude 7. 5. 2012 otevřen !

PŘÍLOHA – POZVÁNKY

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Obanské sdružení Náchodská Prima sezóna a Msto Náchod

Vás zve na program

MALÉ PRIMA SEZÓNY
DNE 3. 5. 2012 NA KARLOV NÁMSTÍ V NÁCHOD
(v pípad nepíznivého poasí v Kin Vesmír)
Výstava prací probíhá v Klubu Praný na Masarykov námstí p. 1 v Náchod
8:45

Zahájení 7. roníku Malé Prima sezóny
PEHLÍDKA DTSKÝCH SOUBOR

9:00
9:45
10:00
10:20
10:35
10:55
11:15
11:45

A ŽIJÍ DUCHOVÉ
MŠ Vanurova Náchod
TANEC NA LIDOVÉ PÍSN
Soubor Cipísek MŠ Havlíkova (Náchod-Plhov)
ZÁBAVNÉ VYSTOUPENÍ KLAUNA
FERDA MRAVENEC – MRAVENÍ SPARTAKIÁDA
Soubor Plhovánek ZŠ - (Náchod-Plhov)
EMESLA
MŠ Kramolna
O SLEPICE A KOHOUTKOVI
ZŠ Bukovice
JAK KRTEK KE KALHOTKÁM PIŠEL
ZŠ Velké Poíí
ZÁBAVNÉ VYSTOUPENÍ KLAUNA

Tento projekt byl podpoen z dotace Královéhradeckého kraje.
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Změna programu vyhrazena!!!
Divadelní přehlídka festivalu se koná v Městském divadle
Dr. J. Čížka, v ZUŠ Náchod a v aule Jiráskova gymnázia
Permanentka na všechna studentská představení pro veřejnost za 200 Kč bude k dostání v Informačním centru
festivalu – Klub Pranýř, Masarykovo nám. 1 – od 1. května
2012 nebo rezervace na primasezona@seznam.cz
Telefon informačního centra festivalu 773 781 986 – funkční do 7. 5. 2012
Registrovaní účastníci festivalu mají vstup volný do vyčerpání kapacity sálu

14.00 Chess street battle – pouliční šachový turnaj
(šachovnice před Městskou knihovnou Náchod – Kamenice)
16.00 Prima Sezóna Performance
(Masarykovo náměstí)
21.00 Night game street battle – noční open air souboje
ve společenských hrách (ulice města)
Doporučujeme:
28. 4. 2012 po celý festival
17.00 Vernisáž výstavy prací studentů
Střední škola propagační tvorby a polygraﬁe Velké Poříčí
(Galerie U Mistra s palmou, Komenského ulice)

6. 5. neděle

Divadelní představení:
14.00 Jesličky Hradec Králové – P jako Pivo
(Jiráskovo gymnázium – aula)
Další program:
14.00 Chess street battle – pouliční šachový turnaj
(šachovnice před Městskou knihovnou Náchod – Kamenice)
18.00 Prima music contest – ﬁnálový večer hudební
soutěže studentských kapel
Kluci z marmelády (electronica – Punk / Broumov)
The Dust (rock – acoustic / Valašské Meziříčí)
Zde Klikni (rock / Humpolec)
B_side (post – hardcore & alternative / Náchod)
Evelynne (rock – Dance / Praha)
+ speciální host
(Sál restaurace Vatikán) / Podrobné informace na samostatných
plakátech nebo na www.primasezona.cz

5. 5. sobota

14.00 Seminář Jóga – Ilona Krunčíková
(klub Sun – Hopsáček)
10.00 Rozborový seminář POEZIE + dílna tvůrčího psaní
(Městská knihovna Náchod)

Děkujeme panu Jaroslavu Celbovi, autorovi festivalové
znělky, jejíž nahrávku bezúplatně přenechal
O. s. Náchodská Prima sezóna.

Mediální partneři

®

Děkujeme partnerům:

O. s. Náchodská Prima sezóna
a Město Náchod pod záštitou ministryně
kultury Mgr. Aleny Hanákové, hejtmana
Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra
France, starosty města Náchoda Jana Birke
za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR,
Královéhradeckého kraje, Města Náchoda
za mediální podpory
Českého rozhlasu Hradec Králové,
Hitrádia Magic, měsíčníku Náchodský Swing
a Náchodské TV.

30. 4. – 6. 5. 2012

XV. ročník

„Vzpomínáme na Josefa Škvoreckého“

Náchodská prima sezóna

Celostátní festival
studentské tvořivosti

30. 4. pondělí
ČARODĚJNICKÉ VESELÍ S PRIMÁČKEM NA DOBROŠOVĚ
Zábavné rodinné odpoledne pro malé i velké s tradičním
pálením čarodějnické vatry.
(Dobrošov – Jiráskova chata)
Podrobné informace na samostatných plakátech
nebo na www.primasezona.cz

1. 5. úterý
Divadelní představení:
10.00 DS Opak Dubí – Ženich pro čertici
(Jiráskovo gymnázium – aula)
14.00 Divadlo O. Kaněry Břeclav – Z dějin ruské literatury
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)
16.00 DS Hobit Jihlava – H. Švestková vás žádá o přátelství
(Jiráskovo gymnázium – aula)
18.00 – Dred Gym Náchod – Potopa
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)
Vernisáže a další program:
14.00 „Z vernisáže na vernisáž aneb Z muzea
do Port Arturu“
Vernisáž k výstavě „Vzpomínáme na Josefa Škvoreckého“
a výstavě studentských výtvarných a fotoprací NPS
(výstavní síň reg. muzea v budově Základní umělecké školy
Náchod )
14.45 Literární procházka – navazuje posezení
v Port Arturu (restaurace Port Artur)
19.00 Literárně hudební večer s vernisáží k výstavě
vybraných studentských fotograﬁí
– Swing sextet + čtení z knih J. Škvoreckého v podání studentů Jiráskova gymnázia
(galerie kavárny Slávie)
Workshopy a semináře:
10.00 Výtvarný workshop – Daniel Suchý
(areál Modrá střelka)
13.00 Drums & Noise – David Andrš
(před klubem Pranýř)
10.00 Kamera & Zvuk – Zdeněk Balcar a Tomáš Peterka
(ZUŠ Náchod)

2. 5. středa
Divadelní představení:
10.00 ZŠ Hronov – Měla babka 4 jabka (dětské)
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)
16.00 Regina Břeclav – K. H. M.
(Jiráskovo gymnázium – aula)
20.00 Geisslers Hofcomoedianten Kuks – Lakomec
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)

Další program:
10.00 Soutěžní přehlídka studentských ﬁlmů + ocenění
nejlepších a jejich projekce
(videoklub – Kino Vesmír)
19.00 „PRIMA MISH – MASH“
– alternativní hudební večer regionálních skupin
Marolija (rock / Náchod)
Asfalto (underground / HC Hronov)
Saturday Morning Band (jazz swing / Hronov)
2H5 - KA (experimental punk / Nové Město nad Metují)
Heebie - Jeebies (ska-punk / Hronov)
(sál restaurace Vatikán) / Podrobné informace na samostatných
plakátech nebo na www.primasezona.cz
Workshopy a semináře:
10.00 Výtvarný workshop – Daniel Suchý
(areál Modrá střelka)
13.00 Drums & Noise – David Andrš
(před klubem Pranýř)
10.00 Akrobacie a chůdy – Martin Bohadlo
(před klubem Pranýř)
13.00 Dramatická situace – Petr Hašek
(Jiráskovo gymnázium – aula)
14.00 Seminář Jóga – Ilona Krunčíková
(klub Sun – Hopsáček)
16.30 Magic & Cards – Miloš Malý (klub Sun – Hopsáček)
10.00 Foto seminář 1 – Roman Unger a Petr Moško
(ateliér R. Unger)
Více informací na www.primasezona.cz

3. 5. čtvrtek
Divadelní představení:
10.00 Geisslers Hofcomoedianten Kuks – Lakomec
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)
16.00 Václav Bartoš – Tomáš Komárek – Školní výlet
(ZUŠ Náchod)
Další program:
8.45 Malá Prima sezóna – přehlídka dětských divadelních
souborů z MŠ a ZŠ + doprovodný program
(pódium Karlovo náměstí, za nepříznivého počasí Kino Vesmír)
10.00 Korálkiáda aneb „Korálky pro dobrou věc“
(Karlovo náměstí, za nepříznivého počasí Kino Vesmír)
Podrobné informace na samostatných plakátech nebo
na www.primasezona.cz a www.koralkiada.potvor.cz
19.00 PRIMA JAZZ VEČER
vystoupí: Štěpán Markovič s kapelou Gipsy Groove
Zdeněk Bína Acoustic project
Abi & Roho Konar (PL)
Jamm session v Dannyho kavárně
po skončení koncertu
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)

18.00 Vernisáž výstavy prací účastníků výtvarného
workshopu (Klub Pranýř, Masarykovo nám.)
Workshopy a semináře:
10.00 Výtvarný workshop – Daniel Suchý
(areál Modrá střelka)
13.00 Drums & Noise – David Andrš
(před klubem Pranýř)
10.00 Akrobacie a chůdy – Martin Bohadlo
(před klubem Pranýř)
13.00 Dramatická situace – Petr Hašek
(Jiráskovo gymnázium – aula)
14.00 Seminář Jóga – Ilona Krunčíková
(klub Sun – Hopsáček)
10.00 Jevištní řeč – Alena Špačková (ZUŠ Náchod)
10.00 Rozborový seminář PRÓZA + dílna tvůrčího psaní
(Městská knihovna Náchod)
10.00 Foto seminář 2 – Roman Unger a Jana Čížková
(ateliér ZUŠ Náchod)
10.15 „Zbabělci“ – dram. dílna s Bc. Lucií Mecovou
(Městská knihovna Náchod)

4. 5. pátek

Divadelní představení:
10.00 NAMOLO(O) Praha – Prima sezóna
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)
19.00 Cirkus Mlejn Praha – Postav na čaj!
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)
Další program:
17.00 Vyhlášení výsledků Náchodské Prima sezóny
a Malé Prima sezóny
(obřadní síň radnice Městského úřadu v Náchodě)
18.00 ZEĎ 2012 – vernisáž výstavy 2. ročníku mezinárodního výstavního projektu, úvodní slovo Roman Unger, hudební doprovod Kateřina Janečková (saxofon)
(vstupní hala Městské knihovny Náchod)
20.00 Underground music večer
– alternativní underground večer
Bohadloband (písničkářský ethno rock / Náchod)
David Fiedler (sólová kytara / Náchod)
Doo (alternative / Kostelec nad Orlicí)
Pes (blues-indie / Praha)
(sál restaurace Vatikán) / Podrobné informace na samostatných plakátech nebo na www.primasezona.cz
Workshopy a semináře:
13.00 Drums & Noise – David Andrš
(před klubem Pranýř)
10.00 Akrobacie a chůdy – Martin Bohadlo
(před klubem Pranýř)
13.00 Dramatická situace – Petr Hašek
(Jiráskovo gymnázium – aula)

květen 2012

POZVÁNKY
PREZENTACE
ČINNOSTI
OBČANSKÝCH
SDRUŽENÍ DĚTÍ
A MLÁDEŽE
A STŘEDISEK
VOLNÉHO ČASU

NÁCHOD

VEŘEJNÝ PARK U SVČ DÉČKA
24.– 25. května
Program

VSTUP
ZDARMA

24.–25. 5. 9–18 hod.
Hlavní program, prezentace oddílů, nabídka programů

Slavnostní zahájení
Ve čtvrtek 24. 5. v 10 hod.

ATRAKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY
Hry, netradiční a zážitkové programy
Lanové dráhy, létání na laně, raftování
Laserová střelnice, X-Box, trampolína
Projížďka na koních, indiánské tee-pee
Mateřská centra, výtvarné dovednosti
Pódiová vystoupení, pohádky, kouzla a čáry
Ukázka výzbroje a techniky Armády a Policie ČR
Pořadatel
DUHA Bartoňka – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu
a recesi a SVČ Déčko Náchod, tel: 775223292

Spolupořadatelé
SVČ Bájo Česká skalice, JUNÁK Náchod – svaz skautů a skautek,
DUHA Modrá střelka, ELDORÁDO – středisko Náchod, 1. Pionýrská
skupina Náchod, Canisterapie o.s. Náchod, Stacionář Cesta Náchod,
NZDM Archa, Mateřské centrum Macíček, Klub SUN MC Hopsáček,
Otevřený klub pro děti a mládež Hnízdo, ICM – Informační centrum
pro mládež a mnohé další dětské organizace

Motto
M
Mo
o o 14. ročníku
očník

NA
ADŠ
ŠENÍ I ZK
ZKU
UŠE
U
ŠENO
OST
OS
ST
T

Regionální záštity
Bc. Lubomír Franc — hejtman Královehradeckého kraje
Mgr. Zdeňka Horníková — poslankyně parlamentu ČR
Jan Birke — starosta města Náchod

Celostátní pořadatel s podporou

Hlavní mediální partneři

www.bambiriada.cz/nachod

Generální partner

Celostátní partneři

Oﬁciální akce

Celostátní mediální partneři
Regionální partneři

Celostátní záštity

RNDr. Petr Nečas — předseda vlády České republiky
Mgr. Josef Dobeš — ministr školství, mládeže a tělovýchovy
RNDr. Alexandr Vondra — ministr obrany
Arm. gen. Ing. Vlastimil Picek — náčelník Generálního štábu AČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mistrovství ČR kategorie junior a C
Mezinárodní soutěž mistrovské kategorie A
Pohárová soutěž kategorie děti,
žáci a formace dívek (DFJ a MDFS)
V akrobatickém Rock And Rollu

POHÁR MĚSTA NÁCHODA
Pod záštitou Starosty Náchoda Jana Birke
a Senátora Petra Pakostyy

Sobota 12. května 2012
Začátek 11:00

Finále 17:00

V průběhu pořadu Nika Khunová a magické housle
Generální sponzoři
KULTURNÍ

A SPORTOVNÍ

NADACE
M Ě S TA

N Á C H O D A

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ NADACE
MĚSTA NÁCHODA

Městské divadlo
Dr. J. Čížka
Beránek Náchod

Vstupné 100Kč
město

Náchod

Jezberovi Vysokov
Tupperware

Pořádá:Český svaz Akrob. RnR, T. J. Sokol Staré Město a Helena Brahová
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POZVÁNKY

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
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Pestrost v POKLOPU
Kulturní program v Alternativním čajovém klubu Poklop je v tomto měsíci opravdu nabitý a pestrý. Od 1. května můžou
návštěvníci klubu potěšit svůj zrak pohledem na novou výstavu fotograﬁí s názvem „Něco málo ze šuplíku“ známého
fotografa, místopředsedy Fotoklubu Náchod, lektora a vedoucího letošní fotosekce náchodské Prima sezóny, Romana
Ungera.
Každý pátek v květnu zazní v klubu
živá hudba. 4. května od 18.00 dostanou
v Poklopu prostor mladé, nadějné zpěvačky Diana Demeterová a Klaudie Šarajová (klientky Nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež Archa Náchod). Připravily si
pro Vás pásmo moderních popových písní. Vstupné je symbolické.
Dalšího hosta není třeba příliš představovat. 11. května od 20.00 vystoupí
Jiří Dědeček. Písničkář, básník, textař, překladatel, spisovatel a autor četných rozhlasových a televizních pořadů. Na Jiřím
Dědečkovi je fascinující jeho hravá a mnohotvářná čeština, jeho lehkost, s jakou dokáže popsat ty nejzoufalejší duševní stavy a jistý druh něhy, která někdy nabývá
až fatálních rozměrů. Vstupné je 120 Kč.
18. května zavane mladý vítr Poklopem
ve formě koncertu náchodské studentské kapely Monochrome puzzle. Melodic Rock můžete slyšet od 20.00. Vstupné je 40 Kč.
V závěru měsíce uklidní atmosféru
klubu bývalá herecká „hvězdička“ seriálu „My holky z městečka“, Eva Henychová. Zpěvačka a kytaristka na svých koncertech oslovuje publikum všeho věku,
ale především lidi přemýšlivé, tázající se
a hledající. Absolventka Konzervatoře Jaroslava Ježka, obor kytara a zpěv, předvede svůj um 25. května od 20.00. Vstupné
je 100 Kč. Doufáme, že si z pestré nabídky
Poklopu vyberete. Těšíme se na Vás.
Za Dokořán, o. s. Aneta Žďárská,
vedoucí Poklopu, www.dokoran.eu

Občanské
sdružení Cesta
na Modré stuze
Krásně vyhřáté prostory náchodského bazénu přivítaly 14. dubna účastníky plaveckých závodů Modrá stuha města Náchoda. Tento závod byl uspořádán
pro hendikepované osoby z různých zařízení z Náchoda a okolí. OS Cesta vyslalo
na tuto sobotní akci dva ze svých klientů a to Jiřinu Bílkovou a Jana Novotného.
Oba závodníci reprezentovali naše sdružení statečně a se ctí. Doufáme, že příští
rok rozšíří řady našich klientů další plavci a OS Cesta se tak zúčastní Modré stuhy
ve větším počtu soutěžících.

POKLOP, LÁRY FÁRY, CESTA

V

kavárně Láry Fáry
proběhla akce roku!

V Tréninkové kavárně Láry Fáry 2 v Náchodě se uskutečnila 28. 3. charitativní
akce, při které proběhla módní autorská
přehlídka originálních modelů z Baťova
Kanálu – Galerie Na vodě. Modely a modelky byli klienti, kteří obsluhují v tréninkové kavárně.
Na celou akci je připravil profesionální tým kadeřníků, kteří spolupracují
s ﬁrmou Redken a kteří za námi dorazili z Prahy. Celé odpoledne vytvářeli všem
našim klientům nové účesy a připravovali
je na slavnostní večer. O. s. Pferda spolupracuje s ﬁrmou Redken celoročně a 14. 6.
tato spolupráce vyvrcholí akcí Střihaton,
která proběhne v kadeřnických salónech
ﬁrmy Redken, kdy celý den budou kadeřníci stříhat pro o. s. Pferda.
Na módní přehlídce byly k vidění převážně letní, velmi originální modely. Mo-

delky i modelové se v nich cítili velmi
příjemně, oblečení bylo velmi veselé, barevné a všem moc slušelo.
Občerstvení zajistila Tréninková pekárna Láry Fáry, která dodává dorty a zákusky i do obou tréninkových kaváren, takže
si všichni moc pochutnali.
Zlatým hřebem večera byla dražba jedněch dámských šatů, která se nakonec
vyvedla a přinesla o. s. Pferda přilepšení
na provoz Tréninkové kavárny. Ta je sice
momentálně ﬁnancována z Individuálního projektu Služby sociální prevence Královéhradeckého kraje, který je ﬁnancován
z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, ale i tak si musí o. s.
Pferda hledat další možnosti ﬁnancování.
I. Laštovicová

tance
Cesta vena víru
„Pomlázkovém posezení“
Již tradiční akce pro handicapované
se uskutečnila dne 29. 3. 2012 v prostorách sokolovny v Červeném Kostelci. Klienti z občanského sdružení Cesta nemohli tento den ani dospat. Rytmické tóny
všech možných šlágrů rezonovaly nejen
stěnami budovy, ale i mnohými lidskými srdíčky. Nová přátelství a snad i lásky, které mezi postiženými lidmi vznikají, mají stejnou sílu jako ty, které prožívají
zdraví lidé. Je všeobecně známo, že mentálně hendikepovaní lidé milují hudbu.
Proto byl také taneční parket stále plný.
Překážkou k tanci nebyly ani invalidní vozíky. A nebylo to jenom o duševním souznění, ale také například o dobrém jídle.
Na výborný kuřecí řízek se těšili všichni.
Byli i tací, kteří vybaveni „kachním žaludkem“, prokládali řízek drobnými zákusky. Program dále zpestřovaly různé
soutěže a vystoupení. Pořadatelé si zaslouží pochvalu, neboť obsluha byla rychlá a ochotná. Těžko by se našel někdo, kdo
by se na této akci nudil. Domů si děti odvážely nejen tašku plnou malých dárků, ale hlavně spoustu nových zážitků,
na které budou rády vzpomínat.
OS Cesta Náchod

Ochota se podělit…
Děkujeme všem občanům Náchoda
a jeho okolí, že přispěli, ať už koupí nebo
přinesením věcí, na dobročinný bazar,
který se uskutečnil od 19. do 23. 3. 2012
v Církvi bratrské v Náchodě (vedle hotelu
Hron). Podařilo se nám získat 22 000 Kč.
Během měsíce května bude tato částka předána Občanskému sdružení Cesta
v Náchodě-Bělovsi. Další bazar plánujeme
na podzim tohoto roku a získaná suma
bude také věnovaná výše zmíněnému Občanskému sdružení.
Za organizátory Hana Zandalová
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Vzpomínka
Jmenuji se Věra Hanušová
a letos mi bude 93 let. Jsem jednou z mála žijících pamětníků
doby první republiky, okupace, osvobození, vlády komunistů, listopadové revoluce, rozdělení republiky a současné doby.
K této rekapitulaci doby a tím
i mého života mě bohužel přivedla moje současná zdravotní
situace po prodělání těžké srdeční operace začátkem února 2012. Tato skutečnost zcela změnila
způsob mého dosavadního života a přiměla mě k oživení vzpomínek.
Narodila jsem se v roce 1919, své dětství, školní a studentská
léta, ale i své mládí jsem prožila v krásném rodinném prostředí
společně s mojí sestrou Jarmilou. Byla to pro mě doba radostná,
plná pohody. Po studiích jsem nastoupila v roce 1936 do židovské ﬁrmy – tiskárny Hugo Lustig, posléze arizované koupí panem
Václavem Novotným v Hrašeho ulici v Náchodě, kde jsem získávala první životní zkušenosti, poznávala prvorepublikový obchodní život, prožila okupaci a nakonec osvobození v roce 1945.
Protože jsem pracovala ještě v ilegalitě s paní Annou Adlerovou, předsedkyní odbočky Československého červeného kříže v Náchodě, měly jsme již v dubnu 1945 dostatek informací
od místního pracovníka pana JUDr. Kotrlého, pozdějšího předsedy České národní rady v Praze. Shromažďovaly jsme sestry
ČČK a sestry ze Sokola a společně s dalšími obětavými pracovníky z Náchoda jsme zajišťovaly pomoc nejen občerstvením, ale
hlavně zdravotní stanicí s první pomocí pro desetitisíce uprchlíků nejrůznějších národností z Německa, zubožené lidi z osvobozených pracovních a koncentračních táborů a pro transporty židovek z tábora v Žakši v Polsku. Po dohodě se sestrou Adlerovou
jsem požádala pana Novotného o okamžité uvolnění z práce, a to
již od 5. května 1945. Vstoupila jsem v jednání s tehdejším ředitelem ﬁrmy Mautnerovy textilní závody panem Josefem Dostálem o uvolnění prostor v bývalé nové přádelně, kde byla závodní
jídelna s kanceláří. Tato ﬁrma ze začátku z vlastních prostředků
zavedla pod vedením vedoucího kuchyně pana Bělíka vyvařování pokrmů pro procházející transporty a my jsme také zařídily
za pomoci zdravotní sestry Marie Jetmarové, tehdejší pracovnice závodní ordinace, první záchytnou zdravotní stanici, kde
jsme obě střídavě ošetřovaly nemocné nebo pomoci potřebné

uprchlíky. Současně po dohodě s předsedkyní ČČK paní Adlerovou a národním výborem jsme zavedli první evidenci procházejících dle počtu a národností včetně počtu ošetření. Z válečných
zásob MTZ jsme založily další stanice v hotelu Slavie a na nádraží. Protože nemocnice v Náchodě a Jaroměři měly nedostatek léků
a obvazového materiálu, poskytla vše ﬁrma bez náhrad a zadarmo. Postupně si evidenci převzaly na ČČK ve škole na Karlově
náměstí, kterou dala k dispozici ředitelka Božena Papežová. Zde
bylo zřízeno středisko ČČK a trvalá služba včetně vybavených
lůžek. Vše pod dohledem okresního lékaře MUDr. Schmidta. Zde
také v letech 1945–46 vznikla základna ČČK pod vedením Anny
Adlerové, v jejímž vedení jsem byla účastna.
Od roku 1945 nastává osvobození všeho života jak kulturně
společenského, tak hlavně rozvoj hospodářství. Republika pomalu získává jméno a místo ve světě. V roce 1946 vzniká nová
společnost národní podnik Východočeské bavlnářské závody Náchod – největší bavlnářský podnik v ČSR. V tu dobu jsem byla požádána generálním ředitelem Ing. Norbertem Dostálem na doporučení bývalého ředitele MTZ Josefa Dostála, abych nastoupila
do nově vytvořeného podniku do oddělení prodeje příze. Zde
jsem setrvala až do rozpadu VBZ na jednotlivé národní podniky
– Tepna Náchod, Jiskra Červený Kostelec, MAJ Hronov, Meta Police nad Metují a Veba Broumov. V rámci tohoto rozdělení jsem
odešla jako vedoucí odbytu a prodeje do n. p. MAJ Hronov, kde
jsem zůstala až do roku 1950, kdy jsem byla jmenována ministerstvem spotřebního průmyslu jako vedoucí odbytu do n. p. Tepna Náchod. V Tepně jsem pak zůstala jako vedoucí pracovník až
do mého odchodu do invalidního důchodu pro těžké poškození
zraku, které vyžadovalo okamžité ukončení mé pracovní činnosti v roce 1971. Pamatuji proto rozvoj VBZ a Tepny po válce v roce
1945, bohatost výroby a dobrý zvuk jména Tepna Náchod nejen
v republice, ale i v nejširší cizině. Proto mě tolik bolí její zánik
a likvidace našeho textilního průmyslu.
Ale ani v invalidním důchodu jsem nezůstala mimo celkové
dění. Díky mým znalostem nejen organizačním, ale i jazykovým
jsem se nejprve stala zahraničním průvodcem Čedoku od roku
1972, později sezónním delegátem v Jugoslávii a nakonec zástupcem našeho konzulátu v Záhřebu. Tuto práci jsem vykonávala do roku 1987, kdy jsem ji musela opustit pro další zrakové
potíže. Byla jsem v ní moc spokojená, cestování byl můj život.
Od 1. března 2011 jsem obyvatelkou Městského střediska sociálních služeb, domova pro seniory MARIE. Jsem zde velmi spokojena a ráda bych touto cestou poděkovala řediteli Mgr. Vejrychovi, zdravotním sestrám, pečovatelkám a ostatnímu personálu
za jejich svědomitou práci.
Věra Hanušová

Český den proti rakovině
16. Květinový den 16. 5. 2012
I v letošním roce se uskuteční jako
součást mezinárodní kampaně proti rakovině, za zlepšení léčby a výzkumu nádorových onemocnění ve středu dne
16. května celonárodní sbírka Květinový den s označením Český den proti rakovině 2012. Akce je zaměřena na výchovu ke zdravému způsobu života v rodině
a na prevenci před rizikovými faktory,
spolupodílejícími se na nádorových onemocněních. Hlavním tématem sbírky a letáků budou tentokrát možnosti aktivní
prevence nádorů ledvin pod heslem Pomoz sám sobě předcházet rakovině aktivním využitím preventivních programů a zdravým životním stylem. V České

republice je tradičním symbolem sbírky žlutý květ měsíčku lékařského, barva stužky u kytiček bude letos oranžová.
Účelem sbírky je nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora provozu Ligy proti rakovině
a onkologického výzkumu. V tento den
opět uvidíte v ulicích mnoha měst a obcí
dobrovolníky, především mladé lidi, junáky a studenty, kteří budou za symbolickou cenu nabízet květy měsíčku.
Liga proti rakovině Náchod, obecně
prospěšná společnost, založená v roce
1993, sídlí v budově Městského úřadu
Náchod, Palachova 1303, 1. poschodí,
č. dveří 121. Návštěvním dnem je středa

od 9 do 13 hodin. Dále je možno využít
telefonického spojení 491 405 491 nebo
e-mailu lpr.nachod@seznam.cz.
Obracíme se tedy na všechny občany
s prosbou, aby ve středu 16. května podpořili letošní Květinový den. Prostředky,
které přinese, mohou pomoci komukoli z vás nebo vašich nejbližších. Možná,
že se díky této akci také zamyslíte, zda
byste pro své zdraví neměli něco udělat.
Vždyť rakovinou onemocní každý třetí občan České republiky. Dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního stylu
však lze podle nejnovějších poznatků až
60 procentům všech onkologických onemocnění předejít! Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte prosím také.
Liga proti rakovině Náchod
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Elektronizace výkonu veřejné správy – eGovernment
V loňském roce začala realizace projektu „Zavádění eGovernmentu v ORP Náchod“, reg. číslo CZ.1.06/2.1.0/06.06799. V rámci
projektu s předpokládanými celkovými náklady cca 6,5 mil. Kč,
který je spoluﬁnancován z Evropské unie – Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, již bylo vybudováno technologické centrum, pořízena elektronická spisová služba a v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele vnitřní integrace úřadu.
Technologické centrum obce s rozšířenou působností (TC ORP)
je určeno k provozu systémů a povinných aplikací, kterým je negarantované úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů jako
výstupů dat ze systému elektronické spisové služby v kapacitě dostatečné pro vlastní potřebu obce s rozšířenou působností a potřeby všech obcí správního obvodu a jejich organizace
a elektronická spisová služba pro vlastní obec s rozšířenou působností a jí zřízené a založené organizace.
V rámci ukládání a digitalizace dat do systému elektronické
spisové služby obce a města ukládají neukončené a neuzavřené
spisy v elektronické podobě, tedy jak vlastní, tak přijaté písemnosti spadající do režimu evidence a archivace podle zákona č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.
Dále je možné TC ORP využít pro provozování aplikací v širokém spektru funkcí systémů samospráv, jakými jsou např. účetnictví, rozpočet, správa aktiv (majetek), agendové systémy samosprávy. Je možné jej využít i pro aplikaci centrálních agendových

mimořádně v květnu 2012…
V úterý 15. května 2012 v 19.15 hodin
Satelitní přímý přenos z Baletu Pařížské
opery Romeo a Julie
Dramatická symfonie op. 17
(premiéra v r. 1839)
Choreograﬁe: Sasha Waltz, Hudba: Hector
Berlioz, Dirigent: Vello Pähn, Sbormistr: Patrick Marie Aubert, Mezzo-soprán: Stephanie D‘Oustrac, Tenor: Yann Beuron, Bass:
Nicolas Cavallier
Legenda o tragickém příběhu mladých milenců.
Předprodej vstupenek od 23. dubna 2012
v pokladně kina Vesmír!
V neděli 27. května v 17 hodin uvedeme ze záznamu operu Giacomo Pucciniho z Metropolitní opery v New Yorku
TOSCA
Opera o třech dějstvích.
Giacomo Puccini (1858–1924)
Libreto: Luigi Illica a Giuseppe Giacosa
a Victorien Sardou
Účinkují: Karita Mattila, Marcelo Álvarez,
George Gagnidze, Paul Plishka
Nastudováno v italském jazyce a uváděno
s anglickými a českými titulky.
Délka představení 2 hodiny 18 minut
+ přestávka.
Předprodej vstupenek od 2. května 2012 v pokladně kina Vesmír!

systémů např. agendový systém ROB (ohlašovna, matrika) nebo
agendový systém RUIAN územní identiﬁkace (sběr dat o změnách v území).
Realizace elektronické spisové služby probíhala paralelně
s budováním TC ORP. V rámci projektu byla pořízena elektronická spisová služba pro obec s rozšířenou působností Náchod,
elektronická spisová služba pro zřizované organizace ORP Náchod a elektronická spisová služba pro obce ve správním obvodu ORP Náchod.
Systém elektronické spisové služby umožňuje mj. příjem a evidenci doručených i vlastních listinných dokumentů, oběh a vyřizování dokumentů – evidenci předání a převzetí, práci s elektronickými dokumenty – vložení, zobrazení a editaci, odesílání
listinných i elektronických dokumentů, vyřízení, uzavření, ukládání a skartaci dokumentů.
V letošním roce dojde k realizaci třetí části elektronizace výkonu veřejné správy, k integraci vnitřního informačního systému Městského úřadu Náchod. Integrace systému řeší problematiku tzv. kultivace vnitřních systémů chodu úřadu (např. v oblasti
personalistiky, organizační struktury, evidence agend a aplikací,
elektronických formulářů, v oblasti groupware pro komunikaci
jednotlivců a skupin, elektronickou poštu, sdílení úkolů, kalendáře apod.), a to zejména softwarových komponent pro zpracování jednotlivých agend a vazeb na ekonomiku a správu aktiv
obecně, které tak budou připraveny v potřebné kvalitě na zavedení eGovernmentu.

Neobyčejný příběh
Vily Čerych vydá svá tajemství
Prvního května se na knižním trhu objeví nová publikace. Elegantní kniha
s bohatým fotograﬁckým materiálem přiblíží čtenářům architektonický
skvost, který se ukrývá v České Skalici. Vila Čerych vydává svá tajemství.
Prvního května bude uvedena do prodeje žhavá knižní novinka náchodského
regionu s názvem Neobyčejný příběh Vily
Čerych aneb Odcházení a návraty. Středobodem knihy je architektonický klenot
v podobě vily v České Skalici, kterou nechal jako svatební dar postavit Ladislav
Bartoň pro svou neteř Marii Bartoňovou
a jejího manžela Jiřího Čerycha. Zachycuje období rozkvětu vily i nuceného odchodu a zanedbání objektu
až po návrat vily do života. Kniha
svým čtenářům přiblíží jak architekturu stavby a zahrady, tak i příběhy těch, kteří byli a jsou s vilou
spojeni a to včetně rodu Bartoňů
a Čerychů. Publikace je obohacena
o dobové fotograﬁe a dokumenty.
Samostatnou kapitolou je i natáčení jediného ﬁlmu prezidenta Václava Havla Odcházení, pro který si
vybral právě Vilu Čerych. Doplňují ho fotograﬁe ze zákulisí natáčení, přípravné skici k natáčení,
zážitky nebo ručně psané vzkazy herců. Slavnostní křest knihy,
který je otevřen široké veřejnos-

ti, proběhne 18. května od 17.30 ve Vile
Čerych, kde nebudou chybět známé tváře z ﬁlmu, včetně kmotrů knihy herce Stanislava Zindulky a producenta Jaroslava
Boučka. Knihu je možné zakoupit za 390
korun u knihkupců nebo v informačních
centrech. Kompletní seznam prodejních
míst najdete na www.nachodskyswing.cz
a www.centrumrozvoje.eu.
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Hokejisté v Mariánských Lázních
Na závěr sezóny zamířili dorostenci HC
Náchod na turnaj do Mariánských Lázní. Trenér Michal Chrtek dal dohromady
mužstvo: brankář Vašek Mertlík, obránci
Jan Chrtek, Jiří Langpaul, Jakub Hofman,
Matěj Klust, útočníci Jiří Kysela, Vojtěch
Háze, Filip Havrda, Martin Zelený, Jiří
Mach, Dominik Baudyš, Pavel Durst, Jan
Ruterle, Dominik Exner, Jan Mareš.
Turnaje se účastnily domácí Mariánské
Lázně, Hamburk, Poschiavo a HC Náchod.
K prvnímu zápasu jsme nastupovali proti
domácímu týmu, který jsme porazili poměrem 4:2. Pak nás čekal zápas proti Poschiavu, který byl pro nás velkou neznámou, prohráli jsme 7:4. Třetí rozhodující
zápas nás čekal s německým Hamburkem.

Po vyrovnané první polovině jsme se prosadili střelecky a zápas vyhráli 3:1.
Postoupili jsme tedy do ﬁnálového zápasu, kde na nás zase čekalo Poschiavo.
Po první polovině jsme prohrávali 1:4 a nikdo z nás netušil, co se odehraje na začátku druhé poloviny zápasu. Na naší
střídačce a nefalšovanou hlavičkou knokautoval našeho trenéra trenér protihráčského týmu. Rozhodčí ihned ukončili zápas, který jsme prohráli poměrem 1:5.
Medaile za druhé místo a pohár dostali
kluci v šatně. Náš obránce Jakub Hofman
byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje.
O naše branky se podělili Kysela 5, Háze
a Baudyš 2, Hofman 1, Exner 1, Ruterle 1.
(mert)

Další úspěšná sezona juniorek
V dubnu skončila kvaliﬁkací o extraligu další sezona ligy juniorek ve volejbale.
Svoje výsostné postavení v popředí ligové
tabulky potvrdily, již potřetí v řadě, juniorky SK Rubena Náchod. Přestože do nové
sezony nastoupily bez loňských opor
(Kukrálové, Thérové a Šmejkalové), opět
dokázaly postoupit do kvaliﬁakčních bojů
o nejvyšší soutěž v republice. Jen málokteré mládežnické volejbalové družstvo
v Královéhradeckém kraji se dokáže v posledních letech pochlubit takovouto statistikou.
V letošním ročníku se opět změnily
podmínky kvaliﬁkace o extraligu a tak se
náchodské hráčky utkaly v 1. kole baráže
s družstvem Sokola Žižkov, které po mnoho předcházejících sezon nejvyšší soutěž
hrálo. Zejména zkušenosti a větší hráčská
vyzrálost byly důvodem postupu Žižkova.
V Praze ale byla k vidění dvě velmi bojovná a kvalitní utkání, odměnou hostujícím

byla i slova uznání trenera domácích i přítomného extraligového rozhodčího.
Složení družstva: Rinnová K., Kaválková T., Slavíková M., Kubečková B., Kořínková N., Barešová K., Josková M., Stehlíková K., Manychová M., Osobová Š., Fléglová
M., Vaněčková R. Trenérky: Osobová J.,
Šmejkalová R.
Jana Osobová

Sokol připravuje oslavy 150. výročí
Na Náchodsku bude oblastní slet v neděli 3. června na Novém Hrádku, kde vystoupí z Náchoda předškolní děti ve skladbě „Člověče, nezlob se“, ženy ve skladbě
„Česká suita“ a ženy a muži ve skladbě
„Jen pro ten dnešní den“.

Podrobný program červencového sletu
v Praze a více informací najdete na www.
vsesokolskyslet2012.eu a v příštím čísle
zpravodaje, ve vývěsních skříňkách Sokola Náchod a na webu www.zupanachod.
cz.

24. ročník
Modré stuhy
města Náchoda
s účastí juniorských
reprezentantů

Náchodský bazén se stal po čtyřiadvacáté svědkem plaveckých soubojů o Modrou stuhu města Náchoda. Soutěže se zúčastnilo 16 plaveckých oddílů z Čech a tři
z polského pohraničí. Na pořadu náchodského mítinku bylo 24 disciplín, do kterých bylo přihlášeno 228 plavců soutěžících ve třech kategoriích.
V prsařském dvojboji na 50m a 200m
prsa, ve kterém se za vítězství předává
tradiční Modrá stuha, zvítězil Martin Cöger plavající v současné době za Pardubice, druhý skončil juniorský reprezentant
Náchoda Pavel Janeček. Jako třetí mezi
muži Daniel Halaška. Mezi ženami zvítězila plavající maminka z polské Jelenie
Gory Kamila Winogrodská, před Novákovou z Nymburka a Ročkovou z Pardubic.
V konečném pořadí dvojboje dívek zvítězila Kateřina Holubová, na druhé místo se probojovala rovněž trutnovská Barbora Suková a třetí se umístila Michaela
Štěrbová. Chlapeckou kategorii vyhrál Jakub Češka z České Lípy. O 2. a 3. místo se
tvrdě bojovalo, přičemž vítězně ze souboje vyšel Daniel Hartl před domácím Janem
Pavelkou, který 200 prsa prohrál o 1 setinu sekundy.
Nově zavedenou kategorii mladšího
žactva ve dvojboji vyhrála Michaela Kosinková z Trutnova a Jiří Klaban z Hradce Králové. V ostatních disciplínách mezi
muži dominoval náchodský Pavel Janeček,
který si odnesl zbývající čtyři vítězství
na tratích 200 PZ, 100 VZ, 100 Z a 100 M.
V ženách kralovala již zmiňovaná Winogrodská z Jelenie Gory na 100m tratích
kraul a motýl.
V kategorii žaček si nejlépe vedla Štěrbová se ziskem třech zlatých a jedné stříbrné medaile, které na trati 100 m znak
byla velkou soupeřkou domácí Daniela
Felgrová, když doplavala o 0,8 s na druhém místě. Mezi žáky si vítězství odvezl český rekordman Petr Dostál z Vysokého Mýta a to ve 3 disciplínách. V té čtvrté
na 100m znak se musel sklonit před výkonem Mateusze Galeckého – plavce ze sousední Kudowy Zdroj.
(rh) – red. krác.
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Čtenářský půlmaratón
Ve středu 28. března proběhl v běloveské základní škole u příležitosti otevření nové čítárny Čtenářský půlmaratón. Program
byl zahájen již v sedm hodin ráno a tematicky se zaměřoval na
výtvarníka a ilustrátora Jiřího Trnku, od jehož narození uplynulo letos v únoru sto let. Předčítání z knihy Jana Wericha Fimfárum bylo proloženo pohádkovými soutěžemi na školní zahradě, recitační soutěží, workshopem českého malíře a ilustrátora
Jiřího Fixla a vstupy hostů, kteří přišli dětem představit knížky svého srdce. Mezi pozvanými nechyběla ředitelka náchodské
městské knihovny Ivana Votavová, kouzelník Miloš Malý či náchodská místostarostka Drahomíra Benešová, která spolu s ře-

ZÁMEK, MUZEUM
ditelem školy Liborem Zeleným novou čítárnu slavnostně otevřela a při té příležitosti dětem symbolicky předala sponzorský
dar členů představenstva a dozorčí rady a. s. Beránek – nový koberec a popřála školní knihovně mnoho spokojených čtenářů.
Na výzdobě nově zařízených prostor se podílel i Petr Čuhanič,
který pro školu namaloval dva obrazy s pohádkovými motivy.
Děti, které absolvovaly celý program a vydržely až do devatenácté hodiny večerní, si odnesly nejen diplom a drobnou odměnu,
ale i mnoho zážitků a nových informací. Rádi bychom proto touto cestou poděkovali všem zúčastněným a také rodičům, kteří
do čítárny věnovali knihy nebo se aktivně zapojili do programu.
Za kolektiv učitelů ZŠ 1. máje M. Štěpánková

Přehled kulturních akcí
v květnu 2012 v Regionálním muzeu Náchod
Vzpomínáme na Josefa Škvoreckého
Od 1. do 25. května mohou návštěvníci zhlédnout ve výstavní
síni muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) vzpomínkovou výstavu
na náchodského rodáka, spisovatele Josefa Škvoreckého. K vidění budou fotograﬁe, knihy i řada dalších zajímavých dokumentů. Slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 1. května ve 14 hodin. Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod.,
v sobotu 8–12 hod.

Náchodští korfbalisté
vybojovali 6. místo
PKC Náchod mělo zastoupení i na mistrovství světa do 19ti
let v holandském Leeku, kde za Náchod byli vybráni DENISA
KOLÁŘOVÁ, DENISA HURDÁLKOVÁ A JAN ŠIMEK. Ti ve dnech
4.–8. dubna reprezentovali ČR. Celkem 16 zemí se účastnilo tradičního mistrovství světa. V Holandsku patří korfbal mezi národní sport, a proto o fanoušky nebyla nouze. ČR bojovala ve skupině s nejsilnějšími týmy světa, a to Belgií a Taiwanem, dále
měli ve skupině Polsko, Portugalsko, Německo a Srbsko. Český
výběr se bohužel po prohře s vicemistrem světa Belgií umístil
na 4. místě v tabulce a postoupil do bojů o celkové 5. místo. Bohužel se lvíčatům nepodařilo zvítězit a tak po prohře s Německem 6:8, se ČR umístila na celkovém 6. místě. Mistrem světa se
stalo domácí Holandsko. Stojí za zmínění, že věkový průměr
týmu byl 16,5 let.

Státní zámek Náchod
v květnu 2012
V měsíci květnu nabídne náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Piccolominské expozice, Salonů II. patra a Malého okruhu (věž, terasa a středověké sklepení) a to od úterý do neděle
od 9.00 do 17.00 hodin.
První víkend v měsíci (So 5. 5. a Ne 6. 5.) v 10.00 a 15.00 hod.
bude pro zájemce o faleristiku otevřena Expozice řádů a vyznamenání (v ostatních dnech je prohlídka možná pro objednané
skupiny deseti a více osob).
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE:
Víkendy, svátky – PROHLÍDKY ZÁMECKÉ KAPLE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE s výkladem. V 10.00 a 14.00 hodin. Vstupné:
10 Kč/osoba
4.–27. 5. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ – POZNEJ SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ
UNESCO – Velký sál na I. nádvoří (u věže).
5. 5. MŠE SVATÁ V ZÁMECKÉ KAPLI NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. Od 16 hodin.

Mladé talentinum – Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
Od 29. května do 23. června 2012 se uskuteční ve výstavní síni
regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) oblíbená výstava prací žáků výtvarného oboru náchodské Základní umělecké školy. Vernisáž se uskuteční ve středu 30. května v 15.30 hodin. Otevřeno bude denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17
hod., v sobotu 8–12 hod.
Festival Prima sezóna
V budově stálé expozice na Masarykově nám., čp. 18 se uskuteční výstava studentských výtvarných prací a fotograﬁí, která
proběhne v rámci festivalu náchodská Prima sezóna. Výstavu
bude možno navštívit od 28. 4. do 6. 5. 2012 denně kromě pondělí 9–12.00; 13–17.00 hod.
Pavel Mach: Dvojí svět
Ve dnech 10. 5. až 27. 5. 2012 se uskuteční v budově stálé expozice na Masarykově nám., čp. 18 výstava obrazů pardubického
výtvarníka Pavla Macha. Otevřeno 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 muzeumna.expozice@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor
L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před
pevností. V květnu až září je otevřeno denně mimo pondělí
10–12.00, 13.30–18.00 hod. Návštěvu pevnosti lze objednat
na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regionální
muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme návštěvníky, že v pátek 11. května a v sobotu
12. května 2012 bude budova stálé expozice na Masarykově náměstí, čp. 18 z technických důvodů uzavřena!
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POHOTOVOST, DÉČKO, HOPSÁČEK

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
1. 5.
5.

a 6. 5.
8. 5.

12. a 13. 5.
19. a 20. 5.
26. a 27. 5.

MUDr. Alois Vejmola
Náchod
MUDr. Jiří Sedláček
Náchod
MUDr. Jana Vaňková
Červený Kostelec
MUDr. Radmila Sedláčková
Náchod
MUDr. Vladimír Semerák
Náchod
MUDr. Jan Šnajdr
Velké Poříčí

PROGRAM
KVĚTEN

www.decko-nachod.cz
AKCE PRO VEŘEJNOST
MINIKURZ – šperky z FIMO hmoty
Přijďte se naučit pracovat a vytvářet různé efekty s touto barevnou polymerovou
hmotou a vyrobit si vlastní šperky v současnosti nejoblíbenější technikou modelování (základní tvary i vzory, kompletní
postup od kousku hmoty po spojení částí
na vlastní nositelný šperk)
– první lekce: čtvrtek 10. května od 17.00
hodin, pokračování 17. 5., 24. 5. (nebo dle
domluvy)
– cena: 300 Kč / 3 lekce á 120 minut
pod vedením Heleny Slovákové v ateliéru SVČ Déčko
– s sebou: přezůvky, základní materiál
v ceně, další případně k zakoupení zde
– více informací a přihlášky na tel.
774 223 296 – Bc. Tereza Išová
„České pohádky očima ruských dětí“
– výstava dětských prací bude k vidění
v prostorách Déčka do 2. června, vstup
volný
– výstava ilustrací ruských dětí ze škol
v Nižním Novgorodu k českým pohádkám
– vernisáž výstavy: pátek 11. května
v 10.00 hodin, s pohádkovým představením ZŠ Pavlišovská, Náchod-Babí a pohádkovým programem
– vstupné 10 Kč
„keramické pátky v Déčku“ – poslední dílnička v pátek 11. května od 14.00
do 17.00 hodin – tvoření maminkám
k svátku
– otevřené tvoření pro všechny zájemce, kde se seznámíte s keramickou hlínou
a vyrobíte si drobné dekorace, pro rodiče
s dětmi i širokou veřejnost, navíc umožněno točení na kruhu a realizace vlastních nápadů
– více informací na tel. 774 223 296 Bc. Tereza Išová
– vstupné: 30 Kč( na místě), s sebou: přezůvky, pracovní oděv
sobota 12. května od 9.00 do 15.00 hodin
SOBOTA S PANKRÁCEM
– den s angličtinou pro děti ve věku od 6
do 10 let

Stomatologická pohotovost
Palackého 20
tel.: 491 424 524
Kostelecká 1204,
tel.: 491 426 926
Sokolská 215,
tel.: 491 463 421
Kostelecká 1204,
tel.: 491 426 926
Denisovo nábřeží 665,
tel.: 491 424 921
Náchodská 548,
tel.: 491 482 850; 777 905 0473

– hrátky a soutěže, výuka angličtiny, svačinka, oběd, pitný režim
– s sebou přezůvky a penál, kapacita omezena, cena 90 Kč
sobota 12. května od 15.00 hodin v kavárně Láry Fáry Soutěž o nejlepší Fair
Trade moučník
– k mezinárodnímu dni Fair Trade připravilo Déčko a dobrovolníci Evropské dobrovolné služby soutěž, kde můžete předvést
své pekařské umění
– pochlubte se svým moučníkem, ochutnejte a vyměňte si recepty u kávičky v příjemném prostředí kavárny Láry Fáry
– bližší informace a přihlášky u Ing. Kateřiny Hiebschové, tel.: 775 223 294
24. a 25. května
– BAMBIRIÁDA v parku a budově Déčka
Prezentace činnosti dětských oddílů, středisek volného času a občanských sdružení dětí a mládeže.
Nabídka programů jednotlivých organizací a atraktivních zážitkových aktivit hry a netradiční programy, lanové dráhy,
létání na laně, raftování, laserová střelnice, X-box, trampolína, projížďka na koních, indiánské tee-pee, mateřská centra,
výtvarné dovednosti, pódiová vystoupení,
pohádky, kouzla a čáry, ukázka výzbroje
a techniky Armády a Policie ČR a mnohé
další atrakce

VZDĚLÁVACÍ AKCE DÉČKA
víkend 5. a 6 května v zahradě Déčka
– KURZ PŘELEZ, PŘESKOČ
pojďte poznat outdoorové aktivity frisbee, lakros, lukostřelbu, softball, paintball a úpolové a rozehřívací hry
určeno pro pedagogy volného času, vychovatelky ŠD, vedoucí a instruktory NNO,
pedagogy ZŠ a SŠ a všechny zájemce o outdoorové aktivity; lektoři: Mgr. Radek Ježowic, Bc. Zdeněk Krákora, cena: 320 Kč
pro členy, externisty a dobrovolníky Déčka, ostatní 400 Kč (celovíkendový program, ubytování v Déčku, strava)

AKCE V KLUBU HNÍZDO
pondělí 7. května od 15 hodin
– závody v řízení
pondělí 14. května od 19.00 hodin
– PREZENTACE O NĚMECKU A RAKOUSKU

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

Lékárenská
pohotovostní služba
v obchodním domě Kauﬂand
denně 7–20 hod.,
v neděli 8–20 hod.
– svoji rodnou zemi Vám představí dobrovolníci Evropské dobrovolné služby Lucia
Buhr, Hanna Starz, Maria Grimm
úterý 15. května od 15 hodin
– turnaj v karetní hře PRŠÍ
pátek 18. května od 15 hodin
– turnaj v Blokusu
čtvrtek 24. května od 15 hodin
– turnaj ve hře ROLIT
Více informací najdete na
www.decko-nachod.cz.

MC Hopsáček
www.hopsacek.cz
3. a 17. 5. Tradiční odpolední stříhání
dětských vlásků – zájemci volejte nejpozději den předem
V týdnu od 1. do 5. 5. – týden s Prima
sezónou – si budete moci užít workshopy
přímo v našem centru – Joga, Gigong, Korálkování, Fimo, Kouzlení s M. Malým...
9. 5. středa od 9.30 hod. bezplatná beseda, kterou vede paní Michaela Kasnarová – více na www.kineziologie.zaridi.
to (Nutné se předem přihlásit.)
16. 5. středa – výlet autobusem
do DDM Hronov, kde navštívíme místní mateřské centrum – sraz v 8.30 na autobusovém nádraží, v případě krásného
počasí možno využít oploceného dětského hřiště. Sportovně založeným maminkám se nabízí i varianta absolvovat cestu
na kolech – v takovém případě pro bližší
informace volejte 604 610 581.
19. 5. Sobotní Seminář Jógy pod vedením akreditované lektorky II. stupně Ilony Kručníkové
19. 5. Společný výlet soukromým autobusem do Pardubic na Olympiádu mateřských center – bližší informace pište
nebo volejte 608 970 406
Naše MC se připojuje k akci KORÁLKIÁDA – více na www.koralkiada.potvor.cz/
index.html. Hlavním navlékacím dnem
v MC bude čtvrteční odpoledne Šikovných ručiček a POZOR možná nás navštíví i samotná Potvora Fintivá.
Zbývá pouze posledních pár volných míst
na příměstské tábory!
Více na www.hopsacek.cz

květen 2012

Senior klub „Harmonie 2“
3. 5. ve 14 hod. Žďárské vrchy – promítání připravil p. Josef
Zavřel
10. 5. ve 14 hod. Veselé melodie z operetky „Perly panny Seraﬁnky“ – náš dárek ke svátku matek
17. 5. ve 14 hod. Krásné obrázky zajímavou technikou „enkaustika“, předvede p. Lenka Poláková
24. 5. ve 14 hod. Povídání o zdravé vodě – své poznatky nám
poví p. Josef Vít
31. 5. ve 14 hod. „Pějme píseň dokola“ – společné odpoledne
s důchodci z Kudowy Zdroj a s národními písničkami
Připomínáme, že je ještě několik volných míst na připravované zájezdy: 20. června je tajný výlet (dopoledne za poznáním, odpoledne trochu zábavy a občerstvení). 19. září bude prohlídka letiště
Praha-Ruzyně a odpoledne návštěva bylinných zahrad a vesnice řemesel v Ostré n. Labem Zájemci se mohou přihlásit A. Polákové na tel. 775 242 562 po 19 hod., nebo každý čtvrtek v Harmonii 2 od 13.30 hod.
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší
členové výboru MO SD v Náchodě.
Anna Poláková

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp-nachod.cz

17. května 2012 pořádáme
Jednodenní zájezd – Polsko jinýma očima
Odjezd z Náchoda v 8.00 hod od Tepna klubu, pokračujeme přes
Nový Hrádek do Rokole, Orlickými horami přes Orlické Záhoří
do Polska, dále Zieleniec, Jarków, Lewin Klodzki, Kudowa Zdroj.
Pravděpodobný návrat do Náchoda kolem 18.00 hod. Bližší informace jsou na rozdaných letáčkách
Připomínáme: Je zapotřebí se přihlásit z organizačních důvodů co nejdříve na rekondiční pobyt – LIDI PROTI SAMOTĚ. Tato
úspěšná akce se koná stejně jako v minulém roce na chatě Prim
v Orlických horách v termínu od 25 do 27. 6. 2012, na účastníky
se těší organizátoři i personál.
Za výbor SZdP: O. Frühaufová, M. Čiháček

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Jan Samec – Struktura krajiny.
První velká retrospektiva více než stovky děl karlovarského malíře střední generace.
(přízemí a ochoz jízdárny, 4. 5. – 17. 6.)
Vernisáž v pátek 4. května v 17 hodin.
Kryštof Pešek – Geometrie. Od slova k obrazu.
Výstava z cyklu Umělci do 40 let.
(kabinet kresby, graﬁky a fotograﬁe, 9. 5.–17. 6.)
Vernisáž ve středu 9. května v 17 hodin.
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Mezinárodní den muzeí a galerií, pátek 25. 5.
Od 8 do 14 hodin: Oheň, voda, země vzduch a já – interaktivní program pro školní skupiny. Od 17 hodin: Maximální nasazení – performance, umění ve veřejném
prostoru a sociální tendence. Přednáška Mgr. Martiny Vítkové, kurátorky Galerie moderního umění v Hradci Králové.

BAREVNÝ
TISK
komplexní graﬁcký a tiskový servis
studio@garmondcz.cz, tel.: 491 420 239

KULTURA, CÍRKVE

Církve v Náchodě
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: nachod@
ccsh.cz. Bohoslužby: neděle 8.30. hod. Úřední hodiny: středa
15.00–17.00 hod. Sběr obnošeného šatstva pro Diakonii Broumov
pouze v sobotu od 9.00–11.00 hod. V ostatní dny je odběrní místo uzavřeno. Jaké věci je možné darovat: letní a zimní oblečení,
lůžkoviny (prostěradla, ručníky, utěrky, záclony), látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí
potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky, vše nepoškozené), peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv (nepoškozenou,
páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily). Kolumbárium je otevřeno denně od 9. 00–17.00 hod.

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073,
jáhen Václav Smola 775 936 317, www.nachod.farnost.cz, email:
farnost.nachod@tiscali.cz. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út
18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00; v kostele sv. Michaela pro děti a mládež ne 10.15. V Zámecké kapli mše sv. bude v sobotu 5. 5. od 16.00. Poutní mše sv. v kapli
na Plhově bude v neděli 6. 5. od 10.30 hod. (ten den nebude mše
sv. v kostele sv. Michaela). Poutní bohoslužba v kapli v Pavlišově
se uskuteční v neděli 13. 5. od 15.00. Májové pobožnosti: v kostele sv. Vavřince vždy po večerní bohoslužbě, na Plhově ve středu
od 18.00, na Lipí v pondělí a pátek od 19.00, na Kramolně v úterý
od 19.00, na Jizbici ve středu od 19.00, v České Čermné ve čtvrtek od 17.00, ve Studnici ve čtvrtek od 18.00. Vikariátní setkání duchovních se uskuteční 10. 5. od 9.00 (začátek – bohoslužba slova v kostele sv. Vavřince). Příprava dětí na 1. sv. přijímání
vždy v pátek od 16.45 v kostele sv. Vavřince. Setkání pro připravující se na svátost biřmování bude 4. 5. a 25. 5. od 18.45
na děkanství. Setkání Ekonomické rady farnosti bude ve středu
2. 5. od 19.00. Setkání Pastorační rady farnosti se uskuteční v pátek
18. 5. od 19.00. Společenství mladších manželů, setkání nad Písmem s modlitbou se koná v neděli od 20.00. Modlitební setkání „Modlitby matek“ vždy 2. neděli v měsíci od 19.30. Povídání
o Bohu a zpívání pro nejmenší děti v pátek od 17.00 hod. na děkanství. Modlitební společenství „Večeřadlo“ se koná v pátek
po večerní mši sv. na děkanství. Setkání s výukou sebeobrany
se uskutečňuje v sobotu po večerní mši sv. na děkanství. Koncert Dětského pěveckého sboru CANTO a Smyčcového orchestru ZUŠ Náchod se uskuteční v kostele sv. Michaela v pátek 18. 5.
od 19.30. Všechny srdečně zveme.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova ul. 535, tel. 491 426 712, bohoslužby v neděli v 9.00 hod.
a pravidelně v 16.30 v Evang. domově Betanie (Špreňarova 1053).
Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Biblické hodiny se konají po domluvě a ohlašovány jsou v neděli při
shromážděních. Farář M. Bárta.

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

Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax: 491 427 332; kazatel Ing. R. Staněk,
e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Javor nický, CSc.; stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bohoslužby 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.
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KNIHOVNA

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Městská knihovna Náchod
informuje na KVĚTEN 2012
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 4. 5. v dopoledních hodinách.
Od 2. května 2012 si můžete ve studovně náchodské knihovny zapůjčit čtečku e-knih.
Pravidla půjčování v knihovně nebo na www.mknachod.cz

Výstavy
Hala
ZEĎ 2012 – 2. ročník mezinárodního výstavního projektu pořádaný o. s. Fotoklub Náchod Vernisáž: pátek 4. 5. 2012, 18.00 hodin. Trvání výstavy: do 31. 5. 2012
Vystavují: ADÉLA LEINWEBEROVÁ, ALEŠ SLÁDEK, DOROTA SITNIK, GITA SKALIČKOVÁ,
ILONA NOVOTNÁ, JAN BOHUŠ, JAN POHORSKÝ, JANA ČÍŽKOVÁ, JINDŘICH KLABAČKA,
JIŘÍ KLÍMA, JIŘÍ STAŠEK, KATARZYNA WOZNIAK, LENKA JIRÁNKOVÁ, LUKÁŠ ZAVŘEL,
MAREK ŠTIM, MARKÉTA ČERNÁ, MARTINA JURČEKOVÁ, MICHAL MALKIEWICZ, MILAN
HENCL, MIROSLAV DUŠÁNEK, MIROSLAV KOLÁTOR, OLGA FIKRLOVÁ, PAVEL BERÁK,
PETR ŠULC, RADEK HOMOLA, RADMILA BROŽKOVÁ, RICHARD KLIMENT, ROMAN UNGER, TOMÁŠ LUMPE, TOMÁŠ STRAKA, TOMÁ&Sc aron; ŠIMEK, VENDULA BRDÍČKOVÁ,
VENDULA HENCLOVÁ, VERONIKA MICHLOVÁ, VÍTĚZSLAV KREJČÍ, WITEK KUROWSKI
Studovna
Jana Čížková – Strukáž – výstava členky Fotoklubu Náchod, která letos získala za
tyto práce 1. místo v Národní fotograﬁcké přehlídce ve Svitavách. 2.–31. 5.

Oddělení pro děti
Abecedníčky druháčků náchodských škol 2.–31. 5.
Výstavka ilustrací Milana Starého z knižní série Miloše Kratochvíla Pachatelé dobrých skutků
Arménie – Přednáška s promítáním – Anastasia Timofeeva 22. 5. v 17.00
Zveme vás na prezentaci o Noemově zemi, kde bydlí jeden z nejstarších národu současnosti. Dozvíte se zajímavá fakta o tisícileté arménské historii, obdivuhodné kultuře a uslyšíte malebné tony arménského hudebního nástroje, zvaného duduk, nebo ciranopoh (arm.). Vstupné dobrovolné.
Dílna pro dospělky – látkové šperky 28. 5. od 16 hodin
Chcete si vyrobit šperky k letním šatům, na svetřík či tašku. Přineste si zbytky látek
a ostré nůžky. Káva, čaj a dobrá nálada vás bude čekat v knihovně. Kurzovné 100 Kč.

Oddělení pro děti
2. a 3. Dramatické dílny s Lucií Mecovou na téma Zahrada (Jiří Trnka), Děvčátko
Momo a ukradený čas (Michael Ende) a Zbabělci (Josef Škvorecký)
23. 5. 14.00–16.00. Lichožroutská dílna – Lichožrouti jsou žrouti ponožek. Tvorové,
kteří způsobí, že z páru zůstane vždy jen jedna (přirozeně ta lichá). Podle Pavla Šruta,
který o nich napsal knížku, žijí tihle škůdci všude. Přineste si lichouše, máte-li. Nemáte-li, věnujeme vám naše. Cena 20 Kč
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz. (Vo)

Univerzita volného času
se těší velké oblibě
V posledních letech se náchodská
knihovna velmi výrazně zapojila do místního kulturního dění a vyplnila tak mezeru, která tu dlouho existovala. Již dva
roky zde probíhá Náchodská univerzita
volného času. Jedná se o cyklus přednášek na mnoho zajímavých témat z oblasti kultury, hudby, architektury, ekonomiky, ale i dalších humanitních i exaktních
oborů lidské činnosti. Dalším zajímavým
projektem, který v knihovně probíhal, byl
kurz trénování paměti a počítačový kurz
pro seniory.
Dále knihovna pořádá také výstavy,
besedy se spisovateli, cestopisné přednášky, koncerty, výtvarné dílny a dovoz knih
pro seniory. Velká pozornost je věnová-

na také akcím pro děti. Chtěla bych proto
moc poděkovat paní ředitelce Mgr. Ivaně
Votavové a všem zaměstnancům knihovny, kteří se na této činnosti podílejí a připravují pro nás opravdu zajímavé a hodnotné trávení volného času a popřát, aby
se jim dařilo i nadále.
Eva Kousalová, Náchod

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 strana M. Hurdálek.
Číslo 5/2012 vychází 30. 4. 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. 4. 2012.
Uzávěrka červnového čísla bude 18. 5. 2012.

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

květen

1. úterý pouze v 17 hod.

PIRÁTI (PIRATES! – Velká Británie/USA 2012)
POZOR – MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÉ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Zemřeš smíchy s piráty! Animovaná komedie od tvůrců ﬁ lmu Slepičí úlet, nám ukazuje události, které se přihodí bandě bodrých smolařských pirátů, kteří křižují sedm moří v dobrodružství hodném barona Prášila. České znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný

1. úterý pouze v 19 hod.
2. středa 17 a 19.15 hod.
3. čtvrtek pouze v 17 hod.

MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK (ČR – 2012)

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

AVENGERS (THE AVENGERS – USA 2012 )

4. pátek pouze v 19.45 hod.
5. sobota pouze v 20 hod.
5. sobota pouze v 15.30 hod.

Láska (škodí) prospívá vám i lidem ve vašem okolí... Komedie natočená podle knižního bestselleru Johany Rubínové. Johanin deník je vysvlečenej tím, jak otevřeně s lehkou ironií a vtipem tenhle
dívčí a ženský život se vším všudy popisuje. Hrají Veronika Kubařová, Berenika Kohoutová, Marika Šoposká, Sandra Černodrinská a další. Režie Martin Dolenský.
Vstupné 100 Kč
Doporučená přístupnost: od 12 let
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR!
Nejambicióznějšího ﬁ lmový projekt společnosti Marvel! Mstitelé – Iron Man, Hulk, Kapitán America, Thor, Hawkeye a Black Widow – v jednom ﬁ lmu, v akčním dobrodružství, ve kterém bojují
proti nečekanému nepříteli, který ohrožuje světovou bezpečnost. Hrají Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård a Samuel L. Jackson. Film je uváděn v českém znění. Vstupné 165 Kč, Doporučená přístupnost: od 12 let
PRCI, PRCI, PRCIČKY – ŠKOLNÍ SRAZ (MERICAN PIE: REUNION – USA 2012)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
To nejlepší nakonec! Třináct let poté, co prvním dílem vyvolali mohutnou erupci pubertálních komedií, se na scénu vracejí prakticky všichni oblíbení „sexuální štvanci“… Raději se proto připravte pro jistotu – na všechno!!! České titulky. Vstupné 80 Kč, Mládeži do 15 let nepřístupný
SNĚHURKA (MIRROR MIRROR – USA 2012)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Jedna z nejoblíbenějších pohádek všech dob se vrací. V kouzelném království o zlé královně, krásné Sněhurce a sedmi trpaslících se může stát úplně cokoliv... V roli královny Julia Robertsová.
Vstupné 90 Kč
Mládeži přístupný

6. neděle pouze v 16 hod.

TITANIC 3D (TITANIC 3D – USA 1997/2012)

7. pondělí pouze v 17 hod.

VRÁSKY Z LÁSKY (ČR – 2012)

7. pondělí pouze v 19.15 hod.
8. úterý pouze v 19.30 hod.
9. středa pouze v 17 hod.
8. úterý pouze v 17 hod.
9. středa pouze v 19.30 hod.
10. čtvrtek pouze v 17 hod.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Byl obrovský a luxusní. Lidé o něm ve své pýše říkali, že je nepotopitelný... Přesně před sto roky – v noci ze 14. na 15. dubna – po druhé hodině ranní se naplnil osud tehdejší největší zaoceánské
lodi... Převedení Titanicu do třetího rozměru trvalo více než rok. Konverze do 3D je tak dokonalá, že divák v řadě scén těžko uvěří, že ﬁ lm nebyl v třetím rozměru již původně natočen... České znění.
Vstupné 130 Kč
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Laskavý, dojemný i humorný příběh scenáristy Marka Epsteina a režiséra Jiřího Stracha o dvou lidech, kteří se rozhodli užít si podzim života naplno. Mimořádné herecké setkání dvou legend
české kinematograﬁe – Jiřiny Bohdalové a Radoslava Brzobohatého, kteří po 40 letech znovu společně na ﬁ lmovém plátně rozehrávají skutečný herecký koncert. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný
AVENGERS (THE AVENGERS – USA 2012)
POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mstitelé – Iron Man, Hulk, Kapitán America, Thor, Hawkeye a Black Widow – v jednom ﬁ lmu, v akčním dobrodružství, ve kterém bojují proti nečekanému nepříteli, který ohrožuje světovou bezpečnost. Film je uváděn v českém znění. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
PROBUDÍM SE VČERA (ČR – 2012)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Chtěli jste se někdy vrátit do minulosti? Nová česká komedie ze studentského prostředí o cestě za studentskou láskou režiséra Miloslava Šmídmajera. Hrají Jiří Mádl, Filip Blažek, Eva Josefíková,
Martina Válková, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Zlata Adamovská, Tomáš Matonoha, Ljuba Krbová, Filip Cíl, Svatopluk Skopal a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný

OKRESNÍ PŘEBOR (ČR – 2012)
Vstupné 90 Kč

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let

10. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
11. pá. 13. ne pouze v 19.15 hod.
12. sobota pouze v 17.45 hod.

TEMNÉ STÍNY (DARK SHADOWS – USA 2012)

11. pátek pouze v 17 hod.
12. sobota pouze ve 20 hod.
13. neděle pouze v 17 hod.

STREETDANCE 2 (STREETDANCE 2 – USA 2012)

12. sobota pouze v 15.45 hod.

HURÁ DO AFRIKY! (KONFERENZ DER TIERE – Německo 2010)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Neperte se, sjednoťte se! Afrika je pro divoká zvířata prostě ráj na Zemi... Animovaný rodinný ﬁ lm o zvířátkách, která se vydávají na nebezpečnou výpravu, na jejíž cestě je čeká spousta dobrodružství a legrace… Film je uváděn v českém znění. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný.

Premiéra v ČR i v celém světě! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Každá rodina má své démony... Fantastická komedie o upírovi Barnabasovi Collinsovi, který se vrací do svého domova předků, aby svým potomkům poskytl ochranu... Další ﬁ lmová lahůdka režiséra Tima Burtona, opět s Johnny Deppem v hlavní roli. České titulky. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR!
Je větší, lepší, odvážnější a hlavně zpět a zase ve 3D! Znovu nás bude překvapovat novou a neotřelou kombinací tanečních stylů, které by si jen málokdo dokázal představit spolu na jednom tanečním parketu... Taneční a romantický ﬁ lm s nejlepšími tanečníky, kteří porazí i ty nejlepší na světě... České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný

14. pondělí pouze v 17.30 hod.

TOMORROW WILL BE BETTER (ČR – 2012)

14. pondělí pouze v 19.15 hod.

ČTYŘI SLUNCE (ČR – 2012)

15. úterý pouze v 19.15 hod.

ROMEO A JULIE

15. úterý pouze v 17 hod.
16. středa pouze v 17 hod.
16. středa pouze v 19.15 hod.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Ani dobře vystavěné drama vám pravděpodobně nerozbuší srdce tolik, jako dokument o freestyle motocrossovém jezdci Liboru Podmolovi a jeho cestě za titulem Mistra světa. Ani ty nejlépe naraﬁčené horrorové scény vás nepostraší tolik, jako běžné skoky předních FMX jezdců zachycených v tomto dokumentu. Ani ty nejsladší dojáky vás nedostanou tak, jako příběh napsaný životem...
Vítejte v mimořádně zdařilém dokumentu režiséra Martina Přívratského. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Nový ﬁ lm mezinárodně ceněného režiséra Bohdana Slámy. Hrají Jaroslav Plesl, Marek Šácha, Karel Roden, Aňa Geislerová, Klára Melíšková, Igor Chmela, Anna Bubeníková, Jiří Mádl, Jana Plodková, Klára Pollertová-Trojanová a další. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let
SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS BALETNÍHO PŘEDSTAVENÍ Z BALETU PAŘÍŽSKÉ OPERY
Dramatická symfonie op. 17 (premiéra v r. 1839) na hudbu Hectora Berlioze. Legenda o tragickém příběhu mladých milenců zvěčněná Shakespearem v 16. století byla oživena v Pařížské opeře
(2007) jednou z klíčových osobností současného tance – Sashou Waltz. Tragický příběh Waltz rozvíjí na hudebním podkladě Berliozovy dramatické symfonie a komponuje tak tanec, hudbu a zpěv
v organický celek. Předprodej vstupenek od 23. dubna 2012 v pokladně kina Vesmír! Vstupné 300 Kč, zlevněné vstupné 252 Kč (studenti, důchodci, ZTP).

U2 3D (U2 3D – USA 2007)
ZÁZNAM KONCERTU, KTERÝ PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!
Zažijte neopakovatelnou atmosféru vystoupení hudební legendy! Naposledy máte možnost shlédnout jedinečnou podívanou – v prostorové 3D technologii a špičkovém 5.1 zvuku…
Vstupné 150 Kč
Mládeži přístupný
MÁME PAPEŽE (HABEMUS PAPAM – Itálie/Francie 2011)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Papež potřebuje psychiatra... Citlivá italská komedie o novém papeži, který se odmítá ujmout své funkce a Vatikán hledá rychlé a jediné možné řešení... Svěží komedie plná inteligentního humoru a nevšední pohled do zákulisí papežské volby, která se odehrává v atraktivních prostorách suverénního městského státu ukrytého za zdmi uvnitř Říma. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný

17. čtvrtek pouze v 17 hod.

HNĚV TITÁNŮ (WRATH OF THE TITANS – USA 2012)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!
Boj o nadvládu mezi Bohy a Titány pokračuje... V hlavních rolích Sam Worthington, Ralph Fiennes a Liam Neeson. Režie Jonathan Liebesman (mj. ﬁ lm Světová invaze). České titulky.
Vstupné 130 Kč
Doporučená přístupnost: od 12 let

17. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
18. pátek 17 a 19.30 hod.
19. sobota16 a 20 hod.
20.. 21.. 22.. 23. po 17 a 19.30 hod.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL (ČR – 2012)

19. sobota pouze v 18 hod.
20. neděle pouze v 15 hod.

DIKTÁTOR (THE DICTATOR – USA 2012)

24. čtvrtek pouze v 17 hod.
25. pátek pouze v 19.15 hod.
26. sobota pouze v 17.45 hod.

ÚTĚK Z MS-1 (LOCKOUT – Velká Británie 2012)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Uprchnout odtamtud je nemožné. Dostat se tam je šílenství... Brilantní akční sci-ﬁ thriller o způsobu, jak ochránit svět před zločinci… Příběh, který nepostrádá velkou dávku napětí a humoru,
pochází z hlavy Luca Bessona, který tentokrát spojil své síly s producenty úspěšného thrilleru 96 hodin. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

26. sobota pouze v 15.45 hod.

LORAX (Dr. SEUSS‘ THE LORAX – USA 2012)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!
Změňte svět! V městečku Vševes je vše dokonale promyšleno... Lorax je kouzelné stvoření, je to živelná smršť bláznivých akčních gagů – je to animovaná fantastická rodinná komedie, uváděná
v českém znění. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

24. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
25. pátek pouze v 17 hod.
26. sobota pouze v 19.45 hod.
27. neděle pouze v 15 hod.

MOJE LETNÍ PRÁZDNINY (HOW I SPENT MY SUMMER VACATION – USA 2012)

27. neděle pouze v 17 hod.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Přijměte pozvání na na romantickou exotickou dovolenou do Maroka! Volné pokračování komedie režisérky Marie Poledňákové „Líbáš jako Bůh“. Hrají Jiří Bartoška, Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Eva Holubová, Nela Boudová, Jiří Langmajer, Roman Vojtek, Martha Issová, Tereza Kostková, Milan Šteindler, Petr Nárožný a další.
Vstupné 110 Kč
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR i v celém světě!
Jmenuje se Aladdin a je považován za posledního mohykána mezi diktátory... Komik a mystiﬁ kátor Sacha Baron Cohen si po kazašském Boratovi a rakouském Brunovi navlékl mužný plnovous
a spolu s ním masku neomezeného vládce zemičky jménem Wadiya, kterou chce ze všech sil zachránit před demokracií... České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Dobrý plán je základem útěků... Film z produkce hvězdného Mela Gibsona, který si v něm i vystřihl hlavní roli, je plný akce a vzrušení a nepostrádá ani prvky černé komedie. České titulky.
Vstupné 90 Kč
Doporučená přístupnost: od 12 let

TOSCA

MET IN HD – ZÁZNAM OPERY Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Opera Giacomo Pucciniho o třech dějstvích. V Tosce se snoubí Pucciniho jedinečná hudební inspirace s melodramatičností skvělých Hitchcockových hororů, Tosca je příběhem tří lidí – slavné
operní pěvkyně, volnomyšlenkářského malíře a sadistického policejního ředitele, kteří jsou lapeni v osidlech milostné touhy a politických intrik… Nastudováno v italském jazyce a uváděno s anglickými a českými titulky.
Předprodej vstupenek od 2. května 2012 v pokladně kina Vesmír!
Vstupné 299 Kč, zlevněné vstupné 251 Kč (ZTP, důchodci, studenti)

28. pondělí pouze v 17 hod.
29. úterý pouze v 19.30 hod.

LOV LOSOSŮ V JEMENU (SALMON FISHING IN THE YEMEN – Velká Británie 2012)

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

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL (ČR – 2012)

30. středa pouze v 19.30 hod.

ROK KONOPÍ (ČR – 2012)

31. čtvrtek pouze v 17 hod.
ČERVEN 2012
1. pátek pouze v 15.45 hod.
2. so. 3. ne 15.45 hod.

TADY HLÍDÁM JÁ (ČR – 2012)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Rodinná komedie o tom, jak vám zvíře změní život… k lepšímu. O osmileté Kačence a jejím psím kamarádovi – jezevčíku Hugovi, který je jejím ochráncem, kamarádem a v neposlední řadě i rozdmýchávačem komických situací, o které není nouze.
Vstupné 110 Kč
Mládeži přístupný

31. čtvrtek pouze v 19.30 hod.

MUŽI V ČERNÉM 3 (MEN IN BLACK III – USA 2012)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Neobyčejně okouzlující příběh o muškaření a politickém kolotoči, o nečekaném hrdinství a lásce a pokusu dokázat, že všechno jde, když se chce... O bláznivém projektu, jehož cílem je vybudování
řeky pro lososy v Jemenu. Ewan McGregor a Emily Bluntová v hlavních rolích dramatu režiséra Lasse Halströma (mj. ﬁ lmy Pravidla moštárny nebo Čokoláda). České titulky.
Vstupné 90 Kč
Doporučená přístupnost: od 12 let
Volné pokračování komedie režisérky Marie Poledňákové „Líbáš jako Bůh“.
Vstupné 110 Kč

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Boj lékaře a konopného aktivisty... a různé pohledy na problematiku konopí. Dokument o hledání hranice osobní svobody každého jednotlivce s právem na zdraví v zrcadle absurdnosti současné reality... Režie Petr Slabý.
Vstupné 70 Kč
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! Premiéra v ČR i v celém světě!
Tajní agenti „J“ (Will Smith) a „K“ (Tommy Lee Jones) – jsou zpět... a opět všude včas, v akční sci-ﬁ komedii. Tentokráte ale musí agent „J“ cestovat v čase zpět do minulosti… Film je uváděn v českém znění.
Vstupné 165 Kč
Mládeži přístupný
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DEN S PRIMÁTOREM
sobota 19. května 2012

Areál pivovaru PRIMÁTOR
Program:
11.00 Jiří Schmitzer
Představení nového
12.20 Hudba Praha
piva CHIPPER
13.40 Laura a její Tygři
15.00 Žlutý pes
Výroční 14% pivo
ke 140 letům
16.20 Prague Conspiracy
17.40 Skyline
existence
19.00 Ukulele troublemakers pivovaru
Exkurze od 11 hodin
Vstupné 80,- Kč
Bohatá
(děti do 130 cm zdarma)
tombola
•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

NÁCHODSKÝ

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

www.jjtrend.com

vstupenky on line

www.kupvstupenku.cz

5 Kč z každé prodané vstupenky
je věnováno Nadaci Pomocné tlapky

od 19 hodin
Hronov
Jiráskovo divadlo

Předprodejní místa:
IC Náchod (tel.: 491 420 420),
IC Broumov (tel.: 491 524 168),
IC Česká Skalice (tel.: 491 453 870),
Cestovní agentura K. Martincová Hronov (tel.: 606 111 413),
IC Nové Město n. Metují (tel.: 491 472 119),
IC Police nad Metují (tel.: 491 421 501),
IC Trutnov (tel.: 499 818 245)
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hrají:
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PRO DÁMU NA BALKONĚ
DIVADLO
22. 6. 2012

