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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v říjnu
Středa
2. 10. 2013
v 19.00 hodin

Jakub Smolík
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
Předprodej od 2. 9. 2013

Neděle
6. 10. 2013
v 17.00 hodin
SLEVA

Pěvecký sbor moravských učitelů
Dirigent: umělecký vedoucí PSMU prof.
Lubomír Mátl
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 140, 130, 120 Kč
Předprodej od 9. 9. 2013

Úterý
8. 10. 2013
v 19.00 hodin

Petr Jarchovský/ Jan Hřebejk:
Musíme si pomáhat
Divadlo Na Jezerce
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
Předprodej od 16. 9. 2013

Středa
9. 10. 2013
v 19.00 hodin

Literárně hudební večer ke 200. výročí
Bitvy národů u Lipska
BONJOUR, MON AMIE
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 23. 9. 2013

Čtvrtek
10. 10. 2013
v 19.00 hodin

Jižní Afrikou nejen za slony
Dia show Ing. Jaroslava Groha
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 23. 9. 2013

Neděle
20. 10. 2013
v 19.00 hodin

One kurde šou cypa z rádia
– to nejlepší synka šikovného
Šou toho nejlepšího co znáte
od Rudy z Ostravy
Vstupné: 200, 180, 160 Kč
Předprodej od 26. 8. 2013

Středa
23. 10. 2013
v 8.30 hodin
a v 10.00 hod.

Íkaros
Divadlo Drak Hradec Králové
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně
divadla

Čtvrtek
31. 10. 2013
v 19.00 hodin

Spirituál kvintet
Vstupné: 260, 240, 220 Kč
Předprodej od 23. 9. 2013 na www.
kupvstupenku.cz a jejích kontaktních místech

Další pořady
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
Každou středu
od 17.00 hodin
od 18.30 hodin

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

Každý pátek
od 17 hod.
a od 19.45 hod.

Taneční kurzy
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových

Pondělí
7. 10. 2013
v 19.00 hodin

Retro Screamers
Pořádá agentura Řemen rock agency
Předprodej vstupenek v ICC v Náchodě

Čtvrtek
24. 10. 2013
v 19.00 hodin

Kde domov můj – slavnostní koncert
k 95. výročí vzniku republiky
Účinkují: Panochovo kvarteto, Vladimír
Matějček, Pěvecký sbor Hron
Pořádá Město Náchod. Vstup zdarma.

BONJOUR, MON AMIE – Literárně hudební večer
V říjnu 2013 uplyne 200 let od „bitvy národů“ u Lipska, která ukončila dvě desetiletí revolučních a napoleonských válek, z nichž se zrodila
nová Evropa. Dějištěm rozhodujících událostí byly tehdy české země, ve východních Čechách probíhala diplomatická jednání mezi rakouským
císařem, ruským carem a pruským králem. Rušno bylo zejména v Ratibořicích, patřících Kateřině Vilemíně vévodkyni Zaháňské, když se
zde roku 2013 jednalo o vytvoření velké koalice proti Napoleonovi. Českoskalické literárně hudební kvinteto si k této příležitosti připravilo
výbor z milostné korespondence Kateřiny a kancléře Metternicha. V historickém úvodu připomene Lydia Baštecká lokální tradice spojované
s napoleonskými válkami na Náchodsku.

Petr Jarchovský / Jan Hřebejk: Musíme si pomáhat
Divadlo Na Jezerce
Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Jiří Macháček, Lenka Vlasáková, Miroslav Vladyka, Václav Chalupa, Martin Sitta, František Staněk, Zdeněk Hruška
Malí, ale Češi. Hra zachycuje tragické období českých dějin s komediální nadsázkou. Je příběhem invalidy Josefa Čížka, někdejšího inženýra
u firmy Wiener, jeho ženy, českého Němce Horsta, jenž střídavě škodí a pomáhá, a židovského uprchlíka z koncentračního tábora Davida
Wienera. Příběh, který vychází ze skutečných epizod, jež se odehrály v někdejším protektorátu, vás pobaví, dojme a snad i přiměje k zamyšlení.

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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První ročník běhu z Hronova do Náchoda
se běžel 13. května 1928 za velmi nepříznivého počasí. Vydalo se dvacet závodníků na trať dlouhou 8300 m. Zakladatelem
byl soutěživý náčelník náchodské atletiky, která dostala pevný organizační základ v roce 1924. Náchod nemohl zaostávat za jinými východočeskými městy, kde
podobné běhy už existovaly. Byla vybrána trasa z Hronova do Náchoda. Na trase nebyl žádný velký kopec, silnice byla
dobrá a pravidelně udržovaná, dalo se běžet i po nedlážděných okrajích na dost velkých úsecích a přejet mezi městy vlakem
nebylo drahé. To byl začátek tradice, která
sice měla řadu přerušení, ale přece jsme se
letos dočkali 56. ročníku. Všechny ročníky mají jedno společné, dostatečný počet
nadšenců organizátorů, rozhodčích, pořadatelů, traťových komisařů pro čím dál
tím více přibývajících běžců a běžkyň, kterých je v posledních ročnících kolem pěti
set. Na jedné trati závodí ti, co reprezentovali náš stát na olympijských hrách, mistrovství světa či Evropy s těmi, co si prostě jen chtějí dokázat, že uběhnou 8 850 m.
Věková hranice neexistuje, od docela malých běžců po dědečky a pradědečky, není
tady výjimkou, že si podá ruce osmiletý
s osmdesátiletým. Běh je veřejným závodem , současně přeborem okresu Náchod
mužů a žen v silničním běhu a zároveň už
po šesté během běžeckého seriálu „MIZUNO RUNNING CUP“. Traťové rekordy drží:
Jan Pešava 1993, 25:07 min., LIAZ Jablonec
Monika Deverová 1995, 29:55 min., Slavie
Praha

Závodu už se řadu let účastní závodníci
z Polska, Německa, Ukrajiny, Slovenska
a nyní i z Anglie, Maďarska a Keni. Závodí se o věčně putovní štít, který zhotovila Obvodní živnostenská škola pokračovací v Náchodě v roce 1940. Po roce 1945 se
ztratil, až v roce 1960 byl objeven v bazaru a díky pamětníkům byl zakoupen, zrestaurován a vrácen svému účelu.
Uspořádat takový závod není nic lehkého,
vystřídalo se mnoho organizátorů, kteří
závod připravují mnoho dní předem, ale
i těch, kteří pracují jen v den závodu. Někteří již nejsou mezi námi, ale každý je
vždy nezbytným kolečkem, které náročnou organizaci uvádí do chodu. Všem patří velký dík, že udrží tradici závodu. V neposlední řadě sponzorům, zdravotníkům,
policistům, kteří pomáhají a chrání závodníky, ale také starostům měst Náchoda, Hronova a Velkého Poříčí, kteří jsou
patroni tohoto závodu. Závod přežil i rekonstrukci silnice, kdy se běželo po mezinárodní komunikaci do Polska. V sobotu 26.října 2013 přeju hezké počasí a vítr
do zad závodníkům, zajímavou podívanou pro diváky a prosím účastníky silničního provozu v době mezi 10.30 až 11.30
hodinou o pochopení a trpělivost na trati
mezi Hronovem a Náchodem.
Hana Kopecká
ředitelka závodu

INFORMACE
pro závodníky 56. ročníku
silničního běhu HRONOV – NÁCHOD
SOBOTA 26. ŘÍJNA 2013, START v 10.30 hodin na náměstí v Hronově, kam budou
závodníci dopraveni z Náchoda autobusy
PŘIHLÁŠKY: a) elektronicky do 20. 10. 2013 – je spuštěna na www.hronovnachod.cz
(Registrace)
b) 24. a 25. 10. 2013 12 – 18 hodin na OS ČSTV v Náchodě (Pražská 1759 –Hamra)
c) v sobotu 26. 10. 2013 od 7.15–9.30 při prezentaci
PREZENTACE: v sobotu 26. října 2013 od 7.15 do 9.30 hodin v závodní kanceláři na
MÚ Náchod – městská radnice na náměstí T. G. Masaryka v Náchodě
(předání startovních čísel pro předem elektronicky přihlášené závodníky)
Startovné: 100 Kč – pro předem elektronicky přihlášené závodníky s platbou do
20. 10. 2013 a závodníky přihlášené 24. a 25. 10. 2013; 150 Kč – závodníci přihlášení 26. 10. 2013 a elektronicky přihlášení závodníci bez platby do 20. 10. 2013. Závodníci startují na vlastní náklady nebo náklady vysílající organizace.
Informace: na OS ČSTV Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod , tel. 491 426 744, 775
945 866 a mail: rufer.nachod@tiscali.cz, rufer.starkoc@seznam.cz, www.hronovnachod.cz
Hana Kopecká, ředitelka závodu
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 20. 8. 2013

Jednání rady města se
zúčastnilo nejprve osm,
později všech devět radních.
Číselný popis u zprávy
představuje poměr hlasů při hlasování
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s ukončením nájemní
smlouvy na pronájem prodejního stánku
v Bělovsi a s vyhlášením výběrového řízení na prodej tohoto stánku na stavební
parcele č. 2765 v k. ú. Náchod.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se společností MEGA PLUS, s. r. o.,
Janské Lázně. Nájemní smlouvou se přenechávají nájemci do užívání pozemkové
parcely č. 245/3, 246/2, 247/1 a stavební
parcela č. 417 vše v k.ú. Pec pod Sněžkou.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014. 8-0-0
RM revokovala své usnesení z 22. 7.
2013 a souhlasila se zásahem - protlakem a s umístěním kanalizačních přípojky do komunikace v ulici Špreňarova pro
žadatele p. Vaňka a MUDr. Kohoutovou
za podmínky, že bude opravena a řádně zhutněná komunikace v místě zásahu
včetně položení nového živičného krytu.
9-0-0
RM souhlasila s odstraněním nefunkční, nevyužívané úpravny vody pro bývalou venkovní fontánu v suterénu objektu
penzionu Marie.
9-0-0
Farmářské trhy v Náchodě
– Smlouva o partnerství
9-0-0
RM schválila Smlouvu o partnerství
s občanským sdružením Bokouš k projektu „Náchodské farmářské a řemeslné
trhy v roce 2013“.
Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí
– členský příspěvek pro rok 2013 9-0-0
RM akceptovala usnesení valné hromady Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí o navýšení (sloučení položek) členského příspěvku ze 4 na 6 Kč za obyvatele
a schválila příslušné rozpočtové opatření,
kterým jsou kryty zvýšené finanční náklady na členství.
Výroba kalendáře města – náchodské
osobnosti – litografie
9-0-0
RM schválila zpracování a tisk kalendáře „Náchodské osobnosti“ pro rok 2014.
Autorem litografií bude pan Stanislav Kulda. Kresby se zpracovávají technikou originální ruční kamenotiskové litografie.
Projekt Standardizace
sociálně-právní ochrany dětí
8-0-1
RM souhlasila se zpracováním žádosti o dotaci v rámci programu C2 OP LZZ
(Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany) prostřednictvím CEP
včetně administrace projektu a s navýšením zaměstnanců na Odboru sociálních

Náchodský zpravodaj
věcí, zdravotnictví a školství o tři pracovníky na úseku právě sociálně-právní
ochrany dětí, pokud bude projekt schválen.
Kaple Lipí – oprava střechy
9-0-0
RM souhlasila s objednáním opravy
střechy kaple Lipí u Náchoda u pana Miloše Habra, Náchod.
Stavební úpravy bytového domu č.p.
269, Duhová ul., Náchod – stavební
a technický dozor
9-0-0
RM schválila zajištění činnosti stavebního a technického dozoru – M. Novák,
Mezilesí na akci „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod“.
RM schválila zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti práce na této stavbě Karel Fejk, Dvůr Králové nad Labem.
Ulice V Kalhotách
9-0-0
RM souhlasila s provedením terénních
úprav v horní části ulice V Kalhotách
Technickými službami Náchod za cenu
45–50 tis. Kč.
RM souhlasila se záměrem vybudování dešťové kanalizace a doporučila tento
záměr projednat v zastupitelstvu města.
Propojení komunikace ulic
Parkány-Raisova
9-0-0
RM souhlasila s vypracováním projektové dokumentace pro územní a stavební
řízení včetně inženýrské činnosti na dopravní propojení ulic Parkány – Raisova
projekční kanceláří Proxion, s. r. o., Náchod.
Opravy komunikací
a chodníků v roce 2014
9-0-0
RM souhlasila s externí administrací
zadávacího řízení na zpracovatele projektové dokumentace na akci s názvem
„Opravy komunikací a chodníků v roce
2014“ společností DABONA, s. r. o., Rychnov nad Kněžnou a schválila uzavření
mandátní smlouvy.
Projektová dokumentace na dvě
komunikace a most v Náchodě
9-0-0
RM schválila výzvu a zadávací dokumentaci na zadávací řízení v režimu
zjednodušeného podlimitní řízení na veřejnou zakázku na služby „Projektová dokumentace na dvě komunikace a most
v Náchodě“. Jedná se o opravu mostu přes
řeku Metuji a úpravu navazující komunikace v ulici Na Skalce a stavební úpravy
komunikace v ulici Hřbitovní.

TELEGRAFICKY:

RM schválila darovací smlouvu na dofinancování Mistrovství ČR v akrobatickém rokenrolu ve výši 4.000 Kč a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Náchoda TJ Sokol Staré Město na úhradu
části nákladů spojených s oslavami 100.
výročí založení.
9-0-0
RM schválila čerpání investičního fondu
v celkové výši 125.961 Kč pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města
Náchoda. Finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů na opravy a revizní opravy na zimním stadionu, plavec-

kém bazénu a Jiráskově koupališti. 9-0-0
RM souhlasila s dodáním potřebného
materiálu na přeložení chodníku v ulici
V Zátiší, které bude provedeno svépomocí.
9-0-0
RM souhlasila s umístěním kovového
sklápěcího sloupku „na klíč“ v horní části ulice K Lomu ve směru od Bělovse k hranici s Polskem.
9-0-0
RM souhlasila s pronájmem dvou kusů
EKO WC od firmy EKO Delta, s. r. o., Česká
Skalice, pro umístění na provizorním autobusovém nádraží v ulici Za Teplárnou.
9-0-0
RM souhlasila s prodejem ovoce a zeleniny před čp. 143 ul. Kamenice v Náchodě dle žádosti od 13. 8. do 31. 12. 2013.		
9-0-0
RM schválila darovací smlouvu na poskytnutí 5.000 Kč pro Hasičský záchranný
sbor KHK a souhlasila s využitím zařízení
ve správě Sportovních zařízení města Náchoda pro potřeby HZS KHK.
9-0-0
RM souhlasila se zakoupením čtyř souprav bezpečnostních vodítek pro MŠ Komenského Náchod. Jedná se o bezpečnostní prvky pro děti předškolního věku.		
9-0-0

Zastupitelstvo města 2. 9. 2013

Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
23 zastupitelů, čtyři byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
ZM zamítlo bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 608/10 o výměře 1075
m² za domy čp. 293–294 v ulici Borské
do vlastnictví Města Náchoda.
22-0-0
ZM schválilo prodej podílu o velikosti 574/39420 na stavebních parcelách
č. 2895, 2896, 2897/1 katastrální území
Náchod a podílu o velikosti 667/18100
na stavební parcele č. 431 katastrální
území Staré Město nad Metují za cenu
190,10 Kč/m² s tím, že strana kupující ponese úhradu nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitostí.
Jedná se o prodej podílů stavebních parcel pod bývalými družstevními byty.
22-0-1
ZM schválilo prodej části pozemkové parcely č. 586/1 v katastrálním území Běloves (zmenšeno o cca 45 m² proti
původnímu rozsahu z 350 m² na 305 m²)
z vlastnictví Města Náchoda do vlastnictví žadatelů a nabytí cca 1 m² pozemkové
parcely č. 568/6 z vlastnictví těchto žadatelů do vlastnictví Města Náchoda, vždy
za cenu 400 Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitostí budou smluvními stranami uhrazeny v poměru k převáděným
výměrám. Jedná se o pozemek před domem žadatelů v Kopečné ulici.
22-0-1
ZM schválilo směnu části městské pozemkové parcely č. 540/6 za část stavební parcely č. 25/1 v příměstské části Lipí,
která je v soukromém vlastnictví s tím,
že Město Náchod uhradí veškeré náklady
spojené s touto akcí.
23-0-0

říjen 2013
ZM schválilo prodej části cca 350 m²
z pozemkové parcely č. 1399/2 v katastrálním území Náchod za cenu 450 Kč/m²
do vlastnictví manželů Vysokých s tím,
že strana kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vč. daně z převodu nemovitostí. Současně bude zrušeno
věcné břemeno, které na této parcele vázne ve prospěch manželů Vysokých a bude
zřízeno věcné břemeno ve prospěch Města Náchoda v tom smyslu, aby bylo zabráněno provádění takových úprav prodaného pozemku, které by zapříčinily
nestabilitu cesty, na které se nachází ulice Máchova.
22-0-1
ZM schválilo provedení směny pozemků a to část cca 32 m² z pozemkové parcely č. 451 ve vlastnictví Města Náchoda za část cca 7 m² ze stavební parcely
č. 27/3 ve vlastnictví Rivet Factory Group,
s. r. o. Praha. Jedná se o pozemky v prostoru mostu přes řeku Metuji a parkoviště
u domu čp. 118 na Drtinově náměstí.		
21-0-2
ZM zamítlo prodej částí městských pozemkových parcel č. 432 a č. 562/1 v katastrálním území Lipí u Náchoda. 22-0-1
ZM schválilo nákup lesního pozemku
par.č. 1248 v katastrálním území Pavlišov
za úhrnnou cenu 260.000 Kč ze soukromého vlastnictví do vlastnictví Města Náchoda.
23-0-0
ZM schválilo nabytí objektu STO NS 85
na stavební parcele č. 4023 v katastrálním
území Náchod a objektu SLO 39 na stavební parcele č. 617 v katastrálním území
Běloves bezúplatným převodem z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví Města Náchoda. V obou případech
se jedná o objekty opevnění z roku 1938.
23-0-0
ZM schválilo prodej bytových jednotek
v Bílé ulici 1958/3 za 722.844 Kč a 1973/11
za 435.816 Kč.
23-0-0
Rozbor hospodaření
za I. pololetí 2013
23-0-0
ZM schválilo rozbor hospodaření města
Náchoda za I. pololetí 2013
Obecně závazná vyhláška
č. 2/2013
22-0-1
ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství platná
v území obvodu města Náchod.
Vyhláška nově vymezuje místní poplatek
za užívání veřejného prostranství pro
účely konání farmářských trhů.
Smlouva o poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu města
pro Beránek Náchod, a. s.
19-2-2
ZM schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda na částku
250.000 Kč pro potřeby vybudování informačního centra.
Smlouva – Občanské sdružení
Společné cesty Náchod
23-0-0
ZM schválilo smlouvu o dotaci z rozpočtu města Náchoda – veřejná podpora

ZPRÁVY Z RADNICE
de minimis, o. s. Společné cesty na částku
70.000 Kč na osobní asistenci pro zdravotně postižené občany.

Rada města 3. 9. 2013

Jednání rady města se zúčastnilo nejprve sedma, později osm radních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s. Vedením
nízkého napětí jsou zasaženy pozemkové parcely města č. 817/2, 817/7, 985/21,
1128/7, 1134/7, 1135/3, 1137/1, 1998/1, 2001
a 2005/1 vše v ulici Krásnohorské a Dobrošovské v celkové délce 820 bm. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč/bm + DPH.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností
ČEZ-Distribuce, a. s., Děčín. Břemeno, které spočívá ve vybudování transformační
stanice, bude zřízeno na pozemkové parcele č. 1137/1 na rohu ulic Krásnohorské,
Purkyňovy a Dobrošovské.
7-0-0
RM souhlasila se záměrem uzavřít
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. Zařízením distribuční soustavy
bude zasažena pozemková parcela města č. 643/1 v k.ú. Běloves v délce cca 25
bm. Jedná se o přeložku zemního kabelového vedení nízkého napětí v souvislosti
se stavbou kruhového objezdu u nákupní
zóny v Bělovsi.
7-0-0
RM nesouhlasila s pronájmem nebytového prostoru (chodba – čekárna evidence
vozidel) v budově čp. 2020 v ulici Němcové v Náchodě a žádost společnosti SH-ART,
s. r. o., zamítla.
7-0-0
Dostavba proluky mezi čp. 177
a 104 v ulici Kamenice
7-0-0
RM zamítla umístění trvalého sjezdu
do ulice Kamenice a přesunutí dopravního značení za plánovaný sjezd.
Žádost o čerpání fondu
7-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 57.000 Kč a převod této
částky do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Havlíčkova (Plhov) na úhradu nákladů na malování v budově mateřské školy.
Zatrubení potoka Staré Město
nad Metují
7-0-0
RM souhlasila se záměrem návrhu řešení zatrubení vodního toku protékajícím
po soukromých pozemcích v ulici Za Přádelnou v Náchodě.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2013,
kterou se stanoví zákaz
požívání alkoholu na veřejném
prostranství
7-0-0
RM souhlasila se schválením Obecně závazné vyhlášky č. 3/2013, kterou se zakazuje požívání alkoholu na veřejném prostranství a doporučila zastupitelstvu
města tuto vyhlášku vydat.
Chodník ul. Dobenínská až po křižovatku s ul. Rajmonova a chodník
v ul. Rajmonova
7-0-0

RM schválila zajištění zprůchodnění
chodníku v ulici Dobenínská až po křižovatku s ulicí Rajmonova a vyčištění chodníku v ulici Rajmonova.
ZŠ 1. Máje – bezbariérový vstup 8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na zřízení bezbariérového přístupu do objektu ZŠ 1. Máje v Bělovsi s firnou Průmstav Náchod, s. r. o.
Cenová nabídka na úpravu plochy 8-0-0
RM schválila cenovou nabídku firmy
Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. na úpravu komunikace propojení ulic Krámská a Hurdálkova za cenu 298.824 Kč bez DPH a vystavení objednávky na tuto úpravu.
Smlouva o dílo – lavička pana
Škvoreckého
8-0-0
RM souhlasila s uzavření smlouvy
s MgA Josefem Faltysem, Záryby za nabídkovou cenu 816.750 Kč včetně DPH.

Volby do Poslanecké

sněmovny Parlamentu ČR
Vážení voliči,
za necelý měsíc se budou konat předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PSČR). K volbám vám přinášíme několik důležitých
informací.
Termín konání voleb je pátek a sobota 25. a 26. října 2013. Volí se v obvyklých časech, tedy v pátek od 14.00
hod. do 22.00 hod a v sobotu od 8.00
hod. do 14.00 hod. Pro volby budou
otevřeny obvyklé volební místnosti
v jednotlivých volebních obvodech
města Náchod. Každý volič bude volit
ve své volební místnosti dle svého trvalého pobytu. Pokud si volič nebude
jist, do které volební místnosti spadá jeho trvalý pobyt, bude nejpozději
dne 10. října zveřejněna tato informace volebním oznámením na úředních
deskách města Náchod, na internetových stránkách města a dále na plakátovacích plochách.
Pokud volič nebude moci ve dny voleb volit přímo ve své volební místnosti, je možné si již nyní požádat
o vydání tzv. voličského průkazu.
Žádost lze podat písemně s ověřeným podpisem, elektronicky, opatřené elektronickým podpisem voliče, prostřednictvím datové schránky
nebo osobně. Vzor žádosti naleznete na internetových stránkách města Náchod v odkazu na volby do PSČR.
Podrobnější informace naleznete přímo na stránkách Ministerstva vnitra České republiky pod odkazem www.mvcr.cz/volby.aspx.
Vaše případné dotazy také rádi zodpovíme na tel. číslech 491 405 161,
491 405 224.
Bc. Hana Horáková
Vedoucí správního odboru
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KRONIKA, ARCHA

Náchodský zpravodaj

Kronika

Pozvánka

					

V srpnu 2013 se narodili:
2. 8.
		
4. 8.
8. 8.
		
10. 8.
		
14. 8.
19. 8.
21. 8.
27. 8.

Radim Rejchrt
Daniel Bicenc
Anežka Kohnheiserová
Nela Bergerová
Daniel Havlásek
Ella Boslamaz
Juan Čísar
Adriana Németová
Matyáš Kuru
Ondřej Grega
Alžběta Hanušová

		
		
9. 8.
		
9. 8.
17. 8.
		
		
24. 8.
		

		
30. 8.
		
V srpnu 2013 byli oddáni:
31. 8.
2. 8. Vít Schwarz, Náchod
		
		 Marie Štěpánová, Náchod
		
3. 8. Aleš Robek, Mostek
		 Soňa Moravcová, Police n. Metují 		

Vladimír Vernar, Náchod
Karolína Kubcová, Náchod
Dušan Soumar, Broumov
Renata Páslerová, Meziměstí
Jakub Ducháček, Náchod
Andrea Jelenová, Náchod
Christopher John Neale,
Velká Británie
Martina Vargová, Náchod
Jan Málek, Náchod
Barbora Tačíková, Náchod
Miroslav Špelda, Hronov
Anežka Šimonová, Náchod
Karel Beneš, Kramolna
Veronika Nýčová, Náchod
Petr Němeček, Náchod
Doubravka Cetlová, Poděbaby
David Štěpán, Náchod
Aneta Klimešová, Kvasiny

Prázdniny s piráty a námořníky
aneb Archa na táboře
Je již tradicí, že se Archa na jeden
prázdninový týden přesune mimo Náchod a zakotví v přírodě, aby odměnila ty
nejaktivnější děti za jejich celoroční snahu a práci. Poslední týden prázdnin jsme
se tedy vydali do Orlických hor. Byli jsme
ubytovaní ve sportovním středisku Astra,
které se nachází přibližně 4 km od Olešnice v Orlických horách. Tábor jsme si všichni moc užili, náladu nám nezkazilo ani
chladné počasí.
Jelo celkem patnáct dětí, tři pracovníci Archy a jedna dobrovolnice. Děti se měsíc před odjezdem na tábor mohly zapisovat na vyvěšený papír a pracovníci Archy
potom vybírali ty, které si tábor opravdu
zaslouží, chodí pravidelně do Archy a pracují na sobě.
Celý tábor se nesl v pirátském a námořnickém duchu. Cílem tábora bylo v rámci skupin získávat body a v tabulce se tak
posouvat dopředu a vyhrát celotáborovou
hru. Rozdělili jsme se na tři námořnické
skupiny - červené, žluté a modré. Každá
skupina plnila celý týden úkoly a soutěžila. A úkoly byly pestré. Zápolilo se ve sportu, vědomostních a výtvarných soutěžích,
udržení pořádku v táboře, ale skupiny do-

staly za úkol také připravit krátké divadlo na zadané téma, postavit bunkr nebo
předvést taneční či hudební číslo. Hodnotilo se i chování k ostatním návštěvníkům tábora nebo týmová spolupráce.
A soutěžení bylo o to náročnější, že se
děti musely vypořádat s nájezdy pirátů,
kteří jim škodili a ubírali body. Na konci
pobytu samozřejmě nechyběla ani truhla plná pokladů, kde děti našly nejen medaile a odznaky, ale také táborová trička,
ze kterých měly velkou radost a která si
mohly dovézt domů na památku.
Na závěr bych chtěla napsat některé komentáře dětí k letošnímu táboru. Otázka
byla jednoduchá: „Jak se vám líbilo na táboře?“
„Chtěl bych napsat to nejdůležitější o táboře. Nenudili jsme se, protože jsme měli
nabitý program, který byl o námořnících
a pirátech. Bylo to napínavé, zábavné a dobrodružné. Prostě to bylo skvělé a nejdůležitější bylo, že se nám to líbilo!“
„Byl to nejlepší tábor, co byl v Arše, moc
jsem si to užil. Bylo tam hodně dobrého jídla, vy jste byli hodní a prostě super.“
„Je toho hodně, co se mi líbilo a co jsem si
užila na táboře... Ale mohla bych to napsat
dvěma slovy... LUXUSNÍ
TÁBOR!“
Tato slova nás určitě
moc potěšila. Člověk si
potom může říct, že to,
co dělá, stojí za to!
Michaela Rázková,
sociální pracovnice
SASRD Archa, Dokořán,
o. s.

Komise pro obřady a slavnosti /dříve SPOZ/ Městského úřadu v Náchodě a Místní odbor Společnosti přátel žehu pořádají v pátek 1. listopadu
2013 od 15 hodin v nové obřadní síni
na hřbitově ve Starém Městě Vzpomínku na zesnulé. V programu zahraje hudba, vystoupí pěvecký sbor Hron
a promluví zástupce městského úřadu. Přijďte zavzpomínat na své blízké
a přátele, kteří odpočívají na hřbitově.
Přejeme si, aby místo posledního odpočinku našich drahých bylo místem
pokoje nejen pro ně, ale pro všechny,
kteří tam budou přicházet s vděčností za jejich lásku. Proto přijďte i vy zavzpomínat a vzdát úctu svým drahým
zesnulým. Na Vaši účast se těší pořadatelé a účinkující.
Josef Jeništa

Začátek podzimu
v POKLOPU
Po krásných prázdninách Alternativní čajový klub Poklop opět přesedlává na
normální otevírací dobu a svůj šálek čaje
si proto můžete opět vychutnat od středy
do pátku vždy od 17 do 21 hodin.
Všechny kulturní počiny, které v letošním roce probíhají v klubu Poklop, jsou
součástí projektu „Kultura otvírá Poklop“
a jeho realizaci finančně podpořil Královéhradecký kraj a Kulturní a sportovní
nadace města Náchoda.
Díky tomu vás můžeme pozvat na výstavu fotografií slečny Veroniky Michlové,
která probíhá po celý říjen a na autorské
čtení poezie polické rodačky slečny Lenky Havlíkové, které proběhne 10. října od
19 hodin.
Poklop nabízí své prostory také začínajícím uměleckým tělesům a mezi první vlaštovky, které tuto možnost využily, patří chlapecká náchodská kapela Play
Bois True, která čajovnu využívá od dubna každý čtvrtek v měsíci jako zkušebnu.
Se svým repertoárem pak navštěvují domovy pro seniory v našem kraji, kde sklízí velký úspěch.
O dalších aktivitách Poklopu se dočtete na www.poklop.dokoran.eu.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Za Alternativní čajový klub Poklop
Veronika Bělinová

říjen 2013

CANISTERAPIE V MŠ
Canisterapie je v Mateřské škole v Bělovsi součástí Školního vzdělávacího programu.
Připravovaný program bude probíhat
každý měsíc v jiné třídě. Vždy bude různorodý, zaměřený na prvky výtvarné, pracovní, hudební, pohybové, předmatematické gramotnosti, apod.
V úterý 3. září navštívil pan Homolka se psem Acorou třídu Sluníček. Děti se
společně přivítaly pohlazením a představením se. Pro pejska Acoru jsme připravili překvapení v podobě překážkové dráhy,
kde u dětí byly procvičovány prvky hrubé
motoriky, reakce na signál a tempo pohybu. Všechny děti, protože již Acoru znaly,
se s nadšením zapojily.
Během celého školního roku se pravidelně každý měsíc budeme na pejska těšit.
Učitelky MŠ Běloves

Předškoláci

v ZŠ Náchod, Drtinovo
náměstí (Staré Město)
Naše školička zve děti a rodiče na setkání předškoláků – VŠEZNÁLEK. Setkání
je určeno pro děti, které se v příštím roce
chystají do školy. Cílem je usnadnit jim
přechod z mateřské školy do školy základní. Děti poznají prostředí školy, vyzkouší
si práci v lavicích, procvičí smyslové vnímání, paměť, představivost, pozornost
a procvičí znalosti potřebné k zápisu. První společné setkání proběhne v úterý 1.
10. 2013 od 15 do 16 hod. S sebou pití,
malou svačinku a přezůvky. Další setkání budou vždy první úterý v měsíci. Pravidelná účast určitě není podmínkou. Přijďte si "zahrát" na školu, těšíme se na vás.
Za celý kolektiv pedagogů.
Mgr. Věra Štěpánková

ŠKOLY

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Jakmile začnou červenat jeřabiny, je
jasné, že září je tady, a do školních chodeb se po dvou měsících ticha opět vrací
život. A právě do života naší školy – ZŠ Komenského v Náchodě – bychom Vás chtěli nechat nahlédnout prostřednictvím našeho sloupku „CO SE DĚJE NA KOMENDĚ“.
Pokusíme se Vám, čtenářům Náchodského zpravodaje, pravidelně přinášet aktuální zprávy o tom, co důležitého u nás
ve škole proběhlo, probíhá, či teprve probíhat bude. Rádi bychom Vás informovali
i o úspěších žáků naší školy a čtení Vám
chceme zpříjemnit i rubrikou „Perličky
ze školních lavic“. Slibujeme-li informace o aktuálním dění, je třeba napsat, že
právě ve dnech, kdy toto číslo procházelo
uzávěrkou, probíhal v Janovičkách adaptační pobyt žáků šestých tříd, kteří zde
spolu se svými třídními učiteli, školním
psychologem a speciálním pedagogem
stmelovali svoje nové třídní kolektivy. Ale
vezměme si všechno pěkně od začátku.
Školní rok 2013–14 byl zahájen již
v průběhu prázdnin, kdy se uskutečnila
plánovaná údržba školy a do jejích prostor nastoupili malíři. V pondělí 26. 8. se
po dovolených vrátili i ostatní zaměstnanci školy a nám, učitelům a kolegyním
ze školní družiny, začal tzv. přípravný týden, tedy týden, během kterého připravujeme učebny, pomůcky, upravujeme učební plány, absolvujeme povinná školení
a provádíme opravná zkoušení. Jeho součástí byl i jednodenní seminář s názvem
„Nové pohledy na hodnocení a klasifikaci“. V pondělí 2. 9., kdy byl oficiálně zahájen nový školní rok, zasedlo do školních
lavic i 78 „prvňáčků“, které zde spolu s jejich rodinnými příslušníky uvítaly třídní
učitelky, pan starosta Jan Birke a ředitel
školy pan Ladislav Domáň. Právě „prvňáčky“ čeká během nadcházejících deseti měsíců spousta práce a my jim všichni držíme palce a přejeme, ať se jim mezi
námi líbí.

Pohodový školní rok přejeme samozřejmě i všem ostatním dětem, které naši
školu navštěvují a pro které je připravena spousta aktivit, jež mají zpestřit školní výuku, a o kterých Vás budeme průběžně informovat. V rámci jednotlivých
předmětů na prvním i druhém stupni zařazujeme kurzy, exkurze a soutěže, pomalu se rozbíhají i kroužky, které při škole
pracují, připravuje se první číslo letošního školního časopisu a spousta zajímavého se „vaří“ i ve školní družině. Startuje
devátý ročník Týdnu pro UNICEF , chystá
se již tradiční soutěž v piškvorkách a cyklus o dřevinách na bývalém starém židovském hřbitově v Náchodě, kterému pomalu vracíme zpátky jeho důstojnost díky
iniciativě SRPDŠ při naší škole. Na své si
v tomto školním roce jistě přijdou i vyznavači sportu.
Dětem a jejich rodičům bude po celý
rok v případě potřeby k dispozici již zmíněný speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce pro volbu povolání a metodik prevence negativních jevů
chování.
A než popřejeme, ať je pro nás, všechny zúčastněné, školní rok 2013–14 co nejvíce pohodový, tak ještě bezkonkurenční
postřeh právě jednoho z těch nejmenších,
tedy jednoho z „prvňáčků“:
„Tak co se ti ve škole líbí nejvíc?“
„Dobrý! Ale nejlepší je, že nemusím
po obědě odpočívat!!!!!!!!!!“
Uvidíme, jak dlouho žáčkovi názor vydrží, a my přejeme, ať je ten rok opravdu
pohodový...
Kolektiv ZŠ

Jam Defect ZUŠ Náchod
zvítězil v celostátním kole
Hudební skupina Jam Defect složená
z žáků ZUŠ Náchod zvítězila v celostátní
soutěži konané v rámci festivalu „ZUŠkapel 2013“, který se konal 14. září v Třebechovicích pod Orebem. Již samotná účast
na festivalu byla úspěchem, protože si ji
kapela, (pod vedením pana učitele Eduarda Paseky) musela v průběhu letošního jara vydobýt v internetovém hlasování. Z původních pětadvaceti kapel se Jam
Defect probojoval až do finálové sedmičky, kde po skvělém výkonu získal 1. místo. Porota se vzácně shodla a jednohlasně

vyhlásila náchodskou kapelu jako nejlepší. Ocenila vysokou hráčskou kvalitu, perfektní sehranost, jevištní projev, kontakt
s diváky a v neposlední řadě i volbu repertoáru. Všem patří velká gratulace a poděkování.
Složení:
Vojtěch Mrověc – viola
Marián Linhart – klávesy
František Havel – elektrická kytara
Michal Vančák – basová kytara
Štěpán Knapp – bicí
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Kniha o průmyslové architektuře
a technických stavbách v našem kraji
Publikaci Industriální topografie Královéhradeckého kraje vydala Fakulta architektury ČVUT v Praze (2012; 368 s.) Přináší popis 532 většinou průmyslových
objektů, obvykle s fotografiemi, z nichž
upoutají zejména snímky objektů již neexistujících nebo v současné době nezadržitelně chátrajících a pustnoucích. Zeměpisné členění je poněkud nepochopitelné,
náš okres je (z celkem 9 oddílů) v oddíle 2 (Jaroměř, Česká Skalice), 7 (Broumov,

Hronov); sem byly přiřazeny i Velké Svatoňovice) a 8 (Náchod, Dobruška). Orientaci ovšem pomohou rejstříky – jmenný;
firem a podniků; obcí a typologický rejstřík. Z našeho města je v knize popsáno 17 objektů. Z podnikatelských jmen tu
najdeme jména Bartoň, Doctor, Holzbecher, Katzau, Kudrnáč, Mautner, Pick,
Taichman u „jejich“ podniků, ale i teplárnu nebo kolonii zaměstnaneckých domků
v Babí na Vyšehradě. 		
(AF)

Gratulace k osmdesátce
Zdeny Salivarové – Škvorecké
Zdena Salivarová nikdy nebyla jen ženou slavného spisovatele, i když Náchoďané ji právě prostřednictvím Josefa
Škvoreckého a ve spojení s ním poznali.
Od první návštěvy mladých novomanželů
při svatební cestě v roce 1958, přes občasné návraty do svobodné vlasti a rodného
města po sametové revoluci, až po triumfální oslavu jeho osmdesátin v roce 2004.
V pondělí 21. října se letos téhož jubilea
dožívá spisovatelka, překladatelka a nakladatelka Zdena Salivarová – Škvorecká.
Jako literátka debutovala v roce 1968,
kdy studovala dramaturgii na FAMU u Milana Kundery, na jehož hrdiny Směšných
lásek se prý rozzlobila tak, že napsala svoji první knihu Pánská jízda. V roce 1969
doprovázela svého muže na přednáškovém turné po USA, z této cesty se již nevrátili a nakonec emigrovali do kanadské-

Zdena s Josefem
brzy po svatbě na Náchodsku

ho Toronta. Sama o tomto životním zlomu
říká: „Ocitla jsem se na druhém konci světa, neznalá jazyka, a svět se mi zhroutil.
A z toho zoufalství a strašlivého vzteku
jsem v berkeleyském papírnictví nakoupila linkované sešity a kuličková pera, zavřela se v pronajatém pokoji a začala psát
Honzlovou, den co den, bez osnovy, v jednom zátahu.“ Tak vznikl její nejpůsobivější román, po němž následovaly další knihy, většinou s autobiografickými prvky.
Společně manželé Škvorečtí napsali několik detektivek a knihu Samožerbuch, v níž
líčí historii svého nakladatelství Sixty Eight Publishers. Toto nakladatelství, které
bylo jejím vlastním nápadem, bylo v období let 1971 – 1990 nejvýznamnějším počinem tohoto druhu a právem za něj oba
převzali Řád bílého lva za zásluhy o českou literaturu ve světě.
Zdena byla pro Josefa – Dannyho tou
pravou a jedinou „holkou, kterou potkal
v Praze“. Byla svému muži skvělou partnerkou a celoživotní oporou, spolu tvořili ideální spisovatelský a manželský pár.
Jednomu, respektive jedné, teď bývá jistě
občas smutno. Proto jí přejeme k narozeninám kromě potřebného zdraví hlavně
pocit vyrovnanosti a spokojenosti z dobře naplněných dnů. Bilance jejích osmdesáti let je veskrze pozitivní, má být na co
hrdá. Také my na ni myslíme s hrdostí
a zároveň s vděčností. Šťastné narozeniny!
Za Náchod Lydia Baštecká

Zdena s manželem
ve svém nakladatelství v Torontu

Přijetí na radnici v Náchodě v roce 1990

Říjnová výročí
O letošním 28. říjnu si připomínáme už
95. výročí založení samostatného státu.
Snahy a touhy generací našich předků
byly vyslyšeny. Rakousko-Uhersko, které rozpoutalo první světovou válku, bylo
v ní poraženo, český národ a jeho vůdcové
dovedli využít příležitosti, která v historii nepřichází tak často. – Dvacátého výročí se republika dočkala už jen v okleštěné
formě. V prvních dnech října 1938 musely v důsledku tzv. mnichovské dohody stovky českých rodin během několika
málo dní opustit své domovy v pohraničních, k Říši připojených oblastech. Zejména pro Čechy z Broumovska a Trutnovska
bylo Náchodsko prvním cílem, pro mnohé i cílem konečným, novým domovem.
Do pocitů těchto vyhnaných bychom se
dnes asi vžívali jen těžko. – Dvacáté osmé
říjny pak byly mnohokrát v naší novověké historii dny slavnými i různě znásilňovanými (znárodnění, federalizace). Jedním z těch v Náchodě významných byl
28. říjen 1933, kdy byly slavnostně předány do užívání nově postavené Masarykovy školy, „dvojbudova“, v níž byla tehdy
v jedné části dívčí a ve druhé chlapecká
měšťanka. – V říjnu 1968 byla podepsána
dohoda o „dočasném pobytu“ sovětských
vojsk na území Československa.
Před čtyřiceti lety, 26. října 1973 zemřel
v kanadském exilu JUDr. Josef Kotrlý.
V prvorepublikovém Náchodě měl soukromou advokátní praxi, byl členem výboru
Družstevní práce, která vydávala kvalitní literaturu a pořádala i besedy se spisovateli, kteří k nám do Náchoda přijížděli
právě jeho zásluhou. Byl činný v odboji,
koncem války byl místopředsedou České národní rady, po válce jmenován generálním konzulem pro Kanadu, kde pak
po únoru 1948 zůstal v emigraci. – Týž
den o dvacet let později zemřel významný herec František Filipovský. – A nakonec bych rád připomněl, že 21. října 1983,
tedy před třiceti lety, zemřel JUDr. Jan
Chudoba, vrchní policejní rada, který působil v těžkých letech 1938–1945 v Náchodě a svým statečným chováním zachránil
mnoho lidí před spáry gestapa. „Odměnou“ mu pak bylo věznění v režimu komunistickém. Lucie Jarkovská o něm napsala
pozoruhodnou knihu Ve službách ministerstva vnitra. Před deseti lety, 17. října 2003
byly slavnostně otevřeny nové prostory
v přízemí knihovny. Pamětníci vědí, že
tam bývala prodejna obuvi, původně tam
byl ovšem plánován autosalon.
Nakonec nesmíme zapomenout na 80. narozeniny Zdeny Salivarové – Škvorecké
(21/10 1933), manželky Josefa Škvoreckého, spisovatelky a vůdčí osobnosti jejich
někdejšího torontského nakladatelství,
nejvýznamnějšího exilového vydavatelství české literatury. Zdravíme ji do Kanady a přejeme jen vše dobré.
(AF)

říjen 2013

Z HISTORIE

Náchodští autoři, spisovatelé a básníci
9. Bedřich Profeld
Pedagog a historik Bedřich Profeld se narodil roku 1876 v dnes
již neexistující obci Hirschenstand (česky Jelení) v Krušných horách jako syn lesního správce. Po studiu na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze se stal středoškolským profesorem
pro obory dějepis a zeměpis a po krátkém působení na smíchovském gymnáziu a na reálce v Jičíně zakotvil natrvalo v roce
1907 na reálném gymnáziu v Náchodě. Navíc byl jmenován
i městským archivářem, členem komise pro pojmenování ulic v Náchodě, okresním konzervátorem a dopisujícím členem Ústřední komise pro památkovou péči ve Vídni. Vedle rozsáhlé publikační
činnosti měl úspěch i v praktické péči o památky. Stal se načas také správcem náchodských muzejních sbírek. V roce 1938 byl
prof. Profeld přeložen na vlastní žádost
do Mělníka. Zemřel roku 1949 v Roudnici nad Labem a opatrovnicí jeho cenné
písemné pozůstalosti, která se v mnohém dotýkala Náchoda, se stala jeho
dcera prof. Julie Profeldová, provdaná
Malá. Díky ní se tato pozůstalost dostala do náchodského archivu a kromě dokumentů vztahujících se přímo k osobě
Bedřicha Profelda a jeho činnosti se tak
do Náchoda vrátily i významné archiválie, které on sám získal sběratelskou činností a využíval k vlastní historické práci.
Některé jednotliviny z rodinných dokumentů
(včetně zajímavého rodokmenu) darovala archivu před několika lety také Profeldova vnučka Helena Havašová, rozená Malá, žijící v Bratislavě.
Bedřich Profeld důsledně spojoval svou badatelskou
a studijní práci s činností popularizační a publikační. Na Náchodsku po něm zůstalo značné množství příspěvků publikovaných v regionálním i celostátním tisku i v několika sbornících.
Jeho historické studie najdeme např. v časopise Od kladského
pomezí, v Náchodských listech, Podkrkonošském kraji, v Časopise Společnosti přátel starožitností, Časopise pro dějiny venkova,
Časopise Českého muzea a jinde. Řada jeho příspěvků byla otištěna také ve výročních zprávách náchodského gymnázia, přispíval
rovněž do Ottova naučného slovníku. Za zmínku stojí např. sou-

hrnnější studie „Ratibořice v I. polovici století XIX.“, „Z minulosti Jiráskova kraje“, „K dějinám podkrkonošského lnářství a plátenictví“, „Náchod v letech 1800–1845“ a „Josef Myslimír Ludvík“.
Největší význam z jeho publikovaných prací má však monografie „Josef Regner“ vydaná v Praze roku 1925. Je historickým
portrétem náchodského děkana a buditele P. J. Regnera, jehož
idealizovaný obraz představuje P. Havlovický v Jiráskově
kronice „U nás“. Jeden exemplář knihy věnoval Profeld právě Aloisu Jiráskovi, který ji v děkovném
dopise ocenil následujícími slovy: „Jeť v ní nejen životopis Regnerův, ale také kus historie
mého rodného kraje obzvláště jeho školství
a průmyslu, studie založená na bedlivém
užití pramenů dosud nezbádaných. Ctitelé Regnerovi i náš kraj budou Vám vděčni.
Srdečně Vám děkuji.“ Profeld skutečně
použil při své práci rozsáhlý archivní materiál, který objevil na náchodském děkanství, i soudobý tisk a podal v díle velké množství faktografie
z Regnerova života. Jen je třeba litovat, že nedokázal důsledně oddělit
podstatné od nedůležitého a zpracovat pregnantní charakteristiku Regnera i prostředí, ve kterém žil. Zejména pro laického čtenáře může být také
únavné časté přetiskování dlouhých textů dokumentů bez kritického komentáře. Velké nahromadění faktů bez vnitřního
utřídění zbytečně ubírá na čtenářském dojmu z práce, která byla nepochybně připravena
s velkou péčí a úsilím. Menší Profeldovy studie působí v tomto směru homogenněji. Pouze v rukopise zůstala druhá
velká monografie věnovaná Kateřině Vilemíně Zaháňské. Jedná
se o nejrozsáhlejší a zřejmě nejzávažnější Profeldovo dílo opatřené poznámkami a evidentně připravené k vydání s názvem
„Kateřina Vilemína Zaháňská. Na základě korespondence s Josefem hrabětem Vratislavem z Mitrovic“. Rukopis však už bohužel zmeškal svoji dobu a neodpovídá dnešním náročným edičním požadavkům.
Mgr. Lydia Baštecká
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INFORMACE Z RADNICE

Výstavba víceúčelového sportovního hřiště

Dočasné umístění

Městského informačního centra
Koncem července 2013 byla zahájena
výstavba sportovního hřiště v prostoru
pod penzionem MARIE v místech původní asfaltové plochy. Sportovní hřiště bude
po dokončení sloužit bezplatně veřejnosti
a bude na něm možné si zahrát např. fotbálek, volejbal, házenou, basketbal, tenis.
V září byly dokončeny veškeré podkladní vrstvy a drenáže včetně obrub
a proběhla instalace veřejného osvětlení a oplocení včetně přístupových branek a pokládka podkladních asfaltových
vrstev. Po technologické přestávce dojde
k položení umělého povrchu. Kolem hracích ploch s umělým vodopropustným polyuretanovým povrchem bude proveden
nový polyuretanový 200 m dlouhý běžecký ovál, jednu z rovinek zakončí dálkař-

ské doskočiště. Uvnitř oválu bude asfaltová in-line dráha. Součástí areálu bude
kondiční areál vybavený cvičícími prvky,
mobiliář (lavičky, koše) a malá tribunka
pro diváky. Plochy kolem sportovišť budou upraveny a osety travou. Taktéž bude
provedena náhradní výsadba za vykácené
stromy. Stavební práce by měly být dokončeny do konce října 2013.

Budova radnice
Masarykovo nám. 40
54761 Náchod
tel.: 491 405 328
infocentrum@mestonachod.cz
Otevřeno:
Po, St 7.30–17.00
Út, Čt, Pá 7.30–15

Noční lovci nad městem

řist nebo jiné netopýry. Na stejném principu funguje technické zařízení sonar, které je používáno především na mořských
plavidlech.
V České republice žije celkem 26 druhů
netopýrů a v Náchodě a jeho nejbližším
okolí byl v posledních letech zjištěn výskyt 8 druhů. Všechny u nás žijící druhy
netopýrů jsou hmyzožravé. Jejich potravu
tvoří můry, motýli, brouci, komáři a jiný
drobný hmyz. Jednotlivé druhy netopýrů přitom využívají různé lovecké strategie a odlišné jsou i biotopy, ve kterých
svou potravu vyhledávají. Některé druhy loví hmyz rychlým letem ve volném
vzdušném prostoru vysoko nad zemí, jiné
druhy pomalu poletují v korunách stromů, další sbírají hmyz z povrchu země
či z vodní hladiny. Vzhledem k rychlému
metabolismu musejí netopýři zkonzumovat velké množství potravy – každý dospělý jedinec uloví za noc množství hmyzu odpovídající 1/4 – 1/3 jeho hmotnosti.
Na konci podzimu netopýři vyhledávají
vhodné úkryty pro přečkání zimního období, což jsou především staré štoly, sklepy a jeskyně. Zde postupně upadají do stavu tzv. hibernace, kdy se výrazně snižuje
jejich tělesná teplota a zpomalují všechny jejich životní procesy. Vhodných zimních úkrytů, kde nebudou rušeni, však
není mnoho.
Jedním z takových prostor je starý podzemní kryt vyražený ve skále v ulici Plhovská. Ještě do nedávné doby o sobě dával
pouze tušit zrezivělou mříží, ukrytý v nevábně vypadajícím zákoutí za teplárnou.
O revitalizaci celého prostoru se postarala firma LEVEL, s. r. o., která zde v blízkosti postavila svoji novou provozní budovu
a zároveň upravila celý navazující prostor.
Díky vstřícnosti ředitele firmy Ing. Michala Falty byl v nově zhotovených dveřích
do podzemních prostor ponechán vletový otvor, který umožňuje vlet netopýrů
do podzemí. Zimu zde každoročně přečkává kriticky ohrožený druh netopýra – vrápenec malý.
Bc. Radomír Česenek

V naší bezprostřední blízkosti často žijí
živočichové, o nichž ani netušíme nebo je
jen čas od času zahlédneme. Mezi ně patří i netopýři vydávající se v letních podvečerech na svůj lov.
A nejsou to jen tak obyčejní živočichové! Jako jediní savci umí létat a mají

zimující vrápenec malý v Plh. podzemí

Výstavba víceúčelového sportoviště pro veřejnost je realizována v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod – sportovní hřiště“, číslo projektu
CZ.1.06/5.2.00/07.08902. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. ing. Romana Pichová

Svoz nebezpečných a objemných odpadů
Město Náchod prostřednictvím Technických služeb, s. r. o., provede jednorázový svoz nebezpečných a objemných odpadů.
Sváženy budou následující odpady:
a) nádoby od barev, znečištěné štětce, elektrické spotřebiče (zářivky, výbojky, televizory, počítače, chladničky a mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky
apod. – spotřebiče nerozebírejte a předávejte kompletní), elektrické články a akumulátory, barvy, motorové oleje a filtry,
b) nábytek, sanitární zařízení, koberce atd.,
c) větve, listí, tráva. Stavební odpad se nesváží, neboť se nejedná o komunální
odpad (tento odpad je možno za úplatu uložit přímo ve sběrném dvoře)!
Harmonogram svozu: Pátek 11. října 2013
Klínek – prodejna
16.30 – 16.45 hod.
Sokolská (u Vatikánu)
16.55 – 17.10 hod.
Bezručova, Vojanova (u trafa)
17.25 – 17.40 hod.
Smetanova, V Zátiší (u hřiště)
17.45 – 18.00 hod.
Sobota 12. října 2013
Dobrošov – náves
8.00 – 8.15 hod.
Jizbice – u prodejny
8.20 – 8.35 hod.
Lipí – náves
8.40 – 8.55 hod.
Sídliště U nemocnice (u prodejny)
9.00 – 9.15 hod.
Kladská (parkoviště u Pekáren)
9.45 – 10.00 hod.
Pavlišov u prodejny
10.15 – 10.30 hod.
Horní Babí u školy
10.35 – 10.50 hod.
Ryšavého/Lesní
10.55 – 11.10 hod.
Malé Poříčí, naproti zastávce ČD
11.15 – 11.30 hod.
Běloves, 1.máje (k Brodu)
11.45 – 12.00 hod.
Za Kapličkou (u rybníka)
12.15 – 12.30 hod.
Sídliště Plhov (před prodejnou Verner)
12.35 – 12.50 hod.
Bražec (Novoměstská u rybníka)
13.05 – 13.20 hod.
Bražec (Drtinovo nám.)
13.25 – 13.40 hod.
Sídliště Branka (parkoviště)
13.50 – 14.05 hod.

schopnost echolokace – navigace podle
odrazů zvuku jejich vlastního pískotu
od pevných i pohyblivých předmětů. Jejich pískot je pro lidské ucho neslyšitelný
ultrazvuk o vysokých kmitočtech. Echolokací dokážou určit svou polohu v prostoru,
rozpoznat okolní překážky, případnou ko-
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Z diamantu
vybrousíme klenot
Milí náchodští občané, po kratší
odmlce byla před nedávnem otevřena Dannyho kavárna v historickém
klenotu Náchoda, Hotelu U Beránka
a Divadle Dr. Josefa Čížka. Myšlenka
provést významné úpravy interiéru
kavárny vznikla již v minulém roce,
kdy se naše představenstvo jednoznačně ztotožnilo s nutností tento záměr provést. Původní stav, tj.
umístění baru – katafalku v zadním
traktu byl dosti nešťastný, zejména
z pohledu obsluhujícího personálu.
Navíc jsme se i v interiéru chtěli více přiblížit architektonickému stylu – secesi, ve kterém byl Beránek v roce 1914 postaven.
Jsme si vědomi, že máme čest spravovat něco výjimečného, a tak
jsme i postupovali. Z mnoha diskusí s pronajímatelem a dodavatelskými firmami vznikl postupně detailní projekt, jak a kam
nový bar zapracovat do interiéru, zároveň jsme použili látkové
tapety v secesním stylu a dokoupili potřebný nábytek do zadní
části, která doposud nebyla plně hosty využívaná.
I když se na první pohled může jevit tato rozsáhlá přestavba,
v období, které nepřeje velkým investicím, neuvážená, možná
i zbytečná, myslím si, že stála za to. A navíc, což je velmi důležité, tato interiérová přestavba byla pořizována z námi vydělaných prostředků. Dnes, a věřím, že ten pocit nemám sám, se stal
Beránek opět kultivovaným místem pro odpočinek s nesporným
historickým mementem.
Řada z nás má v paměti Beránek se stále vykazující ztrátou,
zanedbaný a neútulný. To je snad dnes již minulostí a já bych
chtěl tímto poděkovat nejenom naším zaměstnancům, ale i všem
dodavatelským firmám.
Ještě letos bychom rádi vyměnili chladící zařízení, která již
neodpovídají současným směrnicím, a není možné dosáhnout
požadovaného výkonu. A to by se mohlo negativně odrazit nejenom v letním provozu samotného Divadla Dr. J. Čížka, ale i hotelu, jídelny, kavárny, zkrátka celého objektu. Po tomto bychom
snad již měli být z nejhoršího venku.
Ing. Aleš Cabicar (TOP 09), náchodský radní a předseda
představenstva Beránek Náchod, a. s.
Pro případnou reakci na tento příspěvek můžete využít e-mailovou
adresu: ales.cabicar@mestonachod.cz

Veřejná zeleň v Náchodě
Jak si každý mohl letos v létě
všimnout, v Náchodě se začalo mohutně stavět, bourat a rekonstruovat na všech frontách – náměstí, nádraží, prostor za radnicí, ulice
Strnadova, okolí okresního soudu
a městského úřadu.
Ruku v ruce s těmito akcemi se
chystá i rekonstrukce některých
parků, parčíků a zákoutí.
Ještě letos dojde k rekonstrukci
parku před okresním soudem, kde
proběhla během léta úprava parkovacích stání a pěšiny parkem. Budou odstraněny některé stromy, převážně napadené borovice a staré keřové porosty, které
mnohdy zasahují do chodníků, park se celkově prosvětlí a bude
doplněn o nové dřeviny a květinové záhony, mobiliář a osvětle-

OKÉNKO ZASTUPITELŮ
ní. Vznikne tak další příjemné místo v našem městě. Parčík se
rozšíří i na místo bývalých veřejných záchodků. Za radnicí vzniká dnes plocha, která bude sloužit jak k parkování a pořádání
farmářských trhů, tak i posezení pod krásnou lípou nebo u vodního prvku. Těsně před dokončením je nový kabát Masarykova
náměstí, kolem přemístěné kašny vznikne klidová zóna se šesti
nově vysazenými stromy a novou mobilní zelení. Na sídlišti u nemocnice probíhá obnova zeleně a poblíž vznikne nový lesopark.
Zároveň se stavbou nového autobusového terminálu prodělá proměnu i park u nádraží, kde již byl odstraněn nevzhledný
živý plot. Zachovány budou všechny stromy, hlavně krásné duby,
stavbaři si počínají opravdu velmi šetrně a některé výkopy poblíž stromů se provádějí ručně. Ani v tomto parku nebude chybět fontána a květiny.
V těchto dnech začala jednání s Památkovým ústavem na společné přípravě rekonstrukce zámeckého kopce. Mám pocit, že náchodský zámek jako neoddělitelná dominanta Náchoda, na nás
shlíží z vršku kulatého, ale komu by se chtělo ponořit se do houští, raději to vezme okolo. A to chceme napravit. Celý svah nad Masarykovým náměstím máme v úmyslu vyčistit od náletů, zpevnit, dosázet šeříky a hlavně obnovit labyrint cestiček a výhledů
s posezením. S dokončením Karlova náměstí lépe zpřístupníme
zámek i z této strany.
Chystáme obnovu zeleně na hřbitově s vydlážděním páteřních cest. Když Město Náchod bude úspěšné v získání dotací,
bude zrekonstruována zelená plocha pod domovem důchodců
a školou T. G. Masaryka, údolí na Brance a svah mezi ulicemi
Trojická a Na Pláni.
Všemi těmito úpravami zeleně se snažíme nám všem zpříjemnit každodenní život, ale nejen to, správnými zásahy a druhovou volbou rostlin, je její údržba snadnější a efektivnější. Velkým
problémem je vandalismus – zlámané mladé stromky, vykradené květináče atd.
A proto vás prosím, nebuďte lhostejní ke svému okolí!
Iva Cvetanova (Svobodní), radní
Pro případnou reakci na tento příspěvek můžete využít e-mailovou
adresu: iva.cvetanova@mestonachod.cz

Výměna řidičských průkazů
– nenechte to na poslední chvíli!

Řidičské průkazy vydané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004
jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013.
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Žádáme proto držitele řidičských průkazů, aby se dostavovali k jejich výměně včas, tj. s dostatečným předstihem, a nenechávali výměnu tzv. „na poslední chvíli“. Vyhnete se tak
dlouhým čekacím dobám, které nepochybně ke konci roku
vzniknou. Pracovnice musí každou žádost posoudit individuálně, odstranit nedostatky přímo na místě samém a žádost
poté zaslat na zpracování. Využít můžete i další úřední dny
– úterý a čtvrtek (v pondělí zpravidla přichází nejvíce žádostí).
S sebou:
– „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností
– platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
– průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
– ŘP, který podléhá povinné výměně
Povinná výměna je osvobozena od správního poplatku, příp.
do pěti pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního
poplatku 500 Kč. Jestliže řidič nedodrží nejzazší termín stanovené lhůty pro výměnu ŘP, pozbude stávající ŘP platnost.
Registr vozidel a řidičů MěÚ Náchod – pracoviště Němcové
2020 – Po, St 8–17, Út, Čt 8–14, Pá – zavřeno
Bc. Miroslav Simon, vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Náchod, tel. 491 405 169,
e-mail: m.simon@mestonachod.cz
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INZERCE

Náchodský zpravodaj
TRIGA REALITY realitní kancelář
Náměstí TGM č. p. 82,
Dvůr Králové n. Labem nabízí:
Rodinný dům 4+1 – Šonov u N. M. n. M.
2x garáž, 2x stání pro auto, pergola s udírnou
a krbem, bazén,
dřevník,
sušárna,
zahrada 1372 m2.

Rodinný dům po kompletní rekonstrukci
3+1 – Náchod. Klidná lokalita, zastřešená
terasa, jezírko,
udržovaná
zahrada
674 m2,
oploceno.

CENA:
2.590.000 Kč

CENA:
2.850.000 Kč

Prodej stavebního pozemku v obci Spy
u Nového Města nad Metují o výměře
500 m2 (dalších 80 m2 je možné odkoupit
od obce). Pozemek je mírně svažitý . Elektřina
a kanalizace jsou
u pozemku, voda
na pozemku.
Přístup po obecní
komunikaci.
CENA: 99.000 Kč

Pozemek s krásným výhledem v Malém Poříčí nedaleko Náchoda. Svažitý pozemek má
1383 m2. Je zde elektřina 380V, městská voda
i studna, která
v poslední době
nebyla využívaná a kanalizace.

Rodinný dům po cel. rekonstrukci se dvěma
bytovými jednotkami 2+kk (90 a 48m2) ,
Červený KostelecLIPKY.
Pozemky celkem
752 m2, 2x garáž.

Dům se dvěma bytovými jednotkami 3+1
(2x 120 m2) a garáží v Náchodě – centrum.
Půda
s možností
další vestavby,
4 sklepy,
pozemek
195 m2.
CENA:
2.390.000 Kč

CENA:
2.330.000 Kč

CENA:
419.000 Kč

Družstevní byt 1+kk blízko centra v Náchodě.
Byt má 32,3 m2, plastová okna, nové jádro,
stoupačky, balkon,
dům je zateplen.
Jedná se o 7. patro
s výtahem. Před
domem zeleň.

Zahrada v České Skalici s příjezdem po asfaltové komunikaci. Rovinatý pozemek o celkové
rozloze 1508 m2
(cca 94x16 m), má
elektřinu na
pozemku, vodu
cca 5 m od
pozemku.

CENA: 520.000 Kč

CENA: 450 Kč/m2

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

Cirkus Jo-Joo je zpět!
1.–6. 10. Náchod – Běloves,
za Kauflandem, všední dny od 17.00,
víkend od 14.00 hodin.

Přivážíme program Alenka v říši cirkusu, ve kterém
účinkují finalisté soutěže Československo má talent
2011, show s názvem STRÝC A SYNOVEC JO-JOO!
V programu nebudou chybět výcviky zvířat, jako
jsou tygři sibiřští, pumy americké, papoušci ara,
dalmatini, poníci a opice z čeledě Makak. Akrobaté
z Ruska, Česka a Mongolska se představí ve vzdušných akrobaciích na šálách, čínských tyčích, rychlopřevlecích, plastické akrobacii a mnohých dalších vystoupeních.
V rámci zoo uvidíte nedávno narozená mláďata
Tygra Ussurijského, jejichž křest je plánován na
2. 10. v Náchodě. Na premiéru umožníme dětským
domovům, stacionářům a jiným potřebným vstup
zdarma.
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POZVÁNKY

Sdružení zdravotně postižených
Palachova 1303, 547 01 Náchod, www.szdp-nachod.cz
Odbor sociální a školství Města Náchod
Sdružení zdravotně postižených Náchod, Palachova 1303
Tyflocentrum Hradec Králové, o.p.s. (detašované pracoviště v Náchodě)

Pořádá odbornou výstavu
kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené.
Datum konání: 30. října 2013 – středa od 10.00–14.00 hod.
Místo konání: Palachova 1303 (budova Okresního soudu)
zasedací místnost MěÚ. v Náchodě (2. patro),
Klubovna Sdružení zdravotně postižených – v přízemí,
Hosté: Praha, TyfloCentrum - Hradec Králové,
Tyfloservis - Hradec Králové, Firma Spektra - Praha
Vystavované pomůcky: kamerové zvětšovací lupy stolní, kapesní, zpřístupněné
počítače a mluvící telefony, čtecí přístroje pro nevidomé.
Komunikační pomůcky pro dyslektiky a další.
Pozvání přijala firma Spektra, která nabízí kompenzační pomůcky:
. pro zrakové vady
. pro jemnou motoriku
. pro podporu komunikace
. pro sluchové vady
. pro seniory
Tyfloservis: práce s nevidomými a slabozrakými, učení a příprava
na práce s počítači, (získání Certifikátů)
Tyflocentrum: informace Střípek, besedy, výlety, doprovody ZP.
Tyflopomůcky - Praha: nabídka kompenzačních pomůcek.
Všechny pomůcky si budete moci vyzkoušet a rádi Vás seznámíme s možnostmi
příspěvku na potřebnou pomůcku.
Srdečně zveme své členy, širokou veřejnost, sociální pracovníky i z ÚP
lékaře, učitele, úředníky z MÚ, pracovníky Chráněných dílen, Pečovatelské služby,
Penzionů pro seniory, Domovů důchodců a sociální asistenty.
Těší nás Váš zájem

MĚSTO NÁCHOD VÁS ZVE NA
SLAVNOSTNÍ KONCERT
k 95. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY

KDE DOMOV MŮJ
PANOCHOVO KVARTETO
SMYČCOVÝ KVARTET BEDŘICHA SMETANY

Z MÉHO ŽIVOTA

VLADIMÍR MATĚJČEK
BÁSEŇ V PRÓZE FRANTIŠKA HALASE

JÁ SE TAM VRÁTÍM

PĚVECKÝ SBOR HRON
SBOROVÉ SKLADBY BEDŘICHA SMETANY



Městské divadlo dr. Josef Čížka
v Náchodě
24. října 2013 v 19.00 hodin

Filmový festival
zimních sportů v Kině 70
V sobotu 2. listopadu, promítne Novoměstské Kino 70 sedm
špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních radovánkách. Jako
host festivalu se představí excelentní horolezec Marek Holeček
s vyprávěním o expedici na Himalájský Talung (7349 m.n.m.).
Snow film fest 2013 otevře své brány ve 14.30 a první filmový blok
zahájí festival v 15.00. V 17.30 začne druhou část festivalu Marek Holeček, po jehož vyprávění přijde na řadu druhá várka filmů.
Více info Facebook: SNOW FILM FEST 2013 – Nové Město nad Metují
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LOTŘI NA DOBRÉ CESTĚ

„Společné nadšení dětí z této akce svědčí o tom, že pro ně není ani tak důležité trávi
v komfortně vybaveném hotelu u moře, jako pocit sounáležitosti, bezpečí a jistoty, že je tu
se o ně zajímá, kdo jim stojí nablízku - kdykoliv připraven
jim podat
pomocnou ruku. My
Náchodský
zpravodaj
hendikepované „děti“, už pomalu cítíme, že na to nejsme sami. Rozhodně jsme získali n
v dětském vodáckém oddíle Lotři Hronov,“ dodává Denisa Voborníková, ředitelka O
sdružení Cesta.

Cesta zamířila mezi Lotry
Děti utopily hendikepy na
vodáckém
táboře
Podrobnosti
o všech konaných
akcích a projektu Lotři na dobré Cestě, na kterém spolupra

turistický a vodácký oddíl Lotři z Hronova společně s Občanským sdružením Cesta Nác

Předposlední prázdninový týden prožily děti
z Občanského stezka odvahy, i když byla tma a já jsem se trochu bála. S kamapečuje o osoby s hendikepem najdete na www.spolecnysvet.com
sdružení Cesta a vodáckého oddílu Lotři ve znamení raftová- rády jsme opíkali buřty,“ popisuje rozzářeně svoje zážitky Růní, dobrodružných her a večerních táboráků. Nezapomenutelné
ženka.
Cesta zamířila mezi Lotry.
Děti utopily hendikepy na vodáckém táboře.
Kontakt:
chvíle i adrenalinové zážitky si užívaly společně
na vodáckém
„Společné nadšení dětí z této akce svědčí o tom, že pro ně není
Předposlední
prázdninový týden prožily děti z Občanského sdružení Cesta a vodáckého oddílu Lotři
Zdeňka
Císařová
táboře v jižních Čechách.
ani tak důležité trávit prázdniny v komfortně vybaveném hoteve znamení raftování, dobrodružných her a večerních táboráků. Nezapomenutelné chvíle i
Telefon:
733
117 576
Lotří vodácký tábor rozprostřený v malebnémadrenalinové
údolí u říčky
lu u moře,
jako
pocit sounáležitosti,
bezpečí a jistoty, že je tu
zážitky
si užívaly
společně
na vodáckém
táboře v jižních Čechách.
e-mail:
soc.pracovnice@stacionarcesta.cz
Dračice přivítal hendikepované děti z Občanského
sdružení
Ces- někdo, kdo se o ně zajímá, kdo jim stojí nablízku – kdykoliv přiLotří vodácký tábor rozprostřený v malebném údolí u říčky Dračice přivítal hendikepované děti
ta svou přátelskou atmosférou, ale trochu drsnýmiz podmínkami.
jimpřátelskou
podat pomocnou
ruku.
pečující
o hendikepované
Občanského sdružení praven
Cesta svou
atmosférou, ale
trochuMy,
drsnými
podmínkami.
„Stany, polní kuchyně ani dvě indiánská týpí nevzbudily to- děti, už pomalu cítíme, že na to nejsme sami. Rozhodně jsme zísStany,
polní
kuchyně ani
indiánská
týpí vnevzbudily
zájmu jakooddíle
venkovní
sprchový
kout, dolik zájmu jako venkovní sprchový kout, čerpající
vodu
přímo
kalidvěnové
přátele
dětskémtolik
vodáckém
Lotři
Hronov,“
čerpající vodu přímo z přilehlé říčky, a dřevěné „kadibudky“, k nimž vedla cestička důmyslně osvětlená
FOTO:
ZDEŇKA
CÍSAŘOVÁ
z přilehlé říčky, a dřevěné „kadibudky“, k nimž
vedla
cestičdává
Denisa
Voborníková,
ředitelka
Občanského
sdružení
Cesta.
solárními lampami“, přibližuje táborové podmínky Iva Gábrtová, vedoucí denního stacionáře pro osoby
s hendikepem.
ka důmyslně osvětlená solárními lampami“, přibližuje
táboroPodrobnosti o všech konaných akcích a projektu Lotři na dobvé podmínky Iva Gábrtová, vedoucí denního stacionáře
pro oso- dětiré
Cestě,
napodmínky
kterémnezaskočily
spolupracuje
dětský
turistický
a vodácký
Ani hendikepované
ovšem
takové
a s chutí
si užívaly
pestrého programu
by s hendikepem.
oddíl Lotři z Hronova společně s Občanským sdružením Cesta
společně se svými kamarády.
Ani hendikepované děti ovšem takové podmínky nezaskoči- Náchod, které pečuje o osoby s hendikepem najdete na www.
„Rozhodně jsme se nenudili,“ říká s úsměvem Tomáš Buriánek, vedoucí oddílu Lotři. „Dobrodružná
ly a s chutí si užívaly pestrého programu společně
se svýmihra
ka-na motivy
spolecnysvet.com
celotáborová
knihy J. R. R. Tolkiena – Hobit, aneb Cesta tam a zase zpátky, chytila
opravdu všechny. Užili jsme
si i koupání, plavbu po místní zatopené pískovně, raftování na řece a
marády.
Kontakt:
pohodové večery s kytarou“.
„Rozhodně jsme se nenudili,“ říká s úsměvem Tomáš
Buriánek,
Zdeňka Císařová, Telefon: 733 117 576
vedoucí oddílu Lotři. „Dobrodružná celotáborováTábor
hra přinesl
naje motie-mail:
soc.pracovnice@stacionarcesta.cz
Projekt
realizován
jako
regionální
subprojekt
projektu
Aktivnídokládá
občané
a média“
- CZ.1.07/3.1.00
dětem spoustu
nových
dovedností
a radosti,
což „nejlépe
výpověď
jedné
Občanského sdružení
Cesta:
„Už umím spát
ve spacáku
a jezdit na lodi. www.dobramedia.cz
Líbila se mi stezka
BEZK, o.s.
- Malířská
6, Praha
7 - www.bezk.cz,
vy knihy J. R. R. Tolkiena – Hobit, aneb Cesta tamzaklientek
zase zpátky,
odvahy, i když byla tma a já jsem se trochu bála. S kamarády jsme opíkali buřty,“ popisuje rozzářeně
chytila opravdu všechny. Užili jsme si i koupání, plavbu
po místsvoje zážitky
Růženka.
ní zatopené pískovně, raftování na řece a pohodové večery s ky„Společné nadšení dětí z této akce svědčí o tom, že pro ně není ani tak důležité trávit prázdniny
tarou“.
v komfortně vybaveném hotelu u moře, jako pocit sounáležitosti, bezpečí a jistoty, že je tu někdo, kdo
Tábor přinesl dětem spoustu nových dovednostíseaoradosti,
ně zajímá,což
kdo jim stojí nablízku - kdykoliv připraven jim podat pomocnou ruku. My, pečující o
hendikepované
„děti“, už pomalu cítíme, že na to nejsme sami. Rozhodně jsme získali nové přátele
nejlépe dokládá výpověď jedné z klientek Občanského
sdružev dětském vodáckém oddíle Lotři Hronov,“ dodává Denisa Voborníková, ředitelka Občanského
ní Cesta: „Už umím spát ve spacáku a jezdit na lodi.
Líbila
se mi
sdružení
Cesta.
Podrobnosti o všech konaných akcích a projektu Lotři na dobré Cestě, na kterém spolupracuje dětský
turistický a vodácký oddíl Lotři z Hronova společně s Občanským sdružením Cesta Náchod, které
pečuje o osoby s hendikepem najdete na www.spolecnysvet.com
Kontakt:
Zdeňka Císařová
Telefon: 733 117 576
e-mail: soc.pracovnice@stacionarcesta.cz

FOTO: ZDEŇKA CÍSAŘOVÁ

Projekt je realizován jako regionální subprojekt projektu „ Aktivní občané a média“ - CZ.1.07/3.1.00/37.0069
BEZK, o.s. - Malířská 6, Praha 7 - www.bezk.cz, www.dobramedia.cz

Poděkování pracovníkům kavárny

Láry Fáry

Již třetím rokem se na konci roku s dětmi vypravíme do kavárny Láry Fáry, kde strávíme pěkné dopoledne. Pracovníci kavárny nám vždy přichystají malé občerstvení. Když si pochutnáme na připravených dobrotách, ještě si v kavárně povídáme
nebo čteme knihy. Letos jsme také jedno úterní dopoledne v kavárně strávili. Bylo to naše rozlučkové dopoledne. Velmi děkujeme všem pracovníkům kavárny a klientům, pro které je tato
kavárna tréninkové pracoviště. Děkujeme jim za jejich ochotu
a snahu splnit naše přání. Velmi si toho vážíme.
bývalá třída 5. C ze ZŠ Komenského, Mgr. Petra Dočkalová
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DOTACE

DOTACE, POZVÁNKY

DOTACE

DOTACE

Vyhlášení dotačního řízení
– program prevence kriminality
Město Náchod, odbor sociálních věcí a školství vyhlašuje dotační řízení v oblasti prevence kriminality. Dotace jsou určeny
na financování projektů, které se zaměřují na prevenci sociálně
patologických jevů ve městě Náchod.
Žádosti o dotaci na předepsaném formuláři zasílejte na adresu:
Městský úřad Náchod
odbor sociálních věcí a školství
k rukám Mgr. Marcely Šťastné
Masarykovo nám. 40
547 01 Náchod
Termín podání žádostí je do 15. 10. 2013
Formulář žádosti o poskytování dotací si můžete stáhnout
na webových stránkách Města Náchoda nebo jej obdržíte na odboru sociálních věcí a školství u Mgr. Marcely Šťastné, tel. kontakt 491 405 435 nebo e-mail: marcela.stastna@mestonachod.cz.

Vyhlášení dotačního řízení
pro poskytovatele sociálních služeb
Pro nestátní neziskové organizace
– poskytovatele sociálních služeb pro rok 2014
Město Náchod, odbor sociálních věcí a školství vyhlašuje dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb. Dotace jsou určeny pro financování projektů nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách v území POÚ II pro rok 2014.
Žádosti o dotaci na předepsaném formuláři zasílejte na adresu:
Městský úřad Náchod
odbor sociálních věcí
k rukám Bc. Pavla Schumy
Masarykovo nám. 40
547 01 Náchod
Termín podání žádostí je do 15. 10. 2013
Pokud poskytovatel podával žádost v předchozím roce, není nutno přikládat přílohy k žádosti, jestliže v nich nedošlo k žádným změnám.
Formulář žádosti o poskytování dotací si můžete stáhnout
na webových stránkách Města Náchod, nebo jej obdržíte na odboru sociálních věcí a školství u vedoucího odboru, tel. kontakt
491 405 437 nebo e-mail: pavel.schuma@mestonachod.cz.

Děkujeme občanům

Informace pro rodiče

žáků 9. tříd základních škol
V průběhu měsíce října se uskuteční výstavy středních škol
na podporu volby povolání žáků 9. tříd základních škol. Společnost Bon miroir, s. r. o. Hronov se pořádáním těchto akcí zabývá
již několik let. Na výstavy je celkem přihlášeno více než 50 vystavovatelů a dohodou se základními školami bude organizována doprava žáků 9. tříd z regionu.
Cílem akce je poskytnout žákům 9. tříd a jejich rodičům informace o nabídce oborové struktury všech typů středních škol pro
školní rok 2014/2015. Výstava náchodská se koná pod názvem
PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KLADSKÉ
POMEZÍ – NÁCHOD hala Hamra – úterý, středa 22.–23. 10. 2013.
Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti v první den konání
od 13 do 17 hodin, ve druhý den od 8 do 17 hodin.
Vstup na přehlídky je bezplatný!

Jiráskovy turistické chaty
90 let na
Dobrošově
V uplynulém měsíci si náchodská veřejnost připomněla 90. výročí otevření JCH na Dobrošově postavené podle projektu arch.
Dušana Jurkoviče.
Již při svém vzniku v únoru 1893 si náchodský odbor KČT vytknul úkol postavit na dobrošovské skále chatu s rozhlednou.
Pozemek daroval náchodský Sokol a již 24. 11. 1895 byla za velké účasti lidí první přízemní chata s krytou, šest metrů vysokou
rozhlednou slavnostně otevřena.
Svou kapacitou však chata brzy nestačila velké návštěvnosti
a již v roce 1909 se ji KČT rozhodl přestavět. O projekt požádal
architekta Dušana Jurkoviče, který v té době řídil úpravy zámku v Novém Městě nad Metují. Jurkovič dodal projekt, ale vysoký rozpočet odradil náchodský odbor KČT od okamžité realizace.
O stavbě v budoucnu se však nepochybovalo. Její zahájení však
oddálila první světová válka.
Dle neověřeného pramene již v roce 1914, rozhodně však
na výroční členské schůzi náchodského odboru KČT v dubnu
1918, bylo navrženo, aby se chata jmenovala Jiráskova. Vztah
k Jiráskovi byl v té době na Náchodsku mimořádně silný.
Položení základního kamene k přestavbě podle Jurkovičových
plánů bylo spojeno s dvoudenními oslavami Jiráskových sedmdesátých narozenin v Náchodě ve dnech 9. a 10. 7. 1921. Tři výstřely
z hmoždířů ze zámeckého kopce, prapory, hudba, desetitisícový
průvod ze Sokolské zahrady na Dobrošov, projevy u základního
kamene. Mnozí účastníci pochodu nesli na stavbu cihlu. Nešlo
však jen o úsporu nákladů na dopravu. Každý "nosič" svou cihlu zakoupil za podstatně vyšší cenu, než byly výrobní náklady.
Méně majetní zakupovali alespoň pohlednice, a tak se ve prospěch stavby získalo 90 000 Kč. Dobový tisk uvádí, že cihlu nesl
i Dr. W. Tollmann, zástupce americké vojenské mise.
V podobě před rekonstrukcí na přelomu 20. a 21. století byla
Jiráskova chata na Dobrošově slavnostně předána veřejnosti
30. září 1923.
Jaroslav Rohulán, předseda KČT Náchod

Města
Náchoda,
Děkujeme občanům
Města
Náchoda, že využívají systém
zpětného
odběru systém
a systémzpětného
sběru tříděného
odpadu!
že využívají
odběru
a systém sběru tříděného odpadu!
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KINO VESMÍR MIMOŘÁDNĚ

SVĚTOVÁ OPERA A BALET, DIVADLO
I VÝSTAVA, ZÁZNAMY KONCERTŮ
to vše v kině Vesmír v Náchodě v měsíci říjnu 2013…
Sobota 5. října v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
EVŽEN ONĚGIN
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij, libreto: Petr Iljič Čajkovskij společně s Konstantinem Šilovským podle stejnojmenného románu
A. S. Puškina.
Anna Netrebko a Mariusz Kwiecien jako zamilovaná Taťána a povýšený chladný Oněgin v Čajkovského opeře. Za dirigentským
pultem stane ruský mistr taktovky Valerij Gergijev. Nová inscenace opery v režii Deborah Warner představí dva neslučitelné
ruské světy – venkovsky provinční a kosmopolitně dekadentní,
jejíž dramatické vyústění zanechává tři zmařené životy.
Nastudováno v ruském originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné vstupné (studenti, důchodci, ZTP)
300 Kč, při zakoupení abonentního cyklu je vstupné 270 Kč.
Čtvrtek 10. října ve 20 hodin
Satelitní přenos z Národní galerie v Londýně
EXHIBITION – VERMEER A HUDBA
V dílech nejtajemnějšího holandského malíře Johanese Vermeera
byla hudba opravdovým vizuálním fenoménem. Zájem o zdánlivě subtilní, klidné a nenápadné obrazy do té doby nepříliš známého malíře vyvolali až francouzští impresionisté na konci 19.
století. Od té doby patří díla Johanese Vermeera k nejcennějším
obrazům na světě a k nizozemskému národnímu pokladu. Vermeerovy obrazy byly vzhledem k malému počtu dochovaných
děl proto také často padělány, proslavil se zejména padělatel Han
van Meege. Výstava z Národní galerie v Londýně představí vybrané výtvarné skvosty s nosným tématem hudby, a to ze všech
třiceti obrazů, které za svůj život umělec prokazatelně vytvořil. Výstavou provede moderátor a historik umění Tim Marlow.
Uváděno v anglickém originále a s doprovodnými českými titulky. Vstupné v předprodeji 180 Kč, v den konání 200 Kč.
Čtvrtek 17. října v 19.45 hodin
Záznam z Mezinárodního festivalu v Manchesteru
MACBETH
Autor: William Shakesperare
Režie: Rob Ashford a Kenneth Branagh
Tragický příběh ambicí a zrady s famózním Kennethem Branaghem v hlavní roli. Záznam jedinečného představení, které
vzniklo v rámci Manchesterského mezinárodního festivalu, odehrávajícího se v kulisách odsvěceného kostela v Manchesteru.
Kenneth Branagh je v současnosti snad nejznámějším shakespearovským nadšencem a propagátorem. Jeho všestranný,
mezinárodně oceňovaný talent mu umožnil adaptovat shakespearovké hry nejen v divadle, ale i televizi a filmu. Za práci
na shakespearovských námětech byl třikrát nominován na Oscara – za scénář, režii i herectví.
Uváděno v anglickém originále, s doprovodnými anglickými
a českými titulky. Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.
Pátek 18. října v 19.30 hodin
Digitální záznam koncertu
AEROSMITH: ROCK FOR THE RISING SUN
Film čerpající materiál z koncertů v rámci japonského turné kapely. Jednotlivá show byla natočena na pódiích sedmi japonských měst. V březnu 2011 Japonsko postihlo masivní zemětřesení, a přestože je mnozí odrazovali, přivezli Aerosmith

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
na podzim téhož roku své turné Back on the Road také do Japonska – do země, k níž měli odjakživa výjimečný vztah. Japonští fanoušci doslova zaplavili koncertní arény a Aerosmith jim
na oplátku předvedli jednu ze svých nejskvělejších show celé
své dosavadní kariéry…
Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den konání 200 Kč.
Neděle 20. října v 16.45 hodin
Satelitní přenos baletního představení
z Baletu Velkého divadla v Moskvě
SPARTAKUS
Hudba: A. Chačaturjan, choreografie J. Grigorovič
Zahajovací přenos sezóny 2013/2014 baletů z Moskvy. Enigmatický titul Bolšoj baletu a jeho stylu (1968) – velké drama s odvážným hrdinou, velkými skoky, velkolepou scénou, kostýmy
a sborem. Nejpopulárnější balet Jurije Grigoriče, volně inspirovaný povstáním otroků ve starém Římě.
Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), baletní
abonentní 230 Kč.
Sobota 26. října v 18,45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
NOS
Hudba: Dmitrij D. Šostakovič.
Po vyprodané premiéře v roce 2010 se do Met vrací opera Dmitrije Šostakoviče, která vznikla na motivy stejnojmenné povídky Nikolaje V. Gogola. Gogolova absurdní groteska pojednává
o ruském úředníkovi, jemuž „utekl“ nos. Inscenace Met je vizuální senzací vytvořenou videoumělcem Williamem Kentridgem. V hlavní roli se pod taktovkou Pavla Smelkova představí
barytonista Paul Szot. Hrozivého policejního inspektora ztvární Andrej Popov a nezvyklé úlohy zatoulaného nosu se zhostí
Alexander Lewis.
Nastudováno v ruském originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné vstupné (studenti, důchodci, ZTP)
300 Kč, při zakoupení abonentního cyklu je vstupné 270 Kč.
Čtvrtek 31. října v 19.30 hodin
Digitální záznam koncertu
THE ROLLING STONES: SOME GIRLS: LIVE IN TEXAS
Tento snímek je mimořádnou koncertní událostí, zachycující tuto světově proslulou kapelu na vrcholu její hudební kariéry. Film, který byl natočen roku 1978 v texaském Fort Worth
na 16mm formát, byl vylepšen pro HD kvalitu a s audiostopou
5.1. Jeho součástí je rozhovor se Sirem Mickem Jaggerem, natočený v srpnu 2011, v němž hudebník koncert uvádí a hovoří o jeho
významu v rámci historie skupiny. Americké turné The Rolling
Stones 1978 USA Tour, které doprovodilo album Some Girls z téhož roku a jehož součástí jsou legendární hity, jako „Honky Tonk
Woman,“ Tumbling Dice,“ „Brown Sugar,“ „Jumpin Jack Flash,“
„Miss You“ a “Beast of Burden, je fanoušky kapely považováno
za jedno z nejlepších.
Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den konání 200 Kč.

Zahajovací balet letošní sezóny a symbol Bolšoj baletu
– velké heroické plátno Spartakus, které je výkladní skříní souboru
s pověstnou nejlepší mužskou taneční technikou)
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NÁVŠTĚVA V BAUSCE

Zemřela
nejstarší členka ČSŽ
V pondělí 2. září 2013 zemřela nejstarší
a stále aktivní členka Českého svazu žen
v České republice paní Marie Adamíková, která v květnu oslavila 98 let. Do náchodské základní organizace přišla před
33 lety z Moravy, kde pracovala jako učitelka a od roku 1947 v různých ženských
organizacích (např. Rada žen). V Náchodě
se věnovala mládeži a byla členkou divadelního kroužku. Až do svých devadesáti pěti let se pravidelně zúčastňovala nejen místních, ale okresních a krajských
akcí. Byla držitelkou medaile ČSŽ a mnoha čestných uznání za svoji aktivní činnost jak na Moravě, tak ve východních
Čechách. Pro mnoho dalších žen byla příkladem.
Miloslava Hůlková,
předsedkyně ZO ČSŽ Náchod

ˇ
od 14. do 18.10.2013
ve sboru Církve bratrské,
Purkyňova 584, (vedle hotelu Hron)
Prosíme pouze o zboží, které nechcete vrátit
a u něhož výtěžek z prodeje ponecháte
na charitativní účely.
Přijímány budou pouze věci ve slušném stavu.
PRÁVO VÝBĚRU VYHRAZENO
Více informací na tel. 775 080 337, 777 109 980,
E-mail: bazarnachod@googlegroups.com

V páteek 18.1
10. bude 50% sle
eva na všee

OBLEČENÍ, BOT, HRAČEK,
KNÍŽEK, ČASOPISŮ,
NEVHODNÝCH DÁRKŮ,
A VŠEHO, CO JEŠTĚ NĚKOHO POTĚŠÍ
ČI NĚKOMU POSLOUŽÍ.
Příjem zboží
Po 14.10. 11.00 - 17.00 hod.
Prodej:
Út 15.10.
St 16.10.
Čt 17.10.
Pá 18.10.

11.00 - 18.00 hod.
11.00 - 18.00 hod.
8.00 - 14.00 hod.
11.00 - 16.00 hod.
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Sdružení pomáhá rodinám i jednotlivcům s dětmi v náhradní rodinné péči nebo těm, kdo se touto problematikou zabývají či o přijetí dítěte do NRP uvažují.

FOTO GRAFIKA TISK

www.creopress.cz
e-mail: studio@creopress.cz

603 311 052
KALENDÁŘE | VIZITKY | PLAKÁTY

Výzva k veřejnosti
Obracíme se na občany s prosbou, aby
pomohli svými autentickými informacemi, vzpomínkami, písemnými či fotografickými materiály týkajícími se koncentračního tábora Gross-Rosen v blízkosti
polského města Rogoźnica (nedaleko Wałbrzychu). Tento tábor měl pobočky i na
našem území a na začátku roku 1945 se
z něho uskutečnil „pochod smrti“, který
skončil masakrem vězňů u Choustníkova
Hradiště. Vaše informace pomohou při realizaci našeho projektu, jehož cílem je při
příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války přiblížit mladé generaci osudy

Na návštěvě v Bausce
Již za dva týdny po Náchodských Kuronských slavnostech jsme měli možnost
opět se setkat s lotyšskými přáteli. Tentokráte v jejich městě, se kterým byla v roce
2010 podepsána dohoda o vzájemné spolupráci. Města Náchod a Bauska historicky
spojuje osobnost Petra vévody Kuronského, který byl kdysi majitelem náchodského panství, a jeho nástupkyně dcery
Kateřiny Vilemíny, známé nám kněžny
Zaháňské z „Babičky“. A Bauska leží právě v bývalém vévodství Kuronském nedaleko dnešního města Jelgavy, dříve Mittavy, rodiště vévodské rodiny. Osvícený
uměnímilovný vévoda přivedl do Náchoda mnoho zajímavých podnětů, které jsou
bohatou inspirací pro současné organizátory slavností, na nichž se už několikrát
podílejí i soubory a představitelé města
Bauska.
Ve dnech 20.–21. září odjela do Bausky náchodská delegace, vedená místostarostou Ing. Tomášem Šubrtem, aby se
zúčastnila slavnosti „Den baltských národů“. Součástí oslav byl také druhý ročník místního festivalu nazvaného „Zpět
na dvory starého města Bauska“, organizovaný společností Staré město Bauska.
A nově první ročník zajímavého lotyšského Porridge festivalu, jehož pořádání je
aktivitou místních farmářů a má nasměrovat lidi ke zdravé výživě a konzumaci
především domácích zemědělských produktů. Zájemci mohli poznat osm druhů
kaší, připravených ze zrna, rýže a hrachu.
Slavnost probíhala na mnoha místech
města, návštěvníci ochutnávali zajímavé krmě, poslouchali hudební produkce
a tleskali souborům lidových tanců. Zajímavou „vychytávkou“ byl jakýsi návštěvnický list, do kterého se v každém místě
konání získalo účastnické razítko, vyplněný lístek pak účastník vhodil do schránky, pořadatelé je následně slosovali. Kdo
vyhrál a jaké byly ceny, jsme se bohužel
do našeho odjezdu již nedozvěděli, ale nápad se nám líbil. Kaši jsme také ochutnali,
recept na tradiční jídlo předem neposlali,
ale zastupitel Mirek Jindra velmi barvitě

lidí, které tento válečný konflikt poznamenal. Svoje informace s kontaktem na
sebe zasílejte prosím do 30. 11. 2013 na e-mail: Gross-Rosen@seznam.cz, případně se obracejte na uvedené adresy realizátorů projektu.
Děkujeme za spolupráci.
Okresní výbor Českého svazu
bojovníků za svobodu
Palachova 1301
547 01 Náchod
Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Náchodská 285
Velké Poříčí
549 32 Velké Poříčí
vylíčil přípravu našich kramfleků a oblíbeného „pavlišováku“.
Navštívili jsme školy – počínaje národní a konče místním gymnáziem, poslechli si hezké písničky, prohlédli ateliéry umělecké školy, vlastivědné muzeum
i sportovní zařízení. Seznámili jsme se
s produkcí místního pivovaru, obdivovali rekonstrukci budovy původní radnice,
velkorysou obnovu hradu Bauska, na které se významně podílejí čeští restaurátoři. Také se hovořilo o problematice řízení města, jednotlivých rezortů, ne vždy
snadných finančních záležitostech. Byla
příležitost vyměnit si názory s reprezentací polského města Rypin, které je také
spřáteleným městem Bausky, a delegace
vedená starostou Pawlem Grzybowskim
se spolu s námi účastnila připraveného
programu. V informačním středisku i novým polským přátelům jsme předali materiály propagující Náchod a pozvání navštívit naše město.
Máme už v Bausce hodně přátel, z nich
mnozí již v Náchodě byli. Dojednávali jsme další možnosti spolupráce, ať již
mezi zájmovými kluby, tak i představiteli
města. Především bude pokračovat účast
souborů na Kuronských slavnostech, setkávání hlavně mladých lidí. Věříme, že
vzájemné poznávání i přes určitou teritoriální a jazykovou vzdálenost, přinese
oběma stranám mnoho dobrého a zajímavého.
Mgr. Věra Vlčková
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Státní zámek v Náchodě

– probíhající stavební obnova,
kulturní akce, výhledy do budoucna
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych zde podrobněji, nebo možná z jiného úhlu, více představil objekt vám všem jistě známý – náchodský
zámek. Ve svém článku si vás dovolím seznámit nejenom s provozními změnami v letošním roce, ale již vám představím i chystané novinky pro příští sezonu, tedy pro rok 2014. Vím, že v centru zájmu je
také generální obnova věže, i té se zde poměrně podrobně věnuji. Věřím, že níže uvedený text zodpoví vaše případné dotazy, pokud by
se tak nestalo, velmi rád budu reagovat na další, zaslané do redakce
či na můj e-mail uvedený níže.
Náchodský zámek v historické zkratce:
Původně gotický hrad se po renesančních a barokních přestavbách rozrostl v rozsáhlý stavební komplex o pěti nádvořích s dominantou středověké věže. Návštěvníci mají na výběr ze čtyř interiérových expozic se soubory barokních bruselských tapiserií,
sbírkou zátiší, bohatými kolekcemi obrazů a grafik atd., ale i naprostým unikátem – nejvyššími řády evropské aristokracie, medailemi, mincemi a šperky. Správa objektu nabízí i exteriérový
prohlídkový okruh. Mezi skvosty zámku patří – kromě zachovalého depozitáře – barokní kaple, francouzská zahrada, věž s hladomornou, sklepení, terasy nad městem a také zámecké medvědárium. Mezi nejvýznamnější majitele Náchoda patřili Smiřičtí
ze Smiřic, italský rod Piccolominiů, Kuronští a německý knížecí
rod Schaumburg-Lippe.
Státní zámek v Náchodě je od roku 2013 ve správě Národního památkového ústavu, územní správy na Sychrově, jejímž
ředitelem je PhDr. Miloš Kadlec. Kastelánem zámku je pan Jiří
Růžička.
Správa zámku se snaží návštěvníkům ukázat objekt i v jiných
souvislostech, než-li jsou klasické prohlídky zámku. Z tohoto důvodu je pořádáno velké množství kulturních akcí, které mají
za cíl oslovit i jinou návštěvnickou skupinu a ukázat památku
zase v jiném duchu, v jiném kontextu a souvislostech. Mezi kulturní akce, které řadíme jako tradiční, tedy každoročně se opakující, patří:
VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL (průměrná návštěvnost 400
osob)
VEČERNÍ PROHLÍDKY S „ČERNOU PANÍ“ (cca 400 osob/sezonu)
KURONSKÉ SLAVNOSTI (návštěvnost cca 2000–2500 v zámeckém areálu)
ADVENT NA ZÁMKU (cca 500 osob)
VÁNOČNÍ KONCERT (cca 60 osob)
Celková návštěvnost náchodského zámku v měsících březen
– červenec v letech 2011–2013 vypadá takto:
2011
2012
2013
březen
0
381
164
duben
1249
1279
773
květen
2363
3252
3540
červen
3736
3 433
3 947
červenec
11885
9 955
7 872
Do statistik o návštěvnosti se promítá více faktorů – ohromný vliv má počasí, takže například chladné léto v roce 2011 našim objektům přálo, dalším faktorem je samozřejmě také rostoucí konkurence v cestovním ruchu, ale i ekonomická krize a další
faktory. Obecně jsem ale velmi rád, že i přes obecně návštěvnicky slabý rok 2013 si zámek Náchod své příznivce našel a pevně
věřím, že jich bude do budoucna přibývat.
V roce 2013 také došlo k novince na základní prohlídkové trase – byl zakoupen a instalován nový gobelín (Verdura s ptactvem) ve Velkém sále. Tento rozměrný gobelín (v. 340,
š. 390 cm) byl utkán koncem 17. století ve francouzském městě
Aubusson. Žánrový výjev představuje dobovou zahradu se stromy, ptactvem a několika budovami. V prvním plánu nacházíme
vysoké vzrostlé stromoví s potokem obydleným vodním ptac-
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tvem. Na pahýlu kmene a vedle něj stojí pravděpodobně draví
ptáci. Druhý plán díla zahrnuje vodní kanálky se dvěma dřevěnými jednoduchými mostky a upravenou francouzskou zahradou, na jejímž konci spatřujeme mezi stromy zasazenou zámeckou budovu. Výjev ukončuje tkané orámování navozující iluzi
rámu v podobě bohatě provedených pletenců s rostlinným dekorem. Tapiserie byla zakoupena v roce 2012 v Moravské gobelínové manufaktuře ve Valašském Meziříčí, kde byla také předtím restaurována.
Další novinkou potom byly návštěvníky oceněné květnové prohlídky půd nad hlavními zámeckými budovami – vzhledem
k velkému zájmu o tyto spíše technické prohlídky se správa
zámku rozhodla o jejich pravidelné opakování i v roce 2014.
Rozšířena byla také nabídka suvenýrů pro návštěvníky:
Nová keramika – zvonky, píšťalky, knoflíky pro štěstí
(fa Ježek)
Nové dřevěné magnety – cca 6 druhů (fa Amadea)
Dřevěná prkénka s motivem zámku (fa Amadea)
Kvarteto
Grafiky s motivem zámku a vojenského hřbitova
I když stále běží ještě sezóna 2013, má již správa zámku připravené novinky pro příští rok:
Prohlídky půd 1–2 krát do měsíce od května do září
Nová brožura o zámku pro návštěvníky
Rozšíření prohlídkové trasy Piccolominské expozice o novou
místnost s náboženskou tematikou (restaurovaný barokní oltář,
restaurovaný obraz sv. Barbory, církevní oděvy, předměty a restaurované vitráže ze zámecké kaple).
Z hlediska stavební obnovy se v minulých letech podařilo:
Doplnění a rozšíření EZS (elektronický zabezpečovací systém) – dálkové ovládaní bran na IV. a V. nádvoří a doplnění kamerového systému
Vyčištění a prohloubení studny na III. nádvoří , včetně osazení nových sluchovodů a čerpadla (hlavně pro zajištění požární vody)
Zřízení nové expozice aristokratických řádů a medailí v nově
zrekonstruovaných místnostech hlavní budovy včetně nákupu
bezpečnostních trezorů a rozšíření zabezpečení
Zřízení zámecké vinotéky v objektu „Lesárny“ na IV. nádvoří
Úpravy sociálního zázemí v místnostech pro rekreaci/ubytování v zámecké „Kostce“ na IV. nádvoří
V plánu pro další dva roky jsou:
Generální oprava hlavního přívodu vody na SZ Náchod
Adaptace objektu „Úřednického traktu“ pro ubytování
Revitalizace jižních svahů na SZ Náchod v koordinaci se samosprávou města Náchod
Oprava a konzervace zámeckých komínů
Velmi sledovanou a také diskutovanou stavební akcí je generální oprava náchodské věže. Vzhledem k častým dotazům si
zde dovolím se této problematice věnovat obšírněji:
V roce 2011 byla akce na základě investičního záměru zaregistrována do systému EDS/SMVS a Ministerstvem kultury bylo
vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (MK 38190/2011 OVSI).
Prvním krokem bylo zpracování aktuálního statického posudku firmou JOSTA, s. r. o., který znovu potvrdil potřebu bezodkladného zahájení prací na obnově věže. Bylo vyhodnoceno, že nezbytným předpokladem pro realizaci projekčních prací je stavba
lešení, které umožní provedení potřebných průzkumů (zejména
stavu skrytých či jinak nedostupných konstrukcí věže – zvláště pak např. vlastní lucerny věže apod.). Sekundárním efektem
tohoto přístupu byla i maximální snaha o zvýšení kvality výstupu projekčních prací a minimalizace rizika vzniku víceprací.
Cílem stavby lešení bylo tedy zajistit podmínky pro průzkumné a projekční práce, získat projektovou dokumentaci pro stavební povolení ve stupni dokumentace pro provedení stavby,
a na základě této dokumentace vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby a nakonec zrealizovat vlastní obnovu hlavní věže.
S ohledem na specifičnost konstrukce závěsného lešení (umožňující realizaci obnovy věže za plného návštěvnického provozu)
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měl výše uvedený postup za cíl rovněž rozšířit počet potenciálních uchazečů pro vlastní obnovu, protože stavba lešení v tomto
případě by byla ve většině případů realizována subdodavatelsky.
První výběrové řízení na dodavatele stavby a pronájmu lešení vyhlášeno na podzim 2011. Bez odezvy. Druhé výběrové řízení na dodavatele stavby a pronájmu lešení vyhlášeno v září.
Do výběrového řízení se nakonec přihlásil jediný uchazeč, nicméně s ohledem na typ řízení mohlo dojít k vyhodnocení veřejné zakázky a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.
Dodavatel vypracoval PD pro územní souhlas a na základě
schválení tohoto projektu došlo k realizaci stavby lešení, které
bylo předáno NPÚ do užívání dne 12. 12. 2012.
Následně byly zahájeny práce na zadávací dokumentaci
na projekční práce. Zadávací dokumentace byla ze strany MK
ČR odsouhlasena 12. 4. 2013. Dne 12. 4. 2013 po odsouhlasením
MKČR byla vyhlášena soutěž na výběr projektanta a dne 24. 4.
2013 byla soutěž ukončena. Smlouva s vítězným uchazečem byla
podepsána 2. 5. 2013 (viz SoD č. NPÚ-440/434/2013). V současné době probíhá schvalovací řízení v rámci stavebního povolení
na danou obnovu věže. Předpoklad vydání stavebního povolení
(s nabytím právní moci) je do konce srpna 2013.
Je připravena zadávací dokumentace na realizaci obnovy,
která po získání stavebního povolení může jít do schvalovacího procesu MKČR (teoreticky by mohlo jít i dříve, ale MKČR trvá
na kompletní dokumentaci včetně PD a výkazu výměr, včetně
srovnávacího položkového rozpočtu). Současně je připravena zadávací dokumentace na koordinátora BOZP a TDS.
Výstupy ze zpracované PD na GO věže v Náchodě potvrzují
neodkladnost provedení vlastní obnovy a odvrácení hrozby případné havárie.
Za současné situace a přihlédnutím k časové náročnosti
v rámci schvalování ZD na dodavatele, koordinátora BOZB a TDS
je celkem nereálné stihnout GO věže v tomto roce vzhledem
k navrženým úpravám a statickým zajištěním věže, a to i s ohledem na zpravidla nepříznivé klimatické podmínky projevující se
v Náchodě od konce října.
V současné době proto probíhají jednání o možnosti prodloužení nájmu lešení do konce září 2013 (vícepráce v max. hodnotě
20%) s tím, že by obnova věže byla v závislosti na klimatických
podmínkách zahájena na podzim letošního roku (suché procesy) a dokončena v roce příštím, kdy maximum rizikových prací by bylo realizováno ještě před zahájením hlavní návštěvnické sezóny.
Výtažek ze statického posudku z roku 2011 vypracovaného
firmou JOSTA:
1. Popis stavebních konstrukcí hlavní věže
Hlavní věž státního zámku Náchod má kruhový půdorys
o průměru 9,5 m. Vlastní těleso věže je zděné, tloušťka zdiva
ve spodní části cca 1,50 m. Lucerna věže má průměr 6,0 m, zděné pilíře lucerny mají profil cca 1,0 x 0,7 m. Nad kopulí jsou dvě
stříšky ukončené hrotem s makovicí a vlaječkou.
Věžový krov je proveden z tesaných trámů z měkkého převážně jedlového dřeva. Spodní nosnou konstrukci krovu tvoří vazné trámy uložené na pozednicích. Na vazné trámy jsou uloženy
základní sloupy. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna systémem vzpěr. Kopule je provedena ze skruží de l´ Orme. Skruže jsou čepovány do římsového věnce z profilovaného trámu.
Prvky kotvící krov do zdiva pilířů lucerny – železná táhla – jsou
do pilířů ukotvena železnými skobami. Střecha věže má krytinu z ocelového pozinkovaného plechu, který je položen na bednění z širokých prken.
2. Stav ocelových táhel
Kopule hlavní věže je kotvena pomocí šesti kovaných ocelových táhel do každého zděného pilíře lucerny jeden. Táhla mají
kovaná oka, přes které jsou kovanými skobami přichycené do pilířů. Táhla a především kovaná oka jsou značně zeslabena korozí. Některá oka jsou zcela volně spojena se skobami. Nebylo
prohlédnuto spojení táhel s konstrukcí krovu, protože není bezpečný přístup do kopule.
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3. Závěry statického posudku
Ocelová táhla mají zásadní význam pro stabilitu kopule věže.
Moment od zatížení větrem je větší než moment od zatížení
vlastní hmotností věže, který brání překlopení a nadzvednutí
konstrukce. Proto je nutné, aby stabilitu zajistila hmotnost části zdiva pod kupolí. Ze statického hlediska konstrukce nevyhovuje. Ocelová táhla je nutné vyměnit za nová popř. provést jejich opravu
Zjištěné závady při projektování z roku 2013 Ing. arch. Petrem
Dostálem
Obvodové zdivo
je místy porušeno svislými trhlinkami převážně podél okenních otvorů. Vnitřní líc cihelného zdiva je lokálně degradovaný až do hl. 50–60 mm, cihly jsou drolivé. Omítané části takto porušeny nejsou. Na římsách jsou drobné trhliny projevující
se v omítkách. Jde převážně o dilatační trhliny, běžné u kruhových staveb.
Klenby ochozu
jsou porušeny pravidelnými podélnými trhlinami ve výšce cca
1/3 vzepětí u obvodové zdi. Trhliny probíhají i do lunet. Jedná
se o drobné trhliny v omítce š. do 5 mm. Příčinou jsou pravděpodobně dřívější pohyby vnější části ochozu podpírané sloupy.
Krov báně
Nejvíce porušenou částí jsou zazděná zhlaví vazných trámů
a krátčat vč. pozednice a dolních spojů vzpěr. Zde došlo k hloubkové destrukci dřeva hnilobou. Konstrukce krovu však byla zazděním přikotvena ke zdivu a kotvy jsou jen pojistným kotvením. V případě ponechání vzduchových mezer kolem zhlaví je
nutné kotvit krov dostatečně jiným způsobem. Do krovu místy
drobně zatéká, plechová krytina je dožilá, na více místech téměř
prorezlá. Případné porušení vrcholových partií je nutné ověřit
po zpřístupnění.
Krov pod lucernou
Všechny krokve jsou uloženy přímo na kamenné římsové desky, konce prvků zatím nejsou přístupná a jejich případné poškození je nutné ověřit.
Stropní konstrukce
jsou lokálně napadeny v zazděných zhlavích. Krajní trámy
stropu nad místností jsou poddimenzované, dochází k nadměrným průhybům. Podél stěn chybí výměny pro ukončení podlah.
Stropní trámy nad místností jsou ve všech zhlaví napadeny hnilobou, konstrukce má provizorní charakter a neplní svou funkci.
Jsme si vědomi, že celá akce trvá déle, než bychom si všichni
přáli a že lešení je pro řadu občanů Náchoda „trnem v oku“. Naším cílem je ale nejenom opravit tuto výjimečnou stavbu a zachovat tak národní kulturní památku pro další generace, ale
zajistit i bezpečnost návštěvníků. Pevně věříme, že konečný
výsledek zcela zastíní komplikace, které opravě předcházely.
V minulých dnech jsem měl také tu čest seznámit se osobně
se starostou Náchoda, panem Janem Birke a 1. místostarostou,
Ing. Tomášem Šubertem. Při naší schůzce, které se také účastnil
kastelán zámku a investiční referent, jsme se domluvili na zásadách naší vzájemné spolupráce, informovanosti a pravidelných
jednáních, která se budou týkat rozvoje a obnovy města jako
celku, jehož nedílnou součástí areál zámku je, cestovního ruchu apod.
Osobně jsem velmi rád za rozvíjející se spolupráci s místní samosprávou. Domnívám se, že naším společným cílem je rozkvět
města Náchoda se všemi památkami, které zde jsou, ať ve správě nás, tedy Národního památkového ústavu, či jiných státních
či nestátních institucí, neboť naší snahou je nejenom rozmach
turistického ruchu, ale také vytvoření krásného a kultivovaného prostředí pro náchodské obyvatele.
PhDr. Miloš Kadlec, ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově
(kadlec@liberec.npu.cz)
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – říjen 2013
1. kuželkářská liga mužů : (hrací den – sobota)
19. 10. 2013
15.00
Primátor Náchod – Spartak Přerov
9. 11. 2013
15.00
Primátor Náchod – Sokol Husovice
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
19. 10.2013
11.00
Primátor Náchod – Spartak Přerov
9. 1 1.2013
11.00
Primátor Náchod – Sokol Husovice
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
6. 10. 2013
10.00
Primátor Náchod – Lokomotiva Trutnov
13. 10. 2013
10.00
Primátor Náchod – TJ Sparta Kutná Hora
3. 11. 2013
10.00
Primátor Náchod – Start Rychnov nad Kn.
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
12. 10. 2013
10.00
TJ Červený Kostelec – HKK Olomouc
2. 11. 2013
10.00
TJ Červený Kostelec – KK Blansko
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
12. 10. 2013
15.00
Primátor Náchod B – KK Kosmonosy
2. 11. 2013
15.00
Primátor Náchod B – SKK Bohušovice
1. Východočeská divize mužů: (hrací den – pátek)
11. 10.2013
17.00
Primátor Náchod C – TJ Třebechovice p.O. A
18. 10.2013
17.00
Primátor Náchod C – Jiskra Hořice C
1. 11.2013
17.00
Primátor Náchod C – TJ Dobruška A

O pohár starosty města Náchoda
Ve dnech 31. 8., 1. 9. a 7. 9. se za ideálního sportovního počasí uskutečnil v areálu SPORT KLUBu Náchod 3. ročník volejbalového turnaje dívek O pohár starosty
města Náchoda. Záštitu nad turnajem
převzal starosta města Náchoda, pan Jan
Birke, který přišel nejmladší hráčky v sobotu 7. 9. pozdravit.
V sobotu 31. 7. 2013 bojovaly o co nejlepší umístění mladší a starší žákyně.
V kategorii mladších žákyň startovalo
sedm družstev, které mezi sebou systémem každý s každým odehrály celkem 21
zápasů. Z poháru a dortu pro vítěze se nakonec velmi překvapivě, ale o to více zaslouženě, radovaly hráčky domácího oddílu, pro které to byla víceméně premiéra
v této kategorii. Na druhém místě skončilo družstvo Červeného Kostelce, třetí místo obsadily hráčky Hradce Králové. Druhý
domácí tým složený převážně z mladších
hráček skončil sedmý, ale v turnaji nasbíral cenné zkušenosti, které jistě v budoucnu zúročí.
Šest družstev starších žákyň si po vzájemných utkáních rozdělilo pořadí takto:
Červený Kostelec, Náchod, Hradec Králo-

vé A, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové B a Třebechovice pod Orebem. První
zářijovou neděli se v Náchodě utkalo celkem 9 družstev z kategorií kadetek a juniorek, která hrála ve společné soutěži.
První místo obhájily domácí juniorky, které více než zdařile doplnily hráčky, které
ještě vloni hrály v kategoriích mladších
a starších žákyň. Mladé družstvo domácích kadetek skončilo jen horším poměrem bodů na osmém místě. Další umístění: Červený Kostelec (jky), Hradec Králové
(jky), Hradec Králové (kky), Mladá Boleslav (jky), Trutnov (kky), Jilemnice (kky),
Třebechovice pod Orebem (jky). Celkem
o prvním víkendu 22 družstev odehrálo
rekordních 69 utkání.
V sobotu 7. 9. 2013 se do volejbalového
areálu SK Náchod sjely nejmladší adeptky
tohoto sportu. Hrálo se ve čtyřech kategoriích barevného MINI volejbalu, od přehazované až po volejbal ve třech hráčkách.
Tohoto klání se účastnilo celkem 40 družstev. V zápasech, které se dle příslušných
pravidel hrály na čas, bojovaly o každý
míč na 10 kurtech v desetiminutových zápasech. Účastníky byla družstva domácího SK Náchod, Ruchadla Zájezd,
Kvasin, Hradce Králové, Červého Kostelce, Rtyně v Podkrkonoší, Nového Města nad Metují, Třebechovic pod Orebem,
Týniště nad Orlicí. Organizace
MINI turnaje takovýchto rozměrů byla pro pořadatele premiérou, za sobotu bylo odehráno neuvěřitelných 194 zápasů!
Vítězi jednotlivých kategorií
se stala družstva Nového Města
nad Metují (žlutý MINI), Týniště nad Orlicí (oranžový MINI),
Ruchadla Zájezd (červený MINI)
a Červeného Kostelce (modrý
MINI).

Primátor
vítězem superpoháru
Skvělého výsledku dosáhli hned na
úvod sezóny kuželkáři SKK Primátor Náchod, a to ve třetím ročníku tzv. Superpoháru, kde proti sobě nastupují Mistr
ČR proti vítězi Českého poháru. Náchodští se na utkání výborně připravili a nedali družstvu PSJ Jihlava (vítěz poháru ČKA)
nejmenší šanci na úspěch. Utkání se hrálo na nové, ale málo padavé kuželně Viktorie Žižkov v Praze, která tímto utkáním byla oficiálně otevřena. Superpohár
byl zároveň poslední přípravou před nadcházejícím ročníkem 1. ligy mužů, do kterého vstupují náchodští kuželkáři v roli
obhájců mistrovského titulu. K prvnímu
utkání zavítají na dráhy ambiciozního nováčka z Rokycan. Z kádru sice odešel Jaroslav Hažva (do německé Bundesligy), ale
na jeho místo se však podařilo získat juniorského reprezentanta ČR Zdeňka Říhu
ze Spartaku Vrchlabí. S tímto kádrem si
nemohou dávat náchodští hráči jiné cíle
než ty nejvyšší – obhajobu titulu mistrů
ČR. A začátkem října čeká náchodské hráče ještě jedna významná akce – účast na
Světovém poháru, který letos hostí srbský Apatin. Půjde o konfrontaci s nejlepšími hráči světa. Vzhledem k tomu, že drtivá většina účastníků jsou profesionálové,
bylo by umístění v první desítce velkým
úspěchem. O výsledku vás budeme informovat v příštím čísle zpravodaje.
Superpohár:
SKK Primátor Náchod – PSJ Jihlava
7 : 1 (3361 : 3220)
Výkony náchodských hráčů (v závorce výkon soupeře): Neumann 553 (542), Straka
576 (516), Holý 519 (557), Kovář 577 (516),
Říha 577 (538), Hetych 559 (551)

Přihlášky

do turnaje neregistrovaných
v kuželkách
SKK Primátor Náchod vyhlašuje již
41. ročník tradičního turnaje neregistrovaných kuželkářů a kuželkářek, který
nese již tradičně název největšího sponzora turnaje „O pohár ředitele pivovaru Primátor Náchod, a. s.“ Turnaj začne
opět začátkem listopadu 2013 a vyvrcholí koncem ledna 2014. Veškeré informace naleznete na webových stránkách
našeho klubu www.kuzelky.nachod.net.
Přihlášky podávejte buď mailem na adresu: fana22@seznam.cz, nebo telefonicky na číslo 602 490 088. Nebo se zastavte v odpoledních hodinách přímo na naší
kuželně. Termín uzávěrky přihlášek je
15. října 2013. Po velkém úspěchu loňského jubilejního ročníku věříme, že stejně
úspěšně začneme i pátou desítku tohoto
největšího sportovního turnaje v našem
regionu. Těšíme se na vaší účast.

říjen 2013
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Startuje nová sezona
prvoligových házenkářů Náchoda
Po loňské sezoně tým trenéra Petra Šulce skončil na pátém místě 1. ligy, což byl
pro velmi mladý tým velký úspěch. Hlavními oporami týmu byl desátý nejlepší střelec soutěže Petr Freiberg, nejzkušenější hráč týmu Jiří Klouček a brankáři
Petr Vaněček a David Kocián.
Do nové sezony se jde s cílem dostat
se na medailové pozice. Příprava na novou sezonu začala 29. července, bohužel
bez dlouhodobě zraněného Honzy Lojdy,
ale s navrátilcem Tomášem Osobou. První týdny převažovala fyzická příprava
na venkovním hřišti a následný přesun
do haly, kde hráči poprvé dostali do ruky
míč a pilovali kombinace. Svojí herní jistotu začali získávat hlavně v přípravných

Házená
Rozpis podzimních domácích
utkání 1. liga muži
12. 10. 2013 Náchod – Lokomotiva Louny
26. 10. 2013 Náchod – TJ JM Chodov
vždy od 17.00 hod., hala Na Hamrech
Družstvo mužů „A“ budou opět bojovat
ve druhé nejvyšší soutěži České republiky pod vedením trenéra Petra Šulce a pokusí se vylepšit loňské 5. místo.
Rozpis podzimních domácích
utkání 1. liga staršího dorostu
12. 10. 2013 TJ Náchod – Talent 90 Plzeň
ve 12.30 hod, hala Na Hamrech
26. 10. 2013 TJ Náchod – Lovosice, hráno od 10.30 hod. ve Dvoře Králové n. L.
– hala ZŠ Strž
Družstvo staršího dorostu bude v této sezoně bojovat v nejvyšší soutěži ČR, kam
postoupilo po loňském vítězství ve 2. lize
STD Čechy. Pro nedostatek hráčů v této
věkové kategorii je realizován společný
projekt s házenkářským oddílem 1. HK
Dvůr Králové n. L. Z tohoto důvodu jsou
některá vybraná utkání hrána ve Dvoře
Králové.
Rozpis podzimních domácích
utkání 2. ligy mladšího dorostu
12. 10. 2013 TJ Náchod – Lokomotiva
Louny ve 14.30 hod.
26. 10. 2013 TJ Náchod – Talent 90 Plzeň
„B“ ve 14.30 hod.
Po loňské absenci se do ligového prostředí
vrací i družstvo mladšího dorostu, nově

utkáních, ve kterých narazili na týmy Jablonce nad Nisou, Mladé Boleslavi a polské
týmy ze Swidnice a Wroclawi.
Před začátkem sezony Náchod zvítězil
v zápase 2. kola Českého poháru v Havlíčkově Brodě, kde v poločase prohrával o tři
branky. Nakonec toto velmi bojovné utkání, ve které převažovala tvrdá hra, museli rozhodnout až sedmimetrové hody
po vypršení řádné hrací doby. O vítězství
se nejvíce zasloužil brankář Petr Vaněček,
který při infarktovém závěru chytil nařízený sedmimetrový hod, následně v rozstřelu tři zlikvidoval a sám svou proměněnou sedmičkou zařídil postup do 3. kola.
Začátek sezony začal 22. 9. zápasem
v Karviné. Doma začínáme vždy v 17.00.

vedené Petrem Skořepou a Zdeňkem Vaněčkem
Rozpis Inter-Reg Liga
podzim 2013 – domácí utkání
Muži „B“
6. 10. 2013 TJ Náchod „B“ - Česká Lípa
ve 14.00 hod.
13. 10. 2013 TJ Náchod „B“ – HBC Jičín
„C“ v 16.00 hod.
Mladší žactvo
13. 10. 2013 turnaj v Náchodě od 9.00
hod.
V kategoriích žactva probíhá soutěž turnajově. Byl vytvořen společný projekt Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého svazu házené. Záštitu a organizaci
převzal Liberecký svaz házené. Družstvo
staršího žactva se pod novým vedením
trenérů Jiřího Fialy a Radka Cvejna pokusí
probojovat do Žákovské ligy. Mladší žactvo chce navázat na krásné loňské 3. místo pod vedením stálých trenérů Romana
Nágla a Davida Novohradského.
V kategorii nejmenších se pořadí neurčuje, soutěž organizována zábavnou formou
je zaměřená na budování a utužení pozitivního vztahu k pohybu a sportu. Družstvo nejmenších by zároveň rádo přivítalo
ve svých řadách nové členy. Radost z pohybu s míčem i bez si lze vyzkoušet každé pondělí a pátek od 14:30 hod. Informace lze získat u trenéra Ladislava Vaňka na
tel. č. 776 578 827, popř. na www.hazena-nachod.cz

12. 10. s Louny a poslední domácí utkání v říjnu je 26. 10. proti Chodovu. Tímto
Vás všichni hráči Náchoda zvou na domácí utkání. Přijďte podpořit náš tým!
Další mužské výběry hrají oblastní přebor. Náchod B – složený z hráčů dorosteneckého věku a Náchod C – tým složený z hráčů, kteří se vrací na palubovky
po delší pauze. Tyto týmy své úvodní zápasy odehrály na půdě Turnova, kde oba
vyšly bodově naprázdno.
Po roce se také do Náchoda vrací extraliga staršího dorostu, který se spojil s Dvorem Králové n. L. Ti hrají domácí utkání v dopol. hodinách před zápasy
mužů. Nábor nových mladých hráčů každé pondělí ve 14.30 v „Plechárně“.
www.hazena-nachod.cz

Atletické závody
opět v Náchodě
Podzimní deštivé počasí tvořilo kulisu pro historicky 1. ročník česko-polského memoriálu Evropského města sportu
2013 v atletice, který se uskutečnil v neděli 15. 9. 2013 na stadionu Hamra v Náchodě. Mladé atletické naděje ve věku do 15
let vzájemně poměřily síly ve čtyřech kategoriích – běh na 60 m, skok daleký, hod
kriketovým míčkem, běh na 600 m (narození do roku 2002) nebo běh na 800 m
(starší). První ročník atletických závodů
je zároveň i součástí projektu „V zdravém těle zdravý duch – přeshraniční spolupráce v Kladském pomezí“ (č. projektu
CZ.3.22/3.3.02/13.03713) a finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj na jeho realizaci budou poskytnuty Euroregionem Glacensis.
„Přes typické podzimní počasí se přihlásilo mnoho atletů a i hlediště se postupně zaplňovalo diváky. Přivítali jsme
zde i sportovce z blízké Kudowy Zdrój,
partnerského města našeho města Náchoda“, uvedla Ing. Jaroslava Justová, která oceněným v každé kategorii předávala
medaile z drahých kovů. Za město Náchod
pogratuloval úspěšným závodníkům starosta Jan Birke, který atletické závody
i slavnostně zahájil.
„Jsem velmi spokojen s organizací
a průběhem atletických závodů. Věřím,
že zde právě vznikla nová tradice, kterou
je každoroční konání těchto atletických
závodů“, uvedl Jiří Vondřejc, který ve spolupráci s městem Náchod atletický závod
připravoval a technicky podpořil.
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Náchodský zpravodaj

Mažoretky MONA dobyly svět
V pátek 30. srpna 2013 se náchodská
skupina mažoretek MONA vydala na třídenní historicky první pořádané Mistrovství světa v mažoretkovém sportu,
které se uskutečnilo na pražském lehkoatletickém stadionu Slavia. Návštěvníci a fanoušci zde tak měli po celé tři
dny možnost sledovat sestavy mažoretek
z různých koutů světa a porovnávat jejich
různorodá zpracování.
Mažoretky MONA se staly neoficiálně nejúspěšnějším týmem celého mistrovství, když si z celkového počtu startů
domů přivezly neuvěřitelných 11 medailí.
Dvakrát se dokonce vyšplhaly až na post
nejvyšší – zlatem a titulem MISTR SVĚTA

se po perném víkendu může pyšnit skupina juniorek s náčiním pom pom a mini
mix seniorek. Celkově nakonec děvčata
přivezla do Náchoda následující výčet titulů: 2x MISTR SVĚTA 2013, 3x I. Vicemistr světa 2013 a 6x II. Vicemistr světa 2013.
Zbývající dvě sestavy si od poroty vysloužily nádherná 6. místa.
V každém případě se jedná o největší
úspěch nejen náchodských mažoretek, ale
i celé České republiky, kterou tímto děvčata z MONY reprezentovala. Patří jim tedy
v první řadě obrovská gratulace a dík.
Do další sezóny jim dále přejeme spoustu
nových sil a inspirace.
Veronika Pecoldová Foto: Jan Vacek

Volejbal

SK Rubena Náchod Na Hamrech
ve středu 2. října 2013
liga kadetek od 16.00 a 18.00 hod
SK JOPEKO Náchod
– TJ SLAVIA Hradec Králové
v sobotu 5. října 2013
liga kadetek od 11.00 a 14.00 hod
SK JOPEKO Náchod – VK TU Liberec
v neděli 13. října 2013
liga kadetek od 10.00 a 14.00 hod
SK JOPEKO Náchod – TJ Kralupy
v sobotu 19. října 2013
KP I. ženy od 9.00 a 13.00 hod
SPORT KLUB Náchod
– TJ Červený Kostelec A
liga kadetek od 11.00 a15.00 hod
SK JOPEKO Náchod
– TJ TATRAN Střešovice

Volejbalový oddíl SK NÁCHOD

VOLEJBALOVÁ
PŘÍPRAVKA
PRO DÍVKY NAROZENÉ 1.7.2002-30.6.2007
•
•
•
•

SKK PRIMÁTOR Náchod
uspořádal v závěru srpna již druhý ročník
kondičního soustředění pro žáky a dorostence kuželkářského klubu. Soustředění
se tentokrát uskutečnilo na sportovištích
v Náchodě a základna byla v osadě Amerika na bývalé chatě Pivovaru Náchod.
Aktéři soustředění museli zvládnout
dva náročné cyklistické výlety. Jeden na
Stolové hory se stoupáním víc jak 10 km,
za což následovala odměna v podobě prohlídky krásného přírodního útvaru. Výlet
byl pak zakončen v Kudově, kde si děti pochutnaly na smaženém pstruhovi. Druhý
výlet byl zasazen do krásné přírody Orlických hor.
Vedle kol byla hlavní pozornost zaměřena na fyzickou přípravu, která byla zakončena mezinárodně uznávaným testem
fyzické připravenosti dané věkové kategorie. S potěšením lze konstatovat, že výkony dětí v jednotlivých disciplínách byly
ve srovnání s loňským rokem lepší, což
svědčí o jejich kladném přístupu k systematické přípravě. Samotné kuželky nezůstaly stranou. V plné míře byla využita
možnost bezplatného užívání klubového
sportoviště, kde děti strávily přes 20 tréninkových hodin. Pozornost se soustředila na kvalitu, stylové provedení hodu a
nácvik koncentrace, což je u této věkové
skupiny zvlášť důležité. Součástí trénin-

kového procesu na kuželně byl závěrečný
výkonnostní test na 120 HS. Dosažené výsledky ukazují, že fyzické zatížení dětem
neškodí, naopak. Mladí hráči jako je Lukáš Bajer, Radek Cvejn a Jára Špicner, jedná se o ročníky 1999–2001, rozšířili „Klub
pěštistovkařů“. Všem se podařilo překonat magickou hranici 500 poražených kuželek na 120 hodů sdružených. A věřte, že
v jejich věku se jedná o velice kvalitní výkony. Rozšířili tak počet těch, kteří se posunuli nad 500 bodů na 11 dětí.
Oceněním práce pak je nominace Niny
Brožkové a Petry Duškové na první kontrolní start dorosteneckého výběru ČR.
Jsem přesvědčen, že v tomto výběru bude
co nevidět i Martin Kováčik a Denisa Čtvrtečková. Závěrem bych chtěl poděkovat
klubu za umožnění soustředění. Mohlo by
se říci: to by mělo být v zájmu každého
klubu, ale ve skutečnosti tomu tak není.
A důvod je ten, že na to prostě není dostatek prostředků. O to větší dík patří Městu Náchod, bez jehož pomoci by bylo složité takovouto akci uskutečnit. Myslím, že
pomoc, která je ze strany města v současné době zaměřena prakticky na všechny
sportovní kluby a především na mládež,
je tou správnou volbou do budoucna.
Zdeněk Jaroš,
trenér mládeže SKK PRIMÁTOR Náchod

ZÁKLADY HRY S MÍČEM
OBRATNOSTNÍ DOVEDNOSTI
HRY, SOUTĚŽE
ZÁKLADY VOLEJBALU
MÁŠ CHUŤ TO ZKUSIT?
TAK SE PŘIJĎ NEZÁVAZNĚ PODÍVAT!
TRÉNINKY KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK 16.00-17.30 HOD.

KONTAKT:
dívky narozené 1.7.2005 – 30.6.2007 Linda Krajčírová
tel.: 602 425 001
dívky narozené 1.7.2002 30.6.2005

Ing. Irena Vaněčková
tel.: 723 757 169

Mladí judisté
Mladí judisté tábořili v Novém Bydžově.
O víkendu 7.–8. 9. proběhl v Novém Bydžově v areálu DDM, výcvikový kemp judo
pro kategorii koťat – věk 4 až 7 let. Kempu se účastnili také náchodští trenéři,
kteří se zde seznamovali s novou metodikou výcviku předškolních dětí. Počasí vyšlo bezvadně, děti zvládaly tréninky bez
problémů a ještě jim zbylo dost energie
na lumpačení.
SKP Judo Náchod, Olda Kolín

říjen 2013

Školské zařízení

pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Královéhradeckého kraje
Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod, 491 428 345,
722 569 515, www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz
Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 – A2 (pro účastníky
po cca 2 letech studia nebo věčné začátečníky) , místo konání: ZŠ
TGM Náchod, Bartoňova 1005, konání: každý čtvrtek 15.30 –17.00
hodin, lektor: Mgr. Pavel Smola, zahájení 3. října 2013
Individualizovaný kurz francouzského jazyka pro začátečníky, úroveň A0–A1, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova
1005, předpokládané konání: každé pondělí 16.30–18.00 hodin.
2. říjen 2013, 9.00–16.00 hodin, Podpora předmatematické
a předčtenářské gramotnosti u dětí v MŠ, místo konání: ZŠ TGM
Náchod, Bartoňova 1005, lektor: PaedDr. Iva Tomášková
8. říjen 2013, 12.00–18.00 hodin, V čem jsou dnešní děti
jiné, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor:
Mgr. Hana Martinková
9. říjen 2013, 13.00–17.00 hodin, Prostorové dekorace z drátu, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Eva
Kněžourová
10. října 2013, 8.30–12.30 hodin, Výtvarné činnosti pro nejmenší děti, místo konání: SVČ Déčko Náchod, Zámecká 243, lektor: Bc. Tereza Išová
14. říjen 2013, 9.00–13.30 hodin, Dívej se, tvoř a povídej, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: PaedDr. Vladimíra Slavíková
15. říjen 2013, 9.00–13.00 hodin, Setkání ředitelů MŠ, místo
konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Bc. Iveta Lukešová a Mgr. Ilona Špráchalová
16. říjen 2013, 12.00–18.00 hodin, Problematika manipulace –
jak si obhájit svoje názory, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Jiří Sixta
16. říjen 2013, 14.00–19.00 hodin, Techniky tkaní a filcování, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Ines
Šťovíčková

Státní zámek Náchod
V říjnu nabízí náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Piccolominské expozice, Salonů druhého patra a Malého okruhu o víkendech od 10.00 do 16.00 hodin, v ostatních dnech prohlídky
možné pro objednané skupiny deseti a více osob.
26. 10. 2013 – Večerní prohlídky s „Černou paní“
Přijďte i Vy společně s námi prožít tu jedinečnou atmosféru zámeckých komnat po setmění. Prohlídky budou oživeny krátkými
hudebními vstupy v podání ZUŠ Police nad Metují. Je nutné objednat se předem na tel. 608 181 921. Od 18.00 do 19.30 hodin. Vstupné: 120 Kč/plné, 80 Kč/snížené a 360 Kč/rodinné. Těšíme se na Vaši
návštěvu! Více na www.zamek-nachod.cz nebo na tel. 491 426 201.

Starosta ocenil výsledky členů klubu akrobatockého rokenrolu Sokol
Náchod. Podrobnosti na www.mestonachod.cz.

ZÁMEK, MUZEUM
21. říjen 2013, 9.00–14.00 hodin, Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Ing. Petr Kunc
22. říjen 2013, 12.00–16.00 hodin, Geometrie ve škole i kolem nás, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor:
PhDr. Alena Šarounová
22. říjen 2013, 9.00–12.30 hodin, Odpadový papír – levný materiál pro kreativní tvorbu, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: PaedDr. Hana Vavřínová
24. říjen 2013, 9.00–14.00 hodin, Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Robert Křepinský
24. říjen 2013, 12.00–18.00 hodin, Prevence řečových vad
u předškolních dětí v praxi, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Pavlína Kulhavá
30. říjen 2013, 9.00–13.00 hodin, Matematický trojlístek
v MŠ, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor:
RNDr. Hana Lišková
Další akreditované programy pro školská zařízení a neakreditované pro firmy na objednávku po celý školní rok. Podrobné informace
a přihlášky na: 491 428 345 linka 45, 722 569 515, www.cvkhk.cz,
stepanova@cvkhk.cz

Přehled kulturních akcí
v říjnu 2013 v Regionálním muzeu Náchod
Léčitelství na Náchodsku – Lazebníci, felčaři, apatykáři
Po celý měsíc je možné ve výstavní síni regionálního muzea (roh
Zámecké a Tyršovy ulice) navštívit výstavu věnovanou léčitelství
na Náchodsku. V rámci výstavy lze např. zhlédnout hlavu egyptské mumie z pražského Hrdličkova muzea člověka, která je v Náchodě prezentována vůbec poprvé. Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod.
Navedl mne, abych ženu svou zamordoval…
Hrdelní soudnictví města Náchoda v 16. až 18. století
V říjnu je možné v budově stálé expozice na Masarykově nám.,
čp. 18 opět navštívit úspěšnou výstavu věnovanou historii hrdelního práva. Otevřeno denně kromě 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 říjnu je otevřeno denně mimo pondělí 10–12, 13.30–16 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.
Police nad Metují
8&60 – Výstava o srpnu 1968 v Polici nad Metují
Do 28. 10. 2013 mohou zájemci v Muzeu Města Police nad Metují v benediktinském klášteře navštívit výstavu připomínající
události v srpnu 1968, pořádanou ve spolupráci s Městem Police
nad Metují a CKV Pellyho domy. Jádro tvoří dosud nepublikované snímky. Výstavu lze navštívit po předchozím objednání (tel.
491 423 248 – organizované skupiny), naposledy bude otevřena
při státním svátku 28. 10. 2013.
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POHOTOVOST, DÉČKO

Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
5. 10. a 6. 10.
		
12. 10. a 13.10.
		
19. 10. a 20. 10.
		
26. 10.
		
27. 10.
		
28. 10.
		

MDDr. Lucie Třísková
Náchod
MUDr. Alena Zdražilová
Náchod
MUDr. Ludmila Jánská
Náchod
MUDr. Jarmila Vokůrková
Červený Kostelec
MUDr. Božena Rysnarová
Červený Kostelec
MUDr. Eliška Pištorová
Nové Město nad Metují

PROGRAM
ŘÍJEN

www.decko-nachod.cz
AKCE PRO VEŘEJNOST
sobota 12. října od 9.00 hodin FIMO
HRÁTKY PRO HOLKY. Dopolední modelování z polymerové hmoty FIMO, tvorba miniaturek, náušnic a přívěsků, vytvoříme si originální šperky třeba jako
dárek pro maminky, vhodné pro zájemce od 7 let. Tříhodinový kurz do cca 12
hodin, s sebou přezůvky, pracovní oděv.
Cena: 60 Kč (pomůcky a materiál v ceně),
přihlášky do 11. října u Bc. Tereza Išová
(tel. 774 223 296).
sobota 12. října od 14.00 hodin – ČESKO – POLSKÝ JAM – taneční akce pro veřejnost, vstup 30 Kč, bližší informace podá
Jaroslav Karásek (tel: 775 223 919).
sobota 19. října od 9.00 do 15.00 hodin – SOBOTA V EVROPĚ. Den s angličtinou pro děti ve věku od 6 do 10 let; hrátky a soutěže, výuka angličtiny, svačinka,
oběd, pitný režim; s sebou přezůvky a penál, cena 100 Kč; bližší informace podá
PhDr. Jaroslava Nývltová (tel: 775 223 291)
sobota 19. října od 18.00 hodin – DD
DISKOTÉKA – LÍZÁTKOVÁ PARTY PRO
TEENAGERY. Vstup 30 Kč, bližší informace podá Jaroslav Karásek (tel: 775 223 919)
pátek 1. listopadu od 16.00 hodin – HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE V DÉČKU
Zábavný, ale i trochu strašidelný program
pro celou rodinu na zahradě Déčka, přijďte přivítat období, kdy se příroda ukládá
ke spánku – hravé i tvořivé aktivity s podzimními strašidly, hodnými duchy, divoženkami aj. S sebou funkční baterku a teplé oblečení; průběžný start v 16.00–16.30
od dolní brány, vstupné 20 Kč/ osoba, děti
do 2 let a držitelé ZTP vstup zdarma.

AKCE NA PODZIMNÍ RÁZDNINY
středa 30. října tradiční výlet do BABYLONU – pojeďte s Déčkem do libereckého
Babylonu užít si celý den atrakce a aktivity
v Lunaparku, IQ-parku a Aquaparku. Bližší
informace Bc. G. Weinlich (tel: 775 223 292)
úterý a středa 29.–30. října – PODZIMNÍ PRÁZDNINY S TLAPÍKEM. Příměstský
tábor pro děti od 5 do 12 let plný péče

Stomatologická pohotovost
Denisovo nábřeží 665,
tel.: 491 421 920
Denisovo nábřeží 665,
tel.: 491 427 548
ZŠ TGM, Bartoňova,
tel.: 491 421 604
Větrník 720,
tel.: 491 462 331
Burdychových 325,
tel.: 491 463 237
Komenského 72,
tel.: 491 472 923

o drobná zvířata, jejich krmení, her a soutěží. Při dobrém počasí aktivity venku.
Cena 300 Kč (pro nečleny 350 Kč), dítě lze
přihlásit pouze na jeden den / 200 Kč. Bližší informace podá Ing. Ludmila Pohanková (tel: 608 812 232)

AKCE MC MACÍČEK
čtvrtek 10. řijna od 16.30 – přednáška o výchově DĚTI POTŘEBUJÍ HRANICE
s PhDr. Zdeňkou Rejtharovou
Jsou dnes děti víc nevychované a drzé než
dříve? Jsou snad dnes rodiče méně kompetentní. Jak může denně docházet k situacím, v nichž „malý tyran“ triumfuje a oni
si zoufají? Jak se vyhnout trvalému stresu
ve výchově a přitom neupadnout do autoritářství? Je dobré vyslat dítě do dnešního
světa bez vědomí a znalosti vlastních hranic? Vstupné: 80 ˝sKč, přihlášky přijímá
Martina Hladíková do 9. 10. 2013 na tel:
774 635 232 (možné poslat i sms)

OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO
A ICM PRO MLÁDEŽ

Od září můžete opět navštěvovat otevřený klub Hnízdo a ICM pro mládež v budově Déčka. Klub nabízí různé postřehové a strategické deskové hry, stolní fotbal
a kulečník, laserovou střelnici, závody
aut a nově i X-Box. ICM nabízí informace
o dění v regionu, o nabídce škol, o možnosti výjezdu do zahraničí, o projektu
EDS a dalších zajímavých programech
pro děti a mládež. V prostorách můžete
zajít i na internet či vytisknout si potřebné dokumenty. V rámci klubu Hnízdo můžete navštěvovat deskový klub a některé
kroužky SVČ Déčka.
Otevřeno každý všední den od 14.30 do 19.30
hodin. Těší se na Vás Bc. Gerd Weinlich a tým
klubu a ICM
pondělí 7. října
– PREZENTACE O ŠPANĚLSKU
Svoji rodnou zemi Vám přiblíží dobrovolnice Evropské dobrovolné služby Raquel.
Vstup volný, bližší informace podá Ing. Kateřina Hiebschová (tel.: 775 223 294)
pátek 11. října od 20 hodin – FILMOVÁ
NOC S INDIANA JONES – tradiční filmová
noc s promítáním filmu a řadou tématických her. Bližší info podá Bc. Gerd Weinlich (tel: 775 223 292)

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

Lékárenská
pohotovostní služba
v obchodním domě Kaufland
denně 8–20 hodin.

VZDĚLÁVACÍ AKCE
víkend 19.–20. října KURZ EFEKTIVNÍ
KOMUNIKACE v Dobrušce
V rámci kurzu zdarma hodina tantra jógy.
Cena: 670 Kč, lektor: Mgr. Bára Polívková.
Přihlášky a bližší informace: Mgr. Andrea
Kulichová (tel.: 777 082 140). Více informací najdete na www.decko – nachod.cz.
Víte, že Déčko tu s námi bude již 50 let?
Středisko volného času Déčko Náchod
oslaví v příštím roce 50 let své existence
a práce s dětmi. Prosíme proto náchodské
občany o poskytnutí fotografií, informací a jiných vzpomínek z historie Déčka.
Kontaktujte Bc. Moniku Hovádkovou
na monika.hovadkova@decko-nachod.cz
Předem velmi děkujeme za Vaši pomoc.

5. 10.
12. 10.
19. 10.
26. 10.
2. 11.

Ostrov splněných přání
Kašpárkovy čertoviny
Kašpárkovy čertoviny
Ostrov splněných přání
Ostrov splněných přání

Představení jsou od 15 hodin v zadním
traktu Sokolovny Náchod.
Město Náchod ve spolupráci s hokejovým klubem HC Náchod
pořádá

ŠKOLU BRUSLENÍ
pro veřejnost
Kvalifikovaní trenéři ledního hokeje
zdarma zajistí výuku bruslení
Kde: zimní stadion v Náchodě
Kdy: úterý od 16.00 a neděle od 8.30 hodin
I. kurz – říjen 2013 – listopad 2013 – první lekce 1. 10. 2013
II. kurz – prosinec 2013 – leden 2014 – první lekce 3. 12. 2013
III. kurz – únor 2014 – březen 2014 – první lekce 4. 2. 2014

Kurz se skládá z 10 lekcí 2x týdně.

Kontakt: info@hcnachod.cz, tel.: 602 300 457
Škola je realizována v rámci projektu č. CZ.3.22/3.3.02/13.03713 „V zdravém těle zdravý duch – přeshraniční spolupráce v Kladském pomezí“.
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

říjen 2013

Senior klub „Harmonie 2“
čtvrtek 3. 10. od 14 hod. „Koncert Vídeňské filharmonie“
– pro milovníky pěkné hudby promítání připravil p. M. Hlaváč
čtvrtek 10. 10. od 14 hod. „Rodina Bartoňových z Dobenína“
– zajímavé vyprávění doplní snímky p. Jaroslav Šotola
čtvrtek 17. 10. od 14 hod. „Jordánsko – Izrael“ I. díl filmu ze
své cesty doplní vyprávěním p. Zdeněk Nývlt
čtvrtek 24. 10. od 14 hod. „Jižní Čechy a Hornorakouské
Alpy“, film připravil a promítne p. Miloslav Hlaváč
čtvrtek 31. 10. od 14 hod. „Rok v přírodě“ s krásným hudebním doprovodem pro nás připravil a promítne p. Otto Mach.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp-nachod.cz

Vás zve na: Celodenní výlet podzimní krajinou – Harachov
15. 10. 2013, odjezd z Raisovy ul. (u školní jídelny) v 7.30 hod., návrat 18.30–19.00 hodin, cena: 250 Kč. Poniklá – obec 6 km od Jilemnice je jednou z nejstarších obcí západních Krkonoš, majitelem byl Jan z Valdštejna. Je známá výrobou vánočních ozdob ze
skleněných kuliček, muzeem horských řemesel a jiné. Harrachov
– návštěva krkonošského muzea, betlémy, ski, historie, oběd,
prohlídka města, návštěva druhé nejstarší sklárny v Čechách.
Vláčkem k Mumlavskému vodopádu, nejvodnatějšímu a nejvíce
navštěvovaného přítoku Jizery.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Ruské malířství 19. století
Tradiční výstava ruského malířství 19. a počátku 20. století.
(přízemí jízdárny do 3. 11.)
Romana Rotterová – grafika, tapiserie
Leonard Rotter (1895–1963) – sochy, akvarely
Výstava díla pražské výtvarnice Romany Rotterové (nar.
1931) a jejího otce sochaře Leonarda Rottera.
(ochoz jízdárny do 3. 11.)
Vasil Artamonov a Alexej Klyuykov
Další z cyklu výstav Umělci do 40 let.
Výstava umělecké dvojice, jejíž tvorba byla ohodnocena
v roce 2010 Cenou Jindřicha Chaloupeckého. Umělce spojuje
především revolta proti stávajícím kánonům v umění,
politice i ve společnosti.
(kabinet kresby, grafiky a fotografie do 20. 10.)
Nature mort.
Zátiší, jeho historický vývoj a proměny.
Tematická výstava ze sbírek GVUN.
(kabinet kresby, grafiky a fotografie 22. 10. – 3. 11.)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Na dvoře císaře Rudolfa II.
Sobotní výtvarná dílna 19. října od 14 do 16 hodin.
Cílem tvořivého odpoledne je přiblížit rodinám s dětmi
i dospělým nejen současné, ale i starší výtvarné umění,
nabídnout jim netradiční práci s tradičními technikami
a zároveň podnítit jejich fantazii a inspiraci ke společné
výtvarné činnosti nejen v galerii. Účastníci výtvarné dílny
se přenesou do doby Rudolfa II. a budou hledat kámen
mudrců.
Program je pro děti od 2 do 12 let, není nutná žádná
příprava. Doporučujeme vzít s sebou pracovní oděv.
V případě zájmu se přihlaste nejpozději dva dny před
daným termínem na čísle 491 423 245 u Mgr. Veroniky
Mesnerové nebo na e-mailové adrese mesnerova@gvun.cz.
Historická malba
Přednáška Mgr. Vlastislava Tokoše o umění ve službách
státu, církve a národa. Čtrvrtek 24. října v 17 hodin.

GALERIE, 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., www: nachod.ccshhk.cz. Bohoslužby: neděle
8.30. hod. Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je
otevřeno denně od 9.00–17.00 hod.
SMUTEČNÍ TRYZNA KE DNI ZESNULÝCH
se uskuteční v pátek 1. 11. od 17.00 hod. v Husově sboru. Při loučení s našimi drahými byl vysloven slib, že na ně nezapomeneme. Aby naše vděčnost k nim zůstala živá, chceme na ně myslet
zvláště v době Památky zesnulých. Jmenovitě pak chceme vzpomenout na ty, kteří nás v uplynulém roce opustili. Obětinkou
můžeme vzpomenout i Vaše blízké, včas oznámte jejich jména.

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,
past. asistentka Hana Zítková 721 697 409,, http://www.nachod.
farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny:
pondělí, středa od 8.15 do 10.00, od 16.45 do 17.30, pátek od 8.15
do 10.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00,
so 18.00, ne 7.30, 9.00. Mše sv. pro děti a mládež v kostele sv. Michaela v 10.15. Adorace Nejsvětější svátostí oltářní bude v kostele sv. Vavřince v neděli 6. 10. začátek po mši sv. v 9.00. Zakončení
korunkou k Božímu milosrdenství v 15.00. Posvícenské bohoslužby v kaplích se konají podle rozvrhu: Pavlišov 13. 10. v 15.00;
Vysokov 13. 10. v 15.00 a 14. 10. v 18.00; Dobrošov a Kramolna
20. 10. v 15.00 a 17. 10. v 18.00, sv. Jan Křtitel v Náchodě Starém
Městě 27. 10. v 10.30 a 28. 10. v 17.30. Posvícenská mše sv. pro
farníky z Bražce bude v neděli 6. 10. v 7.30 v kostele sv. Vavřince a v pondělí 7. 10. v 17.30 v kostele sv. Jana Křtitele; pro farníky
z Dolní Radechové bude v neděli 13. 10. v 7.30 a z Náchoda v 9.00;
pro farníky z Babí v neděli 27. 10. v 9.00. Povídání o Bohu a zpívání
pro nejmenší děti "Andělka" v každý pátek od 17.00 hod. na děkanství. Modlitební společenství "Večeřadlo" se koná v pátek po večerní mši sv. na děkanství.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby vždy v neděli v 9.00 hod. a pravidelně každou neděli od 15.30 hod. ekumenické bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova
1053). V neděli 13.10. od 10.00 hod. společné bohoslužby DÍKČINĚNÍ pro celý sbor v evangelickém kostele v Šonově s večeří
Páně. Bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě 22.10. od 9.30
hod. Na šonovské faře 11. 10. a 25. 10. vždy v 17.00 hod. schůzky
dětí a konfirmandů. Klub mladých ve středu 16. 10., 23. 10. a 30.
10. od 18.15 hod. ve sborovém domě v Náchodě (Purkyňova 535).
V pátek 18.10. sejití střední generace – Rodinná terapie a systemika s M. Bártou. V sobotu 12.10. na šonovské faře od 9.30 beseda JUBILEUM BIBLE KRALICKÉ A JEJÍ PODNĚTY s E. Melmukovou, po obědě hudební program ŽALMŮZIE s výstavou fotografií.

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

Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax: 491 427 332; kazatel Ing. R. Staněk,
e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Javornic
ký, 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
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 1. 10.
v dopoledních hodinách.

Týden knihoven
30. 9. – 5. 10. 2013
Pondělí 30. 9. – přednáška geologa a klimatologa Václava Cílka v rámci NUVČ
Úterý 1. 10. beseda se spisovatelkou Petrou Neomillnerovou,
autorkou fantazy literatury, v 10.00 a 12.00 hodin
Středa 2. 10. „Laponskou tajgou i tundrou“ – fotografie a vyprávění Hynka Langa o cestách za polární kruh, krásách přírody
i zajímavostech života na odlehlém severu. Od 18 hodin
Čtvrtek 3. 10. Turnaj v pexesu v oddělení pro děti – začínáme ve 14 hodin
Pátek 4. 10. Skautské odpoledne v knihovně aneb Co skaut to
čtenář		
Sobota 5. 10. Den pro celou rodinu – přijďte si s námi zkusit nové stolní hry, prohlédnou a číst si s námi nové knížky,
zasoutěžit si nebo si vyrobit podzimní vílu na kreativní dílně.
Od 9 do 12 hodin.

informuje na říjen 2013

Stále se můžete zapojit do nové čtenářské hry
–LITERÁRNÍ VRHCÁBY–
Je šest hracích kostek. Je šest souborů knih s čísly od 1 do 6 v názvu. Hodem kostkami si určíš, kolik knížek ze kterého souboru si
vybereš ke čtení. Během hry sbíráš body, ty vyměňuješ za KŘIŠŤÁLOVÁ OČKA, která budou platidlem na velkém JARMARKU
v knihovně příští rok na jaře. Času máš tedy dost, hrej, čti, sbírej a dobře se bav.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na www.mknachod.cz.
(Vo)

Životní příběh herečk y

Niny Divíškové

Náchodská univerzita volného času (NUVČ)
14. 10. dějiny hudby – Jaroslava Janečková
21. 10. autorka publikací o náchodských Židech Alena Čtvrtečková
Nejen pro účastníky NUVČ:
7. 10. od 17 hodin – Životní příběh herečky Niny Divíškové
Beseda se známou herečkou Ninou Divíškovou a autorkou jejího
životopisu spisovatelkou Petrou Braunovou.

Výstavy
„V masarykových školách zazvonil zvonek poprvé v roce
1933 aneb masarykovým školám je už 80 let!“
Od 4. 10. 2013 Do 26. 10. 2013

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Křest knihy Miloše Kratochvíla Poťouch a zloděják v pátek 18. 10. v 10 hodin pokřtí patron dětského oddělení spisovatel Miloš Kratochvíl a starosta města Jan Birke druhý
díl skvělé knihy Modrý Poťouch.

Městská knihovna v Náchodě vyhlašuje
v rámci projektu SKIP Kde končí svět, letos s podnázvem
NEJMOUDŘEJŠÍ JE ČÍSLO
následující soutěže:
1) Literární soutěž s titulem TO SES TEDY PŘEPOČÍTAL
Věkové kategorie
a) žáci prvního stupně ZŠ
b) žáci druhého stupně ZŠ
c) studenti středních škol
Svou práci můžete pojednat jako pohádku, povídku, vyprávění, dopis, úryvek fiktivního deníku, nebo jakkoli jinak.
Pokud budete odevzdávat práci psanou rukou, je nutný čitelný rukopis.
2) Výtvarnou soutěž na téma ROZPOČÍTADLA
Věkové kategorie jsou stejné, jako u literární soutěže.
Téma můžete zpracovat libovolnou výtvarnou technikou.
Uzávěrka soutěží je 31. 3. 2014

Měsíčník Náchodský zpravodaj.
Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod.
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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. Grafická úprava a tisk
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říjen

PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR V MĚSÍCI září 2013 NAJDETE NA STRANĚ 14 NÁCHODSKÉHO ZPRAVODAJE
1. úterý pouze v 17 hod.
2. středa pouze v 17 hod.

DONŠAJNI

1. úterý pouze v 19.15 hod.
2. středa pouze v 19.15 hod.

HRA NA HRANĚ

3. čtvrtek pouze v 17 hod. – 3D
3. čtvrtek pouze v 19.15 – 2D
4. pátek pouze v 18 hod. – 2D
4. pátek pouze ve 20 hod. – 3D
5. sobota pouze v 16.15 – 3D
6. neděle pouze v 17 hod. – 3D

GRAVITACE
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Nepouštěj se! Napínavý sci-fi thriller o zdánlivě rutinní výpravě do kosmu, při které došlo ke katastrofě… V hlavních rolích filmu režiséra Alfonso Cuaróna (mj. filmy „Potomci lidí“ nebo „Harry Potter a vězeň z Azkabanu“) Sandra Bullock a George Clooney. České titulky.
Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 100 Kč. Mládeži přístupný.

4. pátek pouze v 16 hod.
5. sobota pouze ve 14.15 hod.
6. neděle pouze v 15 hod.
7. pondělí pouze v 17 hod.

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2

6. ne, 7. po pouze v 19.15 hod.
8. úterý pouze v 17 hod.
9. středa pouze v 19.15 hod.

RIVALOVÉ

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

METALLICA: THROUGH THE NEVER
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Jedinečné spojení záznamu z koncertu legendární kapely a hraného filmu! Filmový příběh a velkolepé živé záběry z koncertu jedné z nejpopulárnějších a nejvlivnějších rockových kapel v historii.
Filmovému divákovi přináší neopakovatelný a vzrušující 3D zážitek, který díky oslňující pyrotechnice, propracovaným jevištním scénám a obrazem snímaným najednou 24 kamerami, nemá na plátně obdoby. Vstupné 150 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

11. pátek pouze v 16 hod.

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE

Prostopášná komedie režiséra Jiřího Menzla. Příběh o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém milování a o lidech, kteří žijí svůj život hudbě navzdory…Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Hraj, nebo si s tebou pohrajou… Napínavý thriller z proslulých kasín v Las Vegas, ve kterých můžete být podvedeni a okradeni, ale můžete přechytračit a obehrát i dva protihráče najednou. A ještě
z toho vyjít se zdravou kůží nebo aspoň živý… V hlavních rolích Ben Affleck, Justin Timberlake a Gemma Arterton. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

Pojďte se seznámit s čipernými okurkami, hladovými tacodýly nebo krevetími opičkami! Další neuvěřitelné osudy vynálezce Flinta, který bude mít s kamarády zase spoustu práce, aby vše uvedl
na pravou míru... Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 140 Kč, děti do 15 let 110 Kč, v pondělí tzv. levný den – jednotné vstupné 115 Kč. Mládeži přístupný.

Skutečný příběh Nikiho Laudy aneb nezkrotná touha po vítězství v závodech plných zvratů, nebezpečí a blízkosti smrti… Režisér Ron Howard (mj. filmy „Apollo 13“, „Čistá duše“ nebo „Andělé a démoni“) natočil velkofilm z prostředí Formule 1 – film plný napětí, akce a lásky. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

Oblíbení hrdinové ve filmu! Dobrodružný filmový příběh plný humorných i napínavých situací. Dynamický, vtipný, moderní animovaný film se spoustou nečekaných zápletek, legrace a překvapení.
Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
11. pátek pouze ve 20 hod.
12. sobota pouze v 17.15 hod.

ZMIZENÍ (PRISONERS – USA 2013)
Každá minuta má cenu života… Čas od času se v kinech objeví film s velkým F a Zmizení je jedním z nich. Hugh Jackman a Jake Gylenhaal excelují v thrilleru, který přiková diváky do sedadel a nenechá je vydechnout ještě nějaký čas po skončení filmu. Když vám ze dne na den beze stopy zmizí nejbližší osoba, může mít každá vteřina cenu života. Při pátrání je pak člověk schopný udělat cokoliv… Dramatický krimi thriller uváděný s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

13. neděle pouze ve 14 hod.

JÁ, PADOUCH 2

10. čtvrtek pouze v 17 hod.
11. pátek pouze v 18 hod.
12. sobota pouze ve 20 hod.
13. neděle 18 a 20 hod.
14. pondělí pouze v 17 hod.
15. úterý pouze v 19.15 hod.
16. středa pouze v 17 hod.
18. pátek 17.30 a 19.45 hod.

KAMEŇÁK 4

12. sobota pouze v 15.15 hod.
13. neděle pouze v 16 hod.

MAKE YOUR MOVE
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Příběh o dvou tanečnících, kteří vyrůstali v odlišných podmínkách. Osud je však oba zavane do New Yorku, kde pracují v nočním baru. Nejdříve budou mezi sebou soupeřit, ale nakonec se jejich příběh podobá „Romeu a Julii“, ti dva se do sebe zamilují… Hudební film plný tance je uváděn v českém znění. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

14. pondělí pouze v 19.15 hod.

REVIVAL

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

2 ZBRANĚ

17. čtvrtek pouze v 17 hod. – 3D
18. pátek pouze v 15.30 hod. –
19. sobota pouze v 15 hod. – 3D
19. sobota pouze v 17 hod. – 2D
20. neděle pouze ve 14 hod. – 3D
21. po, 22. út, 23. st. v 17 hod. – 2D

TURBO
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
On jezdí rychle. Oni zběsile! Turbo je obyčejný malý šnek, který má velký sen: Žít život hlemýždím tempem ho neuspokojuje, touží po mnohem vyšší rychlosti. Díky podivné nehodě získá Turbo superschopnost – neuvěřitelnou rychlost. V tu chvíli se přestává pohybovat šnečím tempem a jako neónová střela si to drandí ulicemi Los Angeles někdy i ve třísetkilometrové rychlosti… Rodinná
animovaná komedie uváděná v českém znění.

19. sobota pouze v 19.15 hod.
20. neděle pouze ve 20 hod.

CARRIE

Když svět potřebuje hrdinu, pomůže jedině padouch… Roztomile přitroublí pidižvíci se vrátili do kin. V plné polní a v doprovodu svého „taťky“, napraveného superpadoucha Grua, který začal sekat latinu, poté co mu na krku přistály tři osiřelé slečny. Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.
Legenda je zpět! Těšte se na poctivé pokračování, které svým oddychovým stylem a poetikou anekdot navazuje na předchozí díly. V novém pokračování se vrací řada známých tváří v čele s V. Vydrou, D. Morávkovou, J. Lauferem, H. Čížkovou, V. Glazarem nebo L. Županičem. „Z nováčků“ jmenujme B. Klepla, M. Dejdara, A. Bendovou a J Pomeje. Režie Ján Novák.
V PÁTEK 18. ŘÍJNA V 19,45 HODIN FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA POČETNÉ ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ! Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

O stárnutí, rockenrollu a o podvodu, který báječně vyšel tím, že se vůbec nepovedl. Komedie režisérky Alice Nellis nabitá hudbou a humorem. Komedie pro muže, pro ženy a vůbec pro všechny.
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Držitel Oscara Denzel Washington a Mark Wahlberg stojí v čele hvězdného hereckého týmu snímku - napínavého akčního filmu o dvou agentech ze soupeřících státních agentur, kteří jsou přinuceni ke vzájemné spolupráci. Ta má ale jeden velký háček: ani jeden z nich o tom druhém neví, že jde o tajného vládního agenta… České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

Vstupné 3D verze 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč, vstupné 2D verze 125 Kč, děti do 15 let 100 Kč. Mládeži přístupný.
Všichni budou znát její jméno… Remake kultovního snímku z roku 1976 o dívce Carrie, která jednoho dne zjistí, že byla obdařena vzácnou, a zároveň děsivou mocí telekineze. Toto nadání se umocňuje
a vymyká kontrole při přílišném nervovém nebo emocionálním vypětí. Postupem času začne své síly využívat proti lidem ve svém okolí, kteří jí ubližují. Hororový thriller uváděný s českými titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

22. úterý pouze v 19.15 hod.
23. středa pouze v 19.15 hod.

PLÁN ÚTĚKU

24. čtvrtek pouze v 16 hod.
25. pátek pouze v 16 hod.
26. sobota pouze v 16 hod.
27. neděle pouze v 15.30 hod.

BATTLE OF THE YEAR: THE DREAM TEAM

24. čtvrtek pouze ve 20 hod.
25. pátek pouze v 18 hod.
27. neděle pouze v 19.30 hod.

MACHETE ZABÍJÍ

26. sobota pouze ve 14 hod.

UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY

24. čtvrtek pouze v 18 hod.
25. pátek pouze ve 20 hod.
27. neděle pouze v 17.30 hod.
28. pondělí pouze v 19.30 hod.
29. úterý pouze v 19.15 hod.
30. středa pouze v 17 hod.
28. pondělí pouze v 15 hod.

Ven se ještě nikdo nedostal. Ale teď jsou na to dva! Legendy akčních filmů Sylvestr Stallone a Arnold Schwarzenegger se konečně potkávají jako hlavní hrdinové v jednom filmu. A samozřejmě v poctivém akčním nářezu. Do nejstřeženějšího vězení se dostal každý z nich sám, ven se pokusí utéct spolu. Akční thriller uváděný s českými titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Efektní 3D podívaná o tom, že vyhrát mezinárodní Battle Of The Year touží každý tanečník breakdance. Jenže žádný americký team trofej nevyhrál už patnáct let. Své štěstí zkusí dvanáct talentovaných tanečníků pod vedením jednoho svérázného trenéra… Hudební a taneční film, uváděný s českými titulky. Vstupné 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč, v neděli tzv. levný den, jednotné vstupné
150 Kč. Mládeži přístupný.
Machete je zpátky a pouští se do mise, kterou by nezvládl žádný jiný smrtelník. Bývalý elitní agent je najatý americkou vládou, aby zlikvidoval šíleného obchodníka se zbraněmi, který plánuje vypustit smrtící raketu a zabránil tak celosvětové anarchii. V hlavních rolích Danny Trejo a Mel Gibson. Režie Robert Rodriguez. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Ty nejlepší příšerky pocházejí z Univerzity pro příšerky… Rodinná animovaná komedie z Disneyovského studia Pixar, uváděná v českém znění. Součástí filmu je i krátký film „Láska mezi kapkami
deště“ o dvou zamilovaných deštnících. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

PŘÍBĚH KMOTRA
Skutečný příběh velké lásky. Lásky k penězům… Akční krimi film inspirovaný bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“, vyprávějící o vzestupu a pádu člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami vypracoval až na pozici šedé eminence české politiky. Hrají Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Vica Kerekes, Jan Vondráček, Kryštof Hádek, Zuzana Čapková, Andrej Hryc, Vladimír Brabec,
Oldřich Vlach a další. Režie: Petr Nikolaev. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

ŠMOULOVÉ 2
Připravte se na Neplechy! Pokračování rodinné komedie, ve které vytvoří zlý čaroděj Gargamel pár nezbedných stvoření podobných Šmoulům tzv. Neplechy a doufá, že s jejich pomocí získá všemocnou kouzelnou šmoulí esenci… Rodinná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

28. pondělí pouze v 17 hod.

LÁSKY ČAS (ABOUT TIME – USA 2013)
Co kdyby se dalo žít nanečisto? Zábavný film o lásce s trochou cestování v čase… Mimořádná exkluzivní předpremiéra skvělé romantické komedie Richarda Curtise (tvůrce filmů „Láska nebeská“,
„Notting Hill“ nebo „Čtyři svatby a jeden pohřeb“). Je to jeden z nejmilejších, nejzábavnějších a nejpozitivnějších filmů letošního roku! České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

29. úterý pouze v 17 hod.

COLETTE

30. středa pouze v 19.15 hod.

DONŠAJNI

Strhující příběh o lásce silnější než smrt… Výpravné milostné drama bylo natočeno podle stejnojmenné novely Arnošta Lustiga. V hlavních rolích Jiří Mádl a Clémence Thioly.
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Prostopášná komedie režiséra Jiřího Menzla. Příběh o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém milování a o lidech, kteří žijí svůj život hudbě navzdory… Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

31. čtvrtek pouze v 17 hod.
LISTOPAD 2013
1. pátek pouze v 19.15 hod.
1. pátek pouze v 17 hodin
2. sobota pouze v 15 hodin
3. neděle pouze v 15 hodin

ENDEROVA HRA
Sci-fi podle slavného stejnojmenného knižního bestselleru Card Orsona Scotta. Ender je jako nadané dítě cvičen s ostatními podobně zázračnými dětmi na takzvané vojevůdce. Harrison Ford v hlavní roli akčního dobrodružného sci-fi, uváděného s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PTAČÍ ÚLET
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Film plný dobrodružství, zábavy, dojemné lásky, loajality a odvahy. Příběh o dvou hrdinech a jejich šíleném pokusu změnit dějiny. Příběh dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán.
Jejich misí je vrátit čas a zachránit sebe a další svého druhu od jistého konce. Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

•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
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