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Náchod – Evropské město sportu 2013
Výstava probíhá do 9. března 2014,
více na str. 17.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v březnu
Úterý
4. 3. 2014
v 19.00 hodin
SLEVA

Jaroslav Šonský – Švédsko – housle
Sylvaine Wiart – Francie – klavír
Francouzský šarm a český cit
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 140, 130, 120 Kč.
Předprodej od 12. 2. 2014.

Středa
5. 3. 2014
v 19.00 hodin
SLEVA

Z. Kostková: Z louže pod okap
Fanny Agentura
Hrají: Vladimír Kratina,
Michaela Dolinová,
Dana Homolová, Filip Tomsa
Vstupné: 180, 160, 140 Kč.
Předprodej od 19. 11. 2013

Čtvrtek
v 9.00hodin

Josef Lada, Miroslav Pokorný:
Pohádky kocoura Mikeše
Divadlo Aha! Praha
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 60 Kč
ze zakoupit před představením v pokladně
divadla.

Čtvrtek
6. 3. 2014
v 19.00 hodin

6 NaChodníku
Vstupné: 130 Kč v předprodeji,
150 Kč na místě.
Předprodej od 12. 2. 2014.

Neděle
9. 3. 2014
v 15.00 hodin

J. Kahoun:
Zimní příhody včelích medvídků
Divadlo Krapet
Vstupné: 60 Kč.
Předprodej od 17. 2. 2014.

Středa
19. 3. 2014
v 18.00 hodin

Jaroslav Uhlíř s kapelou
Předprodej od 12. 2. 2014 na www.
kupvstupenku.cz a jejích předprodejních
místech.

Pátek
21. 3. 2014
v 19.00 hodin

Balage Band
Ota Balage feat. Tereza
Vstupné: 250 Kč v předprodeji,
300 Kč na místě.
Předprodej od 3. 2. 2014.

Pondělí
24. 3. 2014
v 19.00 hodin

Robert Thomas: Mandarinkový pokoj
Bratislavské hudobné divadlo
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč.
Předprodej od 3. 3. 2014.

Z. Kostková: Z louže pod okap
Fanny Agentura
Hrají: Vladimír Kratina, Michaela Dolinová, Dana Homolová, Filip Tomsa
Už od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo, uplácelo...a není tomu jinak ani dnes. Námět komedie pochází z mnoha kauz, které se v posledních
letech vyrojily v našem českém prostředí a které nás zvedají ze židlí. My se ovšem na příběh paní Anděly, majitelky rozlehlých pozemků, která
bojuje o svou pravdu se zastupitelem Heřmanem Korýtkem, díváme s humorem, vtipem a s nadhledem. On, aby co nejlevněji získal, riskuje
život, vloupá se do příbytku spoluobčanky, je schopen dokonce slíbit i manželství!!! A jí, bezbrannému něžnému pohlaví, nepomůže letitá
přítelkyně Karin, úspěšná makléřka... ale ...možná mladičký, milý a trochu naivní „brigádníček“ Albert. V realitě je každá zlodějina k pláči.
My vám neřekneme, jak náš příběh dopadne, ale slibujeme, že bude hlavně k smíchu.

6 NaChodníku
Ojedinělý šansonový sextet 6 NaChodníku vás vezme do světa svého, ryze autorského šansonu. Publicista Ivan Kott o nich napsal: „Výborná
hudba, kvalitní poetické texty – ale to vše by bylo málo platné, pokud by se nenašel vhodný interpret. Toho má toto šansoniérské sdružení
v osobě charismatické Lucie Peterkové, výborné zpěvačce i moderátorce, schopné velmi citlivě okořenit každou z písní potřebnou dávkou
emocí.“ Kapela vydala zatím dvě desky Bar Babylon a Misky Vah. Od roku 2012 „NáChodníci“ úzce spolupracují s básníkem, spisovatelem,
hercem a rovněž krajanem - Miloněm Čepelkou. V jeho společnosti, ale stejně dobře sami, vypráví – po svém – příběhy, které jsou i vašimi
příběhy. Jsou o nás všech! www.6nachodniku.cz Kapela účinkuje ve složení: Zpěv – Lucie Peterková, piano, klávesy – Tomáš Peterka, saxofon/
klarinet – Petr Záleský, housle – Tomáš Lhotský, kontrabas – Milan Poutník, bicí – Ondřej Tuček, zvuk – Michal Kops

Robert Thomas: Mandarinkový pokoj
Bratislavské hudobné divadlo
Režie: Ľubomír Vajdička. Hrají: Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, Pavol Topoľský a Bibiana Ondrejková.
Komedie plná francouzského šarmu nabízí zajímavé příběhy lidí ve vtipných, krátkých jednoaktovkách s překvapivým, někdy přímo detektivním
závěrem. Čtyři herci se v nich převtělují do různých postav a osudů. Všechny se odehrávají v malém pařížském hotelu, v mandarinkovém pokoji,
který má svůj vlastní tajemný příběh. Hra dává režisérovi a hercům možnost využít naplno divadelní řemeslo v pravém slova smyslu. Každý
herec má mnoho kostýmů, např. Maroš Kramár jich má v průběhu dvou hodin osm. Herecky náročné dílko je pojaté s lehkostí a s humorem.
Autorem hry je Robert Thomas (1927–89) – významný francouzský herec, dramatik, filmový a televizní scénárista. Je autorem patnácti
divadelních her, z nich nejznámější je v Náchodě nedávno uvedená komedie Osm žen, Turecká kavárna a také Mandarinkový pokoj.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Městském informačním centru v hotelu U Beránka, Masarykovo náměstí 74, Náchod
otevírací doba: pondělí – pátek 9–12, 12.30–17 hodin, v sobotu od 10 do 15 hodin a v neděli od 10 do 13 hodin,
tel. 491 426 060 a v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě,
otevírací doba: pondělí – pátek 8.00 – 17.00 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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Únorové zastupitelstvo všemi hlasy odsouhlasilo rozpočet města na tento rok. Poměrně úspěšné hospodaření v roce 2013
vytvořilo předpoklad pro možnosti investic v podobném objemu i v letošním roce.
Největší investicí letošního roku je nové
autobusové nádraží. Jeho stavba by měla
být dokončena v červnu. V současné době
se připravuje bednění pro betonáž hlavních nosných konstrukcí zastřešení. Jedná
se o precizní železobetonové konstrukce.
Při přípravě bednění bylo nutné zpracovat počítačový 3D model a nařezat přesné
díly (i ve sklonu řezů), kterých je více než
2700 ks. Část konstrukce byla na zkoušku
postavena v betonárně a zkušebně proveden jeden z prvků. Teprve po této zkoušce
bude započato s celou konstrukcí. Podobně je to i se skleněnými speciálními tabulemi zastřešení, které se budou dělat přesně
na míru podle vybetonované konstrukce.
Jedná se o speciální a technicky unikátní
práci.
V dubnu by měla být zahájena přestavba kruhové křižovatky u Itálie (ve spolupráci s ŘSD) včetně napojení vjezdu na autobusové nádraží a napojení inženýrských
sítí v tomto prostoru. Tato křižovatka by
měla být hotova nejpozději do dvou měsíců. V létě bude prováděna ještě přestavba kruhové křižovatky u Slávie. Obě tyto
stavby budou klást obrovský nárok na dopravní řešení při provádění, tj. na způsob
vedení objížděk.
Do toho budeme ještě opravovat Pivovarský most. Všechny tyto akce musí být
společně koordinovány, aby problémy s dopravou byly co nejmenší. Přesto si dovolím
vás všechny požádat o velkou míru tolerance a trpělivosti při nutných uzavírkách
a objížďkách.
Ale máme naplánovány i podstatně příjemnější akce. První bude na nově upraveném náměstí osazení lavičky Josefa
Škvoreckého. To by mělo být 11. května
u příležitosti zahájení festivalu Náchodská Prima sezóna. Společně s tím bude
slavnostně otevřena i procházková trasa
po místech spojených s dílem Josefa Škvoreckého. V programu budou i živé obrazy
v místech jednotlivých zastavení. Trasa
bude začínat na náměstí u lavičky J. Škvoreckého, dále kolem gymnázia, Port Arturu, pivovaru, nádraží a končit bude opět
na náměstí před Beránkem. Myslím, že to
bude vyhledávaná turistická zajímavost
pro návštěvníky Náchoda.
Na sv. Valentýna byla lávka u zimního stadionu překřtěna na Most lásky. Při
té příležitosti jsem si uvědomil, že letošní rok je pro Náchod i rokem mostů. Bude
postaven nový Myslbekův most ve Starém
městě i s rekonstrukcí přilehlé části ulice
Na Skalce. Jak jsem již zmínil, bude provedena generální oprava mostu u pivovaru,
dále budou opraveny oba betonové mosty

v Bělovsi a měla by být postavena nová lávka pro pěší v Bělovsi u tenisu.
V letošním roce bude upravena také
celá řada parků. Dokončen bude park před
okresním soudem, spolu s nádražím bude
i nový park s vodní fontánou. Nově bude
upraven park u hradeb v Strnadově ulici
a park u ZUŠ. Dokončen by měl být i lesopark na sídlišti u nemocnice v místě bývalé skládky. Nově bude také upravena alej
u Malých lázní ke Kauflandu.
V letošním roce je také naplánována
celá řada nových komunikací a chodníků
(např. Smetanova ul., některé komunikace na Dobrošově, na Pavlišově, ve Starém
Městě a Bražci, v Bělovsi, dokončení Vodárenské ulice atd.). Připravujeme rekonstrukce poměrně velkého množství chodníků jak ve středu města, tak v okrajových
částech. Máme v plánu rozšíření parkovacích ploch především v blízkosti centra
města (Raisova ul.), u hřbitova i v dalších
lokalitách. Na jaře bude dokončeno hřiště nad Masarykovými školami TGM včetně přilehlého parkoviště.
Vyjmenovávat všechny akce připravované na letošní rok je nad možnosti tohoto
úvodníku. Je jich opravdu hodně. Jen se ještě zmíním o dvou akcích s přípravou v letošním roce a provedením v roce 2015. Obě
jsou velmi významné a složité na přípravu.
První je záměr podjezdu z ulice Janáčkovy do Poštovní. Je to akce společná se
Správou železniční dopravní cesty. Propojení v tomto místě umožní lepší průjezd
Náchodem a vytvoří variantní možnosti
dopravy ve středu města.
Druhá akce je plánována ve spolupráci se Státním památkovým ústavem v návaznosti na dokončení Karlova náměstí. Chceme připravit rekonstrukci celého
zámeckého kopce včetně Zámecké ulice
až ke galerii v ulici Smiřických. Ve střední části, nad Masarykovým náměstím, je
uvažováno s obnovenou výsadbou šeříků,
všech cestiček (Malé kolo, Velké kolo…),
úpravou by mělo projít i schodiště na zámek. Druhá nástupní trasa bude začínat
z Karlova náměstí. Počítáme také s obnovením sochy sv. Jana Nepomuckého, mobiliáře (lavičky, osvětlení, atd.) v celém tomto
prostoru. V minulém roce došlo k závažnému sesuvu svahu v přední části nad náměstím, takže součástí musí být i statické
zajištění svahu. Projekt započne posouzením všech dřevin a bude obsahovat i kompletní úpravy zeleně. Je to opravdu velký
záměr a pevně doufám, že zámecký kopec
dostane opět svůj původní lesk.
Na letošní rok připravujeme skutečně
nebývalé množství investičních akcí. Přeji
všem Náchoďákům, aby se nám tyto plány
povedly, aby se nám v Náchodě stále dobře žilo a byli jsme v našem městě opravdu spokojeni.
Tomáš Šubert, místostarosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice

zadávané mimo režim zákona o veřejných
zakázkách (č. 137/2006 Sb.) je na dodávky
a služby 2 mil. Kč bez DH a na stavební
práce 6 mil. Kč bez DPH.

Zastupitelstvo města
27. 1. 2014

Rada města 27. 1. 2014

Jednání zastupitelstva města
se zúčastnilo 18 zastupitelů,
devět bylo omluveno.
Číselný popis u každé zprávy představuje
poměr hlasů při hlasování
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Projekt Česko-polské komunikace
se sdíleným provozem pěším,
cyklistickým a automobilovým
v Kladském pomezí – III. etapa 18-0-0
ZM souhlasilo s uzavřením Dohody
o spolupráci na projektu Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším,
cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – III. etapa, který se uchází
o finanční podporu z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013.
ZM souhlasilo s realizací tohoto projektu a předložením žádosti do Operačního programu Česká republika – Polská
republika pro období 2007–2013 v termínu do 31. 1. 2014.
ZM souhlasilo se spolufinancováním
tohoto projektu ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF) a státního rozpočtu, tj. min. EUR
35 673,66 (927 515,26 Kč).
ZM souhlasilo s úhradou celkových nezpůsobilých výdajů, které vzniknou při
realizaci projektu (částky jsou přepočteny kurzem 26 Kč/EUR).
ZM souhlasilo s případným navýšením
rozpočtu z důvodu možného posílení české koruny.
ZM prohlásilo, že město Náchod vyčlenilo finanční prostředky na realizaci své
části projektu po celou dobu jeho trvání.
ZM na předfinancování projektu vyčlenilo v rozpočtu Města Náchoda částku
ve výši 9.275.152,61 Kč (356 736,64 EUR)
= celkové výdaje projektu.
Možná výše dotace činí až 90 % (85 % z ERDF
a 5 % ze státního rozpočtu). Pro město Náchod by úspěšné získání dotace znamenalo
možnost realizace stavební úpravy a nové
konstrukce vozovky obou úseků komunikace Vodárenská, které zbývají k jejímu úplnému dokončení. Zmíněný projekt zahrnuje
i opravu mostu přes řeku Metuji u pivovaru.
Vnitřní předpis Města Náchod
pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
18-0-0
ZM schválilo Vnitřní předpis města Náchod pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. K úpravě vnitřního předpisu
dochází v návaznosti na změnu finančních limitů pro působnost zákona o veřejných zakázkách od 1. 1. 2014. Nové limity pro veřejné zakázky malého rozsahu

Jednání rady města se zúčastnilo šest
radních, tři byli omluveni.
Sídliště SUN
8-0-0
RM prohlásila, že do roku 2018 Město
Náchod zajistí realizaci potřebného počtu
bytů na sídlišti u nemocnice (SUN), kterým by byla splněna podmínka výstavby
300 nových bytových jednotek v této lokalitě na základě dříve přijatých investičních dotací. Celkem se jedná o dostavbu
81 nových bytových jednotek.
Průkazy energetické náročnosti budov
města Náchod
8-0-0
RM souhlasila se zpracováním průkazů energetické náročnosti budov ve vlastnictví města Náchoda v souladu s novelou
zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, s Ing. Petrem Frintou, Náchod a společností MAFEP energo, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem. Uvedený zákon ukládá
zpracování průkazů energetické náročnosti u všech budov, jejichž vztažná plocha je větší než 500 m².

TELEGRAFICKY:

RM odvolala RNDr. Ivanu Šimurdovou
z komise pro obřady a slavnosti, z komise
letopisecké a místopisné, z komise pro obnovu lázeňství a cestovního ruchu a z komise životního prostředí a čistoty města.
8-0-0
RM jmenovala Mgr. Věru Vlčkovou členkou komise pro obřady a slavnosti, Marka
Bauera členem komise pro obnovu lázeňství a cestovního ruchu a Jaroslava Tylše
členem komise životního prostředí a čistoty města.
8-0-0

Rada města 4. 2. 2014

Jednání rady města se zúčastnilo osm, později všech devět radních.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o. Věcné břemeno se
zřizuje na pozemkové parcele č. 112/2
a č. 1919/27 v ulici Parkány, které budou
zasaženy plynárenským zařízením v celkové délce 3,99 m. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem části stavební parcely č. 3040 v ulici Pod Kalvárií o výměře
18 m2 pro parkovaní motorového vozidla.
Smlouva bude uzavřena na dobu deseti let
s účinností od 1. 3. 2014. Veškeré úpravy
pozemku, včetně vybudování brány, provede žadatel na vlastní náklady.
7-0-1
RM souhlasila se záměrem uzavřít
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. Kabely vedení vysokého napětí budou zasaženy pozemkové parcely

města č. 73/5, č. 74/6, č. 50/1, č. 106/11,
č. 445/7 a č. 483/1 ve Starém Městě n.
M. a konstrukce mostu přes řeku Metuji
ev. č. 106b-1 v délce cca 70 bm.
8-0-0
RM souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na volný nájemní byt č. 7 v domě
čp. 276 v ulici Bartoňova v Náchodě a se
zveřejněním inzerátu v tisku.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatků o navýšení nájemného k nájemním
smlouvám na nebytové prostory o index
inflace za rok 2013 ve výši 1,4 % v souladu se zněním nájemních smluv.
8-0-0
RM nesouhlasila s navýšením rozpočtu
pro realizaci 3. etapy výměny části oken
Azylového domu – Domova pro matky
s dětmi Sv. Anna v Borské ulici a objednáním dokončení výměny.
9-0-0
Oprava mostu přes řeku Metuji
u pivovaru v Náchodě
9-0-0
RM schválila uzavření smlouvy s ČEZ
Distribuce, a. s. Děčín o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie v rámci opravy mostu přes
řeku Metuji u pivovaru v Náchodě.
Vavřinecká pouť 2014
9-0-0
RM souhlasila s pořádáním Vavřinecké pouti ve dnech 9.–10. 8. 2014 v prostoru za bývalou budovou firmy Tepna včetně umístění atrakcí od 4. do 11. 8. 2014.
RM schválila na zajištění Vavřinecké
pouti v Náchodě firmu Jan Pazdera, Jaroměř. Pořadateli budou Jan Pazdera, David
Novotný a Město Náchod.
Provoz atrakcí včetně hudby: všední
den do čtvrtka nejdéle do 22.00 hodin,
pátek 8. 8. 2014 do 23.00 hodin, sobota
9. 8. 2014 do 23.00 hodin, neděle 11. 8.
2014 do 20.00 hodin.
IPRM zóny – projekt výstavby
rodinných domů Nad nemocnicí 9-0-0
RM schválila projekt „Výstavba RD Nad
nemocnicí – Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" předložený Městem Náchod podaný do 1. časově neomezené výzvy vyhlášené Městem
Náchod pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace
„Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice“
a souhlasila s vydáním Potvrzení o výběru projektu pro schválený projekt. Potvrzení o výběru projektu je dokladem
o tom, že projekt je zařazen do „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda –
problémová zóna u nemocnice“.
Příprava žádosti do Fondu
mikroprojektů – Propagace
Evropského města Náchod – Kudowa		
9-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o dotaci s názvem Propagace Evropského
města Náchod-Kudowa-Zdrój a v případě
získání dotace souhlasila s realizací projektu v termínu 3/2014–3/2015.
RM souhlasila s doplněním částky
772.250,00 Kč na předfinancování projektu
a dále vymezení min. částky 115.837,50 Kč,
která tvoří 10 % z uznatelných nákladů

březen 2014
– vlastní zdroje a případně plnou výši neuznatelných nákladů do rozpočtu města
pro rok 2014 v rámci kapitoly 16.
Výběrové řízení na dodavatele
recyklace stavebních sutí drcením 9-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Recyklace stavebních sutí drcením“ a schválila uzavření objednávky s uchazečem na 1. místě
– firmou EKOS – ekologické stavby Červený Kostelec, s. r. o.
Obřadní síň hřbitova v Náchodě
– zabezpečení kamer. systémem 9-0-0
RM souhlasila s objednáním „Kamerového systému pro obřadní síň hřbitova v Náchodě“ od Michala Zemánka, Čáslavky.
Prožitková zahrada
MŠ Vančurova v Náchodě
9-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek ve veřejné zakázce „Prožitková zahra-

ZPRÁVY Z RADNICE
da MŠ Vančurova v Náchodě“ a rozhodla o přidělení uvedené veřejné zakázky
uchazeči na 1. místě – Mgr. A. Lenka Klodová, Sluhy.
Záměr opravy ulice Hřbitovní
9-0-0
RM souhlasila se záměrem provedení
opravy Hřbitovní ulice, tak aby mohlo dojít k rozšíření komunikace a chodníku podél hřbitovní zdi.

TELEGRAFICKY:

RM schválila uzavření smlouvy o účinkování s firmou Agentura TRDLA, s. r. o.,
České Budějovice na zajištění vystoupení
zpěváka Václava Neckáře a skupiny Bacily na akci Náchodské Kuronské slavnosti,
které se budou konat na zámku, dne 6. 9.
2014.
9-0-0
RM vzala na vědomí informace o výskytu holubů v Náchodě, na jejichž údaj-

né přemnožení upozornilo dopisem Ministerstvo zemědělství ČR. Současné stav
nevyžaduje žádná opatření.
9-0-0
RM schválila realizaci zřízení nového
sportovního zařízení – umělou lezeckou
stěnu a boulderovou stěnu včetně stavebních úprav v tělocvičně ZŠ TGM Náchod.		
9-0-0

Strategický plán
rozvoje města Náchod
– veřejné projednání analytické části
dokumentu je plánováno na středu 16.
4. 2014 od 16.00 hodin.
Bližší informace budou uvedeny v dubnovém čísle Náchodského zpravodaje
a na internetových stránkách města
Náchod.

ZŠ Pavlišovská žila olympiádou v Soči!
Velký sportovní svátek využily učitelky na ZŠ Pavlišovská
k tomu, aby dětem zpestřily výuku a propojily aktuální dění
v Soči s prací dětí ve škole.
Už od prvního dne, kdy olympiáda začala, všichni pravidelně
sledovali dění, mapovali účast našich sportovců a sbírali zajímavosti a zprávy ze Soči. Ze školy na Babí se stal velký olympijský dům. Ve všech prostorách školy jsou vystaveny nejrůznější
výrobky, upomínkové předměty, práce dětí, obrázky i novinové
výstřižky. Děti sledovaly každodenní zpravodajství a výuka se
po tento čas spojila se sportem. Skoro ve všech předmětech se
věnovaly olympiádě. V českém jazyce pracovaly s novinovými
články, psaly oznámení, zprávy, pozvánky. V matematice vytvářely grafy, časové osy, mapovaly historii zimních olympijských
her, porovnávaly počet medailí v jednotlivých sportech, v jednotlivých letech, sledovaly počet sportovních disciplín. V anglickém jazyce si děti rozšířily slovní zásobu, vyhledávaly nová

slovíčka. Děti se seznámily s azbukou, měly možnost si přečíst
jednoduchá slova v ruštině. Největší úkoly měly děti ve výtvarné výchově a při pracovních činnostech, kde vytvářely nástěnné obrazy, sportovní potřeby, navrhovaly oblečení pro naše sportovce nebo kreslily vlajky států, které se olympiády účastnily.
Věnovaly se zejména našim sportovcům, seznamovaly se s jejich příběhy a se vším, co k vrcholovému sportu patří. Děti měly
možnost o přestávce sledovat živě sportovní přenosy a dokonce
část vítězného hokejového utkání našich hokejistů s Lotyšskem.
Naše práce se zdála zajímavá i reportérům ČT, kteří o nás natočili příspěvek do regionálního zpravodajství, reportéři Českého rozhlasu i Rádia Magic byli příjemně překvapeni rozhovory
dětí z naší školy a v neposlední řadě se o našem nápadu dozvěděli i čtenáři Náchodského deníku.Všichni jste srdečně zváni na olympijskou výstavu k nám do školy, výstava potrvá do poloviny března.			
Kolektiv ZŠ Pavlišovská

...na vlastní oči se o tom přesvědčili i starosta Jan Birke a místostarosta Tomáš Šubert v pondělí 17. února, kdy zavítali mezi „malé olympioniky“
na Babí a přineli dětem drobné dárky v podobě sportovních doplňků (šála, rukavice, čepice) našich olympioniků v Soči. Výstavu starosta obohatil
zapůjčením národního hokejového dresu.

Publikace Staroměstský hřbitov v Náchodě
Město Náchod u příležitosti 760. výročí první písemné zmínky o Náchodě vydalo nově publikaci Staroměstský hřbitov
v Náchodě – průvodní text k památníku
významných osobností. Autorka Věra Vlčková v tomto druhém doplněném vydání
uvedla další osobnosti pohřbené na zdejším hřbitově: Jaroslav Cita, Václav Erben,
Ing. Antonín Hartman, akademický malíř Jiří Kodym, Oldřich Šafář, akademický
malíř Bohumír Španiel, profesor František

Štěpánek, Libor Volný a PhDr. Josef Škvorecký, který zemřel a je pochován v kanadském Torontu, ale umístěním malého
památníčku na hrobě rodičů (jaro 2014)
se symbolicky „vrací ke svým“.
Publikaci mohou zájemci obdržet
v Městském informačním středisku v recepci Hotelu U Beránka.
Roman Toušek
vedoucí odd. kultury, sportu a CR

DEBATA o hernách
a hazardu v Náchodě.
Chceme je?
Debata se uskuteční v úterý 25. března
2014 od 19.00 v aule Jiráskova gymnázia v Náchodě.
Účast na debatě přislíbil představitel
vedení města, zástupce provozovatelů
heren, protihazardní aktivista i lékař
zabývající se léčbou závislostí.
Na debatu Vás srdečně zve
Sbor dobrovolných občanů, o. s.
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KRONIKA, MěSSS MARIE

K RONIKA

					

narození v lednu 2014

V lednu 2014 se narodili:
1. 1.
2. 1.
5. 1.
8. 1.
10. 1.
12. 1.

Michal Dušek
Růžena Kroková
Amálie Laštovicová
Ondřej Synek
Viktorie Maršíková
Eliáš Truneček

24. 1. Adéla Hurdálková
		 Filip Kobližka
29. 1. Karel Daniel Karvai

Pečovatelská služba

podpoří kvalitu života seniorů a zdravotně postižených
Náchodská terénní pečovatelská služba
patří pod organizaci jménem MěSSS Marie Náchod. Jejím posláním a cílem je pomáhat seniorům a zdravotně postiženým
občanům města Náchoda a jeho příměstských částí, Běloves, Babí, Lipí, Bražec či
Pavlišov (též i seniorům, jejichž obce mají
s MěSSS obstaravatelskou smlouvu, např.
Vysokov či Kramolna). V úzké spolupráci
s blízkými prováděním úkonů péče uspokojovat věkem či onemocněním vzniklé
potřeby v oblasti mobility, hygieny, stravování, péče o domácnost, komunikace,
sebeobsluhy a sociálního kontaktu. To
vše při každodenních běžných činnostech
v přirozeném prostředí jejich domova tak,
aby se co možná nejvíce podpořila jejich
soběstačnost a zajistilo důstojné a spokojené stáří.
Nabízíme poskytnutí péče, jako je dovážka obědů, dovoz nákupů (včetně velkých týdenních, případně těžkých a objemnějších běžných nákupů), úklid
domácnosti (také úklid Vašich společných
prostor v nájemním domě), dále mytí nádobí, údržba sociálního zařízení či domácích spotřebičů – ledničky, varné konvice
apod). V sídle PS je prádelna, kde vypereme klientovi prádlo, které následně vyžehlíme a odvezeme zpět k němu domů.
Doma dále můžeme seniorovi zabezpečit
podporu při přípravě a podání jídla (snídaně, svačiny ze surovin klienta), pomáháme také při koupání a při dalších úkonech péče o jeho osobu, které mu zajistí

spokojenější život ve stáří. V případě potřeby je také možno si domluvit dohled
nad požitím léků, nebo krátkodobý dohled nad dospělým občanem, doprovod
k lékaři nebo na veřejné instituce, pomoc při prostorové orientací v domácím
prostředí.
Stejná nabídka služeb platí i pro obyvatele obou nájemních domů s byty zvláštního určení Harmonie I a II v Rybářské
ulici, kde je pečovatelská služba poskytována od pondělí do neděle, od 6.00 do
22.00 hod. Nabízíme okamžité umístění
do několika volných bytů.
Pečovatelské služby za úhradu, vycházejí z platných předpisů a jsou schváleny Radou města (viz Úhrada úkonů sociálních služeb, na www.messs-na.cz.).
Všichni zaměstnanci PS (pečovatelky),
jsou nejen zkušenými řidiči zmodernizovaného autoparku, ale především odborně školenými profesionály s laskavým
a vstřícným přístupem k potřebám seniorů.
Podrobnější informace k poskytovaným sociálním službám najdete na www.
messs-na.cz, nebo volejte: 731 653 289,
491 426 539 – sociální pracovnice PS,
Bc. Jana Chmelíková. Osobně se pak můžete
informovat v kanceláři PS u vedoucí Mgr. Jaroslavy Mačkové přímo v sídle pečovatelské
služby na adrese: Náchod, Rybářská ul. čp.
1810 (budova Harmonie I u rybníčku).
Mgr. Jaromír Vejrych
ředitel MěSSS Marie

Územní organizace
Svazu diabetiků Náchod
Již mnoho let funguje v náchodském regionu Územní organizace SD, která nabízí
svým členům, krom vzdělávání, rekondičně edukačních pobytů, sportovního vyžití
(plavání, cvičení v bazénu, turistické výlety do okolí) i celou řadu kulturních a společenských akcí (prohlídka Broumovského
kláštera, betlémů v Třebechovicích, Mikulášská besídka s hudbou apod.)
Členy organizace jsou, a také se mohou
stát, nejen diabetici prvního i druhého
typu, ale také jejich rodinní příslušníci či
přátelé, kteří s diabetiky sympatizují nebo
se chtějí na činnosti organizace nějakým
způsobem podílet. Pravidelné schůzky výboru územní organizace se konají každý
druhý čtvrtek v měsíci v klubovně Sdružení zdravotně postižených v suterénu budovy Okresního soudu v Náchodě. Přijďte
mezi nás a udělejte tak další krok na cestě ke zlepšení svého zdraví a psychické
pohody.
Kontakt: Václav Pošmura – předseda
ÚO SD, tel: 776 117 997.

MŠ Babí
za pohádkou v Bělovsi

Děkujeme za mile strávené dopoledne
s divadlem „Úsměv“, které 12. února zavítalo do MŠ Vítkova v Náchodě. Děti z odloučeného pracoviště MŠ Babí navštívily
v tento den své kamarády. Společně měly
možnost zhlédnout divadelní pohádku
„O kuchařce Apolence“, která byla velmi
nápaditá a plná krásných písniček. Všem
se nám divadelní představení moc líbilo a už se těšíme na další společné setkání. Již v březnu nás čeká v hotelu Bonato
2. ročník školkovského plesu, na který se
pilně připravujeme.
Soňa Trávníčková
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Připravujeme děti
na vstup do ZŠ

ACADEMIA MERCURII v Alpách

V rámci přípravy předškolních dětí
na vstup do 1. třídy jsme navštívili dvě
základní školy v našem městě. Využili
jsme pozvání do ZŠ TGM, kde si děti mohly prohlédnout školní družinu i třídy prvňáčků. Děti se mohly seznámit s interaktivní tabulí, zapojit se do výuky, společně
si zacvičit. Druhá návštěva probíhala
v naší sousedské základní škole na Plhově, kde jsme si hned na začátku společně
zazpívali. Po ukázce čtení a psaní se mohly naše děti zapojit do výuky. Procvičily
si nejenom předmatematické dovednosti, ale i poznávaly jednotlivé hlásky i slabiky. Děti byly nadšené z návštěvy školní družiny s ukázkou muzikálu O kocouru
Modroočkovi, nahlédly také do tělocvičny
a školní jídelny.
Prohlídky základních škol se dětem líbily, setkaly se zde i se svými bývalými
kamarády z naší mateřské školy. Toto seznámení s prostředím základní školy je
pro budoucí prvňáčky velkým přínosem.
Nejenom, že se seznámí s novým prostředím, ale především získávají zkušenosti
i poznatky se způsobem výuky v 1. třídě.
V naší mateřské škole jsme také připravili besedu pro rodiče na téma školní zralost. Pozvání přijala PhDr. Kulhánková, dlouholetá pracovnice pedagogicko
psychologické poradny v Náchodě. Beseda
byla velkým přínosem nejenom pro rodiče
dětí, ale i pro nás samotné učitelky.
Přejeme si být rodičům dobrými pomocníky při výchově a vzdělávání jejich
dětí. Společně připravujeme děti na vstup
do základní školy tak, aby se jim dařilo
a do školy se těšily. Proto jim všem držíme palce!
Kolektiv učitelek
MŠ Havlíčkova, Náchod-Plhov

Academia Mercurii, soukromá střední
škola v Náchodě, vyučující obory: Cestovní ruch, Ekonomické lyceum a Gymnázium, pořádala pro žáky školy i širší veřejnost již tradiční pěti denní lyžařský zájezd
do rakouských Tyrol, alpského střediska
Stubai. Ledovcové středisko je jedno z nejkrásnějších, nejrozsáhlejších a nejvýše položených středisek v Alpách. Na nedostatek sněhu, který tento rok trápí milovníky
lyžování v Čechách, si zde rozhodně stěžovat nemohli. Počasí jim velice přálo,
po většinu dní bylo azurové nebe, a proto
si mohli užívat plnými doušky více než třiceti upravených sjezdových tratí v panenské alpské přírodě. Po náročných dnech

plných snowbordování a lyžování všichni
rádi využili saunu a bazén v horském penzionu, kde byli ubytováni. Zájezd se vydařil a všichni se již těší na příští rok. Zúčastnit se můžete i Vy! Informace o akcích,
které škola připravuje naleznete na www.
academiamercurii.cz.

Angličtinář roku 2014

Studentka 3. ročníku Evangelické akademie, která připravuje žáky na sociální práci v různých státních a nestátních
sociálních, pedagogických, zdravotnických zařízeních, či ve státní správě, studuje obor sociální vychovatelství. Andrea
v anglickém jazyce exceluje, což potvrzuje
i její vyučující Ing. Jaroslav Regner.
Andree moc gratulujeme a děkujeme
za vynikající reprezentaci školy.
Mgr. Bc. David Hanuš, ředitel Střední
odborné školy sociální-EA v Náchodě

Další setkání
s pejskem Acorou
v běloveské mateřské škole
Návštěva byla tentokrát tematicky zaměřena na blížící se zápis do ZŠ. Acora nás
doprovázela na cestě do školy, kde byly využívány připravené přechody pro chodce
a před nimiž se měli všichni správně rozhlédnout.
Dále se děti seznamovaly a určovaly
známá písmena, číslice (předčtenářská
a matematická gramotnost), porovnávaly množství, procvičovaly pravo – levou
orientaci…
Do činností byly zařazeny i míčové a pohybové hry. Odměnou za splněný úkol
nebo aktivitu bylo pro děti pohlazení či
podání pamlsku pejskovi.
Protože pan Homolka s pejskem dochází do naší mateřské školy pravidelně každý měsíc, a tím se podílí na obohacení naší
vzdělávací nabídky, chceme jemu i Acoře
touto cestou poděkovat a na oba se budeme těšit zase v březnu. Marta Poludvorná

V celostátní soutěži ANGLIČTINÁŘ
ROKU se nejúspěšnější studentkou
v rámci Královéhradeckého kraje
stala Andrea Nýčová z náchodské Střední odborné školy sociální – Evangelické
akademie.
Soutěže, kterou v lednu tohoto roku
zorganizovaly Czech-us, v. o. s. a University of New York in Prague, se zúčastnilo
celkem 3 870 studentů ze 188 středních
škol, převážně gymnázií. Andrea v soutěži obdržela krásné 4. místo!
Soutěžní test se skládal ze tří částí čtení, poslech s porozuměním a jazyková kompetence. Byl na úrovni B2-C1, tedy
na úrovni vyšší obtížnosti.
Andrea si v soutěži vybojovala hodnotnou cenu, a to 75 % školného na bakalářské studium na University of New York in
Prague a batoh Alpine Pro.

Zápis žáků na ZŠ a MŠ J. Zemana
Ve dnech 6. a 7. února 2014 proběhl
na naší škole v ulici Jiráskova 461 zápis
žáků do prvního ročníku pro děti se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami.
Zápisem provázel Večerníček a další kreslené pohádkové postavy. Budoucí žáčci plnili svědomitě a s radostí dané
úkoly na jednotlivých stanovištích. Děti
si kromě úsměvu na tváři odnášely medaile a drobné dárky, které jim budou
připomínat tento slavnostní den, začátek
jejich nové životní etapy ve školních lavicích. Zápis probíhal v poklidné a příjemné atmosféře útulného prostředí přípravné třídy.
Mgr. Jana Klugarová
a Mgr. Libuše Renfusová
učitelky ZŠ a MŠ J. Zemana, Náchod
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VÝROČÍ, INFOCENTRUM

Byli jste už na přímém přenosu opery v kině?
Pokud ne, můžete jen litovat.
Když jsem psal v letech 2004 – 2010
kroniku města, několikrát jsem upozornil na to, že díky dobré práci vedení našeho kina se v Náchodě mnohé filmy promítají záhy po celostátní premiéře, někdy
dokonce i v předpremiéře, často za účasti tvůrců filmu. To je ve dvacetitisícovém
městě, jakým je Náchod, zcela výjimečné. Už od roku 2012 tu máme možnost
vidět přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku, ale i z vrcholných světových divadelních scén dalších – z Londýna, Moskvy…
Zájem diváků bývá různý. Vyvrcholil
při přenosu newyorského provedení Rusalky v sobotu 8. února. Dvořákova Rusalka byla vůbec první českou operou odtud
živě přenášenou. V našem kině nebylo doslova jediné volné místečko, část zájemců dokonce musela odejít.(Bylo tam tedy
přes 260 diváků.) V posledních letech je

Náchodský SWING

má nové webové stránky
Časopis Náchodský SWING má po více
než šesti letech nové webové stránky.
Spuštěny byly na začátku února. Web nabízí vedle pozvánek na kulturní akce regionu a regionální dění také nabídku poledních menu restaurací, tipy na výlety,
výlepovou plochu s plakáty regionálních
akcí, fotogalerie, ale také například kompletní archiv velmi úspěšné loňské série
rozhovorů s významnými regionálními
podnikateli Jedenáctka statečných. To vše
ve zcela nové grafice a s inovovaným logem, které se bude prezentovat vedle časopisu po své vlastní linii s ambicí webu stát
se ještě významnějším regionálním informačním portálem, než je tomu nyní. (hs)

Státní zámek Náchod
S blížícím se jarem začne i návštěvní
sezóna na náchodském zámku a to už
29. a 30. března, kdy bude pro návštěvníky otevřen I. okruh – Piccolominská expozice, II. okruh – Salóny II. patra a Exteriérový okruh (gotické sklepení a vyhlídková
terasa). Otevírací doba je od 10.00 do 16.00
hodin. Poslední prohlídka je hodinu před
zavírací dobou.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Správa zámku

běžným trendem nastudování oper v původních jazycích; Verdi je zpíván italsky,
Čajkovského slyšíme v ruštině, Gounoda
francouzsky a Dvořák byl tedy nastudován v češtině. Poslech opery v přímém živém přenosu je zážitek vskutku mimořádný. Navíc se divák o přestávkách nenudí,
protože může sledovat v přímém přenosu přestavbu scény, ze zákulisí rozhovory s představiteli (to ovšem jen při dobré
znalosti angličtiny), ale může se jít i občerstvit.
Všichni, kdo v sobotu 8. února byli
v kině Vesmír na Rusalce, potvrdí, že šlo
o vskutku silný zážitek. Ale možná si málokdo uvědomuje, že v celém našem kraji
jsou jen dvě kina, která jej divákům umožňují: hradecký Central a Vesmír v Náchodě. Vedení našeho kina si zaslouží za vše,
co pro nás diváky připravuje, vskutku velké uznání. 			
(AF)

Městské
informační
centrum

Náchodské městské informační
centrum je nově umístěno v přístavbě Hotelu Beránek. Poskytuje nejen
turistické informace o městě a okolí,
ale i další služby pro občany města,
informace o kulturním dění ve městě
a okolí nebo prodej vstupenek.
Městské informační
centrum Náchod
Masarykovo náměstí 74
547 01 Náchod
tel./fax +420 491 426 060
infocentrum@beraneknachod.cz
Otevírací doba
Po–Pá 9–12; 12.30–17.00 hod.
So 10–15 hod.
Ne 10–13 hod.

Březnová výročí
2. března 1824 se narodil v Litomyšli Bedřich Smetana. Bezprostřední
vztah měl k sousednímu Novému Městu a České Skalici, jeho díla ovšem znějí i u nás, zejména při různých slavnostních příležitostech.
6. března 1844 se v Náchodě narodil
fotograf a výrobce dýmek Fridolín Josef Kolínský*
6. března 1949 se v Náchodě narodila PhDr. Eva Koudelková (roz. Mikešová)*, která ve svém nakladatelství Bor
vydala už řadu záslužných knížek se
vztahem k našemu městu i regionu.
7. března 1874 se narodil sochař Quido Kocián, tvůrce pozoruhodného pomníku „Myslivce“, který na Vysokově
připomíná bitvu z roku 1866.
9. března 1889 „zakoupilo město Náchod od záložny občanské zde hostinec
u Beránka za 21 750 zlatých“.
10. března 1824 se narodil dědeček
sourozenců Čapkových Josef Čapek,
rolník na Žernově.
11. března 1949 se narodila Mgr. Marie Sobotková (roz. Nývltová)*, celoživotní pracovnice a pak ředitelka zdejší knihovny.
14. března 1844 se narodil MUDr. Otto
Řepka*, náchodský městský lékař, kulturní pracovník a sbormistr.
15. března 1894 se v domě na náchodském náměstí narodila v rodině Johnových dcera Miroslava – Sláva Vorlová*,
jedna z mála hudebních skladatelek.
Její jméno nese od jejího úmrtí náchodský komorní orchestr.
18. března 1889 se narodil výtvarník
Karel Chaloupka*.
18. března 1964 se narodil spisovatel
a dramaturg Martin Fahrner*.
28. března 1899 se narodil spisovatel
Karel Konrád*.
29. března 1949 zemřel náchodský rodák, herec a režisér Václav Vaňátko*.
Hrával v někdejším Burianově D 34.
31. března 1804 se narodil významný
obrozenecký kněz P. J. K. Rojek, jehož
působištěm bylo Nové Město n M.
Nakonec připomeňme i výročí jednoznačně negativní. Ráno 15. března 1939 obsadila německá vojska naši
zemi a Hitler pak vyhlásil z Pražského hradu Protektorát Čechy a Morava. Už jen nemnozí pamětníci toho
i počasím nevlídného dne před 75 lety
ještě mezi námi žijí, mnozí z mladších
generací si tragiku tehdejších událostí
žel moc neuvědomují.
Pozn.: Hvězdičkou jsou označeny osobnosti, o nichž bližší údaje najdete v knize Zanechali stopu… Osobnosti kultury
v Náchodě.
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Procházka staroměstským hřbitovem náchodským
3. Vojenské hroby
Vojenských hrobů je na hřbitově celá řada. Počínaje hroby
z války 1866, přes hroby mužů, kteří si zvolili vojenskou službu
za své povolání, až po padlé u běloveské celnice v květnu 1945.
Jako ústřední obrázek jsem zvolila fotografii působivého sousoší z hrobu mladého poručíka Karla Špatenky, padlého na samém
začátku I. světové války. Těch, kdo se této velké války účastnili a už se z ní nevrátili, bylo mnoho, pomníky nalezneme snad
v každé obci. Ale ani osudy těch, kteří přežili, nebyly jednoduché.
Všichni narukovali do rakousko-uherské armády, mnozí byli zajati a část z nich dříve
či později vstoupila do československých legií. Protože si v letošním roce připomeneme 100 let od vypuknutí války a současně
v srpnu 100 let od vzniku první legionářské
jednotky – České družiny v Rusku, všimneme si blíže v této části seriálu několika vybraných hrobů legionářů.
Nejprve ve zkratce trochu historie. Jednotky zahraničního vojenského odboje za I.
světové války o počtu až 100 000 dobrovolníků se vytvořily zejména v Rusku, Francii
a Itálii. Pro politiky v čele s TGM byly nástrojem prokázání příslušnosti Čechů a Slováků k Dohodě a nároku na samostatný stát
v poválečném uspořádání střední Evropy.
V Rusku zasáhly do tamní občanské války,
v bojích s bolševiky ovládly Transsibiřskou
magistrálu a dobyly všechna velká města
Sibiře. Za první republiky byli legionáři elitou společnosti, nacisté a komunisté je naopak pronásledovali. Jejich odkaz se dočkal
rehabilitace až po roce 1989.
Všechny vyfotografované náhrobky naleznete ve středních polích hřbitova, konkrétně v odděleních II,
III, V a VI. Rudolf Macek (1895–1929) se narodil v Náchodě, vyučil se sklenářem. V rakousko-uherské armádě sloužil jako vojín u 18. pěšího pluku. Zajat byl v srpnu 1915, do legie v Rusku
se přihlásil 15. 6. 1916 v Kyjevě. Zařazen byl 4. 8. 1917 jako vojín
k 7. střeleckému pluku, demobilizován 20. 6. 1920. Zemřel tragicky ve věku pouhých 34 let při výkonu svého povolání, když se
na něj při stavbě Bartoňovy vily (dnešní Déčko) zřítil velký rám
skla. Jeho synovi téhož jména, pozdějšímu plukovníkovi a zakladateli místní pobočky Konfederace politických vězňů, byly tehdy necelé čtyři roky. Další náchodský rodák Jindřich Chráska

(1889–1935) narukoval jako vojín k 11. hulánskému pluku. Zajat
byl 15.7.1915 u Kolotruvky, do legií se přihlásil rovněž v Kyjevě.
Zařazen byl 20. 7. 1916 k 1. jízdnímu pluku Jana Jiskry z Brandýsa jako vojín, demobilizován 27. 12. 1920 jako desátník. Po návratu do vlasti působil jako strážník trati v Bíně na Slovensku.
Zemřel ve 46 letech. Ruský legionář Jan Švorc (1890–1949) pocházel z Nového Hrádku. Do války narukoval k 18. pěšímu pluku, zajat byl u Gorlice 18. 3. 1915. Do legie v Rusku se přihlásil
v Žitomíru a zařazen byl 30. 11. 1917 jako
svobodník k 9. střeleckému pluku. Demobilizován byl 2.8.1920 jako četař. Stal se prodavačem a zemřel v 59 letech v náchodské
nemocnici. Josef Zítka (1894–1936) z České
Čermné padl do zajetí 24. 5. 1917. Na rozdíl
od předchozích se přihlásil v Padule 19. 3.
1918 do legií v Itálii a byl 25. 4. 1918 zařazen jako vojín k 32. pěšímu pluku. Demobilizován 19. 9. 1919. Pracoval jako poštovní zřízenec a zemřel nešťastnou náhodou
ve věku 42 let na městském koupadle. Nejpodrobněji se zmíním o ruském legionáři
Rudolfu Markovi (1885–1953). Je to dáno
tím, že se dožil nejvyššího věku, byl publikačně činný a nedávno o něm napsal samostatnou studii, z níž mohu čerpat, kolega
Jaroslav Čáp. Narodil se v obci Bystré v Podorlicku, ale rodina záhy přesídlila do Náchoda. Ač pocházel z chudých poměrů, vystudoval nejprve náchodskou reálku a poté
vysokou školu. Již před válkou se stal profesorem matematiky a deskriptivní geometrie. Jako podporučík 18. pěšího pluku vyrazil na východní frontu do Haliče. V bitvě
u Komarówa v srpnu 1914 byl zajat a jako válečný zajatec absolvoval strastiplnou cestu na ruské území Asie do města Semipalatinsk u čínských hranic. Své více než tři roky trvající zajetí popsal v několikadílném seriálu v Náchodských listech. Do legie
vstoupil 12. 5. 1918, dostal se až do Vladivostoku a lodí přes Terst se 1. 8. 1920 vrátil do Československa. Patnáct let byl profesorem na náchodském gymnáziu, od roku 1937 ředitelem českého
gymnázia v Trutnově. Angažoval se v legionářské jednotě a byl
výborným šachistou. Nejen on a další zde jmenovaní, ale všichni legionáři si zaslouží naši vzpomínku a úctu.
Mgr. Lydia Baštecká
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Plhovská školní družina na lyžích
Školní družina při Základní škole v Náchodě – Plhově ve spolupráci se svým sportovním klubem SK Plhov Náchod vyjela o letošních čtyřdenních pololetních prázdninách za sněhem. Zpočátku
roku to vypadalo, že tahle tradiční akce bude ohrožena nedostatkem sněhu. Týden před pololetkami se však ochladilo, a tak se
v Teplicích pustili do zasněžování sjezdovky. V pondělí 27. ledna
dopoledne se ve škole vyhlásila akce “kulový blesk“ a večer už se
vědělo: Máme přes dvacet zájemců, jede se.
Mladí lyžaři se ve čtvrtek 30. ledna sešli v podvečerních hodinách u náchodského vlakového nádraží, kde je čekal transit Ferda s nakoupenými potravinami. Maminky a tatínkové pomohli
do transitu naskládat zavazadla, spacáky a krabice s buchtami
všeho druhu. Děti a dospělí nastoupili do vlaku a výprava do Teplic nad Metují mohla začít.
Letos vyjelo za sněhem jedenáct lyžařů z I. stupně a šest z II.
stupně plhovské školy. Staralo se o ně šest dospělých kamarádů
vodáků - lyžařů. Pobytu se letos zúčastnili dokonce dva prvňáci.
Některé další děti stály na lyžích prvně v životě.
Naše tradiční ubytovna TL Slavoj v Teplicích letos byla přes
zimu mimo provoz, a tak jsme se nastěhovali do místní základní
školy. Vařilo se a jedlo ve školní cvičné kuchyni, spali jsme v tělocvičně. Mělo to svoje výhody, všichni jsme byli spolu ve dne
v noci. V tělocvičně se společně spalo i hrály se hry. Po zhasnutí,
před usnutím se vyprávěly tajuplné příběhy a pohádky.

Lyžovali jsme dvakrát denně, rozdělili jsme se vždy na dvě
skupiny – mladší a starší. Sjezdovka byla bezvadně nasněžená,
vlekaři malým pomáhali na vleku, slunce svítilo, nálada byla báječná. Vše ale rychle uteklo. V neděli 2. února jsme si po lyžování zabalili, bezvadně po sobě uklidili, naložili zavazadla a už nezbývalo než spěchat na vlak do Náchoda.
Před rozloučením jsme si domluvili termín letního setkání
v týdnu 26. 7.–2. 8. 2014 tradičního týdenního putování po řece.
Bude to letos Ohře, nebo zase naše oblíbená Vltava? Rozhodne to
počasí, hlavně stav vody na našich řekách. Na shledanou v létě
na vodě!			
Věra Rýdlová, Jaroslava Pavlovičová
vychovatelky ŠD ZŠ Náchod-Plhov

Základní škola T. G. Masaryka v Náchodě
Bartoňova 1005, 547 01 Náchod
Pro školní rok 2014/2015 žákům budoucích 6. tříd nabízíme:
školu, která vytváří prostředí umožňující rozvoj potenciálu každého žáka
a plnohodnotné zapojení všech žáků
do školního života,
školu, která usiluje o partnerství s žáky
i rodiči,
komplexní vzdělávací program „ŠKOLA
PRO ŽIVOT“,
aktivní zapojení do školního žákovského parlamentu,
systém ročníkových prací, kterým se
snažíme vytvářet žákům odpovídající prostor a podmínky pro jejich učení a osobnostní růst. Zpracováním ročníkových prací žáci nejen rozvíjejí své
klíčové kompetence, ale také jim vzniká prostor pro vlastní vyjádření a zažití
úspěchu. Jedná se o jeden z našich tradičních vzdělávacích nástrojů, kterým
připravujeme žáky na budoucí studium
i pracovní uplatnění.
Všechny zájemce o studium nejen
v budoucích 6. třídách srdečně zveme
ve středu 14. května 2014 k prohlídce
školy i možnému přihlášení.

Bližší informace můžete získat na telefonu 491 428 345, či na e-mailových adresách: reditel@zstgmnachod.cz, zastupce2@
zstgmnachod.cz.
Týden otevřených dveří v 1. třídách
Po celý týden od 20. ledna do 24. ledna konala se v naší škole ZŠ TGM již tradiční akce „Týden otevřených dveří
v 1. třídách“. V letošním roce nás velmi
mile překvapil zájem většiny náchodských mateřských školek, které se přišly
podívat. Snažili jsme se, abychom i předškoláky zapojili do výuky, společně jsme
si zazpívali, zahráli pohybovou hru. Předškoláci si vyzkoušeli práci na klasické i interaktivní tabuli. Vystřihli si jedničku
z papíru, aby si odnesli něco na památku
za svoji snahu. Ta patřila i školákům, kteří předvedli svým bývalým paním učitelkám ze školky, co se za ten půlrok naučili. A myslíme, že ty je měly za co chválit
a obdivovat.
Denisa Vančáková
a Iva Zeisková, učitelky 1. tříd
Zápis do prvních tříd
na ZŠ T. G. Masaryka
Pozvánka na pokračování klubu
„Předškoláček“

Ve dnech 6. a 7. února 2014 jsme
ve škole přivítali budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
Děti si nejdříve za pomoci pohádkových postav (žáků 5.A v kostýmech Macha, Šebestové, čertíka a princezen) vyráběly domečky na památku. Potom
pokračovaly děti společně se svými rodiči
do tříd, kde ukázaly své dovednosti. Představit se, říci básničku, vyprávět správně
pohádku podle obrázků, poznat zvířátka
a přiřadit je na interaktivní tabuli k jejich
rodičům, určit geometrické tvary, namalovat obrázek. O tom, že téměř všichni obstáli na výbornou, není pochyb. A aby jim
čas rychleji utíkal do doby, než zasednou
skutečně do našich lavic, zveme je srdečně na jarní část klubu „Předškoláček“.
Za kolektiv učitelů Ivana Nováková
a Hana Pavlištová
Maškarní ples na ledě
Dne 29. ledna 2014 škola T. G. M Náchod uspořádala Maškarní ples na ledě
pro žáky I. stupně. Velkou část práce odvedla i třída 8.B, která pomáhala mladším
žákům v přípravě na bruslení a v realizaci různých disciplín, které byly připraveny pro žáky nižších ročníků. Po zdárném
zdolání disciplín byly děti odměněny sladkostmi.
Karolína Koderová, žákyně 8. B
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CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Pokud nevíte, ve kterém státě Evropy byla naměřena doposud nejvyšší absolutní teplota vzduchu, či které město je nejseverněji položené, nevadí. Na konci našeho článku se správné odpovědi na tyto dvě otázky, které spolu s mnoha dalšími muselo
zodpovědět téměř padesát účastníků školního kola zeměpisné
olympiády, dozvíte i vy. A ti, kteří otázky zodpověděli nejlépe,
(tedy, J. Malina, J. Flégr, F. Vojtas, J. Mareš, Š. Wagner a T. Kosař)
se v tuto chvíli již připravují na klání v kole okresním. Spoustu
práce mají ze stejného důvodu i mladí biologové, kteří postupují ze školního kola a v této chvíli pracují na svých výzkumech
a na zpracování vstupních úkolů týkajících se např. nerostů v korunovačních klenotech, pozorování žížal, či pokusů s rostlinnými barvivy. Všem držíme palce.
V tuto chvíli je však na slíbené odpovědi ještě brzo a Vás čeká
spousta novinek z dění na naší ZŠ Komenského v Náchodě.
Nejenom sportovní fanoušky snad v tuto chvíli potěší naše
zpravodajství, věnované aktualitám z Orlického Záhoří, kde
na chatě Bedřichovka navzdory oprávněným obavám úspěšně
absolvovaly lyžařský kurz děti ze tříd 7.A, B a C. Přejeme vám
hezký sportovní zážitek.
			

Vrchol ledové hory dobyt v ponožkách

Po příjezdu vypadalo vše slibně. Sjezdovka i okolní stromy
byly romanticky pocukrovány přírodním sněhem, téměř všem
zúčastněným se podařilo nejen odlišit pravou botu od levé, ale
i nasměrovat špičku své lyže po směru jízdy a „nemilovníkům“
běžek svitla naděje, že okolní travnaté plochy neskýtají velké
možnosti k provozování tohoto druhu zimních radovánek. Vítr,
který dorazil v noci, však zbytky přírodního sněhu „škodolibě“
odfoukl do úzkého pruhu pod lesem a změnil sjezdovku s technickým sněhem doslova v ledovou horu. Extrémním sportem
se tak stala i samotná jízda na vleku evokující místy spíše jízdu
na horské dráze, či na koni. Když poté ještě jeden z žáků způsobil na vleku závadu, která si vyžádala jeho odstávku (tedy, odstávku vleku, nikoliv jezdce), nezbylo, nežli se pustit do dalšího
adrenalinového zážitku, do zdolání zledovatělé sjezdovky „pěšmo“. A protože podrážka lyžařských bot není výrobcem k tomuto výkonu příliš uzpůsobena, byl vrchol dobyt dvěma odvážlivci
… v ponožkách…(bohužel nám není známo, zda měly protiskluzovou úpravu). No, a onen „proužek nafoukaného sněhu pod lesem“ nakonec ještě posloužil jako dráha k netradičnímu závodu na běžkách, tzv. „běžkovému sprintu“. Patříte –li však spíše
k milovníkům kultury, nežli sportu, je další část našeho článku
určena právě vám.						

K určení vítěze soutěže nových talentů
nepomohl ani „tleskometr“

Zábavné odpoledne ve ŠD, o kterém jsme se zmiňovali v minulém čísle, bylo velkolepou dvouhodinovou show, ve kterém se
divákům představilo neuvěřitelných 34 účinkujících, kteří předvedli svoje dovednosti nejen ve zpěvu, tanci, hře na hudební nástroj, či ve výtvarném umění, ale i v disciplínách jako je recitace, herecké etudy, jazykolamy, obratnost s hokejkou a míčkem,
nebo, dokonce, dělání velikých mýdlových bublin. Zkrátka, porota, sestavená z dětí a rodičů, kteří akci „Hledáme nové talenty“ přihlíželi v hojném počtu, a kterým patří veliký dík za vytvoření skvělé atmosféry, to neměla vůbec jednoduché, protože co
vystoupení, to jeden velký originál. Vybrat jediného vítěze nakonec nepomohl ani měřič tleskotu, tzv. „TLESKOMETR“ a tak se
o první příčku podělilo hned několik dětí. Již teď se těšíme na to,
které talenty (třeba i z řad rodičů) budeme moci obdivovat příští rok. (viz. foto)						

ŠKOLY
A teď něco pro vyznavače zdravého životního stylu. Myšlenka, jak dětem přijatelnou formou přiblížit možnou cestu k vlastnímu tělu a jeho potřebám, dostala konkrétní podobu. „ZDRAVÁ PĚTKA“ není označení bacily nenakažené 5. třídy, nebo akce
propagující špatné studijní výsledky žáků, ale název celorepublikového vzdělávacího programu v oblasti zdravého životního
stylu Nadačního fondu Albert, do kterého se naše škola přihlásila. Zúčastnily se ho nejen děti z pátých, ale i z prvních a druhých tříd. Prostřednictvím paní lektorky M. Ječmínkové, které
touto cestou děkujeme, se děti nejen dozvěděly spoustu nových
informací o zdravé výživě a seznámily se s potravinami, pro někoho méně známými, ale ty mladší návštěvníky projektu čekala i ochutnávka některých z těchto „dobrůtek“, jež kromě paní
lektorky připravily i paní učitelky a maminky.
To „páťáci'´ měli úkol těžší. Vedle povídání o zdravém způsobu
života si „zdravé občerstvení“ pro sebe a svoje spolužáky „ukuchtili“ z připravených surovin zcela sami. Jak se jim to povedlo,
posuďte na fotografii.(Celou fotogalerii ze zmiňované akce, stejně tak, jako foto z akce ve ŠD si můžete prohlédnout na web str.
školy).		
				
Královský přírůstek ubytován
Pro přírodovědnou stanici při ZŠ Komenského se stal důležitým dnem 13. únor, kdy byl do dokončeného paludária ze svého provizorního příbytku vpuštěn náš dvoumetrový přírůstek,
hroznýš královský, o kterém jsme se zmiňovali v minulém čísle.
Podle postřehu reportérů, kteří byli jeho prvním krokům „v novém“ přítomni, si po chvíli vybral jako nejvhodnější místečko
k odpočinku plošinku nad vodopádem. Ať se mu v novém domově vybudovaném žáky devátých ročníků a vylepšeném dětmi
z kroužku „Mladých zahrádkářů“ líbí a expozice k výuce o přírodě tropického pásma, ať slouží.				
Zatímco budoucí prvňáčci, jejichž zápis se uskutečnil v duchu
pohody, her, pohádkových postaviček a občerstvení, které pro
děti i jejich rodiče připravily paní kuchařky z naší školní jídelny,
si své první „školácké“ úkoly, ale i relaxaci v prostorách školní
družiny již vyzkoušeli, budoucí šesťáci mají k prohlídce interiéru naší školy jedinečnou šanci, protože…				

Den otevřených dveří na ZŠ Komenského se blíží

Hlavní budovu si děti i jejich rodiče mohou prohlédnout v úterý 4. března od 16.–18.h, kdy pro ně bude připraven program
v odborných učebnách, cvičné kuchyňce či v posilovně. Všichni
zájemci jsou srdečně zváni.
A nežli vám nabídneme slíbené zeměpisné lahůdky, ještě malá
„návnada na příště“, kdy pro vás připravujeme např. ohlasy dětí
na tematický den „Komunikace a vztahy“ či osvětlení zkratky
„BOV“.
Mějte se hezky, zachovejte nám přízeň, a… no jasně, Španělsko a Rejkjavík.
Kolektiv ZŠ Komenského
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INZERCE

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

FOTO GRAFIKA TISK

491 420 239 | 603 311 052 | www.creopress.cz
VYROBÍME LETÁK, KNIHU, KALENDÁŘ, PROSPEKT, POHLED... již od 1 KUSU

Rodinný dům 4+1 – Hronov. Prostorný, blízko
centra, po vnitřní rekonstrukci,
vytápění na
TP, pozemek
325 m2.

Dům se dvěma bytovými jednotkami 4+1 a 5+1
Provodov-Šonov. Kůlna, 2x garáž, skleník,
udržovaná
zahrada 661 m2,
oploceno.
Možno využít
k podnikání.

CENA:
1.390.000 Kč

CENA:
2.199.000 Kč

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

Chata s podkrovím ve Stolíně u Červeného
Kostelce. Zastavěno 20 m2, pozemek 264 m2,
krb , žumpa, elektřina 230V, studna, vytápění
lokální na TP.

CENA:
2.330.000 Kč

CENA:
599.000 Kč

Větší dřevěná chata s garáží v obci Litíč.
Chata 46 m2 a garáž 24 m2 je umístěna na pozemku o ploše
1563 m2, který
je v územním
plánu obce a lze
ho využít jako
stavební.
CENA:
749.000 Kč

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

Nadstandardní rodinný dům 6+1 v České
Skalice s garáží, bazénem 12,6x6,4 m s hloubkou 0,80–2,60 m a zahradním domkem 3x4 m.
Slunný pozemek
1161 m2, zpevněné
parkovací stání pro
4 vozy a garáž s vraty
na dálkové ovládání.

Cihlová budova bývalého hostince ve
Slavětíně nad Metují okr. Náchod. Majitel
započal úpravu objektu na 5 bytových
jednotek, prodejnu a
VA
sklad (veškeré plány
LE
jsou k nahlédnutí).. S
Zastavěná plocha je
448 m2 a plocha parcely 870 m2. CENA:
1.360.000 Kč

CENA: 5.500.000 Kč

CENA:
949.000 Kč

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

březen 2014

POZVÁNKY

Aquapark
vodní svět Kudowa Zdrój
Moderní plavecký bazén (6 drah), rekreační bazén s umělou divokou řekou
a brouzdaliště pro děti. V areálu se dále nachází tobogan (92 metrů), sauny, solárium, vířivky, gejzíry, vodní střiky, posilovna, sál pro aerobik, fitness
club, kuželna a pizzerie. Máte zde možnost využít služeb maséra. Bazén je
vyhřívaný obnovitelnými zdroji – mj. solární energií.
Adresa: ul. Moniuszki 2a, 57-350 Kudowa Zdrój, tel. +48 748 664 502,
e-mail: basen@kudowa.pl, http://www.basen.eurograf.pl/

pořádá

Otevřeno denně 9.00–21.00, v neděli od 10.00 hodin.

Výcvikové kurzy základní
poslušnosti a ovladatelnosti psa.



Přihlásit se můžete u paní Borkovcové na mobil. č.
723221872 nebo email zkonachodsport@seznam.cz

platnost do 13. 7. 2014.

Více na www.zkonachodsport.4fan.cz

Pro rodiny
min. 2 osoby

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74
866 45 02

AQUA PARK

KURZY ZAČÍNAJÍ V NEDĚLI 6. 4. 2014 V 9:00 HOD.
Jsou vhodné pro štěňata i dospělé psy.
Věnovat se Vám budou zkušení instruktoři.
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POZVÁNKY, ARCHA, POKLOP

Náchodský zpravodaj

březnová v  POKLOPU
kultura
6. 3., 18.30 – vystoupení žáků kytarového odd. ZUŠ Náchod
7. 3. 2014, 19.30 – koncert: Annabase (hudební formace tvořená 5 hudebníky slibuje večer plný jazzu a jeho směry funky, latin, blues).
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(studentka 19 let – zkoušky vedoucího, 3 roky praxe
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(studentka VŠ – speciální pedagogika,, 22 let
let, 6 let praxe)
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(studentka VŠ – akreditace vedoucí tábor MŠMT, 3 roky praxe)
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Klub SUN Náchod, obanské sdružení
Sídlišt u nemocnice,výmník tepla

Zelená 157, 547 01 Náchod, IO: 26659280

Zajímavým obohacením našeho kulturního života bude určitě
filmové promítání. Na březen jsme vybrali tři snímky z festivalu o lidských právech Jeden svět 2013:
13. 3., 19.00 – Punkový syndrom (silná filmová výpověď o peripetii finských muzikantů s mentálním handicapem)
20. 3., 19.00 – Úžasný Ázerbajdžán! (film je příběhem země
dvou tváří, o které toho většina z nás moc neví)
27. 3., 19.00 – Nový svět (snímek o občanských aktivitách v Estonsku zaměřených proti diktátu automobilové dopravy)
Na tato promítání je vstup zdarma.
Michaela Pišlová, Alternativní čajový klub Poklop, Dokořán, o. s.

www.hopsacek..cz
Bližší informace na tel.: 608970406 Simona Hlavatá
Pihlášku
ihlášku zasílejte na email: hopsacek@seznam – uvete
te jméno, píjmení,
p
R, bydlišt, ZP a íslo tábora
Cena zahrnuje stravování, pitný režim, spotebovaný materiál,, jednodenní výlet a jedno
jedn nocování v Klubu.

Hledáte zaměstnání a máte malé děti?
Chcete bý t pro zamě stnavatele atraktivnı́?

Nevı́te, co uvé st do ž ivotopisu
a jak se př ipravit na vstupnı́ pohovor?

Neváhejte a zúčastněte se vzdělávacího semináře

„Jak sladit rodinu a zaměstnání“
Účast je pro vás zcela ZDARMA.

Kdy:

17.3. – 20.3. a 24.3. – 26.3.2014

V čase:

od 8:00 hod do 12:00 hod

Kde:

Klub SUN Náchod, MC Hopsáček, Zelená 157 E, Náchod

Pro koho je určen:

Zimní radovánky v ARŠE
Ani přes zimu jsme nezaháleli a podporovali v Arše každého, kdo chtěl uplatnit svůj talent a nadšení v nejrůznějších oblastech života. Pořídili jsme například počítačový program pro
tvorbu filmů a videoklipů a nyní se těšíme, až děti dokončí pokračování filmu proti násilí, který měl premiéru před dvěma lety.
A protože nám letošní zima nedopřála sníh a tudíž ani klasické zimní radovánky, rozhodli jsme se připravit na jarní prázdniny opět program ve spolupráci s Městskou knihovnou. S radostí jsme využili její nabídky strávit jedno dopoledne v IQ parku,
který bude v knihovně v březnu k dispozici. Jedná se o interaktivní výstavu, kde si děti budou moci vyzkoušet řadu experimentů a neobvyklých her.
V únorovém programu Archy nechyběl ani tradiční zimní karneval. Horlivé přípravy probíhaly již čtrnáct dní předem a výsledkem byla celá řada krásných masek. Někteří účastníci si připravili i tanec, kterým porotu zaujali natolik, že se rozhodla
uspořádat v nejbližších měsících soutěž na podporu tanečních
talentů. Michaela Pišlová, Dokořán, o.s.

ženy na mateřské a rodičovské dovolené, ženy pečující o malé děti nebo osobu blízkou, dlouhodobě
nezaměstnané ženy a ženy ve věku 50+. Maminky, které hledají zaměstnání anebo se chystají na
návrat do zaměstnání.

Co účastí získáte:
o
o
o
o
o
o

uvědomíte si své dovednosti a předpoklady, zvýšíte si sebevědomí,
zlepšíte si orientaci na trhu práce,
získáte informace o tom, jak sestavit životopis a jak se připravit na vstupní pohovor,
dozvíte se, na co máte ze zákona nárok, pokud pečujete o malé děti,
získáte informace o různých formách zaměstnání vhodných pro rodiče malých dětí,
možnost zařazení do rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, který je také ZDARMA.
Po dobu účasti na vzdělávacím semináři je ZAJIŠTĚNO HLÍDÁNÍ DĚTÍ.

KDE: Klub SUN Náchod, obanské sdružení
Mateské centrum




, ulice Zelená 157 - výmník tepla
Sídlišt u nemocnice v Náchod,

Přihlaste se, prosím, včas, kapacita vzdělávacího semináře je omezená, pouze 12 míst.
Realizátor projektu:
ŠANGRI‐LLA o. s., Tyršova 96, 517 54 Vamberk.
Partneři projektu:
VASPO VAMBERK, s.r.o., RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO o. s., Město Kostelec nad Orlicí,
Město Jablonné nad Orlicí
Kontakt: asistentka@sangri‐lla.cz, tel.: 734 255 101, 734 255 103

Do komise pijímáme veškeré vybavení pro dti
ti
– ohrádky, koárky, odrážedla, brusle,
kola, kolobžky, pilby, autosedaky, hraky, apod.
Obleení pijímáme v omezeném množství, pedevším
edevším
sálová obuv, kopaky a odv urený ke sportu –
šusákové soupravy, dresy apod.
Vyhrazujeme si právo na výbr Vámi dodaného zboží.
Za zprostedkování prodeje Vašeho zboží si útujeme 15% z prodaného zboží.

www.sangri‐lla.cz

Píjem
íjem do komise
tvrtek 27.03.14

09:00 – 12:00 h
18:00 – 20:00 h
PÍJEM: Pedem
edem 1,-1, K kus, na míst 2,-- K kus
Volejte o bližší informace a evidenní
eviden
íslo.






Pátek

09:00 – 17:00 h Sobota, Nedle
Ned
9:00 – 16:00 h
Tšíme se na Vás.

Klub SUN Náchod, obanské sdružení,

Bílá 1969, 547 01 Náchod

Komerní banka Náchod -

www.hopsacek.cz

78-8963820227/0100
8963820227/0100

IO:26659280

mobil: 608970406, 604610581

e - mail: hopsacek@seznam.cz

Ing. Renata Kludáková, úvěrový poradce +420 955 570 156, e-mail: renata_kludakova@kb.c

březen 2014

Aktuální informace také naleznete na webových stránkách Komerční banky http://www.kb.cz/
obratem-pod-60-milionu/nizkourocene-uvery-pro-majitele-bytovych-domu-program-jessica.sh
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Nízkoúročené úvěry

na modernizaci bytových domů
Poslední říjnový den v roce 2013 byla mezi Státním fon- hou jen vlastníci bytových domů.
V současné době je již možné na pobočkách Komerční banky
dem rozvoje bydlení (SFRB) a Komerční bankou, a. s. podepsáNízkoúročené
úvěry
na modernizaci
domůkonzultovat projektové záměry a projednávat schopnost splácet
na smlouva o Programu
JESSICA.
Komerční
banka sebytových
tak stala
Správcem fondu rozvoje měst a bude poskytovat nízkoúročené případný úvěr. Komerční banka je již také na všech svých pobočříjnový den byla mezi Státním fondem rozvojekách
bydlení
(SFRB)přijímat
a Komerční
bankou,
a. s. podepsána
schopná
žádosti
o zvýhodněné
úvěry.
úvěry na opravy aPoslední
modernizace
bytových domů z evropských
smlouva o Programu JESSICA. Komerční banka se tak stala Správcem fondu rozvoje měst a bude
Hlavní
výhodou
je
nízká
a
fixní
úroková
sazba
fondů, které SFRB získal.
poskytovat nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů z evropských fondů, které SFRB s možností proProgram JESSICAzískal.
nabízí vlastníkům bytových domů nízkoúro- vádět mimořádné splátky nebo i úvěr předčasně splatit. Úroková
čené úvěry. Úroková sazba je odstupňována podle délky splat- sazba vychází z aktuální referenční sazby Evropské unie (např.
Program
JESSICA
nabízí
úvěry.
sazba je sazby
odstupňována
k 1. 1. 2014 0,71
%Úroková
p. a.). Úrokové
jsou dále odstupňovánosti, kterou je možné
zvolit
až na 30
let. vlastníkům bytových domů nízkoúročené
podle délky splatnosti, kterou je možné zvolit až na 30 let.
Bytový dům je dle
podmínek Programu takový dům, u kte- ny podle délky splatnosti úvěru (splatnost do 10 let včetně roční úroková
referenční
rého je více než 50Bytový
% podlahové
plochy
určeno
pro trvalé
dům je dle
podmínek
Programu
takovýbyddům, u kterého
je vícesazba
než 50ve%výši
podlahové
plochysazby
určenoEU,
prosplatnost nad 10
letjeažzkolaudována
20 let včetně
roční
úroková
sazba
výši referenční sazlení, má nejméně 4trvalé
samostatné
byty
a budova
je zkolaudována
bydlení, má
nejméně
4 samostatné
byty a budova
jako
bytový
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Za odměnu do Číny

Další podrobnosti můžete získat na pobočce Komerční banky v Náchodě (ul. Palackého 20), kde Vám budou
k velkému
množství
vodních
kanálů,
označil za Benátky výchobezplatně poskytnuty
veškeré
informace
právě
získání
zvýhodněného
úvěru
na modernizaci
Do čínského Chongqingu,
sídla koncernu
CQLT,
který je
vlast-o možnosti
domu.
níkem skupiny Saarbytového
Gummi,
odletěli v závěru roku 2013 za od- du. Kus čínské historie spatřili při návštěvě budhistického chrá-

měnu na osmidenní pobyt dva dlouholetí úspěšní zaměstnanci mu Jade, který nese jméno po usměvavém budhovi. Budha Jade
Kontakty na pracovníky pobočky Komerční banky v Náchodě (ul. Palackého 20):
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zvláštní místo, lidé se k němu modlí za štěstí.
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reprezentanti
SGC570 157,
Monika Majerová,
poradce,
tel. +420 955
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pohled z vyhlídkové plošiny v 88. patře Jin Mao Tower. Kontrasmáme možnost podělit se o jejich cestovatelské zkušenosti.
informace
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http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-stemKomerční
k těmto banky
turistickým
cílům byla doprava. Pravidla se moc neBěhem pobytu Aktuální
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Došlo saobratem-pod-60-milionu/nizkourocene-uvery-pro-majitele-bytovych-domu-program-jessica.shtml
mozřejmě jak na prohlídku
čínského závodu Saar Gummi, kde řeší. Především skútry, mopedy a kola si jezdí, jak chtějí. Auta se
účastníkům byla představena prezentace současnosti a budouc- snaží jedno před druhé vecpat a mění nebezpečně pruhy. Klakson patří mezi jednu z nejpotřebnějších součástí aut. Pořád něnosti SG v Číně, tak na exkurzi dalších koncernových závodů.
Kromě sídla CQLT se vydali po stopách Marca Pola do turis- kdo troubí. Kromě moderních aut používají ještě pro přepravu
ticky významných destinací Hangzou, Suzhou a Šanghaje. Po- lidí a nákladů šlapací tříkolky (rikši), jen s tím vylepšením, že
byt byl opravdu bohatý na zážitky. Jmenujme například návštěvu na zadní nápravě mají motor. Takže po návratu do ČR si říkáte
zahrady YU Garden – nejznámějšího starobylého parku na jihu zlatá česká doprava. Ale i takové zážitky se Vám vryjí do paměČíny, kterou nechal vybudovat hazardní hráč pro své rodiče. Než ti. Není vyloučeno, že se tato příležitost v budoucnu naskytne
ji dokončil, tak rodiče umřeli a on za jedinou noc prohrál všechen i dalším úspěšným zaměstnancům Saar Gummi.
Ing. Marie Jirková – personalista
majetek včetně této zahrady. Dalšími zajímavými místy bylo jezero West lake či město Suzhou, které Marco Polo, vzhledem
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SETKÁNÍ ATLETŮ

Náchodský zpravodaj

Setkání atletů Sokola Lázně Běloves
Na pětačtyřicet bývalých aktivních závodníků dnes již neexistujícího oddílu lehké atletiky Sokola Lázně Běloves se sešlo 30. října 2013 v náchodském hotelu Hron. Setkání to bylo
velice srdečné, i když bylo zpočátku doprovázeno jistými rozpaky. A není se čemu divit, protože někteří se neviděli dokonce 50 roků. Ostych byl brzy překonán a rychle jsme se přenesli do časů, kdy se stadion na Hamrech doslova hemžil sportující
omladinou a především, kdy přítomní pamětníci byli ve věku,
kdy život stál před nimi.
Jeden z pořadatelů tohoto setkání, Ing. J. Vrabec nám připomněl některé skutečnosti z archivních dokumentů. Především
vznik lehkoatletického oddílu Sokola Lázně Běloves, kdy několik
místních nadšenců vytvořilo právní podmínky pro provozování
tohoto sportu. Od roku 1953 se přes vytvoření jednotné sportovní organizace v ČSR budoval lehkoatletický oddíl, který byl v následujících létech pojmem československého sportu.
Na tu dobu zavzpomínal M. Novák, sám kdysi výborný běžec
a potom známý trenér ženské části oddílu. Hovořil o situaci v náchodské lehké atletice v první polovině padesátých let minulého století, která se provozovala pod hlavičkou Rubeny Náchod.
Také doslova o pionýrských podmínkách, ve kterých tehdejší atleti trénovali a jezdili na závody. Později pílí M. Středy a P. Žďárka se začal tvořit kolektiv sportovců pod hlavičkou běloveského
Sokola. Přišli sportovci nejen z Náchoda a jeho nejbližšího okolí, ale také z Trutnovska a Dobrušska. Zůstali zde i někteří borci, kteří v blízkých kasárnách ukončili základní vojenskou službu. Pamětníci vzpomínali na krásná atletická léta v sezónách
1955–1956. Později se družstvo mužů potýkalo s jistými problémy. Starší borci zanechali činnosti, kdy už nešlo spojovat závodní sport a zaměstnání, někteří odešli do velkých, dobře vedených
oddílů a mladí odcházeli na vojnu a za sportem. To platilo pro
mužskou část oddílu. Ženské družstvo se dobře zkonsolidovalo,
kádr vynikajících závodnic byl průběžně doplňován mladými talenty, které dobře připravovali obětaví trenéři. Výsledkem bylo
úspěšné účinkování ve II. celostátní atletické lize.
Je třeba připomenout, že v té době byly sportovní jednoty rozděleny do skupin podle výrobního zaměření patronátních podniků, pod jejichž hlavičkou provozovaly svoji činnost (příkladně
Baník, Spartak, Jiskra, Tatran aj.). Název Sokol používaly vesnické tělovýchovné jednoty. Sokol Lázně Běloves byl podle tohoto kriteria vyhodnocen jako nejlepší vesnický oddíl lehké atletiky v republice. Z tohoto důvodu také reprezentoval republiku
v rámci setkání „spřátelených“ států. Památná byla trojutkání s Traktorem Schwerin z NDR a atlety z polského Waldbrzychu, pořádaná střídavě jednotlivými oddíly. V té době se jednalo

Sprinterská dorostenecká štafeta Sokola Běloves – K. Lorenc,
J. Bělobrádek, J. Vrabec, J. Heller – po více než padesáti letech.

o mimořádnou událost, protože příhraniční styk byl cíleně omezován. Jen vybavení výjezdních dokladů do NDR pro oddíl trvalo déle než půl roku.
Od poloviny padesátých let měla náchodská lehká atletika
v regionu východočeského kraje velmi dobrou úroveň a měla
nemalou společenskou prestiž. Soutěžní utkání družstev žen
a mužů, včetně výše uvedených mezinárodních, okresní a krajská mistrovství v různých věkových kategoriích, byla častým
programem na stadionu na Hamrech.
Nelze opomenout ani mítinky konané v rámci „Velké ceny
města Náchoda v běhu na 200 metrů překážek mužů“, kdy k nám
přijížděli přední atleti republiky.
Koncem padesátých let se vedle úspěšného ženského družstva začal tvořit základ nového družstva mužů. Někteří závodníci se vraceli z jiných oddílů i základní vojenské služby, někteří
se po odmlce vrátili na atletický ovál a do kádru byly zařazeny
dvě skupiny dorostenců pod vedením trenérů M. Fejtka a prof. L.
Graua. Družstvo bylo opětovně přihlášeno do pravidelné soutěže, kde si vedlo na nováčka velmi dobře. Vyhrálo krajský přebor,
postoupilo do divize a i tam bylo úspěšné. Jenomže tato doba přinášela i své nedostatky. Sportoviště na Hamrech hodně zchátralo, bylo téměř bez údržby a čas také bez správce, tribuna byla
v havarijním stavu a to včetně bývalých šaten v suterénu. Na čas
byla snaha vyřešit situaci pomocí mobilních buněk, ale nebylo
kde se umýt a nebylo možno pořádat akce s větším počtem závodících. Postupně přestala Hamra být způsobilým závodištěm, některá mistrovská utkání byla uskutečněna na stadionku v Hronově, kde bylo možno využít zázemí fotbalistů. Šedesátá léta byla
charakteristická stále se zhoršujícími podmínkami pro fungování lehkoatletického oddílu Sokola Lázně Běloves.
Zánikem oddílu lehké atletiky Sokola Lázně Běloves skončilo
desetiletí, kdy sportovní dění v Náchodě bylo obohacováno o nezaměnitelnou atmosféru atletických závodů. Byla to doba, kdy
se stadion na Hamrech zaplňoval mládeží, a byly dny, ve kterých
bylo nutné vymezovat sektory pro trénink aktivních závodníků.
Účastníci setkání bývalých atletů zavzpomínali na dobu, kdy
aktivně sportovali, kdy byli mladí a mohli soutěžit a měřit své
výkony v centimetrech a vteřinách. V té době funkcionáři umožňovali chod soutěží, vydávali zpravodaj Start v nákladu 150 výtisků. Dobrovolní trenéři byli současně kolegy svých svěřenců
v družstvu. Ne nadarmo se říká, že lehká atletika je královnou
sportu. Také proto, že přináší to nejcennější-kamarádství.
Na setkání přišli bývalí atleti, mnozí se dlouho neviděli, ale
atmosféra byla taková, jako kdyby se rozešli po minulém tréninku. Nejmladším mužům nechybělo mnoho do sedmdesátky.
Děvčata byla v průměru mladší, ale v jejich středu byla nejstarší účastnice, už 93-letá. Náhodný pozorovatel, kdyby nahlédl
do sálu, by nevěřil, že se zde baví bývalí okresní, krajští i republikoví rekordmani a reprezentanti, kteří tehdy nedostávali různé
ceny a uznání, dnes často udělované. Sportovci, kteří pro dobré
jména sportu a města udělali mnoho. Ještě stojí za připomenutí,
že v té době nebylo nic mimořádného, aby sportovec provozoval
více sportů současně. Říkalo se jim obojživelníci.
Na atletické dráze soutěžili také fotbalisté, házenkáři, běžci
na lyžích i skokan na lyžích.
Z vlastní zkušenosti mohu konstatovat, že jsem absolvoval
pěknou řádku různých setkání „po létech“, ale tak milé a srdečné, jako byl sraz bývalých atletů, nepamatuji. Všichni totiž tehdy
sportovali pro radost a pro kamarádství. A zůstalo jim to v krvi.
Kamarádi Věra Ungrádová-Frintová, Karel Lorenc a Ing. Jarda Vrabec byli výborní atleti a jak se ukázalo i dobří organizátoři. Uspořádali toto setkání. Nebylo to jednoduché, avšak výsledek stál za to. Bylo by pěkné, takhle se zase setkat. Ale asi dříve,
než za padesát let.			
Josef Bělobrádek
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Ocenění v oblasti kultury
a sportu za rok 2013 jsou rozdána
Kulturní a sportovní nadace města Náchoda udělila v sobotu 22. února na Reprezentačním plese města Náchoda ocenění
za přínos v oblasti sportu a kultury za rok 2013. Ceny předávali starosta Jan Birke a místostarostové Tomáš Šubert a DRahomíra Benešová.

Ceny za přínos v oblasti sportu získaly:

Ing. Eva Trejbalová za dlouholetou a obětavou cvičitelskou a organizační práci pro T. J. Sokol Náchod. Paní Trejbalová 11. dubna 2014 oslaví významné životní jubileum 80 let. V roce 1990
se jako jedna
z prvních podílela na obnově
Sokola. Byla zvolena náčelnicí tělocvičné jednoty Sokol Náchod
a následně náčelnicí župy Podkrkonošské – Jiráskovy. V průběhu
roku se podílí na organizaci sportovních
akcí, a to jak župních, tak i akcích
jednoty a vede
nejrůznější oddíly zaměřené
na sport a zdravý životní styl.
Vítězslava Zelená za dlouholetou a obětavou cvičitelskou a organizační práci pro T. J. Sokola Náchod. V minulém roce oslavila
90. výročí svého narození. Byla členkou vzdělavatelského sboru ČOS, vzdělavatelkou župy Podkrkonošské-Jiráskovy a vzdělavatelkou tělocvičné jednoty Sokol Náchod je dosud. Zasloužila
se také o obnovu župního zpravodaje. Vedla cvičení předškoláků, cvičila v oddílu žen, cvičila ve skladbách věrné gardy na sletech. Její dlouholetá práce pro Sokol byla oceněna stříbrnou medailí ČOS.

CENY NADACE
Ceny v oblasti
Talent roku 2013 získaly:

Tereza Pfeiferová v kategorii rychlobruslení (short-track). Terezka se
narodila 9. 6. 2001, bydlí v Náchodě
a chodí do sedmé třídy základní školy Komenského. Rychlobruslení se začala věnovat v roce 2009. V roce 2011–
–2012 držela nejlepší časy na všech
tratích v Evropě. Mezi jinými úspěchy obsadila 2. místo na závodě Evropského poháru v polském Sanoku,
3. místo v závodě Evropského poháru v Benátkách nad Jizerou
a 1. místo na Santa Claus Cupu v Budapešti.
Petra Lemfeldová v kategorii plavání.
Bydlí v Hronově, ale studuje v Náchodě
na Jiráskově gymnáziu. Petra do dnešního dne nasbírala již 130 diplomů
od začátku závodění. Mezi nimi například v letním poháru 11letého žactva v Prostějově získala tři druhá místa (100 m znak, 100 m volný způsob,
200 m polohovací závod), další dvě třetí místa a druhé místo v polohové štafetě 4x50 m.

Cenu v oblasti kultury za rok 2013

obdržel Zdeněk Duba, ředitel kina
Vesmír. Začínal jako promítač filmů
v nedalekém Hronově. V Náchodě pak
pracoval jako vedoucí kina Vesmír
a od července roku 1994 byl jmenován
ředitelem příspěvkové organizace Kino
Vesmír Náchod. Od samého začátku se
snažil zlepšovat, co se dalo. Kino mělo
jako první v republice zvuk Dolby Digital Suround Ex). V neposlední řadě se
podařilo zlepšit komfort diváků v sále
zakoupením pohodlných sedadel. Díky novým technickým možnostem nabízí divákům zajímavě programy – opery, balety, koncerty vážné hudby, divadla z celého světa. Pod jeho vedením se
kino stalo druhým nejlepším jednosálovým kinem Královéhradeckého kraje.
(Fotografie oceněných – Honza Bartoň a M. Hurdálek)

Nominace náchodských sportovců do ankety

Sportovec okresu Náchod za rok 2013
Jednotlivci – dospělí
Michaela Adamů
– T. J. SOKOL ČOS Náchod (sportovní gymnastika)
Pavel Janeček – Delfín Náchod (plavání)
Jiří Svoboda – Svofe Trial Team (motocyklový trial)
Vladimír Vitver
– SVC Náchod Motorsport (závody automobilů do vrchu)
Jednotlivci – mládež
Nina Brožková – SKK Primátor Náchod (kuželky)
Daniel Krsek – SKP Judo Náchod (judo)
Petra Lemfeldová – TJ Delfín Náchod (plavání)
Anežka Rožnovská – TJ Delfín Náchod (plavání)
Patricie Ruferová – MONA Náchod (mažoretkový sport)
Pavlína Vejrková – T. J. SOKOL ČOS Náchod
(sportovní gymnastika)
Družstva – dospělí
MONA Náchod – družstvo seniorek (mažoretkový sport)
SKK Primátor Náchod – družstvo mužů (kuželky)
Team SVC Náchod – team (závody automobilů do vrchu)

Družstva – mládež
BK Náchod – smíšená štafeta – rychlobruslení (short–track)
FK Náchod – družstvo mladších žáků U12 (fotbal)
FK Náchod – družstvo mladších žáků U13 (fotbal)
FK Náchod – družstvo starších dorostenců U19 (fotbal)
PKC Náchod – družstvo starších žáků (korfbal)
TJ Delfín Náchod – družstvo žačky (plavání)
Trenéři
Ladislav Beránek – SKK Primátor Náchod (kuželky)
Dagmar Dušánková – SKP Judo Náchod (judo)
Zdeněk Jaroš – SKK Primátor Náchod (kuželky)
Luděk Vrzal – TJ Delfín Náchod (plavání)
Z nominovaných sportovců z celého okresu vybere skupina odborníků pět jednotlivců dospělých, pět jednotlivců mládeže, tři kolektivy
dospělých, tři kolektivy mládeže a pět trenérů. Slavnostní vyhodnocení proběhne 20. března 2014 v Pyramidě v Novém Městě nad Metují. Záštitu nad akcí převzal poslanec Parlamentu ČR a starosta města
Náchoda Jan Birke. Nominace všech sportovců včetně konkrétních výsledků budou zveřejněny v Náchodském deníku, součástí bude i hlasovací lístek, kde budou čtenáři vybírat „Hvězdu deníku“.
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SPORT

Kuželky

Náchodský zpravodaj

Házená

SKK Primátor

1. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
22. 3. 2014
15.00
Primátor Náchod – TJ Valašské Meziříčí
5. 4. 2014
15.00
Primátor Náchod – Centropen Dačice
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
22. 3. 2014
11.00
Primátor Náchod – TJ Valašské Meziříčí
5. 4. 2014
11.00
Primátor Náchod – SKK Jičín
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
15. 3. 2014
10.00
TJ Červený Kostelec
– TJ Česká Třebová
29. 3. 2014
10.00
TJ Červený Kostelec – KK Zábřeh
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
15. 3. 2014
15.00
Primátor Náchod B – Sokol Rybník
29. 3. 2014
15.00
Primátor Náchod B – Spartak Rokytnice nad Jizerou
1. Východočeská divize mužů: (hrací den – pátek)
7. 3. 2014
17.00
Primátor Náchod C – Lokomotiva Trutnov B
21. 3. 2014
17.00
Primátor Náchod C – TJ Svitavy
4. 4. 2014
17.00
Primátor Náchod C – Start Rychnov nad Kněžnou B
Východočeský přebor dorostu
14. 3. 2014
15.00–19.00 hod.

Memoriál Františka Majera
Sportovní kuželkářský klub Primátor
Náchod zve všechny zájemce z řad neregistrovaných kuželkářů a kuželkářek
na již 6. ročník Memoriálu Františka Majera dvojic v kuželkách. Vypsány jsou,
jako tradičně, tři kategorie: dvojice mužů,
dvojice žen a smíšené dvojice. Základní

kolo se uskuteční ve dnech 24. března až
14. dubna 2014. Finálový turnaj se pak
odehraje v sobotu 19. dubna 2014. Rozpis
turnaje, hrací dny a všechny další informace naleznete na webových stránkách
klubu www.kuzelky.nachod.net nebo přímo na kuželně. Těšíme se na Vaši účast.

Město Náchod vyzývá sportovní kluby
Žádost o příspěvky na činnost sportovních klubů
Město Náchod a Tělovýchovná komise
města Náchoda vyhlašuje termín podání žádostí o poskytnutí příspěvku na činnost pro sportovní kluby ve městě Náchod pro rok 2014.
Přílohy k dotazníku:
výroční zpráva sport. klubu za rok 2013
účetní výsledovku sport. klubu za rok
2013

Vyplněný dotazník zašlete na adresu:
Město Náchod, Roman Toušek, vedoucí odd. kultury, sportu a CR, Masarykovo
náměstí 40, 547 01 Náchod. Termín podání – do 31. března 2014
Více informací a dotazník
na www.mestonachod.cz,
případně kontaktujte
R. Touška tel. 491 405 287, mob.
736 613 415, r.tousek@mestonachod.cz.

Pomoc
Filipínám a Sýrii

z prodeje bude odeslán potřebným lidem
na Filipínách a v Sýrii prostřednictvím
humanitárních organizací, které tam působí.
Veřejnost bude moct přispět během prodejní výstavy, která proběhne
v Městské knihovně v Náchodě v týdnu
od 31. března do 4. dubna. 2014. Celou
akci uzavře veřejně přístupný misijní jarmark, který proběhne ve škole 9. dubna
od 14 do 18 hodin. I zde bude možnost zakoupit si výrobky a různé materiály.
Vedle teoretického vzdělávání a klasických učebních praxí se škola takto snaží v žácích probouzet pocit odpovědnosti a solidarity s trpícími bez rozdílu místa
utrpení či nějaké společenské příslušnosti. Vedeme žáky k tomu, aby si dovedli
sami obstarat důležité a správné informace o různých sociálních problémech a aby
dovedli najít řešení, jak lidem v tíživé sociální situaci efektivně pomoci.
David Hanuš

Náchodská Střední odborná škola sociální-Evangelická akademie opět připravuje sociálně zaměřenou akci. V letošním
roce chce podpořit trpící lidi na Filipínách
zasažených ničivou přírodní katastrofou
a trpící lidi v Sýrii, kde probíhá neutuchající občanská válka.
Stěžejní bude projektový den, který
proběhne 3. dubna 2014. Učitelé a žáci
připravují zajímavý a poutavý program.
Ve škole bude umístěna výstava dokumentárních materiálů PMD o uvedených
zemích, proběhnou přednášky, koncert
a divadlo v angličtině. Budou se prodávat různé materiály a soukromé výrobky žáků.
Žáci si na tuto akci připravují šperky,
dekorace a upomínkové předměty, které
budou během projektového dne, jarmarku a prodejní výstavy prodávat. Výtěžek

Odvetné boje
v prvoligové soutěži začínají

Házenkáři Náchoda otevřeli v sobotu
15. února v náchodské hale na Hamrech
jarní sezonu s juniory z Karviné. Po výhře
na jejich palubovce chtějí vítězně vstoupit i druhé poloviny sezony. Hráči si prošli
zimní přípravou, která začala hned na začátku ledna. Sestava týmu zůstává nadále kompaktní. Po podzimní části se drží
na 4. příčce se ztrátou čtyř bodů na vedoucí Litovel, nabuzeni se porvat o medailové příčky. Tým nejvíce spoléhá na schopnosti tvůrce hry Jirky Kloučka, nejlepšího
střelce ligy Petra Freiberga (oba hráči nás
úspěšně reprezentovali na nově vzniklém
exhibičním zápase hvězd v Novém Veselí)
a také na kvalitní brankáře.
Tým, vedený zkušeným trenérem Petrem Šulcem, začal zimní přípravu v polské Swidnici, pak na turnaji v Mladé Boleslavi a zakončil ji na domácí palubovce
s Jabloncem. V zápasech byla snaha začlenit více do sestavy další mladé hráče (Michal Vaněk, Petr Zetek, Jan Kosinka, Petr
Šmejkal, Tomáš Tyler, Jakub Metelka). Většina těchto hráčů nastupuje za extraligový dorost, který také na úvod sezony přivítá tým Karviné.
Zápasy na domácí palubovce se hrají v obvyklém čase v 17.00. Rádi vás tam
uvidíme.
Další informace na webu www.hazena-nachod.cz a na www.facebook.com/HcTjNachod

SPORT KLUB Náchod

Volejbal
v sobotu 1. března 2014
KP I. ženy od 10.00 a 13.00 hod.
SPORT KLUB Náchod
– TJ Slavia Hradec Králové
v sobotu 8. března 2014
KP I. ženy od 10.00 a 13.00 hod.
SPORT KLUB Náchod – TJ Jiskra Jaroměř

Národní házená
neděle 23. března 2014
turnaj žen „Memoriál Jana Václavka st.“
od 8.00 hod.

TJ Kraso Náchod
V pátek 28. března v 17.00 se koná exhibice krasobruslařského oddílu. Zveme
všechny naše příznivce na hezkou sportovní podívanou na zimní stadion v Náchodě.
Jaroslava Pavlovičová

březen 2014

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, místo konání:
ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, konání každý čtvrtek 15.30–
–17.00 hodin, lektor: Mgr. Pavel Smola
4. 3. 2014, 12.00–18.00 hodin, AJ – Pohádka nás naučí, místo
konání: ZŠ TGM, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Sylvia Doláková
10. 3. 2014, 9.00–19.00 hodin, Relaxace a psychohygiena, místo konání: ZŠ TGM, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Petr Vladyka
12. 3. 2014, 9.00–13.00 hodin, Výtvarné činnosti pro nejmenší,
místo konání: ZŠ TGM, Bartoňova 1005, lektor: Lenka Kohoutová
12. 3. 2014, 13.30–17.00 hodin, Jaro a Velikonoce tvořivě, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: L. Kohoutová
12. 3. 2014, 13.30–17.30 hodin, Využití MS – Excel pro kontrolu a evidenci mezd, místo konání ZŠ TGM, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Eduard Hlávka
13. 3. 2014, 9.00–13.00 hodin, Dítě s PAS v systému školství,
místo konání: ZŠ TGM, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. E. Součková
19. 3. 2014, 15.00–18.00 hodin, Jaro v mateřské škole, místo
konání. MŠ Náchod-Plhov, Havlíčkova 1848, lektorky: Dana Roušarová a Bc. Michaela Trejtnarová

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy:
Vladimír Hanuš – Krajina zevnitř.
Práce z let 1991–2014.
Výstava umělce střední generace z podhůří Orlických hor
představí reprezentativní výběr z jeho dosavadního díla.
V něm přechází mezi spirituálně cítěnou abstrakcí a tradičními žánry krajiny a zátiší, stejně jako mezi klasickou, výrazně koloristickou malbou a objekty, ve kterých s oblibou
používá barevné plexisklo. Výstava je pořádaná ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Chebu.
(přízemí a ochoz jízdárny, 1. 3. – 13. 4.)
Aleš Brunclík – autogramiáda: Alexander Hemala
Výstava z cyklu Umělci do 40 let
Aleš Brunclík absolvoval Fakultu umění Ostravské univerzity v Ostravě cyklem serigrafií, v němž zúročil dlouhodobé
zaujetí pro geometrickou abstrakci. Pojem abstrakce však
u něj možná není zcela na místě. Přestože výsledek jeho snažení abstraktně působí, kompozice je podřízena konkrétnímu koncepčnímu záměru. Jde o zřejmou paralelu k Brunclíkově hudební produkci ve formaci Alexander Hemala.
Vernisáž ve středu 5. března v 17 hodin
(kabinet kresby, grafiky a fotografie, 6. 3. – 13. 4.)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Všechno lítá, co peří má
Sobotní výtvarná dílna 29. března 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. Tentokrát se necháme inspirovat výstavou Vladimíra Hanuše, kde se objevuje krajina, nebe, oblaka a tématika létání.
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.

GALERIE, MUZEUM
20. 3. 2014, 9.00–12.00 hodin, Řemeslná dílna. Šperky z organzy, šperky z ovčí vlny, místo konání: SVČ Bájo, Česká Skalice, lektorka: PeaDr. Hana Vavřínová
24. 3. 2014, 12.00–16.00 hodin, Výuková metoda M. Hejného
pro učitele mateřských škol, místo konání: ZŠ TGM Náchod, lektor: PhDr. Jana Slezáková
24. 3. 2014, 9.00–12.30 hodin, Tvořivá práce s příběhem na
2. stupni ZŠ, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
24. 3. 2014, 13.30–17.00 hodin, Tvořivá práce s příběhem na
1. stupni ZŠ, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
25. 3. 2014, 12.00–16.00 hodin, Slovní úlohy a náš svět, místo
konání: ZŠ TGM, Bartoňova 1005, lektor: PhDr. Alena Šarounová
31. 3. 2014, 9.00–13.30 hodin, Relaxace s předškolními dětmi, místo konání: ZŠ TGM, Bartoňova 1005, lektor: PhDr. Michaela Peterková
31. 3. 2014, 13.00–17.00 hodin, Interaktivní tabule a její využití – začátečníci, Jiráskovo gymnázium Náchod, Řezníčkova 451,
lektor: Mgr. Andrea Krákorová

Přehled kulturních akcí
v březnu 2014 v Regionálním muzeu Náchod
Náchod – Evropské město sportu 2013
Do 9. 3. 2014 bude ve výstavní síni regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) probíhat výstava, která mapuje sportovní
činnost v Náchodě v roce 2013. Uvádí jednotlivá sportovní odvětví do historického kontextu a mimo jiné informuje i o sportovních úspěších jednotlivců, kteří město Náchod reprezentují. Výstavu pořádá Občanské sdružení Náchodský sport pro všechny
ve spolupráci se Státním okresním archivem v Náchodě, Městem Náchod, Sportovními zařízeními města Náchoda a Regionálním muzeem v Náchodě. Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod.
Hradní fotoarchiv z let 1918–1933
Ve dnech 26. 3. až 16. 5. 2014 bude ve výstavní síni regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) probíhat výstava fotografií z časů, kdy byl T. G. Masaryk prezidentem. Výstavu pořádá
Regionální muzeum v Náchodě ve spolupráci s Národním muzeem v Praze. Vernisáž se uskuteční v úterý 25. 3. 2014 od 16 hodin. Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod.,
v sobotu 8–12 hod.
Krása středověkých kamen
Do 4. 5. 2014 probíhá v budově stálé expozice na Masarykově
nám., čp. 18 výstava věnovaná dochovaným středověkým keramickým kachlům a jejich výzdobě. Zájemci se mohou seznámit
s významem středověkých kachlových kamen a jejich vývojem.
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. Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu je otevřeno pouze pro předem
ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze objednat
na tel. čísle 724 120 498, 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod,
popř. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.
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POHOTOVOST, DÉČKO

Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
1. a 2. 3.
		
8. a 9. 3.
		
15. a 16. 3.
		
22. a 23. 3.
		
29. 3.
		
30. 3.
		

MUDr. Hana Matoušová
Nové Město nad Metují
MUDr. Svatava Olšarová
Nové Město nad Metují
MUDr. Eliška Pištorová
Nové Město nad Metují
MUDr. Radka Prouzová
Náchod
MUDr. Jarmila Vokůrková
Červený Kostelec
MUDr. Božena Rysnarová
Červený Kostelec

PROGRAM
BŘEZEN

www.decko-nachod.cz
AKCE PRO VEŘEJNOST
sobota 1. 3. od 17.00 hodin
ve velkém sále – DD LENTILKOVÁ
DISKOTÉKA PRO TEENAGERY
Vstup 30 Kč, bližší informace podá J. Karásek (tel.: 775 223 919)
pátek 7. 3. od 15.00 do 18.00
– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
Pro zájemce z řad veřejnosti bude i letos jeden pátek v měsíci otevřena keramická dílna v rámci pravidelných KERAMICKÝCH PÁTKŮ tentokrát na velikonoční
téma „Z VAJÍČKA PTÁČEK, Z PTÁČKA SLEPIČKA“ (další pak 11. 4., 9. 5., 6. 6.)
Pro děti i dospělé, děti do 6 let v doprovodu rodičů. S sebou: pracovní oděv, přezůvky, jednorázové vstupné: 30 Kč. Info: tel.
774 223 296 – Bc. T. Išová.
sobota 15. 3. od 13.00 hodin ve velkém
sále – BREAK DANCE BATTLE JUNIOR
Bližší informace podá J. Karásek tel.:
775 223 919. Přihlášky na místě, vstup 50 Kč.
sobota 22. 3. od 9 do 12 hodin
– JARNÍ FIMO PRO HOLKY
Dopolední modelování z polymerové hmoty FIMO, tvorba jarních miniaturek, náušnic a přívěsků, vytvoříme si
originální šperky z jarních kytiček, včeliček a dalších motivů třeba jako dárek
nebo jako vhodný doplněk na jaro, vhodné pro zájemce od 7 do 11 let. Tříhodinový kurz od 9.00 (do cca 12 h), s sebou
přezůvky, pracovní oděv. Cena: 60 Kč (pomůcky a materiál v ceně). Info a přihlášky
do 20. 3. na tel. 774 223 296 – Bc. T. Išová.
sobota 22. 3. od 14.00 do 17.00 hodin
– JARNÍ FIMO HRÁTKY pro rodiče s dětmi
Zábavné odpoledne při modelování z polymerové hmoty FIMO, tvorba miniaturek, náušnic a přívěsků – originálních
jarních kytiček, včeliček a dalších šperků
s vtipem nebo Vaším oblíbeným vzorem
– poradíme Vám jak na to, včetně kompletace, vhodné pro maminky s dětmi od 5
do 10 let. Pomůcky a materiál poskytneme, s sebou přezůvky, pracovní oděv. Tříhodinový kurz od 14.00 (do cca 17 hod.),

Stomatologická pohotovost
Komenského 134,
tel.: 491 470 566
Komenského 72,
tel.: 491 472 946
Komenského 72,
tel.: 491 472 923
Jugoslávská 33
tel.: 491 421 725
Větrník 720,
tel.: 491 462 331
Burdychových 325,
tel.: 491 463 237

cena: 100 Kč/dospělý + 60 Kč/dítě (pomůcky a materiál v ceně). Info a přihlášky
do 20. 3. na tel. 774 223 296 – Bc. T. Išová.
sobota 29. 3. od 13.00 hodin ve velkém
sále Déčka – HIP HOP BATTLE.
Bližší informace podá J. Karásek tel.:
775 223 919. Přihlášky na místě, vstup 50 Kč.
březen 2014 – VÝSTAVA výtvarných
prací dětí z MŠ a ZŠ pod názvem Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Po celý březen bude
možné zhlédnout výstavu výtvarných
prací – ilustrací pohádek, obrázků od dětí
z mateřských a základních škol z Náchoda. Výstava je VOLNĚ přístupná v prostorách Déčka (dle provozu recepce).

AKCE NA JARNÍ PRÁZDNINY
10. – 14. 3. od 8 do 16 hodin – JARNÍ TÁBOR ANEB BEZVA TÝDEN V DÉČKU
Příměstský tábor pro děti od 5 do 11 let
Každý den spousta her a hrátek, výtvarné
a sportovní aktivity, výlet, návštěva Tlapíkárny, soutěže a zábava. Cena: 790 Kč
na celý týden nebo 190 Kč na jeden den
(v ceně zahrnuto stravné, celodenní pitný režim, náklady na program, pojištění).
Každý den hry, hrátky, soutěže, výtvarné a sportovní aktivity s jiným zvířátkem, krmení zvířátek v naší miniZOO.
S sebou: svačina, přezůvky, pastelky, teplé oblečení. Informace J. Nývltová (tel.:
775 223 291), přihlášky v recepci Déčka
nebo na webu nejpozději do 5. 3.

AKCE MC MACÍČEK
týden 3. – 6. 3. CVIČENÍ SE ZVÍŘÁTKY
týden 17. – 20. 3. CVIČENÍ SE
SNĚHULÁKEM FERDOU ANEB
ROZLOUČENÍ SE ZIMOU
pondělí 10. března od 10.00 hodin
– CVIČENÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ seznámíme se s prostředím náchodské knihovny, poslechneme si pohádku a zacvičíme si
Bližší informace u Mgr. Denisy Pokorné,
mc@decko-nachod.cz.

PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ
PROGRAM MC MACÍČEK
Zveme všechny děti, jejich rodiče a prarodiče na naše pravidelná setkání
PONDĚLÍ
9.30–12.00 Kuřátka – cvičení pro děti
od 1 roku do 2 let s doprovodem

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.

1. 3.
8. 3.
15. 3.
22. 3.
29. 3.

O pejskovi a kočičce
O červené Karkulce
Kašpárkovy čertoviny
Z pohádky do pohádky
Z pohádky do pohádky

15.30–17.30 Hernička – dovádění dětí
s doprovodem bez programu
ÚTERÝ
9.00–10.00 Zajíčci – cvičení pro děti
od 2 do 4 let s doprovodem
10.00–11.00 Zajíčci – cvičení pro děti
od 2 do 4 let s doprovodem
15.30–16.30 Jazyková herna NJ
– konverzace s rodilým mluvčím
16.30–17.30 Jazyková herna AJ
– konverzace s rodilým mluvčím
STŘEDA
9.30–12.00 Kuřátka – cvičení pro děti
od 1 do 2 let s doprovodem
16.00–17.30 Hernička – dovádění dětí
s doprovodem bez programu
ČTVRTEK
9.30–10.30 Mimi klub – cvičení pro miminka a nechodící batolátka
15.30–17.30 Hernička – dovádění dětí
s doprovodem bez programu
Vstupné na cvičení: 30 Kč, odpolední hernička: 20 Kč. Více informací na www.decko-nachod.cz nebo u Mgr. Denisy Pokorné
na mc@decko-nachod.cz.

OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO
A ICM PRO MLÁDEŽ
(klub otevřený od 14.30 do 19.30,
začátek turnajů vždy od 16 hodin)
pondělí 3. 3. od 19.30 hodin
– PREZENTACE O BULHARSKU
Svoji rodnou zem nám představí dobrovolník EDS Alexander Genov. Vstup volný,
bližší informace podá Ing. Kateřina Hiebschová (tel.: 775 223 294).
středa 19. 3. od 17.30 hodin.
– ZDOBENÍ HRNÍČKŮ
Přijď si ozdobit hrníček vlastním obrázkem a vyzkoušet si zdobení věcí z porcelánu. Chtěný motiv si namalujeme konturou
a vzniklé plochy budeme vybarvovat štětečkem. Budeš potřebovat 20 Kč na hrnek.

březen 2014

Senior klub „Harmonie 2“
čtvrtek 6. 3. od 14 hod. „Cesta pouští národními parky USA“
– přes Mesa Verde, Archers, Bryce Canon a Zion až k hlubokému
Grand Canyonu, film promítne a zážitky ze své cesty bude vyprávět p. Jiří Hubka.
čtvrtek 13. 3. od 14 hod. „Doba jedová“ – jak v ní žít, jak se
chránit a zůstat zdravý pohovoří Dipl. homeopat. p. Kateřina
Hofmanová;
čtvrtek 20. 3. od 14 hod. bude výroční členská schůze v restauraci Vatikán (velký sál). Na programu: volby výboru na další
období, zprávy z organizace o hospodaření, program a schválení rozpočtu na letošní rok a jiné informace. Od 13.30 budou vyřizovány přihlášky nových členů, příspěvkové známky, přihlášky a zálohy na zájezdy dle ročního programu. Občerstvení bude
zajištěno. Po ukončení schůze, společné odpoledne bude pokračovat taneční zábavou s hudbou p. Františka Čížka „FRČÍ“.
čtvrtek 27. 3. od 14 hod. „Růže z Jihu“ – Andre Rieu se svým
orchestrem, přijďte si poslechnout, neboť jejich koncerty jsou
velkým zážitkem.
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť
jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp-nachod.cz

Srdečně zveme své členy a příznivce na Jarní posezení v rámci
tématu „Veselý senior – zdravý senior“ dne 19. 3. 2014 od 14.00
hod. do restaurace ODAS na Karlově náměstí.
Co jsme pro Vás připravili:
– literární pásmo dětí ze ZŠ – malý koncert,
– taneční představení – ARCHA,
– hudební zpívánky a poslech
– překvapení
Občerstvení zajištěno
Vybíráme: členové 65 Kč, nečlenové 75 Kč.
Dobrá nálada a zpěvníčky jsou vítány.
Pro zajištění míst a občerstvení je nezbytně nutné se včas přihlásit!!! (nejlépe v naší klubovně v Palachově ul. 1303, každou
středu od 13–15 hod. nebo na tel. 724 908 861)
Za výbor Vás srdečně zve: O. Frühaufová a M. Čiháček

HODINA ZEMĚ

Sobota 29. 3. od 20.30 do 21.30 hodin
Náchod se již potřetí přidává k celosvětovému happeningu
na podporu ochrany životního prostředí. Výzva občanům Náchoda: Zhasněte na jednu hodinu světla a vypněte co nejvíce
elektrických spotřebičů a připojte se k nám na Masarykově náměstí před radnicí.
Program: Tematické vystoupení dramatické skupiny Drake
Jiráskova gymnázia.
Ohňová etuda žonglerského kroužku SVČ Déčka Náchod. Taneční vystoupení skupiny SVČ Déčka. Symbolické zapálení
svíček.
Hudební vystoupení EDS dobrovolníků SVČ Déčka.

VÝZVA K NOMINACÍM
NA KŘESADLO 2013
Znáte někoho, kdo věnuje svůj čas zdarma druhým
lidem, zvířatům, přírodě? Řekněte nám o něm!
Nominujte ho na dobrovolnickou cenu Křesadlo. Rádi mu
společně s Vámi veřejně poděkujeme. Uzávěrka nominací
8. dubna 2014. Ceny budou dobrovolníkům předávány
v divadle Dr. J. Čížka 28. dubna v 19 hodin.
Bližší informace na e-mailu: monika.hovadkova@email.cz

SENIOR KLUB, SZP, CÍRKVE

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod. Farář ThDr. Stanislav
Švarc ThD. Kontakt: 776 736 885, 491 426 22, e-mail: stanislav.
svarc@volny.cz, www: nachod.ccshhk.cz. Bohoslužby: neděle
8.30 hod. Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je otevřeno denně 9–17 hod. Biblické hodiny – čtvrtek 16.00–18.00 hod.

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073,
past. asistentka Hana Zítková 721 697 409, www.nachod.farnost.
cz, email: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hod.: pondělí, středa od 8.15 do 10.00 a od 16.45 do 17.30, pátek od 8.15 do 10.00,
v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00,
ne 7.30, 9.00; v kostele sv. Michaela pro děti a mládež ne 10.15.
Na Popeleční středu 5. 3. bohoslužby v kostele sv. Vavřince budou v 7.00, 16.00 a 18.00, v Č. Čermné v 16.30. Křížové pobožnosti v kostele sv. Vavřince v postním období budou vždy ve středu
a pátek 30 min před večerní mši sv. (kromě Popeleční středy).
Společenství mladších manželů, setkání nad Písmem s modlitbou se koná v neděli od 20.00. „Modlitby matek“ vždy 2. neděli
v měsíci od 19.30. „Andělka“ je v pátek od 17.00 hod. na děkanství. Modlitební společenství „Večeřadlo“ se koná v pátek po večerní mši sv. na děkanství. Setkání s výukou sebeobrany se uskutečňuje v sobotu po večerní mši sv. na děkanství.

Českobratrská církev evangelická

Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby vždy v neděli
v 9.00 hod. (není-li uvedeno jinak) a pravidelně každou neděli od 15.30 hod. ekumenické bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). V neděli 9. 3. 2014 od 10.00 hod.
společné rodinné bohoslužby pro celý sbor ve sborovém domě
v Náchodě s večeří Páně. V pátek 21. 3. od 17.00 na faře v Šonově
pořad Naše životní příběhy (Darina Bártová). Schůzka dětí a konfirmandů v pátek 28. 3. od 17.00 hod. na faře v Šonově. V sobotu
29. 3. od 18.00 hod. cestopisná beseda o Kazachstánu (Ing. Jiří
Hůlka) na šonovské faře. V neděli 30. 3. výroční sborové shromáždění od 10.00 hod. ve sborovém domě v Náchodě.

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

Městská knihovna Náchod informuje v březnu 2014
Tak to nějak rychle utíká a už je tu opět březen, Březen – měsíc
čtenářů. Měsíc, kdy se knihovnice a knihovníci a všichni, komu
leží knížky a čtenářství na srdci, snaží propagovat čtení ještě
usilovněji, než v jiných měsících. Proto i my začneme číst hned
1. března, a to v kavárně Láry Fáry. Po celý měsíc potom budeme
nabízet příběhy dětem, dospělým, seniorům, prostě všem. Čekají vás zajímavé besedy, dílničky a hlavně křest knížky/skládačky
Náchod – Komiksový průvodce po stopách Dannyho Smiřického,
kterou vytvořili náchodští studenti. A naše čtenářská truhla se
stane Půjčovní výstavou Bohumila Hrabala a bude připomínkou
jeho nedožitých stých narozenin.
Tak čtěte s námi, čtení je to pravé dobrodružství, dobrodružství objevování, poznání i zábavy. Knížka je kamarád, který nikdy nezradí.

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 4. 3.
v dopoledních hodinách.

Výstavy
Hala

31. 3. – 4. 4. Výstava SOŠS EA Náchod

Oddělení pro děti

Výstava dětí z výtvarného kroužku v knihovně
Před půl rokem jsme v knihovně otevřeli výtvarný kroužek pro
děti ze školek a 1. a 2. tříd ZŠ, který vede paní učitelka Petra Dočkalová. Uvidíte, jaké techniky kresby a malby si děti za tu dobu
vyzkoušely.

Studovna

Milan Hencl – Obrazy a ilustrace
Výstava náchodského výtvarníka a galeristy potrvá do 15. 3.
Literární inspirace
Deset českých spisovatelů, kteří se překládají do polštiny a jsou
v Polsku s oblibou čteni. 17. – 31. 3.
INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA IQPARK
Přijďte si vyzkoušet zručnost, inteligenci, ale i trpělivost do
IQparku ve studovně knihovny! Od 14. února až do konce března můžete navštívit putovní výstavu Road Show, která je rájem
her a hlavolamů. Do Náchoda jsme ji přivezli z libereckého centra Babylon. IQpark bude otevřený pro zájemce všeho věku v běžné pracovní době knihovny. Lístek do něj stojí 20 Kč.
Průvodním mottem výstavy je „Dotýkati se exponátů přikázáno“.
To činí výstavu výjimečnou oproti ostatním a neobyčejně zajímavou pro děti i dospělé. Je to „škola hrou“. Vše je totiž potřeba vyzkoušet, osahat, zapojit představivost i dovednosti. Zde je
možné ověřit si některé fyzikální zákony, své reakce i logické
uvažování. To vše pomocí zábavných interaktivních pomůcek.
Pluto nám zachránil život 5. 3. v 18.00
Životní příběh paní doktorky Michaely Vidlákové, která prožila dětství v terezínském ghettu. Vyprávění a beseda s obdivuhodnou ženou.
S Pavlou Teichmanovou podruhé do Indonésie 6. 3. v 18.00
Při naší druhé návštěvě Indonésie se podíváme na ostrov vulkánů a tradičních vesnic FLORES, zapomenutý ostrůvek MOYO
a za draky na ostrov RINCA v NP Komodo.
10. 3. v 16 hodin přednáška Myslete celým mozkem.
Přednáší zkušená trenérka paměti Alena Naimanová
20. 3. od 17.30 hodin Vás zveme na
VELKÉ PODVEČERNÍ ČTENÍ Už vám dlouho nikdo nečetl?
Přijďte do knihovny a my vám budeme číst ze svých oblíbených knížek. Budete-li mít chuť, můžete číst i vy nám. Káva,
sklenka vína a sladká tečka jako přídavek.

Křest knížky/skládačky – NÁCHOD KOMIKSOVÝ
PRŮVODCE PO STOPÁCH DANNYHO SMIŘICKÉHO
26. 3. v 16 hodin u „kulatého stolu“
Přeneseme se do doby Prima sezony, Zbabělců a Sedmiramenného svícnu a projděme si Náchod s obrýleným mladíkem s poetickou duší. Průvodci nám budou současní studenti, kteří tento komiks vytvořili.
31. 3. od 16 hodin Dílna pro velký holky – Drátkovaný šperk
Kurzovné 100 Kč, přihlásit se je třeba předem.

Náchodská univerzita volného času (NUVČ)
– 8. semestr

3. 3. Jaroslava Janečková: Hudba evropského romantismu
17. 3. Michaela Ježková-Petreková: Mozek a jeho tajemství
24. 3. Jaromír Štětina – válečný zpravodaj, novinář,
spisovatel a politik

Kurz trénování paměti
Rozpis kurzů na březen: 5. 3., 19. 3., 26. 3. a 2. 4.

Oddělení pro děti

1. 3. Čtení z knížek Miloše Kratochvíla v kavárně LáryFáry od 15 hodin
Noc s Andersenem
Letos opět soutěžíme o účast na Noci s Andersenem. Spát
v knihovně se bude letos již po čtrnácté. Tentokrát pro vás
chystáme indiánskou noc. Přijede se na nás podívat malíř,
ilustrátor spisovatel a indián Pavel Čech.
Úkol na leden byl: Napiš všechno, co tě napadne, když se řekne indián. Na únor: Namaluj, jak si představuješ, že to vypadá v indiánském stanu – teepee. Úkol na březen: Vyjmenuj
alespoň tři autory, kteří psali o indiánech, z toho alespoň
jednoho českého.
Úkoly můžeš odevzdávat jednotlivě nebo všechny najednou
do 21. března. Noc s Andersenem se koná 4. 4.
Prázdniny v knihovně
Pondělí 10. 3. – Macíček v knihovně
Úterý 11. 3. – Děti z Archy si čtou a baví se v knihovně
Středa 12. 3. – Dílnička pro děti
		– knížka jako šperk a ozdoba (od 10.00 hodin)
Čtvrtek 3. 3. – Knihovnický trojboj
Pátek 14. 3. – Pojďte poslouchat
– čtení dětem, babičkám i dědečkům
NEJMOUDŘEJŠÍ JE ČÍSLO
1) Literární soutěž s titulem TO SES TEDY PŘEPOČÍTAL
2) Výtvarnou soutěž na téma ROZPOČÍTADLA
Uzávěrka soutěží je 31. 3. 2014.
Stále se můžete zapojit do nové čtenářské hry
–LITERÁRNÍVRHCÁBY–
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 v květnu. Stále máš ještě čas: hrej, čti, sbírej a dobře se bav.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na www.mknachod.cz. 			
(Vo)
Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01
Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká,
Ing. Eva Čejchanová, Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba,
Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka. Titulní foto Martin Hurdálek, fotografie pořídila redakce, autoři článků
a archiv. Realizace CREOPRESS. Číslo 3/2014 vychází 28. 2. 2014. Náklad 5200 ks. Distribuce zdarma.
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Adresa časopisu: NZ, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo náměstí 40, 547 61,
tel./fax: 491 405 255, e-mail: zpravodaj@mestonachod.cz.
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˝BŘEZEN

1. sobota pouze ve 13.15 hod – 3D
2. neděle pouze v 15 hod – 2D

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco za lubem. Zima se nezadržitelně blíží a oni přemýšlí, kde ve městě nashromáždí zásoby. Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, a proto se společně
se svými kumpány pokusí vykrást obchod s oříšky. Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 100 Kč. Mládeži přístupný.

1. sobota pouze v 15 hod
2. ne, 5. st pouze v 17 hod
3. po, 4. út pouze v 19.30 hod

BABOVŘESKY 2

2. neděle pouze v 19.30 hod
3. pondělí pouze v 17 hod

ANGELIKA

4. úterý pouze v 17 hod

GRAVITACE

5. středa pouze v 19.30 hod

12 LET V ŘETĚZECH

Pokračování letní komedie režiséra Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem jedné udrbané a všehoschopné vesnice… Hrají: Jana Synková, Veronika Žilková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský, Jan Kuželka, Miriam Kantorková, Michal Pavlata a další. Vstupné 130 Kč, v pondělí tzv. levný den – vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky, který okouzlil milióny diváků po celém světě… Dobrodružný romantický film byl natočen podle slavného románu Anne a Serge Golona „Angelika, markýza andělů“. V roli Angeliky mladá francouzská herečka Nora Arnezeder, hraběte de Peyrac si zahrál Gérard Lanvin. Film je uváděn v českém znění. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
FILM PROMÍTÁME 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 Sandra Bullock a George Clooney. Film
patří ke žhavým kandidátům při letošním udílení Oscarů – má celkem 10 nominací! České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Pravdivý příběh nezdolné touhy po svobodě. Strhující příběh o muži, který se zničehonic ocitl spoutaný v řetězech jako otrok. Ze dne na den přišel o všechno a zůstal mu jen boj o přežití a víra
ve svobodu. V hlavních rolích Chiwetel Ejiofor, Benedict Cumberbatch, Michael Fassbender, Paul Dano, Paul Giamatti a Brad Pitt. Film sklízí nadšené ohlasy diváků i odborníků a bez velkého přehánění aspiruje na film roku 2013. Získal Zlatý glóbus pro Nejlepší film roku 2013 v kategorii drama a má celkem 9 nominací na Oscara! České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

6. čtvrtek pouze v 19.30 hod

ŠPINAVÝ TRIK
Podvádět se musí umět… Příběh špičkového podvodníka, který je společně se svou obdobně vychytralou partnerkou a milenkou přinucen ke spolupráci s agentem FBI, který se zcela vymkl kontrole… Film patří ke žhavým favoritům při letošním udílení Oscarů – má celkem 10 nominací! České titulky. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

7. pátek pouze v 19.30 hod
8. sobota pouze v 17 hod

FAIR PLAY

8. sobota – pouze v 15 hod – 3D
9. neděle – pouze ve 14 hod – 2D
10. pondělí – pouze v 15 hod – 3D
11. úterý – pouze v 15 hod – 2D

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA

6. čtvrtek – pouze v 17 hod – 2D
7. pátek – pouze v 17 hod – 3D
8. so, 10. po – pouze v 19.30 hod – 2D
9. neděle – pouze ve 20 hod – 3D
11. út, 12. st – pouze v 17 hod – 3D
10. pondělí pouze v 17 hod
11. úterý pouze v 19.30 hod
12. středa pouze v 19.30 hod

Jsou hranice, za které se nejde… Drama režisérky Andrey Sedláčkové o úskalích sportu v osmdesátých letech v Československu. Ve hře jsou: výkonnost, anabolika, olympiáda i emigrace… Hrají: Judit Bárdos, Anna Geislerová, Roman Luknár, Eva Josefíková, Ondřej Novák, Roman Zach, Igor Bareš a další. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! Premiéra v ČR!
Dějiny jsou jim v patách… Pan Peabody je geniální jako Einstein, vtipný jako Oscar Wilde, odvážný jako Indiana Jones, má deduktivní schopnosti Sherlocka Holmese, styl oblékání Jamese Bonda
a kulinářské dovednosti Zdeňka Pohlreicha – a navíc, je to pes! A díky svým schopnostem prožívá dobrodružství s malým klukem Shermanem. Rodinnou animovanou komedii uvádíme ve formátu
2D i 3D v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 125 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

300: VZESTUP ŘÍŠE

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! Premiéra v ČR i v celém světě!
Pokračování epické ságy podle komiksového románu Franka Millera Xerxes, vyprávěného úchvatným vizuálním stylem úspěšné série „300”, se přesouvá na nové bojiště – na moře, kde řecký generál Themistokles, usilující o sjednocení celého Řecka, vede bitvu, která zvrátí dosavadní vývoj války. Film uvádíme ve 2D i 3D verzi s českými titulky.
Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 100 Kč. Mládeži přístupný.

NON-STOP
Únos je teprve začátek… a v tomhle filmu nemůžete věřit nikomu. Proč? Protože se odehrává 40 tisíc stop nad zemí na palubě letadla, ve kterém každých dvacet minut má zemřít jeden pasažér…
Liam Neeson v hlavní roli napínavého akčního thrilleru, plného ďábelských zvratů. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

12. středa pouze v 15 hod

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu možnost stát se součástí světa, v němž vládnou dinosauři. To, co jste si mohli zatím jen představovat, se stává skutečností a vaše cesta do druhohor může začít. Zažijete putování s dinosaury v dobách, kdy vládli Zemi. Film je uváděn v českém znění. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

13. čtvrtek pouze v 17 hod

LEGO PŘÍBĚH

14. pátek pouze v 15 hod

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ

13. čtvrtek pouze v 15 hod
14. pátek pouze v 17 hod
15. sobota pouze v 15 hod

KRÁSKA A ZVÍŘE
Premiéra v ČR!
Bylo nebylo… Žil kdysi jeden kupec, jehož nejmilejší dcera se jmenovala Kráska. Kupec přišel o vše během strašlivé bouře. Jednoho dne ztracen uprostřed lesa objevil něco úžasného, hrad plný bohatství. Za utrženou růži však obludné Zvíře požaduje jeho smrt, nebo přítomnost Krásky…Slavná pohádka, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

13. čtvrtek – pouze v 19.15 hod – 2D
14. pátek – pouze v 19.15 hod – 3D
16. neděle – pouze v 15 hod – 2D
17. pondělí – pouze v 17 hod – 3D

NEED FOR SPEED

15. sobota pouze v 13.30 hod

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Příběh průměrňáka, který zachránil svět… Animovaná rodinná akční komedie o obyčejné a dokonale průměrné Lego figurce, která je omylem považována za nejvýjimečnější osobu, která jedině
může zachránit svět… České znění. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco za lubem… Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! Premiéra v ČR i v celém světě!
Nadupaný film podle herní legendy. Na velká plátna se smykem řítí filmová adaptace herní legendy Need For Speed. Přináší vysoko-oktanový adrenalin, jízdu bez limitů a především opojný pocit
volnosti z rychlých aut, která se řítí otevřenou krajinou. Akční podívaná, která je návratem k poctivé podívané s minimem triků - jejím základem jsou skutečná auta, skutečné srážky, kaskadéři
a opravdová nefalšovaná rychlost. České titulky. Vstupné 3D verze 150, 2D verze 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Hodinové pásmo kreslených pohádek s oblíbenými postavičkami pro nejmenší diváky. Vstupné 30 Kč.

16. neděle pouze v 17.30 hod

BABOVŘESKY 2
Pokračování letní komedie režiséra Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem jedné udrbané a všehoschopné vesnice… Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

16. neděle pouze v 19.45 hod
17. pondělí pouze v 19.30 hod
18. úterý pouze v 17 hod
18. úterý pouze v 19.15 hod

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
Svérázní a nevšední bývají hrdinové hravých komedií režiséra Wese Andersona. V bezčasí mezi dvěma světovými válkami, v bohem zapomenuté zemi, kde toho nepříliš funguje, je luxusní Grandhotel Budapešť oázou spolehlivosti… Hrají Bill Murray, Jason Schwartzman, Adrien Brody, Jude Law, Ralph Fiennes, Saoirse Ronan, Willem Dafoe a mnozí další. Film získal Velkou cenu poroty na MFF
Berlinale 2014. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

NĚŽNÉ VLNY
Příběh první osudové lásky. Komedie režiséra Jiřího Vejdělka. Komedie o sympatickém nesmělém Vojtovi, jeho cholerickém tatínkovi a vůbec celé „praštěné“ rodině a hlavně o rusovlasé spolužačce Ele s jejich osudy v době nedávno minulé – píše se totiž rok 1989… Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

19. středa pouze v 17 hod

BABOVŘESKY 2
Pokračování letní komedie režiséra Zdeňka Trošky. Hrají: Jana Synková, Veronika Žilková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský, Jan Kuželka, Miriam Kantorková, Michal Pavlata a další. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

20. čt, 21. pá pouze v 17 hod
22. sobota pouze v 15 hod
23. neděle pouze v 15 hod

ZVONILKA A PIRÁTI
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! Premiéra v ČR!
Ze světa Petra Pana přichází Zvonilka a piráti, velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciózní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku. Když se kvůli
svým odvážným nápadům dostane do potíží, uteče ze země víl a spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své lodi. České znění. Vstupné 175 Kč, děti 145 Kč. Mládeži přístupný.

20. čt, 21. pá pouze v 19 hod
22. so, 24. po pouze v 19.15 hod
23. ne, 25. út pouze v 17 hod
26. st, 29. so pouze v 17 hod
27. čtvrtek pouze v 18 hod
28. pátek pouze v 19.45 hod

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU

22. sobota – pouze v 17 hod – 3D
23. neděle – pouze v 19,15 hod – 2D
24. pondělí – pouze v 17 hod – 3D
25. úterý – pouze v 19,15 hod – 2D

POMPEJE

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! Premiéra v ČR!
Největší zkázu v dějinách lidstva přežil jen tento příběh… Bohaté město plné přepychu a zhýralosti prosperovalo a užívalo si hesla „chléb a hry“ plnými doušky. Až do osudného dne 24. srpna roku
79 našeho letopočtu, kdy se probudila sopka Vesuv a v bouři ohnivých erupcí pohřbila celé město a zaclonila slunce v pravé poledne. Velkolepá katastrofická podívaná, která spojuje zkázu kvetoucího antického města s akčním a milostným příběhem. České titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

26. středa pouze v 19.15 hod

VELKÁ NÁDHERA

27. čtvrtek pouze v 16 hod
28. pátek pouze v 15 hod
29. sobota pouze v 15 hod
30. neděle pouze ve 14 hod

ZVONILKA A PIRÁTI
Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek Zvonilka a piráti, velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciózní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného
prášku… České znění. Vstupné 130 Kč, děti 105 Kč. Mládeži přístupný.

31. pondělí pouze v 19.30 hod

2001: VESMÍRNÁ ODYSEA

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Nová komedie režiséra Karla Janáka (mj. Snowboarďáci, Rafťáci nebo tv. Dvanáct měsíčků). Je chytrým a milým studentem. Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží dívka snů a on se zamiluje tak
beznadějně, že ve škole není schopen ani udělat zkoušky. A proto se do věci obouvají jeho odhodlaní přátelé a začnou připravovat velkou strategickou hru, díky níž by se mu mělo podařit najít cestu k milované dívce. Tím mu však zadělali na nejeden veliký průšvih… Hrají Matouš Ruml, Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Kristína Svarinská, Tereza Nvotová, Jan Dolanský, Petr Buchta a další.
Vstupné 140 Kč, v pondělí tzv. levný den – vstupné 115 Kč. Mládeži přístupný.

Magická a čistá krása se skrývá až pod povrchem… Mezinárodně úspěšný a oceňovaný italský režisér Paolo Sorrentino se tímto filmem vrací k osvědčené spolupráci se slavným hercem Toni Servillem
a s osvědčenými prostředky svého jedinečného filmového stylu opět přináší vizuálně podmanivé komediální drama o hledání smyslu vlastní existence a smíření se s věčně plynoucím časem… České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

Projekt 100 – 2014. Digitálně zrestaurovaná klasika režiséra Stanley Kubricka. Nejmagičtější cesta do hlubin vesmíru a lidského nitra… České titulky. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
27. čtvrtek pouze ve 20 hod
– 2D VERZE + ČESKÉ TITULKY
28. pátek – pouze v 17 hodin
– 3D VERZE + DABING
29. sobota – pouze v 19,30 hod
– 3D VERZE + DABING
30. neděle – pouze ve 20 hod
– 2D VERZE + ČESKÉ TITULKY
31. pondělí – pouze v 17 hod
– 3D VERZE + DABING
DUBEN 2014
1. úterý – pouze v 17 hod
– 2D VERZE + DABING
2. středa pouze v 19,30 hod
– 3D VERZE + DABING

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Premiéra v ČR i v celém světě!

NOE
Konec světa právě začíná… Svět už zachránila řada hrdinů, ale on byl první. Noe. Režisér Darren Aronofsky, tvůrce Černé labutě a dalších výjimečných filmů, stvořil výpravné katastrofické drama,
které vám odvypráví jednu z nejstarších legend lidstva tak, jak jste ji asi ještě neslyšeli. V hlavních rolích Russell Crowe, Anthony Hopkins, Jennifer Connelly a Emma Watson. Film uvádíme v českém znění i s českými titulky, ve formátu 2D i 3D.
Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
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JIRÁSKOVA CHATA
DOBROŠOV

1. a 2. 3. Zvěřina - repete
8. a 9. 3. Guláše
15. a 16. 3. Josefovské vepřové hody
22. a 23. 3. Ryby - premiéra
29. a 30. 3. Zvěřina - derniéra
REZERVACE NA Tel. 775 086 305

www.jiraskovachata.cz
DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU
nejkrásnější rozhledny Královéhradeckého kraje

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

www.jjtrend.com

86,5 X 59 CMYK

Nevíte

Kam na oběd?
Mrkněte na
nachodskyswing.cz
V sekci „kam na oběd“ si přečtěte
menu na každý den
restaurací na Náchodsku.

Víme, kde se dobře vaří!

