Beránek Náchod, a. s.

uvádí v mìsíci záøí
Støeda
14. 9. 2005
v 19.00 hodin
SLEVA

MUSICA MYSTICA EUROPEA
(20012005) V.
Cantores Minores Wratislavienses
Koncert ab. cyklu  skupina K
Vstupné: 130, 110, 90, 70 Kè
Pøedprodej od 1. 9. 2005

Ètvrtek
15. 9. 2005
v 19.00 hodin

Teï ne, darling!
Divadlo Skelet Pavla Trávníèka
Pøedstavení ab. cyklu
 skupina A
Vstupné: 180, 160, 140, 120 Kè
Pøedprodej od 1. 9. 2005

Støeda
21. 9. 2005
v 19.00 hodin
SLEVA

Frantiek Nedvìd
Vstupné: 130, 110, 90, 70 Kè
Pøedprodej od 2. 9. 2005

Ètvrtek
22. 9. 2005
v 19.00 hodin

Astrologie
 západoevropská i èínská
Úèinkuje: PhDr. Olga Krumlovská
a Saskie Bureová
Pøednákový sál
mìstského divadla
Vstupné: 100 Kè
Pøedprodej od 6. 9. 2005

Úterý
27. 9. 2005
v 19.00 hodin

Vratislav Blaek
ve vzpomínkách pøátel
Literárnì hudební veèer
Malý sál mìstského divadla
Vstupné: 40 Kè
Pøedprodej od 12. 9. 2005

PØEDPRODEJ VSTUPENEK
v recepci hotelu U Beránka, otevírací doba: pondìlínedìle 920 hodin, tel. 491 433 118.
Sleva 30 % na oznaèené programy pro dritele prùkazù MìÚ v Náchodì, ZTP a ZTP/P. Prùkazy na vyzvání
pøedlote pøi kontrole vstupenek. Vozíèkáøi po telefonickém nahláení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.
Prosíme návtìvníky, aby si své cennosti neponechávali v atnì.

Náchodský zpravodaj
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Chladna zrána jsou neklamným znamením, e léto pomalu pøedá vládu podzimu a e se blíí zaèátek kolního roku.
Cítíme, e uvolnìný prázdninový reim
bude nutnì vystøídán pravidelným øádem,
dospìlí i dìti tuí, e se ledacos zmìní,
nìkteøí to dokonce vìdí. Kadá oèekávaná zmìna pøináí s sebou obavy, nejistotu, otázky, pochyby Podobné pocity mají
vechny subjekty zúèastnìné v procesu
vzdìlávání. Rodièe se obávají, zda se jejich prvòáèek nebude ve kole trápit, zda
patnáctiletá ratolest zvládne pøijímací
zkouky Dìti se sice vìtinou tìí na
kamarády, ale v koutku due svírá nejistota z nových uèitelù, nových pøedmìtù.
I uèitelùm leí leccos na srdci  co nového si zase na poslední chvíli vymysleli na
ministerstvu, jak zvládneme dokonèit
kolní vzdìlávací program
Vichni vak víme, e strach má velké
oèi, a tak se urèitì nebudeme vzájemnì
zastraovat, zhluboka se nadechneme
a spoleènì to jistì zvládneme. Ne pøedáme vládu øádu, uvìdomíme si my dospìlí,
e máme pøed sebou køehkou dìtskou
dui a nutný pevný øád umocníme citem.
Naím úkolem je vytvoøit pro dìti klidné
neohroující prostøedí, vést je dìtstvím
k dospìlosti astnì a beze kod. Nemìly
by se bát koly ani nepøimìøených reakcí
rodiny pøi neúspìchu. Chceme je hodnotit za to, co umìjí, co se jim daøí a ne za
to, èemu se nenauèily. Na druhé stranì
vak stojí moudrost: Oliva vydává olej,
je-li drcena.
Je nároèné vyvinout pøimìøený tlak
a nestát se mlýnskými kameny. Kadé
dítì je v nìèem nadané. My jim musíme
nabídnout co nejvíce moností, podnìtù,
vytvoøit podmínky, pøíleitosti, rozvíjet je,
vést.
kolní vzdìlávací program se v Základní
kole Náchod-Plhov rodí ji druhým rokem.
Vyaduje, aby se áci podíleli na plánování výuky, aby byli vedeni k pravidelnému
sebehodnocení, aby umìli ít spolu, pomáhat si, naslouchat, komunikovat, aby se

jim vzdìlávání stalo celoivotní potøebou,
aby se jim dostalo veho, co potøebuje umìt
zodpovìdný obèan, vzdìlaný Evropan.
Tréninkem øady dùleitých dovedností
(kompetencí) se zabýváme ji øadu let,
ovìøujeme je v projektech a nejrùznìjích
výstupech. ákùm se taková práce líbí,
rodièe ji také oceòují, velmi kladnì se
vyjádøila i Èeská kolní inspekce.
Rozhodnì se tedy nemusíme nièeho bát
a pøed chladnými rány se pùjdeme do koly
schovat. Pøes prázdniny se tu i mnohé
zmìnilo. Na áky i uèitele èeká nové vybavení poèítaèové uèebny, zkrálený prostor aten, nové sociální zaøízení v prostoru u tìlocvièny. Nejkrásnìjím dárkem
bude nové høitì, které bylo zmodernizováno v rámci programu Regenerace panelového sídlitì Náchod-Plhov. K výrazným dotacím vak mìsto Náchod pøispìlo
nìkolikamilionovou èástkou. Na atlety
èeká 250 m dlouhá ètyødráha s umìlým
povrchem, sektory pro skok daleký, vysoký, vrh koulí. Fotbalistùm bude slouit
tréninkové høitì s umìlým trávníkem
a veèerním osvìtlením. Bývalé basketbalové høitì je oplocené, má umìlý povrch
a lajnování jetì pro tenis, nohejbal, volejbal.
Slavnost otevøení víceúèelového høitì se uskuteèní v nedìli 18. 9. 2005 od
13.00 hodin za pøítomnosti významných
hostù politického ivota, firem Strabag
a Demicar, významných sportovcù, ákù
koly a obyvatel sídlitì Plhov.
Z Náchod-Plhov nabízí ji nyní ákùm,
jejich rodièùm i obyvatelùm sídlitì øadu
zájmových aktivit, k nim pøibydou navíc i ty sportovní. kola se tak stane místem setkávání vech generací, kolou otevøenou, komunitní. Moná, e tak nìjak
to zamýlely i projekty MìÚ v Náchodì,
které smìøovaly získání dotací. kola se
tak stane tepajícím srdcem Plhova, o nìm
se øíká, e je anonymní, strohé a studené. Zahøeje lidská tìla i due.
Mgr. Ladislava Simonová

Jeseò ve kole
Slunce se u bojí mezi lidi,
jeseò si ïobla do vína,
pøece se jetì trochu stydí,
nepøila dosud její hodina
Je ráno v záøí vude plno dìtí,
nìkdo jde do první,
nìkdo u do tøetí,
prý budou pilné jako vèelky
a hodné budou paní uèitelky
a páák Tonda smìle øek´si,
nae je príma a je sexy

Tonda je koumes,
kolu vak flinká
tyhle hláky má jistì od tatínka
hele ho kluka, jak si vímá,
je vidìt e má za uima,
maminka má vak tìkou hlavu,
za to mùe mít i dvojku z mravù
co na to ona, hned se ptala,
nic  jen trochu zèervenala.
Libor Volný
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Hodnì zdaru
v novém
pùsobiti

záøí 2005

Zprávy
z radnice
Rada mìsta 23. 8.

Ná redakèní spolupracovník Daniel
Kvasnièka pøeel od srpna t.r. na své nové
profesní pùsobitì do Øíèan u Prahy. Jeho
aktivity v Náchodì a zejména v Náchodském zpravodaji jsou nepøehlédnutelné,
a proto je chceme nìkolika slovy pøipomenout. V roce 1999 vyhrál se svým týmem konkurs na informaèní servis náchodské radnice. Projekt nemohl být nikdy v celém rozsahu realizován, ale
vznikla první internetová prezentace
mìsta a hlavnì novì a èásteènì s novými
lidmi nová podoba Náchodského zpravodaje. Stanislav usta, jako jediný z týmu
zamìstnanec MìÚ, se stal výkonným zpravodajem, Vlastimil Èejchan grafikem
a Daniel Kvasnièka zcela dobrovolným
a tudí také nehonorovaným éfredaktorem zpravodaje. Zpravodaj získal novou
grafickou podobu, bohaté obrazové zpravodajství, velmi schopné pøispìvatele zejména z øad studentù a velmi vstøícný,
sluné diskuzi otevøený, v urèitém smìru vak názorovì pevný, tón. Kdo má
zájem, nech si prohlédne èísla NZ od øíjna 1999 do ledna 2002. Tehdy vyprela
pracovní smlouva Stanislava usty a Daniel Kvasnièka nemìl a nevidìl dalí smysluplnou monost svého setrvání ve stávající funkci zpravodaje.
Pøíchodem Daniela Kvasnièky do Náchoda nechytil druhý dech a novou formu pouze Náchodský zpravodaj, rozpohybovala se i obèanská spoleènost, místní
sbor Církve bratrské, kulturní a spoleèenská platforma a jistì i dalí související
roviny. Vyí politické sféry ho vak pozdìji zamìstnaly natolik, e na Náchod mu
pøes sebevìtí chtìní nezbýval èas ani síly.
Pro zpravodaj si ho vak vdycky nael.
Po krátké mezipauze se znovu stal èlenem redakèní rady a pro novou redaktorku vítaným, ochotným a iniciativním spolupracovníkem zejména pøi opatøování obrazové dokumentace.
Danieli, celý redakèní kolektiv NZ Vám
jetì jednou upøímnì pøeje mnoho zdaru
v novém pùsobiti a ve vech Vaich bohulibých aktivitách! ijte!

Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì na pronájem nebytových prostor v Praské ulici èp. 1759 uzavøené s Místní skupinou Vodní záchranáøské sluby ÈÈK (MS VZS ÈÈK). Dodatkem se pøenechávají do uívání místnosti
è. 225, 226, 227, 228, 241 a 242 v èp.
1759. Dodatek se uzavírá s úèinností od
1. 9. 2005.
l RM uzavøela nájemní smlouvu na nebytové prostory kanceláøí è. 4, 5, 6 a 7
v podkroví staré radnice v Náchodì, Masarykovo nám. èp. 1 s Regionálním muzeem
Náchod s platností od 1. 9. 2005.
l RM uzavøela nájemní smlouvu na nebytový prostor prodejny v Náchodì, Èeskoskalická èp. 192 s platností od 1. 9.
2005.
l RM schválila ukonèení nájemní smlouvy na nebytový prostor v Náchodì, Broumovská èp. 60, dohodou ke dni 15. 10.
2005. Uvedený nebytový prostor slouil
jako pota, která se pøemístí do nových
provozních prostor v areálu Hypernovy.
l RM schválila výsledky výbìrového øízení na byt è. 10 v Náchodì, Bìloveská ul.,
èp. 391.
l RM schválila uzavøení dodatku è. 2 ke
smlouvì o dílo s panem Robertem Ritschelem na akci Výkladce Mìstské knihovny v Náchodì spoèívající ve zmìnì termínu dokonèení restaurování hlavního vstupu do 31. 10. 2005.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo na akci Zøízení oken v Klubu SUN
Náchod-Hopsáèek s firmou Jan Zítka,
Náchod.
l RM souhlasila se zámìrem úprav høitì v Bezruèovì ulici, o které poádalo místní obèanské sdruení. Odbor správy majetku byl povìøen zajitìním potøebného
materiálu a poadovaných úprav høitì.
Kaparák  høitì
l RM uloila Odboru kolství, kultury
a sportu urèit nezbytnì nutné úpravy tohoto sportovitì vèetnì vyèíslení nákladù
na provedení úprav a ve spolupráci s Odborem správy majetku ve zajistit.
l Dále rada doporuèila projednat a zajistit pøevzetí zajiování provozu sportovitì Kaparák dle doporuèení tìlovýchovné
komise FC Náchod-Bìloves.
l Mìstské policii Náchod rada uloila vìnovat této oblasti zvýenou pozornost.
l RM uloila starostovi mìsta projednat
s Policií ÈR provádìní pravidelných pochùzek jejich pøísluníkù v této lokalitì.

TS Náchod
l RM schválila rozsah prací zajiovaných
TS Náchod, s.r.o. pro zbytek roku 2005.
V rozpoètu je pøeèerpána poloka zimní
údrba komunikací. K pøekroèení dolo
vlivem silné zimy roku 2004/2005.
Z tohoto dùvodu rada souhlasila s pokrytím tohoto pøekroèení pøesunem jednotlivých poloek ve vztahu k TS Náchod,
s. r. o.
l RM souhlasila s návrhem na rozpoètové opatøení na posílení poloky zimní údrba komunikací a uloila toto rozpoètové
opatøení pøedloit nejbliímu zasedání
zastupitelstva mìsta.
Z Plhov
l RM souhlasila se zadáním zpracování
projektu na rekonstrukci Z Náchod-Plhov. Pøípadná rekonstrukce bude vzhledem k finanèní nároènosti etapizována.
Cyklostezka Kramolna
 vojenský høbitov
l RM souhlasila s pøípravnými pracemi
v reii mìsta Náchoda (podání ádosti
o dotaci, pøíprava stavby a po výbìrové
øízení) na akci Oprava mìstské komunikace Zámecká  Kramolna.
Státní zámek Náchod  medvìdárium
l RM souhlasila s finanèním darem na
pracovní materiál na údrbu medvìdária
(èerpání bude podmínìno pøedloením paragonù za realizovaný nákup nezbytného materiálu) a zmocnila starostu ing.
Oldøicha Ètvrteèku podepsat pøíslunou
smlouvu s Klubem mladých cestovatelù,
Praha, který bude údrbu provádìt.
Regenerace panelového sídlitì Plhov
 dìtská høitì
l RM uzavøela smlouvu o dílo na dodávku a montá dvou dìtských høi s firmou
Karim, s. r. o.
Demolice èp. 9 Weyrova ul.
 výbìr zhotovitele
l RM schválila poøadí pøedloených nabídek na akci Demolice èp. 9 v ul. Weyrova a uloila zahájit jednání s uchazeèem
na prvním místì  firmou HATTRICK
2000, s. r. o., Hronov.
Rekonstrukce zimního
stadionu v Náchodì
l RM souhlasila s objednáním vybavení
nové atny základním nábytkem od Roberta Janovského z Èerveného Kostelce.
Dopravní opatøení na ulici Praská
 výbìr zhotovitele
l RM schválila poøadí pøedloených nabídek na akci Dopravní opatøení na ulici
Praská a uloila zahájit smluvní jednání s uchazeèem na prvním místì firmou
SOVIS, s. r. o., Hradec Králové.
Stavební úpravy komunikace ulice
Dolní Úvoz v Náchodì
 schválení zhotovitele stavby
l RM schválila poøadí pøedloených nabídek na zhotovení stavby Stavební úpravy komunikace ulice Dolní Úvoz, Náchod
a uzavøení smlouvy o dílo s uchazeèem na
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prvním místì, firmou Stavby silnic a eleznic, a. s., Hradec Králové.
Cyklostezka Peklo  smlouva o dílo na
zhotovení projektové dokumentace
l RM schválila uzavøení Smlouvy o dílo
na zhotovení projektové dokumentace pro
vydání územního rozhodnutí na stavbu
Cyklostezka Peklo ve dvou fázích. Druhá fáze projektové dokumentace bude provedena pouze v pøípadì dohody s vlastníky dotèených pozemkù na základì písemné výzvy objednatele.
TELEGRAFICKY:
l RM odvolala Markétu Klofáèovou z funkce tajemníka Komise pro výchovu a vzdìlávání a z èlenství v Komisi kodní a likvidaèní k 30. 7. 2005.
l RM jmenovala p. Renatu Jirmanovou,
pracovnici Odboru kolství, kultury a sportu, tajemnicí Komise pro výchovu a vzdìlávání ke dni 1. 9. 2005 a p. Magdu Havlíèkovou èlenkou Komise kodní a likvidaèní ke dni 1. 9. 2005.
l RM vzala na vìdomí zápis z jednání
kontrolního výboru zastupitelstva mìsta
ze dne 11. 7. 2005.
l RM vydala Naøízení è. 3/2005 mìsta
Náchoda, které upøesòuje èasový reim
zpoplatnìného stání v parkovacích zónách
(Masarykovo nám., parkovitì  ul. Riegrova) v sobotu, a to od 8 do 13 hodin.
l RM schválila monost poskytnutí ornice na neveøejné pozemky a pravidla pro
její výdej.

Mìsto Náchod
prodá

obálkovou metodou
Kostelecká 1829  prázdný byt
1 + 1, I. kategorie è. bytové jednotky
1829/42 v 7. podlaí
a výmìøe 47,3 m
s vyvolávací cenou 450.000 Kè.
Nabídku v uzavøené obálce oznaèené
v levém hor. rohu nápisem:
Výbìrové øízení  byt 1829/42 
neotvírat
adresovat na MìÚ Náchod,
Odbor správy majetku.
Uzávìrka pøihláek 16. 9. 2005.
Prohlídka bytu 8. a 15. záøí 2005
vdy v 10.00 hodin.
Informace tel. 491 405 233,
491 405 237.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí
nabídce.
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Mìsto Náchod prodá èást pozemku

pro stavbu rodinného domu v ul. Pod Lipím.
Základní cena 400 Kè/m + stavební povolení + úhrada nákladù
+ smlouva o sml. budoucí.
Prodej obálkovou metodou.
Èást parcely è. 513/1 o výmìøe cca 1 000 m k. ú. Staré Mìsto nad Metují
Obálku oznaèit:
Výbìrové øízení pozemek è. 513/1  neotvírat.
Adresovat na MìÚ Náchod, Odbor správy majetku.
Uzávìrka pøihláek 16. 9. 2005 ve 13.00 hodin.
Informace na tel. 491 405 233, 491 405 237.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí nabídce.

Mìsto Náchod prodá obálkovou metodou:
Palachova 653  prázdný byt 2 + 1, I. kategorie è. bytové jednotky 653/2
v 1. podlaí a výmìøe 60,30 m s vyvolávací cenou 650.000 Kè.
Nabídku v uzavøené obálce oznaèené v levém hor. rohu nápisem:
Výbìrové øízení  byt 653/2  neotvírat
adresovat na MìÚ Náchod, Odbor správy majetku.
Uzávìrka pøihláek 16. 9. 2005.
Prohlídka bytu 8. a 15. záøí 2005 vdy v 11.00 hodin.
Informace tel. 491 405 233, 491 405 237.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí nabídce

Mìstský úøad Náchod  Odbor finanèní
Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod

Oznámení o oèkování
psù proti vzteklinì
Povinné oèkování psù proti vzteklinì dle Zákona è. 166/1999 Sb.
o veterinární péèi ve znìní pozdìjích pøedpisù, které se koná
za spolupráce Mìstského úøadu v Náchodì

s panem MVDr. Petrem BRANDEJSEM
lokalita
Náchod
St. Mìsto
Lipí
Jizbice
Dobroov

místo oèkování
den
(Masarykovo nám.) sobota
(u Havlù)
(u hospody)
(u Jednoty)
(u autobus. zastávky)

datum
3. 9. 2005
3. 9. 2005
3. 9. 2005
3. 9. 2005
3. 9. 2005

hodina
8.00  9.00
9.30  9.45
10.00  10.30
10.45  11.00
11.15  11.30

den
datum
pátek
2. 9. 2005
sobota 3. 9. 2005
3. 9. 2005
3. 9. 2005

hodina
17.30  18.00
13.30  13.50
14.00  14.45
15.00  15.30

s panem MVDr. Zdeòkem VOTAVOU
lokalita
Braec
Bìloves
Babí
Pavliov

místo oèkování
(u rybníèku)
(u Karlù )
(u imkù)
(u prodejny)

Povinné oèkování je pro psy od 3 mìsícù vìku.
Pes musí být na vodítku a opatøen náhubkem.
Vezmìte s sebou oèkovací prùkaz psa.
Za oèkování se vybírá poplatek 100 Kè.

záøí 2005
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Kronika
Narodili se
v èervnu a èervenci 2005
2. 6.
3. 6.
6. 6.
10. 6.
13. 6.
17. 6.
20. 6.
24. 6.
25. 6.
27. 6.
30. 6.
1. 7.
2. 7.
4. 7.
6. 7.
7. 7.
18. 7.
19. 7.
22. 7.
23. 7.
27. 7.
28. 7.

Adam Linhardt
Martin Jirman
Tadeá Voborník
Adam Fuchs
Filip Liznar
Matìj Suchánek
Filip Michalèík
Agáta Chocholouová
Jiøí Jebavý
Denisa Penièková
Nela Hudeèková
Viktor Sidorenko
Petra paèková
Magdaléna ulcová
Daniel Øíha
Tomá Jirásek
Zuzana Vrková
Adam Koènar
Tomá Zeman
Bára Hiebschová
Nela Knapiková
Tomá Dobe
Adéla Hronová
Tomá Klecan
Karolína Manìnová
Aneka Pøibylová
Marie Hanuová
Martin Daks
David Zámeèník

Byli oddáni
v èervnu a èervenci
4. 6.
Jan Pozdìna, Vysokov
Eva Házová, Studnice
tìpán Lukáek, Èernèice
Jitka Janouková, Nový Hrádek
Luká Prouza, Kramolna
Lenka Èechová, Velké Poøíèí
Ladislav Hlávko, Provodov-onov
Petra Zelená, Vysokov
Václav Ducháè, Machov
Romana Hanuová, Velké Poøíèí
Jan Reitpies, Plzeò
Tereza Bubeníèková, Èeská Èermná
17. 6.
Luká Cupal, Náchod
Darina Nogolová, Praha
Frantiek Drahozal, Náchod
Ludmila Heroutová, Náchod
18. 6.
Petr Nymza, Broumov
Vìra Balzerová, Náchod
Jan Stránský, Náchod
Ivana Zelená, Náchod

Martin Záleský, Náchod
Kamila Krouelová, Èeská Skalice
23. 6.
Vladislav Maek, Trutnov
Michaela Kordová, Úpice
24. 6.
Petr ponar, Ústí nad Orlicí
Bìla Poláèková, Zábrodí
Jan afaøík, Praha
Barbara Janeèková, Èeská Skalice
Zdenìk Fiedler, Hronov
Hana Simonová, Hronov
Martin litr, Náchod
Vìra Postupová, Èeská Skalice
25. 6.
Miloslav ulc, Kramolna
Kateøina Vojtìchová, Kramolna
Zdenìk Misar, Úpice
Hana Januová, Náchod
Marek Rauer, Náchod
Zuzana Holoubková, Náchod
Tomá Bernard, Velké Poøíèí
Lenka Jirásková, Hronov
1. 7.
Jiøí Mach, Náchod
Rùena Bubeníèková, Náchod
Martin Surynek, Náchod
Jana Bartoová, Náchod
2. 7.
Ludìk Voøíek, Náchod
Martina Krywdiuková, Náchod
Pøemysl Kosaø, Náchod
Anna Klimeová, Náchod
8. 7.
Karel Zítko, Náchod
Pavla Maková, Náchod
Milo Zámeèník, Náchod
Veronika paèková, Náchod
9. 7.
Jan Tarinský, Praha
Jana Ballová, Velké Poøíèí
Jiøí Eimer, Náchod
Lenka Bajzová, Náchod
Václav Suchan, Heømanice
Pavla Horèièková, Heømanice
Zdenìk Oulehla, Náchod
Pavlína Dudková, Dolní Radechová
22. 7.
Jurij Charbaka, Ukrajina
Melania Ramirézová Ljubyjová, Náchod
23. 7.
Pavel Vítek, Náchod
Zuzana Nýèová, Náchod
29. 7.
Jan Oláh, Èervený Kostelec
Marcela Poláèková, Èervený Kostelec
30. 7.
Petr plouchal, Náchod
Zuzana Krajèovièová, Trenèín

Ocenìní dárcù krve

V obøadní síni MìÚ v Náchodì byly
koncem èervna opìt slavnostnì pøedány
bronzové, støíbrné a zlaté medaile prof.
MUDr. Jana Jánského za 10, 20 a 40
bezplatných odbìrù krve.
Bronzové medaile pøevzali:
Ïurika Jaroslav ze Lhotek, Chráska
Martin z Horní Radechové, koda Miroslav z Lipí, Vít Roman z Kramolny; Hoøèièková Alena, Urbánková Radka, Winterová Kateøina, Baant Petr, Crha Petr,
Hejzlar David, Jedlièka Petr, Korec Jan,
Pfeifer Daniel, tìpaø Josef, Trudiè Petr,
Zeman Jiøí a Zlámal Petr  vichni z Náchoda.
Støíbrné medaile pøevzali: z Náchoda
 Bernardová Vladislava, Filipová Oldøika, Jirásková Ludmila, Simona Jirsak, Skoøepová Petra, Bernard Jan, Bubeníèek
Petr, Jirsa Radim, Kalousek Lubo, Koláø
Zdenìk, Kopecký Oldøich, Kutina Jiøí, Perger Petr a Udil Milo, dále Duánková
Jiøina a Dranar Stanislav z Nového Hrádku, Horáková Martina z Horní Radechové a Paøízková Iva z Kramolny.
Zlaté medaile pøevzali: z Náchoda
 Roleèková Eva, Bernard Tomá, Hornych Ivan, Ing. Jirman Bøetislav, Kovanec Zdenìk, MUDr. Marík Pavel, Ing.
Srba Vladimír a ubrt Václav, z Borové
koda Libor.
Zlatý køí 3. tøídy pøevzali: Brát Jiøí
a Hurdálek Vladimír z Náchoda a Demjanoviè Michal z Pavliova.
Oblastní spolek Èeského èerveného
køíe v Náchodì dìkuje vem dárcùm.
Krev, kterou darujete, pomáhá zachraòovat zdraví a ivot pøi tìkých operacích,
po úrazech, autohaváriích i pøi tìkých
porodech. Díky za odvahu a odhodlání
pomoci druhým.

Úspìchy
náchodské atletky
28. 8. 2005 se konaly v Jablonci nad
Nisou na atletickém stadionu Støelnice
mezinárodní závody juniorù do 19 let
MLADÁ EVROPA 2005. V 19. roèníku
závodu mìlo své zastoupení i mìsto Náchod v podobì Marcely Vondøejcové (nejmladí úèastnice závodù, teprve 15 letá).
Marcela vyhrála závod na 200 metrù
v èase 25,05 sekundy a na polovnièní trati
vybojovala 3. místo v èase 12,48, kdy byla
také nejlepí z èeských zástupkyò.
Marcela tyto závody brala jako pøípravu na Mistrovství Èeské republiky ákyò,
které se rovnì koná na místním atletickém stadionu v termínu 10.11. záøí
2005, kde bude Marcela obhajovat mistrovské tituly na 60 a 150 metrù.
Jiøí Vondøejc, trenér atletù
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Klub SUN Náchod, dìtský klub Hopsáèek
Oblastní charita Èervený Kostelec
 støedisko Hospic Aneky Èeské
vás zve na KURZY DOMÁCÍHO OETØOVÁNÍ aneb chceme vám pomoci zvládnout péèi o vae blízké.
V tìchto kurzech získáte jak praktické znalosti a rady týkající se péèe o nemocného, tak i informace o monostech
sociální pomoci.
Kurzy jsou urèeny jak vám, kteøí ji
doma o své blízké peèujete nebo oèekáváte proputìní blízké osoby do domácího oetøování, tak i vem, kteøí se tìmto
dovednostem chtìjí nauèit.
Termíny kurzù:
5.9. 9., 10.14. 10., 7.11. 11.,
28. 11.  2. 12. 2005
Cena kurzu: 300 Kè
Podrobnìjí informace a pøihláky vám
poskytne:
Ing. Jana Øezníèková
Tel.: 721 581 373, 491 465 148
E-mail: reznickova@hospic.cz
www.hospic.cz
Ve zpravodaji naleznete vloené sloenky, pomocí kterých mùete pøispìt
na nai èinnost.

Podìkování
Obyvatelé Betanie dìkují akciové spoleènosti Beránek a jejím pracovníkùm za
monost navtìvovat kulturní akce. Bezbariérový pøístup a ochota poøadatelù vdy
pomoci nae návtìvy zpøíjemòují. Na dalí
sezónu se tìí a dìkují obyvatelé Betanie.

Z Komenského
áci tøetích tøíd Z Komenského v Náchodì mìli monost zhlédnout dne
29. 6. 2005 na høiti náchodské sokolovny ukázku výcviku policejního sluebního psa a jeho uplatnìní v praxi. Této velmi zdaøilé akci pøedcházela celoroèní pøíprava ákù. Na zaèátku kolního roku
dostaly vechny dìti od tiskové mluvèí
Policie ÈR, Evy Prachaøové, pracovní seit Ajax, do kterého bìhem roku se svými uèiteli plnily velké mnoství úkolù
s tématikou práce policie a rizikových jevù
v ivotì dìtí. Vìtina dìtí splnila zadané
úkoly na výbornou a odmìnou jim byly
odznaky, které jim pøedali samotní pøísluníci Policie ÈR z Náchoda. Beseda
s ukázkou výcviku policejního psa byla
odmìnou pro vechny zúèastnìné. Dìkujeme tímto pøísluníkùm policie za pøíjemné dopoledne a vìøíme, e i v pøítích letech bude moné pokraèovat v zapoèaté
spolupráci. Uèitelky Z Kom. Náchod

Letní prázdniny jsou za námi a je tu
nový kolní rok a s ním i nová nabídka
èinností obèanského sdruení Klub SUN
Náchod, dìtského klubu Hopsáèek. Vechny zájemce, kteøí nechtìjí trávit svùj volný èas sami, zveme k nám do naeho klubu na sídliti u nemocnice ve výmìníku
tepla, ul. Zelená. Pøipravili jsme pro Vás
jako kadý rok mnoho pravidelných kroukù, ve kterých se nejen nauèíte nìco nového, ale najdete té nové pøátele, mùete
si zde odpoèinout, nebo si naopak poøádnì protáhnout tìlo. Rádi Vám ve zodpovíme 3. 9. 2005 na Dni otevøených dveøí.

Pravidelný program z dùvodu rekonstrukce zaène od 2. 10. 2005. Tìit se mùete
té na Bramboriádu 24. 9. 2005, na Burzu podzimního obleèení a Pøedvánoèní
trhy, které probìhnou 25.26. 11. 2005
a mnoho dalího. Sledujte nae internetové stránky www.hopsacek.ttnet. cz/index.html a vývìsky nebo nás osobnì kontaktujte na telefonních èíslech:
491 421 543 nebo
608 970 406 Simona Hlavatá.
Tìíme se na Vás.
Kolektiv maminek nejen na MD

Klub Vánek  letní prázdninový rekondièní pobyt
Asociace rodièù a pøátel zdravotnì
postiených dìtí v ÈR  Klub Vánek poøádal ji pátým rokem Letní prázdninový
rekondièní pobyt pro zdravotnì postiené dìti, mláde a jejich rodièe èi prùvodce,
který se konal ve dnech 24.31. 8. 2005
v Horském hotelu Panorama v Detném
v Orlických horách. Zúèastnilo se ho 36
dìtí a dospìlých.
O dìti se jako vdy staraly rehabilitaèní
pracovnice, které s nimi cvièily, ráno
a v podveèer spoleèné cvièení, pøes den individuální rehabilitace. Na dopoledním programu byly ruèní práce  ergoterapie, rozvíjející schopnosti dìtí za pomoci vedoucích a instruktorek. Na zaèátku pobytu si
kadý vlastnoruènì vyzdobil trièko buï
savováním, batikou nebo foukacími fixy na
textil. Dále si dìti vyzkouely techniky
barvení hedvábí, malování sádrových odlitkù, modelování z keramické hmoty,
malování slupovacími barvami na sklo,
zdobení krabièek kùí apod. Odpoledne
se konaly vycházky do okolí, jízda na koních, hledání pokladu a rùzné hry. Ve
veèerních hodinách pak karneval, táborák

s opékáním buøtù, lampionový prùvod,
stezka odvahy èi diskotéka.
Pobyt se uskuteènil za finanèní podpory Ministerstva zdravotnictví mìst Náchod
a Nové Mìsto nad Metují a také výtìku
Vánoèní výstavy klubu Vánek.
Ji se vichni tìíme na dalí akci, kterou plánujeme na podzimní prázdniny opìt
na této chatì a to ve dnech 26.29. 10.
2005. Pobyt mohou absolvovat dìti samy
èi s doprovodem. Zaèínáme ve støedu veèeøí, konèíme v nedìli obìdem. Na programu budou jako vdy ruèní práce, vycházky, konì, hry apod. Cena za zdravotnì
postiené dítì do 26 let je 500 Kè, doprovod dítìte se ZTP/P 700 Kè, ostatní 900
Kè. Cena zahrnuje plnou penzi, ubytování, pojitìní, pomùcky a rehabilitace.
Blií informace Vám poskytne pøedsedkynì klubu Mgr. Stanislava Bílková, tel.
veèer 491 474 750, mobil 604 104 731,
nebo hospodáøka klubu trausová Jana,
mobil 737 513 157, tel./fax 491 422 043.
za klub Vánek
trausová Jana, hospodáøka
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Historie a souèasnost
náchodské nemocnice
V letoním roce slaví Oblastní nemocnice Náchod 110 let od svého zaloení.
Vybudovat nemocnici v Náchodì bylo
rozhodnuto okresním zastupitelstvem
v roce 1881 na památku sòatku korunního prince Rudolfa s belgickou princeznou Stefanií. Samotná stavba objektu
zapoèala v roce 1893. O dva roky pozdìji, 18. záøí 1895, byly nemocnièní budovy vysvìceny a odevzdány svému úèelu.
Prvním primáøem nemocnice se stal
MUDr. Jindøich Stráník (18681946),
který tuto funkci zastával a do svého
penzionování v roce 1928.
Pùvodnì byla nemocnice monoprimariátní, mìla 70 lùek, odbornou péèi zajioval primáø, jeden sekundární lékaø
a 4 øádové sestry Kongregace milosrdných
sester III. øádu sv. Frantika z Opavy.
V roce 1896 se stala nemocnice nemocnicí veobecnou veøejnou (nesla pak a
do roku 1948 název Veobecná veøejná
okresní nemocnice v Náchodì) a mohla
podle zákona pøijímat vechny nemocné
na základì lékaøského osvìdèení nebo na
základì vlastního ústavního vyetøení,
mohla tedy pøijímat i pacienty jiných
okresù. Poèet pacientù narùstal. Brzy
pøestala stávající kapacita dostaèovat.
Postupnì byly pøistavovány nové pavilony a zøizovány dalí ordinariáty, areál
nemocnice se roziøoval a modernizoval.
V roce 1948 byla nemocnice pøejmenována na Státní okresní nemocnici
v Náchodì a v roce 1952 na Okresní ústav
národního zdraví se sídlem v Náchodì.
Ten byl v roce 1960 slouèen s OÚNZ
Broumov a Jaromìø a vznikla tak jediná
rozpoètová organizace OÚNZ Náchod.
V èervnu tohoto roku musely nemocnici
opustit øádové sestry. V roce 1976 byly
postaveny v horní nemocnici laboratoøe
pro pracovitì klinické biochemie, v roce
1983 byl zahájen provoz radiologického
oddìlení v novì postaveném pavilonu,
v roce 1985 byly dokonèeny prostory pro
operaèní sály, rozíøené chirurgické oddìlení a jeho ambulanci. V roce 1990 se
hematologicko-transfuzní oddìlení pøestìhovalo do nových prostor v dolní nemoc-

nici. Nemocnice také získala budovu bývalého OV KSÈ, kam po adaptaci pøemístila z polikliniky na Denisovì nábøeí své
ambulance a kde je od roku 1995 v provozu ústavní lékárna. 1. 1. 1992 se nemocnice zmìnila na pøíspìvkovou organizaci nejprve s názvem Nemocnice
s poliklinikou v Náchodì, pak Veobecná
nemocnice Náchod (1. 9. 1998) a nakonec Oblastní nemocnice Náchod (27. 3.
2003). V roce 1993 byl dokonèen objekt
pro oddìlení patologické anatomie a oddìlení klinické mikrobiologie, v roce 1996
probìhla kolaudace novì vystavìného
pavilonu pro lùkové oddìlení anesteziologicko-resuscitaèní, neurologické a oèní.
V roce 2000 byla lùková èást oèního
oddìlení zruena a uvolnìné prostory
upraveny pro potøeby urologie. V roce
1998 byla v areálu nemocnice dokonèena první moderní budova  kruhová stavba nové jídelny, kuchynì, vrátnice a kantýny. Od 1. 1. 2000 je souèástí nemocnice Léèebna dlouhodobì nemocných
v Jaromìøi.
Poèátkem roku 2003 byl otevøen nový
ambulantní pavilon, jeho souèástí je heliport, umoòující pøistávání vrtulníkù letecké záchranné sluby. Výstavbou pavilonu se podaøilo oddìlit ambulance od lùkových oddìlení a vytvoøit tak pacientùm
dùstojné prostøedí a zároveò soustøedit
témìø vekeré ambulance do jednoho prostoru. K dispozici je zde i nová lékárna.
12. 11. 2003 vznikla Oblastní nemocnice Náchod, a. s. Nemocnice se neustále
snaí zkvalitòovat zdravotní péèi, postupnì
zavádí nové léèebné metody a vybavuje
svá oddìlení novou technikou. Jen v posledním roce zakoupila celou øadu pièkových pøístrojù, napø. elektroencefalograf
TruScan pro neurologické oddìlení, pro
operaèní sály operaèní stùl a vyhøívací
jednotku WarmTouch, vyetøovací pøístroj
Atmos C 31 pro oddìlení uní, nosní, krèní, pro oddìlení patologické anatomie lineární barvicí automat a pøikrajovací bioptický stùl, kompletnì bylo obnoveno
vech sedm dialyzaèních pøístrojù na interním oddìlení, dolo k výraznému posunu v technologii informaèního systému
atd. Náchodská nemocnice se stala jednou z nejvìtích institucí v regionu. Pracuje zde 109 lékaøù a 408 zdravotních
sester, za rok nemocnice oetøí témìø
200 000 pacientù, disponuje 522 lùky,
na nich je bìhem roku hospitalizováno
kolem 14 500 pacientù, loni zde bylo provedeno 4049 operací a narodilo se tu 625
dìtí.
Ing. Josef imurda, øeditel Oblastní
nemocnice Náchod, a. s. (red. krác.)

Záøijová výroèí

Den sv. Václava, 28. záøí, je nyní v kalendáøi oznaèen jako Den èeské státnosti. Kníe Václav je jistì symbolem,
i kdy nìkdy i zneuívaným. Ale na sv.
Václava v roce 995 dolo k vyvradìní
Slavníkovcù na jejich hraditi v Libici.
(Slavníkovcùm patøilo i území naeho
regionu vèetnì Kladska.) Tento krvavý
akt posílil postavení Pøemyslovcù, jejich
moc nad Èechami, a tím pøispìl k sjednocení zemì. V tý den roku 1905 byl poloen základní kámen k Vinohradskému divadlu a roku 1930 bylo 28. záøí
slavnostnì otevøeno Jiráskovo divadlo
v Hronovì za aktivní úèasti i náchodských spolkù, zejména ochotníkù a zpìvákù.
Dne 1. záøí 1845 byl zahájen provoz
na eleznièní trati PrahaOlomouc, první trati u nás (nepoèítáme-li jihoèeskou
koòku). Pøed sto lety, v záøí 1905
zaèaly probíhat mohutné demonstrace
za veobecné hlasovací právo. Nejirí
vrstvy zejména dìlnické se doadovaly
toho, aby hlas kadého obèana mìl ve
volbách stejnou váhu. Takto se pak prvnì volilo v kvìtnu 1907. U 15. záøí
v roce 1935 byly pøijaty v hitlerovském
Nìmecku tzv. norimberské zákony, na
jejich základì bylo pak soustavnì vyvraïováno idovské obyvatelstvo nejen v Nìmecku, ale postupnì i ve vech
Nìmci obsazených zemích. Dne 2. záøí
1945 skonèila kapitulací Japonska definitivnì druhá svìtová válka.
Sta let by se 16. záøí doil jeden
z nejvìtích naich básníkù minulého
století Vladimír Holan. O den mladí
byla hereèka Jiøina ejbalová. Jako dvacetiletá posluchaèka konzervatoøe zpívala u nás v Náchodì 5. záøí 1925 na
písòovém koncertu ze skladeb Jaroslava Køièky, který ji osobnì doprovázel
na klavír.
Na 29. záøí pøipadají nedoité 85. narozeniny významného dirigenta Václava Neumanna, jen o den mladí byla
Jarmila Nemastová, vynikající klavíristka a uèitelka hudby v Náchodì, pak
i profesorka konzervatoøe. Pìtasedmdesát bude 15. záøí herci Petru Hanièincovi.
Pøed deseti lety 8. záøí zemøel spisovatel Frantiek Nepil, který se mj. pochvalnì vyjádøil o pùsobení náchodského pìveckého sboru Hron. V tém roce
1995 zemøel 26. záøí spisovatel Miroslav Hanu, s ním jsme i u nás besedovali o Komenském, pøed pìti lety
3. záøí spisovatel a dramatik Oldøich
Danìk, jeho hry se hrály i u nás,
v posledních letech to byla napø. Vévodkynì valdtejnských vojsk v nastudování náchodských ochotníkù.
/AF/

Náchodský zpravodaj
Náchodský
ulièník

7

Èást 8  Barevné a voòavé ulice
Název dnení èásti seriálu o náchodských ulicích je
troku nadnesený. Ulice, o kterých budeme dnes mluvit,
by opravdu mohly být barevné a voòavé, bohuel jsou
takové jen podle jména. Ty barevné nalezneme vechny
soustøedìné do jedné lokality na sídliti u horní nemocnice. Oficiální název sídlitì je skuteènì Sídlitì
u nemocnice a rovnì oficiálnì uívaná zkratka, vytvoøená z prvních písmen názvu, je SUN. Zkratka jasná
a docela pìkná, znalce angliètiny svádìjící k výslovnosti
san a navozující jim pøedstavu slunce. Ale proè ne? Ve
sluneèných dnech je sídlitì na kopci skuteènì plné slunce a my, znalí vìci, správnì vyslovujeme SUN. Sídlitì
bylo nejvìtí náchodskou stavební akcí na pøelomu 80.
a 90. let minulého století a podle pùvodního plánu zde
mìlo být vybudováno 1 080 bytových jednotek a 148
rodinných domkù s potøebnou vybaveností. V roce 1991
byla dokonèena první etapa, která pøedstavovala 556 by-

Úboèí Dobroova dosud témìø bez zástavby
(pohled ze zámeckého kopce)
tových jednotek, a u tehdy se ukázaly problémy s dalím
financováním a s rozestavìným obchodním støediskem
a domem slueb. Problémy v obou smìrech pøetrvávají
dodnes a jsou právì nyní, kdy se zavírá prodejna Meinl
a vázne realizace projektu firmy Isramco, obzvlá havé, ale to je jiné téma. Vrame se do roku 1991, kdy
byla provedena kolaudace prvních obytných objektù
a zaèali se do nich stìhovat první nájemníci, a bylo také
tøeba pojmenovat novì vzniklé ulice. Tehdy pøísluná
komise navrhla, aby vechna jména ulic v novém sídliti
byla odvozena od barev. A tak první dvì ulice zkolaudovaných domù byly nazvány Rùová a Zelená. Jména mìla
být tzv. mluvící a podle pøedstav komise mìla být Zelená
ulice skuteènì plná zelenì a v Rùové mìly kvést rùo-

Novinka pro zájemce
Nakladatelství Pavel Mervart vydalo bìhem
prázdnin pro vechny, kdo se zajímají o historii
regionu, zajímavé a poutavé ètení ze starých pamìtí a kronik s názvem Jak se ilo na kladském pomezí. Od kroniky, a u je jejím autorem prostý sedlák, uèitel nebo knìz, neoèekáváme, e bude vìdeckým historickým pojednáním.
Naopak, její jedineènost a kouzlo tkví v tom, e
zachycuje soudobé dìní pod zorným úhlem vlastního proitku pisatele a jeho osobité reakce na
události. Vybrané pasáe z dochovaných pamìtí
a kronik Náchoda a Náchodska v rozsahu náchodského okresu jsou ètivým a barvitým líèe-

vé kvìty rùí. Jejich zcela neúøední a poetické zdùvodnìní, aby ulice ji svým vzhledem usnadòovaly orientaci
v jinak velmi stereotypním sídliti, mùeme jen obdivovat. Bohuel, jak jsem ji øekla, zùstalo jen u názvù.
Dnes je sídlitì hlavnì plné barevných aut, ale koda
mluvit. Po èase pøibyly jetì ulice Bílá, Modrá a Duhová
a v souèasné dobì zaèíná hned vedle vyrùstat nové sídliátko Duhovka. Barevné by mohly být tøeba i domy, ale
i v tomto smìru, bohuel, zaèíná pøevládat jistým rozhodnutím MìÚ pro nátìry balkonù a oken schválená
unifikovaná a fádní tmavohnìdá.
Babí, které bylo do jara 1950 samostatnou obcí a poté
se stalo souèástí velkého Náchoda, dlouho necítilo potøebu své ulice pojmenovávat. Ale jak se rozrùstalo
a vlastnì se stalo pøedmìstskou ètvrtí Náchoda, byly zde
ulice pojmenovány na pøelomu 60. a 70. let 20. století.
A právì zde najdeme ty voòavé a chutné, pojmenované

Sídlitì SUN v roce 2004
po ovoci  Tøeòová, Hruková a Jabloòová (nevzpomenete si na výøeènou uèitelku Josefínu?) nebo po stromech
 Katanová, Borová, Lesní a Ke Smrèinì. Nesmím zapomenout ani na tøeinky. Název nejvýe poloené ulice ve ètvrti rodinných domkù V Tøeinkách pøipomíná
bývalý název celé oblasti. Bývalo to krásné pøírodní údolí
mezi svahy Montace a Vyhlídkou, kde byl kadým jarem
krásnì kvetoucí tøeòový sad. V této oblasti objevíme také
ulici se jménem Ovocná. V Bìlovsi pak je ulice Lípová,
Zahradní a nejnovìjí Ve Smrèinách. Co kdybychom se
pokusili minimálnì ve vech výe uvedených pøípadech
dát ulicím opravdu jejich barvu a vùni?
Mgr. Lydia Batecká

o regionální historii
ním kadodennosti ivota naich pøedkù v pøíhranièním regionu na kladském pomezí v 18.
a 19. století. Edici pøipravila, úvodní poznámky
ke kapitolám a medailonky kronikáøù napsala
a uiteèný slovníèek dobových výrazù sestavila
Lydia Batecká. Vázaná kniha v pìkné grafické
úpravì je za pøíznivou cenu k dostání v knihkupectvích, v náchodském archivu èi muzeu, nebo
pøímo na adrese nakladatelství Pavel Mervart,
P.O. Box 60, 549 41 Èervený Kostelec, které
pøi vìtím odbìru poskytuje slevu. Doporuèujeme také vem uèitelùm dìjepisu a kolním knihovnám.
Red.
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Den otevøených dveøí památek
10. a 11. 9. 2005 v Náchodì a Kudovì Zdroji
Náchod

Státní zámek Náchod 9.0012.00, 12.3017.00
(organizované skupiny do 15 let a od 60 let  vstup zdarma)
Pøi prohlídce uslyíte renesanèní a barokní hudbu  ZU Police
nad Metují a Brass Band
Kostel sv. Vavøince
sobota: 8.0010.00, 16.0019.00; nedìle: 7.0011.00
Regionální muzeum
Expozice na Masarykovì nám. è. 18
9.0012.00, 13.0017.00; vstup zdarma  platí pouze 11. 9.
Pevnost Dobroov
10.0012.00, 13.0018.00
(dìti do 15 let vstup zdarma); platí pouze 11. 9. 2005
Pìchotní srub Bøezinka a Lom
sobota 10.0019.00, nedìle 10.0017.00, vstupné dobrovolné
Déèko  Bartoòova vila
Historická budova ve stylu Art Deco
10.0015.00  platí pouze 10. 9. 2005
Pranýø
Pùvodnì stál v ploe námìstí pøed starou radnicí jako místo
hanby, u kterého byli mení provinilci pøipoutáni k posmìchu.
Za vlády Josefa II. byl zruen, èást vyuita jako nárazníkový
kámen na rohu ulice è. 18  regionální muzeum. J. K. Hrae
pranýø sestavil a umístil do nároí staré radnice.
Podkova na Karlovì námìstí
 stánky s øemesly  Z Náchod-Plhov
Podkovu na Karlovì námìstí ztratil kùò krále Fridricha Falckého, který po bitvì na Bílé hoøe r. 1620 prchal pøes Náchod do

Slezska. Stoupnout na ni prý pøináí tìstí.
ikùv stùl na zámeckém kopci
V zámeckém kopci, pøímo pod východní batou opevnìní, stojí
ikùv stùl. Povìst vypráví, e se cestou na Broumovsko Jan
ika zastavil na náchodském hradì u svého pøítele pana
z Kuntátu a z Podìbrad, jemu Náchod patøil. Pøi odpoèinku
na zámeckém kopci si u kamenného stolu zahráli v kostky.
Vyhrané peníze si prý Jan ika dával do dùlku v desce stolu.

Kudova Zdroj

V rámci Dne otevøených dveøí budou v sobotu 10. záøí 2005
v Kudovì zdarma pro obèany z Náchoda i Hronova otevøeny
tyto zajímavosti:
1. Solno-jodova jeskynì Galos v Pøírodoléèebném ústavu Lazienki III. Z dùvodu omezeného poètu míst prosíme o telefonické domlouvání 45 minut dlouhých návtìv na tel.
+48/74/ 868 04 81, od 9 do 21 hodin
2. Zespó³ Uzdrowisk K³odzkich  Lázeòské sluby
Zveme Vás do centrální recepce lázeòského domu Polonia
 ul. Moniuszki 2, od 11 do 15 hodin. Mùete si prohlédnout
metody léèby a rehabilitace.
3. Muzeum Hraèek, ul. Zdrojowa 41, tel. +48/ 74/ 866 49 70,
od 12 do 19 hodin
4. abí muzeum, ul. S³oneczna 31, od 10 do 17 hodin
5. Muzeum starých øemesel, ul. Chrobrego 43,
tel. +48/ 74/ 865 55 12, od 10 do 18 hodin
6. Pohyblivý betlém, ul. Kociuszki 101, od 10 do 19 hodin
7. Skanzen v Pstr¹¿nej, tel. +48/ 74/ 866 28 43, 1017 hodin

Sbor dobrovolných hasièù
v Náchodì
si Vás dovoluje pozvat
na oslavu

120. výroèí zaloení sboru


které se bude konat v sobotu 3. záøí 2005
na Masarykovì námìstí v Náchodì.

10.00 hodin pøíjezd historické i souèasné techniky
na Masarykovo námìstí
13.00 hodin zaène probíhat hlavní èást oslav:
_ likvidace poáru historickou technikou
(ruèní støíkaèkou)
_ haení a vyproování osob z havarovaného
automobilu pøísluníky HZS
_ ukázka záchranných akcí ve výkách
_ ukázka práce hasièù ze sousedního Polska
V prùbìhu celého dne budou probíhat
rùzné soutìe pro dìti.
Obèerstvení bude zajitìno po celou dobu oslav.
Srdeènì Vás zve a na Vaí úèast se tìí SDH Náchod
Od 2. do 16. 9. 2005 bude probíhat v pøednákovém salonku
a chodbì stálé expozice Regionálního muzea v Náchodì
(Masarykovo nám.) výstava historické techniky vìnovaná
právì tomuto výroèí.
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Nový design plechovek Primátoru Premium
V prùbìhu mìsíce srpna pøiel pivovar s novým designem 0,5 l plechovek
svìtlého leáku Premium (pùvodní byl
pouíván od zahájení produkce tohoto balení
v èervnu 2002). Moderní design plnì vychází
z grafické podoby souèasné øady etiket lahvových
piv, které zaèal pivovar pouívat v únoru loòského roku, odliuje Primátora od pøímých konkurentù a vytváøí pøedpoklady pro dalí posílení pozice znaèky na trhu a oslovení nových potencionálních zákazníkù. Dalím rozíøením textù o jiné
jazykové mutace se prohlubují i exportní monosti tohoto produktu.
Pro svoji dobrou kvalitu, skladnost a nízkou
hmotnost (navíc bez nutnosti vracet obal) se svìtlý leák Premium v 0,5 l plechovkách pøímo nabízí pro pìí výlety, na cesty èi letní dovolené. Plnì
toto tvrzení potvrzují i jeho letoní prodeje, kdy
napøíklad v èervenci zaznamenalo toto balení své
nejvyí prodeje za poslední dva roky.
Kdy u jsme u vlastních prodejù v roce 2005,
tak za období leden a èervenec vystavil pivovar 76 699 hl
piva, z èeho èinil export 7236 hl (v souèasnosti se na výrobì
podílí ji 9,5 %). Oproti shodnému období roku 2004 se vlastní

export zvýil o 28,2 % a Primátor se vyváí pøedevím do zemí
jako je Velká Británie, Rusko, Francie a Nìmecko. Pivovar se
také letos vrátil na slovenský trh, který se právì díky úrovni
èervencových prodejù stal jeho druhým nejvìtím
odbytitìm v rámci celého letoního roku.
Rozhodující podíl na prodeji si stále drí svìtlý
leák Premium (46 %) a svìtlý výèepní Primátor
(34 %). Velmi úspìnì si vede nealkoholické pivo
(12 % podíl na celkové výrobì)  v této kategorii
je pivovar druhým nejvìtím výrobcem v Èeské
republice. Významnì také roste prodejnost penièného kvasnicového piva Primátor Weizenbier, kterého se ji letos prodalo pøes 1200 hl a právì
v èervenci 2005 dosáhlo svého historicky nejvyího odbytu od øíjna 2003, kdy se poprvé objevilo
na èeském trhu. Podstatnì se zvýil i prodej limonád, kterých se do konce èervence 2005 vypilo ji
2460 hl (pomìr lahví a sudù je témìø vyrovnaný,
z pøíchutí pak sklízí nejvìtí úspìch malina a velmi kladné ohlasy jsme zaznamenali na bøeznovou
novinku  limonádu s pøíchutí hroznového vína
s názvem Primátor Hrozno  zatím dodávané pouze
v lahvích) a pivovar ji v srpnu pøekonal úroveò souhrnných
prodejù limonád za celý loòský rok.
/FM/

Náchodtí kouzelníci  Martin Langr
Dosud byl Martin Langr podepsán pod
vemi èlánky o náchodských kouzelnících,
v tomto èísle ale bude jeho jméno pøímo
v nadpisu.
Martin zaèal s kouzlením v jedenácti letech u pana Holeèka. Jako vichni ostatní
z krouku i Martin nejprve vystupoval
v domovech dùchodcù èi nemocnicích nebo
v Déèku pro rodièe. Poprvé byl na soutìi
pouze jako divák, a to v elezném Brodì
v roce 1994, kdy mìl za sebou první rok
kouzlení. O pìt let pozdìji tu dostal svoji
první velkou cenu, kategorii Junior toti
vyhrál! Ale zpìt. Poprvé kouzlil na soutìi
v roce 1997, tenkrát jetì bez úspìchu,
ale první soutì je pøece jen spíe o sbírání
zkueností. Ve stejném roce také absolvoval v náchodském divadle své první velké
vystoupení na Bláznivém veèeru magie.
Kromì kouzlení zaèal ve stejné dobì

chodit i do skautu, kde je dnes vùdcem
1. chlapeckého oddílu v Náchodì. Martin
také provozuje turistiku, rád fotografuje
a zpíval se Sboreèkem Jiráskova gymnázia, kam ètyøi roky chodil a kde odmaturoval.
U víte, e v elezném Brodì vyhrál
v roce 1999 mezi juniory. O rok pozdìji
dostal Cenu øeditele festivalu a následující dva roky obdrel cenu Sklenìný magik
za umístìní v první desítce v kategorii
dospìlých. Podobného úspìchu dosáhl na
soutìi Jetìdský krystal v Liberci v roce
2000, rok na to zde skonèil tøetí v kategorii veobecné magie. Ve stejných letech
se umístil na soutìi Kouzelné Slatiny
první a druhý. Posledním soutìním rokem byl pro Martina rok 2002, kdy byl
tøetí na Mistrovství republiky v Ostravì
také v kategorii veobecné magie.
Posledním byl i proto, e zaèal studovat
dopravní fakultu na ÈVUT v Praze. Studium mu ubralo èas na kouzlení i na skaut,
ale obìma se vìnuje dál, jak jen to jde.
V souèasné dobì dokonce vymýlí nové
èíslo, kde urèitì nebude chybìt jeho oblíbené kouzlo, kterým je trhání a znovuscelení novin.
Naposledy mìl vystoupení v èervnu na
letních slavnostech v Albrechticích. Od
roku 1997 je èlenem Èeského magického
svazu a od roku 2000 jako èlen Magické
lóe Michala Silorada Patrèky pomáhá
pøi organizaci rùzných akcí, mj. i loni pøi
Mezinárodním festivalu kouzel v Jaromìøi.
M. Cvrèek

Náchodský zpravodaj

EKOutek

Lidé se èasto obracejí na úøady a organizace ochrany pøírody s nejrùznìjími dotazy týkajícími se netopýrù. Jsou nebezpeèní? Mohou
se na pùdì pøemnoit? Co dìlat s nalezeným netopýrem?
Netopýøi jsou volnì ijící ivoèichové
a stejnì jako u ostatních druhù savcù existuje jisté riziko pøenosu infekèních chorob na èlovìka pøi pokousání (napø. vzteklina), k èemu dochází jen tehdy, pokud
bere èlovìk netopýra do ruky bez ochranných rukavic èi hadru. Infikovaní netopýøi sami èlovìka nenapadají a malé druhy netopýrù navíc ani nedokáou prokousnout lidskou kùi. Celkovì je ovem
výskyt vztekliny u netopýrù vzácný a riziko nákazy èlovìka je velmi nízké. Také
nelze u netopýrù vylouèit výskyt rùzných
parazitù (tìnice, blechy, kloi), èasto se
vak jedná o specializované druhy právì
na netopýry a nemají obvykle potøebu
opoutìt jejich tìla a vyhledávat jiné hostitele. Je pochopitelné, zejména z hygienického hlediska, e i hromadìní jejich
trusu (guána) a moèi není zcela vítanou
skuteèností. Netopýøi jsou vak spíe
mení zvíøata a jejich kolonie u nás vìtinou nejsou nijak poèetné. Za normálních
okolností trus vyschne a ani ve vìtím
mnoství nepøedstavuje hygienický problém. Pokud se u nás netopýøi vyskytují
kadoroènì, mùeme na podlahu a povrch
trámù nainstalovat ochranné fólie èi rùzné støíky, abychom zabránili jejich zvlhnutí a následnému pokození. Netopýøí
trus je výborné hnojivo, ale velmi silné!
U tìrbinových netopýrù je situace sloitìjí a tak po poradì s oborníky lze i souhlasit s uzavøením vletových otvorù, samozøejmì a po jejich oputìní netopýry.
Mnohdy toti netopýøi zbyteènì hynou
(nevhodnì uzavøené vletové otvory, neodborné pronásledování lidmi). Vzhledem
k tomu, e samice netopýrù mají kadoroènì jen jedno mládì (u nìkterých druhù maximálnì dvì a tøi) a e je úmrtnost mláïat pomìrnì vysoká, nemohou
se pøemnoit. Pokud narazíme na jedince
neschopného letu (uhynulého), mládì
(nikdy nesaháme holou rukou!), a pøedáme jej odborníkùm.
Setkáme-li se tedy s nastìhováním netopýrù èi pokud dokonce nastane mezi
lidmi a nechtìnými sousedy  netopýry,
nedorozumìní (zneèiování trusem, jejich hlasové projevy), mìli bychom kontaktovat èleny ÈSOP, ÈESON aj., kteøí
nám rádi pomohou (info: ww.csop.ecn.cz/
handicap/stanice.php).
Ing. Kateøina Cejnarová, odbor P
Zdroj: Metodická pøíruèka pro praktickou ochranu netopýrù, AOPK ÈR
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Hledáte zábavu pro svého pejska?
Bìhejte AGILITY!

Agility je mladé a velice populární odvìtví kynologie. Psovod se svým psem
pøekonává v co nejkratím èase sestavu
rùznorodých pøekáek v urèitém poøadí.
Sport je otevøen vem plemenùm i køíencùm bez ohledu na velikost, psi se
stávají hravou formou ovladatelnými, poslunými, snáenlivými ke svému okolí
a jejich páníèkové si zvyují svou tìlesnou i psychickou kondici. Agility psy baví
a se psy bìhají dospìlí i dìti.
Nae oblastní sdruení Agility Sultánci
má více ne dvacítku èlenù nejrùznìjích
vìkových kategorií. Kadoroènì poøádáme dvoudenní závody, hojnì se umísujeme na pøedních místech na závodech po
celé ÈR, letos se tøi nai závodníci kvalifikovali na Mistrovství republiky a máme

ve svých øadách juniorskou vícemistryni
ÈR za rok 2004. Jeden z naich èlenù
byl vloni se svým psím partnerem
1. v ÈR a 10. na svìtì v mezinárodním
závodì agility (celkem se zúèastnilo 952
psù z celého svìta).
Trénujeme v Náchodì za zámkem pod
vojenským høbitovem vdy v úterý a ve
ètvrtek od 17 hodin a rádi mezi sebou
pøivítáme nové zájemce o tento zajímavý
a atraktivní sport. Podmínkou pro pøihláení je kromì povinného oèkování vaeho pejska, také zvládnutí základní poslunosti, pøedevím pøivolání. Dalí informace naleznete na naich klubových
stránkách na adrese http://sultanci.wz.cz
nebo na telefonu 737 261 641.
Irena Kochová
pøedsedkynì Obèanského sdruení
Agility Sultánci

Chodník od vlakové zastávky
v Bìlovsi k Hypernovì
V poslední dobì obdrel mìstský úøad
nìkolik podnìtù obèanù, které se týkají
dopravní problematiky v Náchodì. Postupnì se k nim i k obèany navrhovaným
øeením vyjádøíme na stránkách mìstského zpravodaje.
Chodník od vlakové zastávky v Bìlovsi s pøechodem pro pìí pøes Polskou
ulici k Hypernovì je jednou z pøipomínaných a pro obèany ádoucích investic.
Pøedevím bych chtìl v úvodu zdùraznit,
e radnice tuto stavbu povauje za velmi
dùleitou! Není pravda, e ji stále odkládá a nechce øeit. Její realizací se podaøí
výraznì zlepit bezpeènost chodcù pøecházejících mezinárodní silnici k supermarketùm. Projektová dokumentace byla
Odborem správy majetku zadána zjara
letoního roku hradeckému projektantovi. Ten ji dokonèil v èervnu tohoto roku
a pøedal Policii ÈR k posouzení jím navrhovaného dopravního znaèení a umístìní ostrùvku pro chodce na mezinárodní
silnici. Komplikace nastaly právì v tomto
pøípadì, nebo není vzhledem k dalím
podnìtùm obèanù a názorù dopravních
specialistù zcela jasné, jak by se mìlo
v brzké dobì zmìnit podélné i svislé dopravní znaèení na Polské ulici v úseku

od pøechodu pro chodce u Ameteku na
státní hranici. Pøíèinou jsou výrazné zmìny v automobilovém provozu na této komunikaci po loòském vstupu ÈR a PR do
Evropské unie. Diskutuje se pøedevím
o poètu jízdních pruhù ve smìru do Polska i od hranice do Náchoda. Pøechodovými ostrùvky je nutné vybavit nejen nový
pøechod u Hypernovy, ale také u Ameteku a souèasnì by se mìla pøeznaèit køiovatka kpt. Jaroe stále více zatìovaná
narùstajícím poètem aut od Polska odboèujících na této køiovatce ke Kauflandu.
Jedná se rovnì o umístìní váhy u bývalé celnice a musí se tedy vyøeit i najídìní kamionù od váhy na Polskou ulici.
Usmìrnit a zavést pravidla v pøecházení
chodcù a cyklistù je nutné také pøímo
u státní hranice mezi vyústìním ulice Horní Konec v Bìlovsi a cyklostezkou do
Malého Poøíèí. Proto radnice zadává
v tìchto dnech dokumentaci, která navrhne nové dopravní znaèení ve vech nastínìných souvislostech. S její realizací se
poèítá po schválení dopravní policií a Øeditelstvím silnic a dálnic Hradec Králové
postupnì jetì v tomto roce a v roce pøítím.
J. Rohulán, místostarosta
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Program v kuelkáøské hale SKK Primátor
Náchod  záøí 2005
SO
SO
SO
SO
SO
NE
NE
PÁ
PÁ

10.
17.
17.
24.
24.
25.
25.
30.
30.

9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.

15.30
12.00
15.30
11.00
15.00
10.00
10.00
17.00
19.15

Náchod B
Náchod C
Náchod B
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod D
Náchod E

Náchod C
Solnice
Rybník
umperk
Èeská Tøebová
Sadská
umperk
Solnice B
Rokytnice n. Jiz. B

III. liga mui
III. liga mui
III. liga mui
I. liga eny
I. liga mui
I. liga dorostenci
I. liga dorostenky
Vých. pøebor sk. B
Vých. pøebor sk. A

Los krajských soutìí nebyl v dobì uzávìrky zpravodaje dosud vydán. V soutìích
hrají mustva dospìlých Náchod D a C a dorostenecká drustva Náchoda C a D.
V øíjnovém vydání ji bude zveøejnìn kompletní program domácích drustev SKK
Primátor Náchod.
Frantiek Majer st.
Pøihláky do XXXIII. roèníku turnaje amatérù v kuelkách
Pøipravuje se ji XXXIII. roèník turnaje amatérù v kuelkách. Plánovaný zaèátek
je jako vdy v øíjnu 2005. Ji nyní se zájemci mohou hlásit pøímo v klubovnì SKK
Primátor Náchod dennì od 17 hodin nebo na mailové adrese majer@cbox.cz. Uzávìrka pøihláek byla s koneènou platností stanovena na nedìli 9. øíjna 2005. Na opozdilce nebude z organizaèních dùvodù brán zøetel. Na pøihláce nezapomeòte uvést kontaktní adresu na vedoucího drustva s potøebnými údaji (telefon, mail, atd.) Dále
upozoròujeme, e informaèní schùzky s úèastníky turnaje, která se uskuteèní v úterý
25. øíjna 2005 v 18 hodin v klubovnì kuelkáøské haly, se musí povinnì zúèastnit
zástupce kadého drustva. Pùjde o velice dùleité informace.
SKK Primátor Náchod

Sokol
Letoní zahájení cvièebního roku je ve
znamení pøíprav ji XIV. vesokolského
sletu, který se uskuteèní poèátkem èervence roku 2006 v Praze. Jeho první
pøedzvìstí bude rozestavný bìh, kterým
bude poselství o zahájení sletu doruèeno
do vech krajù naí republiky bìhem jednoho víkendu. Uspoøádání sletové tafety má svoji tradici. Poprvé se uskuteènila
v roce 1919 a naposledy v roce 1947 pøed
XI. sletem. Kdy se vyskytl návrh, tafetu letos zopakovat, bylo hlavní otázkou,
zda je reálné tuto akci uskuteènit. Vdy
od poslední tafety ubìhne letos 58 let!
Slavnostní start  pátek 23. 9. v 17 hod.
na nádvoøí Tyrova domu v Praze. Historickou tramvají, lodìmi po Vltavì a v pøípadì pøíznivého vìtru balonem budou tafetové kolíky dodány do jednot na okraji
Prahy. Cílových míst tafety je ètrnáct jako
symbol ètrnáctého sletu. Postupnì pøibudou propagaèní materiály a mapy vech
14 tras. Do naí upy pøedá tafetový kolík kurýr upy Orlické sokolùm ve Vlkovì a poté do dalích jednot naí Podkrkonoské upy. Slavnostní ukonèení bìhu
bude v sídle upy v Náchodì v nedìli 25.
záøí 2005 pøi sportovních hrách na stadionu na Hamrech. Pøehled aktuálního dìní
najdete na www.stafeta.sokol-cos.cz. Na
závìr tafety kadý, kdo mùe a kdekoli
právì bude pole v 18 hodin na èíslo 604
461 531 SMS zprávu ve tvaru: SLETU
ZDAR.
V. Zelená

Zimní stadion má
nový kabát
Po ukonèení Mistrovství svìta juniorù v kuelkách 2005 byl Zimní stadion
v Náchodì pøedán stavbaøùm. V rámci
rozsáhlé rekonstrukce, financované
z prostøedkù státního rozpoètu za nemalého pøispìní z rozpoètu mìsta Náchoda,
se stadion zmìnil k nepoznání. Obèané
byli zvyklí na prosklené stìny haly stadionu a charakteristický pohled na Tichý
dùl. Dnes je stadion oplátìn a nad hotelovou èástí vyrostly nové atny a dalí
zázemí pro uivatele stadionu. Zmìnu
zaznamenají obèané nejen pøi pohledu na
stadion zvenku, ale i pøi jeho vyuívání.
Stávající nevyhovující staré atny pro
veøejnost pod jiní tribunou byly zcela
zrekonstruovány a vznikly zde i nové
prostory pro malé hokejisty. Èásteènì
dolo k rekonstrukci technologie stadionu a to kondenzaèní strany chlazení.
Zmizely chladicí vìe, které byly umístìny vedle stadionu, a èást technologie chlazení se pøesunula na støechu stadionu.
Vzhledem k rekonstrukci bylo nutné
posunout obvyklý termín zahájení provozu zimního stadionu. Díky spolupráci vech
zúèastnìných se podaøilo dobu rekonstrukce minimalizovat a stadion první návtìvníky pøivítá 15. záøí.
Sportovní zaøízení mìsta Náchoda, pøíspìvková organizace, dìkuje vem, kteøí se
na této významné a nároèné akci podíleli.

Pozvánka na II. roèník

NÁCHODSKÉ
SPORTOVNÍ NEDÌLE
I. roèník, který se uskuteènil v roce oslav
750. výroèí první zmínky o Náchodì, mìl
velký ohlas mezi úèinkujícími i diváky.
Proto Vás zveme na II. roèník, který bude
opìt pøehlídkou tradièních i netradièních
sportù a pohybových aktivit. V exhibièních
vystoupeních se pøedstaví náchodské koly, sportovní kluby a oddíly.
V doprovodném programu vystoupí maoretky a roztleskávaèky, automobiloví veteráni, hudební skupina, parautisté, modeláøi
Pro úèastníky je pøipraveno i bohaté obèerstvení.
Vstup na akci zdarma.
Termín konání: nedìle 25. 9. 2005
Èas konání:
od 1
3.00 jízda vveeter
ánù mìst
em
13.00
eránù
mìstem
ogr
am na st
adionu Hamr
a
od 1
4.00 pr
Hamra
14.00
progr
ogram
stadionu
Místo konání:
stadion Hamra, Náchod, Praská ul.
Organizátor:
Náchodský sport pro vechny,
obèanské sdruení
Praská 178, 547 01 Náchod,
tel.: 491 427 740,
e-mail: nachodskysport@seznam.cz
www.nachodskysport.wz.cz
Hlavní poøadatelé:
Hana Kopecká, Ing. Jaroslava Justová

Krytý plavecký bazén
se tìí na návtìvníky
V plaveckém bazénu byly v prùbìhu
pravidelné prázdninové odstávky realizované investièní akce, které plnì financovalo mìsto Náchod z rozpoètu. Letos
se podaøilo zrekonstruovat vekeré rozvody vody a odpady v dìtských sprchách.
Tento havarijní stav nás trápil celou poslední sezónu. Byla vymìnìna dalí èást
technologie bazénu, co bìný návtìvník sice na první pohled nezaznamená,
ale bez které by provoz bazénu nebyl
moný.
Ji tradiènì Krytý plavecký bazén
v Náchodì zahájí novou sezónu 1. záøí.
Návtìvníci si mohou pøijít zaplavat ve
stejných hodinách vyhrazených pro veøejnost i v minulých letech a za stejnou
cenu. Zmìna ceníku se v nové sezónì
dotkne pouze Centra péèe o matku
a dítì, kde se ceny drely na stejné úrovni od února 2003.
A tak se tìíme, e stále více obèanù
bude peèovat o své zdraví a stanou se
pravidelnými návtìvníky naeho bazénu.
Ing. Jaroslava Justová, øeditelka SZMN

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání

Královéhradeckého kraje
záøí 2005
PRO VEØEJNOST
M Vizáistika I. Barevná typologie a líèení; Mgr. Vlastislava Drtinová; 13. 9.
2005 14.3019.30 hodin; CV Náchod
pokraèuje: Odìvy a volba støihu
 11. 10., Úèes a odìvní doplòky  1. 11.
M Mandala I. úvod; Mgr. Dana Nývltová;
17. 9. 2005 9.0014.00 hodin; CV Náchod; pokraèuje: Mandala v duchu barvy
 24. 9., Mandala kolektivní  12. 11.
M Zásady první pomoci
Bc. Irena Svozilová; 19. 9. 2005 14.00
17.00 hodin; Z Náchod-Plhov
M Kurz síování pro zaèáteèníky
Mgr. Vlastislava Drtinová; 20. 9. 2005
14.3017.00 hodin; CV Náchod; pokraèuje: 27. 9. a 18. 10. Rádi byste si vytvoøili sí a netuíte, jak na to? Pøijïte mezi
nás.
M Výtvarné a floristické dílny I. Objektová tvorba; Mgr. Jana Matouová, mistr
florista; 21. 9. 2005 8.0012.00 hodin
 A skupina 13.0017.00 hodin  B skupina; CV Náchod
Pro pedagogy a ostatní zájemce
M Jak vést aktivní rodièovské schùzky;
PaedDr. Lenka Burdíková 12. 9. 2005
9.0016.00 hodin; Z Náchod-Plhov
M Duevní zdraví. Jak se cítíme? I. a II.
PhDr. Ladislava Køianová; 13. 9. a 20.
9. 2005 13.0017.00 hodin; Z Náchod-Plhov
M Zákon o postihu mladistvých, soudy
pro mladistvé; JUDr. Miroslav Mitlöhner
14. 9. 2005 14.0017.00 hodin; CV Náchod

Bìh

HronovNáchod
Okresní svaz rekreaèních sportù
a KVT v Náchodì pod zátitou Mìstských úøadù v Náchodì a Hronovì
a Obecního úøadu ve Velkém Poøíèí poøádá

48. roèník silnièního bìhu

HRONOVNÁCHOD
SOBOTA 22. øíjna 2005,
START v 10.30 hodin
na námìstí v Hronovì

Prezentace probìhne v sobotu
22. øíjna 2005 od 7.00 do 9.30 hodin
v závodní kanceláøi na MìÚ v Náchodì  nová radnice na Masarykovì námìstí.

M Psychomotorická

cvièení (cyklus
sedm semináøù); Mgr. Alena Halounková; 14. 9., 21. 9.,12. 10.,19. 10.,26. 10.,
23. 11. 2005 13.3017.00 hodin Z Náchod-Plhov
M Na pomoc uèitelkám M I. a II.; árka Gabrielová; 14. a 15. 9. 2005 9.00
16.00 hodin; CV Náchod
MMotivaèní hry v èeském jazyce V.; Mgr.
Kvìtoslava Jeèná; 20. 9. 2005 13.30
17.00 hodin; Z Náchod-Plhov
M Jednoduché pokusy z fyziky. Vlnìní
a akustika; doc. RNDr. Leo Dvoøák, CSc.,
21. 9. 2005 14.0016.00 hodin; Z Náchod-Plhov
M Barva, linie, tvar, kompozice I. a II.;
Mgr. Jiøí Kuèík 22. 9. a 6. 10. 2005 9.00
15.00 hodin; CV Náchod
M Netradièní úlohy z matematiky aneb
Boøíme bariéry; RNDr. Irena Koudelková; 22. 9. 2005 13.0015.00 hodin; Z
Náchod-Plhov
MNa pomoc uèitelkám mateøských kol.
Zmìny v souèasné legislativì; Dagmar
Anschlagová, Ilona práchalová; 22. 9.
2005 9.0013.00 hodin; CV Náchod
M Jak plánovat vzdìlávání zamìstnancù koly; PaedDr. Lenka Burdíková; 23.
9. 2005 9.0016.00 hodin; CV Náchod
MMetodika výuky výpoèetní techniky na
1. stupni Z; Mgr. Lubo Èepa 26. 9. 2005
15.0018.00 hodin; CV Náchod
OD ZÁØÍ ZAÈÍNÁME: Celoroèní kurzy
pro veøejnost a pedagogy
Kurzy cizích jazykù
M AJ pro úplné zaèáteèníky  zaèínáme
14. 9. 2005, vdy ve støedu 17.3019.00
hodin
M AJ pro zaèáteèníky  zaèínáme 14. 9.
2005, vdy ve støedu 14.3016.00 hod.
M AJ pro mírnì pokroèilé MP1  zaèínáme 12. 9. 2005, vdy v pondìlí 17.30
19.00 hodin
M AJ pro mírnì pokroèilé MP2  zaèínáme 13. 9. 2005, vdy v úterý 17.30
19.00 hodin
M AJ pro støednì pokroèilé SP1  zaèínáme 12. 9. 2005, vdy v pondìlí 14.30
 16.00 hodin
M AJ pro støednì pokroèilé SP2  zaèínáme 14. 9. 2005, vdy ve støedu 16.00
17.30 hodin
M AJ pro støednì pokroèilé SP3  zaèínáme 12. 9. 2005, vdy v pondìlí 16.00
17.30 hodin
M AJ pro pokroèilé  zaèínáme 13. 9.
2005, vdy v úterý 14.3016.00 hodin
M AJ pro super pokroèilé  zaèínáme
13. 9. 2005, vdy v úterý 16.0017.30
hodin
M AJ pro øídící pracovníky  Nové Mìsto n. M.  zaèínáme 12. 9. 2005, vdy
v pondìlí 13.0014.30 hodin
M AJ pro mírnì pokroèilé  Nové Mìsto
n. M. zaèínáme 14. 9. 2005 vdy ve støedu
14.3017.00 hodin
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M FJ pro úplné zaèáteèníky  zaèínáme
5. 9. 2005, vdy v pondìlí 17.3019.00
hodin
M FJ pro mírnì pokroèilé  zaèínáme
5. 9. 2005, vdy v pondìlí 14.3016.00
hodin
M FJ pro støednì pokroèilé  zaèínáme
5. 9. 2005, vdy v pondìlí 16.0017.30
hodin
M NJ pro úplné zaèáteèníky  zaèínáme
15. 9. 2005, vdy ve ètvrtek 16.0017.30
hodin
M NJ pro mírnì pokroèilé  zaèínáme
15. 9. 2005, vdy ètvrtek 14.3016.00
hodin
M NJ pro støednì pokroèilé  zaèínáme
13. 9. 2005, vdy v úterý 16.0017.30
hodin
M NJ pro pokroèilé  zaèínáme 13. 9.
2005, vdy v úterý 14.3016.00 hodin
M RJ pro zaèáteèníky  zaèínáme 12. 9.
2005, vdy v pondìlí 15.0016.30 hodin
M RJ pro mírnì pokroèilé  zaèínáme
12. 9. 2005, vdy v pondìlí 16.3018.00
hodin
M RJ pro pokroèilé  zaèínáme 13. 9.
2005, vdy v úterý 16.3018.00 hodin
M Celoroèní kurz ruského jazyka  pøíprava na pøijímací zkouky a k maturitì
 zaèínáme 13. 9. 2005, vdy v úterý
15.0016.30 hodin
Pøípravné kurzy pro áky,
studenty a dospìlé
M Pøíprava ákù na pøijímací zkouky
z èeského jazyka na støední koly a na
gymnázia  vdy ètvrtek, 16.0017.30
hodin  zaèínáme 8. 9. 2005
M Pøíprava ákù na pøijímací zkouky
z matematiky na støední koly a na gymnázia  vdy ètvrtek, 17.3019.00 hodin  zaèínáme 8. 9. 2005
M Pøíprava na talentové zkouky z výtvarné výchovy na støední koly + zaèínáme malovat, kreslit a výtvarnì tvoøit
 vdy pátek, 15.0016.30 hodin, zaèínáme 16. 9. 2005
Kurzy výpoèetní techniky
M Základy obsluhy poèítaèe  12. 9., 16.
9. 2005, 15.0018.45 hodin
M MS-Word pro zaèáteèníky  19. 9., 23.
9. 2005, 15.0018.45 hodin
M MS-Word pro pokroèilé  3. 10., 7. 10.
2005, 15.0018.45 hodin
M MS-Excel  10. 10., 14. 10. 2005,
15.0018.45 hodin
M Základy obsluhy Internetu  17. 10.,
21. 10. 2005, 15.0018.45 hodin
M Elektronická pota  31. 10., 3. 11.
2005, 15.0018.45 hodin
Pøihlásit se mùete tìmito zpùsoby:
písemnì: Centrum vzdìlávání Královéhradeckého kraje, Smiøických 1237, 547
01 Náchod  elektronickou potou: nachod@cvkhk.cz  prostøednictvím webových stránek: www.cvkhk.cz Více informací na tel. 491 422 437, 491 422 416.
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Zubní pohotovost v záøí 2005
3. a 4. 9.
10. a 11. 9.
17. a 18. 9.
24. a 25. 9.
28. 9.
1. a 2. 10.

MUDr. Milan Hýbl
tel.: 491 428 636
MUDr. Ludmila Jánská
tel.: 491 421 604
MUDr. Miroslava Jirmanová
tel.: 491 472 947
MUDr. Petr Juran
tel.: 491 472 721
MUDr. Eva Vinterová
tel.: 491 421 920
MUDr. Anna Klikarová
tel.: 491 482 700

Hálkova 367
Náchod
Bartoòova 1006
Náchod
Komenského 48
Nové Mìsto nad Metují
Komenského 10
Nové Mìsto nad Metují
Denisovo nábøeí 665
Náchod
Havlíèkova 377
Hronov

Dùm dìtí a mládee Déèko
Zámecká 243, 547 01 Náchod
Tel., fax.: 491 428 744, e-mail: decko@deckonachod.cz,
www.deckonachod.cz

Hledáme aktivní maminku,

Zubní pohotovost
je v sobotu, v nedìli a svátek
vdy od 8.00 do 12.00 hodin.

Lékárenská pohotovostní
sluba
v obchodním domì Kaufland
dennì 720 hod., v nedìli 820 hod.

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
zahajuje dalí divadelní sezónu
v nedìli 11. záøí 2005 v 15 hod.,
kdy hraje jako výjezdní pøedstavení
na námìstí v Broumovì pohádku

Kapárkovy èertoviny

která by mìla èas a chu dvakrát týdnì
na 1,52 hodiny vést krouek
pro maminky s dìtmi Matýsek
Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Strapková 775 223 294

Pøehled kulturních akcí
poøádaných v záøí 2005 Regionálním muzeem v Náchodì
Fotografie 2005
Výstavu vítìzných fotografií okresního
kola soutìe je mono zhlédnout ve výstavní síni muzea (roh Tyrovy a Zámecké ulice) v Náchodì. Vernisá probìhne 3. 9., výstava potrvá do 24. 9.
2005. Otevøeno dennì mimo nedìle
a pondìlí 912; 1317 hod., v sobotu
812 hod.
120 let Sboru dobrovolných
hasièù v Náchodì
Od 2. 9. do 16. 9. 2005 potrvá v pøednákovém salonku a chodbì stálé expozice Regionálního muzea v Náchodì výstava vìnovaná 120. výroèí vzniku Sboru dobrovolných hasièù v Náchodì.
Otevøeno je dennì mimo pondìlí 912;
1317 hod. Výstavu si mùete prohlédnout jako souèást prohlídky stálé expozice nebo samostatnì.
110 let nemocnice v Náchodì
Ve dnech 18. 9. a 30. 9. 2005 mùete v pøednákovém salonku a chodbì
stálé expozice RMN na Masarykovì námìstí, èp. 18 navtívit výstavu pøipomínající 110 let existence nemocnice
v Náchodì. Otevøeno je dennì mimo

pondìlí 912; 1317 hod. Výstavu si
mùete prohlédnout jako souèást prohlídky stálé expozice nebo samostatnì.
Dìjiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dìjiny náchodského regionu od nejstarích doloitelných projevù ivota pravìkých lidí a po souèasnost. Náchod, Masarykovo námìstí, èp.
18, otevøeno dennì kromì pondìlí
912; 1317 hod. Organizované výpravy lze objednat na tel. èísle 491 433 722,
pøíp. elektronicky na adrese muzeumna.ekonom@seznam.cz.
Pevnost Dobroov
Rozestavìná dìlostøelecká tvrz, souèást
ès. pohranièního opevnìní z let 1935
1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí.
Souèástí je i výstava Ès. armáda 1. republiky v miniatuøe (autor L. ulík)
umístìná ve výstavní síni provozního areálu pøed pevností. Otevøeno je dennì
mimo pondìlí 1012; 13.3018.00 hod.
Návtìvu pevnosti lze objednat na tel. èísle
491 426 047 èi 491 423 248 nebo na
adrese: Regionální muzeum, Zámek
1284, 547 01 Náchod, popø. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz.

V sobotu 24. záøí 2005 v 15 hod.
naopak hostuje divadlo BRUM
z Broumova s pohádkou

Kapárek a midra
V sobotu 1. øíjna 2005 v 15 hod.

Podzimní pøíbìhy
Køemílka a Vochomùrky
Srdeènì zvou loutkáøi.

www.detemproradost.com

Ve støedu 3. srpna se v plné síle a svìesti doil 75 let dlouholetý hráè, trenér
a extraligový rozhodèí pan Jaromír Kejzlar. Do dalích let pøejeme hodnì zdraví, pohody a jetì hodnì kilometrù na kole.

Náchodský zpravodaj

Senior klub

Ètvrtek 1. 9. od 14.00 hod. Videokoncert  I. èást (opakování)
Ètvrtek 8. 9. od 14.00 hod. Nové Kanadské støepinky  posezení u videa s Josefem Zavøelem
Úterý 13. 9. od 7.00 hod. Tajný výlet do neznáma s obìdem,
taneèky a volnou zábavou pøi hudbì Pepy Langra  odjezd od
Tepna klubu v 7.00 hod.
Ètvrtek 15. 9. od 14.00 hod. Chraòte své zdraví! S potravinovými
doplòky nás seznámí paní S. Navrátilová z Hradce Králové.
Výrobky bude moné zakoupit!
Sobota 17.9. od 6.00 hod. Zájezd na Berounsko  program:
Svatý Jan pod Skalou, Beroun, Tetín, Konìpruské jeskynì,
Velká Amerika. Podrobnosti na samostatném letáku - odjezd
od Tepna klubu v 7.00 hod., pøihláky u ing. Talafantové v ICC
Náchod - Kamenice
Ètvrtek 22. 9. od 14.00 hod. Nové Kanadské støepinky II.
 posezení u videa s Josefem Zavøelem
Ètvrtek 29. 9. od 14.00 hod. Egypt  cestopisná pøednáka
s videem  o své cestì bude vyprávìt pan S. Hlaváè
SENIOR KLUB je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00
do 16.30 hodin a je k dispozici vem seniorùm a jejich pøátelùm. K vyuití je denní tisk, knihovnièka, televize, spoleèenské
hry, obèerstvení. Programové zprávy sledujte na vývìskách
v podloubí radnice, na Husovì námìstí, v pøízemním oknì Klubu a regionálním tisku.

Sdruení zdravotnì postiených

Pozvánka
Výbor Sdruení zdravotnì postiených Náchod srdeènì zve
své èleny a pøátele na velkou pracovní schùzi, která se uskuteèní ve støedu 14. záøí 2005 od 14.30 hod v restauraci PRIOR, Karlovo nám. Náchod. Restaurace je ve 3. poschodí a je
bezbariérová, situovaná v OD Delvita. V pøízemí výtah. Dùleité upozornìní! Restaurace bude pøístupná od 14.00 hod.
Program: zpráva o èinnosti sdruení, kulturní zpráva, vystoupení a diskuze s významnými hosty. Obèerstvení zajitìno. Pravdìpodobný závìr 17.00 hod. Výbor se tìí na bohatou úèast
a pøeje proité plnohodnotné odpoledne.
Sdruení zdravotnì postiených Náchod pøipravuje øíjnový
zájezd do Prahy na Den seniorù 2005. Zájezd se uskuteèní
v pátek 7. øíjna. Odjezd v 7 hod. od Tepna klubu v Náchodì.
Zastávky po dohodì: okres, Rubena, vìáky, Na Rybárnì. Program: ofín, den seniorù. Pøi zpáteèní cestì navtívíme hrad
Karltejn, vstupné hrazeno. V jednání s policií pøijatelný dojezd
autobusu k hradu. Cena zájezdu pro èlena 150 Kè a pro neèlena 180 Kè. Pøihláky pøijímáme ji nyní a to kadou støedu od
13 do 15 hod. v naí klubovnì, která sídlí v budovì bývalého
OkÚ v pøízemí. Také se lze pøihlásit u paní Zdeny Semerákové
na tel. è. 491 421 292, nechat déle vyzvánìt.

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v záøí 2005 v pøízemních prostorách zámecké jízdárny výstavu:

Ruské malíøství 19. století

Výstava ze sbírek èeských galerií. (do 6. 11. 2005)
na ochozu jízdárny výstavu:

Pavel Sukdolák

výbìr z grafické tvorby
z Nového Mìsta nad Metují. (2. 9.  6. 11.)
Výstava je otevøena dennì kromì pondìlí,
912 a 1317 hodin.
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Církve v Náchodì

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Bohoslusluby v Husovì sboru  nedìle 8.30. Biblická hodina
 pondìlí 16.30. Faráø Zdenìk Kovalèík, tel. 491 426 223, 737
475 945, e-mail: noccsh.kov@seznam.cz. Kolumbárium pøístupné kadý den od 817 hod. 17. a 18. 9.  v Husovì sboru
v rámci Dnù evropského kulturního dìdictví je výstava Darù zemì
a úrody, nedìle 18. 9.  v 8.30 hod.  bohosluby Díkùvzdání za
úrodu, v 16.30 hod. varhanní koncert (interpret v jednání).

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Boguslaw Partyka 603 861 275, kaplan P. Mgr. Jaroslav Jirásek 491 431 325,
737 755 480, internetová stránka: http://www.volny.cz/nfara; bohosluby: po 7.00, út 18.00, st 18.00, èt 7.00, pá 18.00,
so 18.00, ne 7.30, 9.00 a 18.00 v kostele sv. Vavøince.

Èeskobratrská církev evangelická

Purkyòova ul. 535, faráø M. Vaina, tel.: 491 426 712, bohosluby v nedìli v 9.00 hodin a pravidelnì v 16.30 v Evangelickém
domovì Betanie (preòarova 1053), kde se støídají kazatelé
z køesanských církví v Náchodì. V týdnu je pravidelná biblická hodina v úterý v 17.00 hodin.

Církev adventistù sedmého dne

Tyrova 207, budova Sokola  2. patro (bývalá Soukromá støední
podnikatelská kola), kazatel Vít Vurst, tel.: 491 433 605, mobil:
777 010 128, e-mail: casdnachod@seznam.cz.
Bohosluby pravidelnì kadou sobotu od 9.30 hod., kadé pondìlí v 18.00 hod. studium Bible.

Církev bratrská

Purkyòova 584, 547 01 Náchod,tel./fax 491 427 332; mobil:
604 947 739. Kazatel bratr Hofman, Vikáø: Mgr. Radovan Kotalík, kazatel senior: RNDr. Pavel Javornický, CSc., e-mail: cbnachod@iol.cz. Bohosluby v nedìli v 9.30, biblické studium ve
støedu v 18.30 hodin.

ICC NÁCHOD informuje

Zdravíme vechny po prázdninách. Pro nae íèko to byla
hektická doba. Navtívilo nás velké mnoství turistù, mnoho jich
bylo ze zahranièí. Nejvíce z nich bylo Holanïanù. Uèili jsme je
správnì vyslovit Náchod (nikoli Naod) a pokud tøeba bydleli ve
Lhotì pod Hoøièkami, tak vyslovit její jméno byl pro nì nadlidský výkon. Radost mají z nìkolika materiálù, které jsme jim
mohli nabídnout v holandtinì.
Dùleitá zpráva pro vechny, vèetnì zájemcù o vstupenky
 od letoního èervence jsme prodlouili otevírací dobu ve vední dny do 17.30 hodin.
Dalí novinkou je, e dopravní kanceláø STUDENT AGENCY
pro nì prodáváme lístky do Londýna a védska, rozíøila svoje
sluby do Nìmecka (dvì trasy), Holandska, Belgie, výcarska
ap. Ceny jsou velmi pøíznivé, u nás lze provést rezervaci i pøímý nákup vèetnì místenky. K cestám pouívají nejmodernìjí
busy s obsluhou a nápoji zdarma.
A znovu posba! Kdo provozujete v Náchodì veøejný internet,
ozvìte se nám! Kdy zavøe Mìstská knihovna, nemáme zájemce kam posílat.
A na závìr se musíme troku pochlubit. Deník Mladá fronta
DNES spolu s Anglièany dìlal telefonický prùzkum ve východoèeských informaèních centrech a ptal se anglicky na rùzné vìci
vztahující se k cestovnímu ruchu. Díky naí pracovnici Petøe
Horákové (a té naim zkuenostem) jsme byli vyhodnoceni
jako nejlepí IC a zároveò jako nejlepí byly vyhodnoceny
i internetové stránky mìsta  www.mestonachod.cz. Je to urètì
dobrá reklama pro Náchod a to je dùleité.
Ing. Marie Talafantová, ICC Náchod
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Mìstská knihovna Náchod
informuje  záøí 2005
Oddìlení pro dìti:

Soutì To se mùe stát jen o prázdninách

Napi nebo namaluj svùj zajímavý prázdninový pøíbìh a pøines ho do 30. záøí do
knihovny.
Tìíme se na vae psané i kreslené dobrodruství. Vechny práce budou vystaveny
v oddìlení pro dìti a vítìzové získají ceny. Pite, kreslete, malujte

Prodejní výstava nakladatelství Egmont  2.30. 9. 2005
oddìlení pro dìti  1. poschodí

Sálek mìstské knihovny ve 2. poschodí:
Výstava mladých fotografù  14. 9.  14. 10. 2005
Marek tim
Petr Bartoò
20. 5. 1986
20. 5. 1982
Inscenované fotografie
Obrázky z Indie
Zahájení ve støedu 14. 9. 2005 v 18 hodin v sálku mìstské knihovny
Chystáme pro Vás na øíjen:
ètvrtek 6. 10. 2005 v 18 hodin, sálek mìstské knihovny:
Tereza Brdeèková  Jiøí Dìdeèek
autorské ètení z knih obou autorù, písnièky

Neváhejte otevøít
stránky
sborníèku
Rodným krajem

Na samém konci èervna vylo dalí, ji
30. èíslo vlastivìdného sborníku kraje
Aloise Jiráska, Boeny Nìmcové a bratøí
Èapkù Rodným krajem. I tentokrát v nìm
ètenáøi najdou mnoho zajímavého. Roduvìrné Náchoïáky zaujmou zejména dva
texty o historii Strassova textilního obchodu na náchodské Kamenici. Autorkou
prvního je paní Vìra Tomanová, druhý
vznikl z rozhovoru s dlouholetým vedoucím prodejny panem Karlem ulcem.
Není pøíli známé, e významný rakouský architekt Adolf Loos projektoval øadové rodinné domky na Babí na Vyehradì.
Píe o tom zasvìcenì pan Alexandr Skalický st. S praporem mìsta Náchoda podrobnì seznamuje dr. Ladislav Hladký,
o lípì svobody na Babí píe studentka Lucie Tøísková. Ètenáøe zaujmou jistì i dalí texty, tøeba pohádka Jaroslava City
Vysokovský poklad. Èíslo uzavírají dva
nekrology, za lesníkem Jaromírem Nehybou a za doc. dr. Václavem Ducháèem,
absolventem a pak i pedagogem náchodského gymnázia.
edesát stránek sborníku (za pouhých
30 Kè) nezklame ádného ètenáøe. Najdete jej v knihkupectví, knihovnì
i v informaèním centru na Kamenici.
/AF/

Pozvánka
Mimoøádnì v úterý  27. záøí se
v malém sále mìstského divadla uskuteèní první literárnì hudební veèer nové
sezóny. Bude vìnován nedoitým 80.
narozeninám spisovatele a dramatika,
náchodského rodáka Vratislava Blaka. V roce 1990 byl jmenován in memoriam èestným obèanem Náchoda,
urna s jeho popelem byla tehdy uloena do rodinného hrobu na naem høbitovì.
Veèer bude vìnován zejména vzpomínkám, jak je uchovávají jeho pøátelé nebo jak je on sám zapsal ve svém
díle. Prostor ke vzpomínce dostanou
i zájemci  pamìtníci z øad posluchaèù. Veèer pøipravil a bude øídit Ale
Fetters.

Mìsíèník Náchodský zpravodaj. Vydává
Mìsto Náchod, IÈO: 00272868, Masarykovo
námìstí 40, 547 61 Náchod. Odpovìdný
redaktor: Nina Svobodová. Redakèní rada:
Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Batecká,
Ing. Eva Èejchanová, Hana Kopecká, Libor
Fiedler a Daniel Kvasnièka (se kterým jsme
se v srpnu rozlouèili a popøáli mu hodnì
tìstí v jiném koutì naí republiky)
a novì Martin Hurdálek.
Fotografie poøídila redakce, autoøi èlánkù
a archiv. Titulní foto Martin Hurdálek.
Grafická úprava a tisk Garmond,
e-mail: garmond@iol.cz tel.: 491 420 239.
Èíslo 9/2005 vychází
1. 9. 2005. Náklad 5000 ks. Distribuce
zdarma. Registrace: MK ÈR E 11975.
Za zmìny v programech zodpovídají
poøadatelé jednotlivých akcí a poøadù.
Pøíspìvky jsou vítány, sluná diskuze má
vdy místo. Nevyádané pøíspìvky se
nevracejí. Neoznaèené a nepodepsané
pøíspìvky poøídila redakce. Adresa
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KINO VESMÍR NÁCHOD uvádí

záøí #

www.kinonachod.cz; tel. 491 428 498; tel. + fax. 491 420 961, e-mail: info@kinonachod.cz
1. ètvrtek pouze v 19.30 hod.

MELINDA A MELINDA (MELINDA AND MELINDA  USA 2005)

Komedie je tragédie, která se stane tìm druhým Komedie Woodyho Allena, ve které zkoumá svùj nejoblíbenìjí terén  osobní boj s morálkou,
identitou, intimitou, árlivostí a rozmaru romantické lásky. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 60 Kè
2. pátek pouze v 19.30 hod.

Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na http://www2.foxsearchlight.com/melindaandmelinda

Doporuèená pøístupnost: od 12 let

SVÌRACÍ KAZAJKA (THE JACKET  USA/Nìmecko 2005)

Adrien Brody putuje èasem . ve svìrací kazajce. Dvì velké hvìzdy souèasnosti  Adrien Brody (Oscar za Pianistu) a Keira Knightleyová (mj. Piráti
z Karibiku nebo Král Artu) se potkají ve výjimeèném thrilleru, pod kterým jsou producentsky podepsaní Georg Clooney a Steven Soderbergh.
Pøíbìh o veteránu z války v Perském zálivu, který je neprávem obvinìn z vrady Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.
4.
5.
6.
7.
7.

ètvrtek pouze v 17 hod.
pátek pouze v 17 hod.
sobota pouze v 16 hod.
nedìle pouze v 16 hod.
pondìlí pouze v 16 hod.
úterý, 7. støeda pouze v 16 hod.
sobota 17.30 a 19.30 hod.
nedìle 17.30 a 19.30 hod.
pondìlí 17.30 a 19.30 hod.
úterý 17.30 a 19.30 hod.
støeda pouze v 17.30 hod.
støeda pouze v 19.30 hod.

Vstupné 65 Kè

Více informací o filmu na www.hce.cz a na www.warnerbros.com/thejacket

VALIANT (VALIANT  USA 2005)

Mládei do 15 let nepøístupný

HRAJEME NEJEN PRO DÌTI

Velké srdce, malý pták aneb nìkteøí holubi jedí drobky, jiní dìlají historii!!!. Strhující animovaný film od tvùrcù filmu Shrek o holubovi, který se
chce dostat do elitní jednotky potovních holubù, doruèovat dùleité zprávy na trase AnglieFrancie a stane se tak vlasteneckým opeøencem a poslem
dobrých zpráv, které mohou ovlivnit den D. Film je uvádìn v èeském znìní (dabing s Vojtou Kotkem v èele). DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 60 Kè

Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/valiant/

PANENSTVÍ NA OBTÍ (BARE BEA  Norsko/védsko 2004)

Mládei pøístupný

Republiková pøedpremiéra!!!

Zn. Jsem poslední, hledám prvního!!! Sviná komedie plná peripetií, dívèích pùvabù, nadsázky i pøimìøené erotiky, to ve v pøíbìhu o tom, jak
kamarádky hledají vhodnou obì, aby pomohly poslední pannì ve tøídì Film je uvádìn v èeském znìní. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kè

Více informací o filmu na www.bioscop.cz a na www.panenstvinaobtiz.cz

Mládei do 15 let nepøístupný

VINCI (VINCI  Polsko 2004) Republiková pøedpremiéra!!!

Zloèin je také umìní Vichni balancují na tenké hranici mezi doivotním bohatstvím a totálním krachem  proto musí podvodník, policajt, padìlatel
i mistr spojit vechny síly, aby dokázali uskuteènit umìlecký zloèin století Polská komedie reiséra Juliusze Machulskieho, tvùrce úspìného
Vabanku nebo Sexmise. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 60 Kè

Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.vinci.pl

8. ètvrtek 17 a 19.30 hod.
9. pátek 17 a 19.30 hod.
10. sobota 17 a 19.30 hod.
11. nedìle 17 a 19.30 hod.

MOJE KRÁSNÁ ÈARODÌJKA (BEWITCHED  USA 2005)

12. pondìlí 17 a 19.30 hod.

ROMÁN PRO ENY ÈR2005

Doporuèená pøístupnost: od 12 let

Nudíte se? Zaènìte randit s èarodìjkou!!! Romantická pecka o naivní a dobrosrdeèné èarodìjce Isabel, která je pevnì odhodlána od základu zmìnit
svùj ivot V hlavní roli Nicole Kidmanová. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè

Více informací o filmu na www.falcon.cz a na www.sonypictures.com/movies/bewitched/

Mládei pøístupný

Komedie reiséra Filipa Renèe, natoèená podle stejnojmenného bestselleru Michala Viewegha. Groteskní pøíbìh dvou en, které hledají toho pravého a stále se jim to nedaøí Hrají: Z. Kanóczová, S. Staová, M. Vaut, M. Donutil, S. Zázvorková, L. Nìrgeová, D. vehlík a dalí. DOLBYSTEREO
DIGITAL SURROUND EX.
Vstupné 75 Kè
13. úterý 17 a 19.30 hod.

Více informací o filmu na www.romanprozeny.cz

Mládei do 15 let nepøístupný

MR. & MRS. SMITH (MR. & MRS. SMITH  USA 2005)

Oba jsou nájemní vrazi. Jsou manelé A nyní dostanou zakázku zabít jeden druhého Brad Pitt a Angelina Jolieová v hlavních rolích v ideálním
letním hitu s pøestøelkami, rvaèkami a honièkami, ale i neèekanou romantikou. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
14. støeda 17 a 19.30 hod.

Více informací o filmu na www.smithovi.cz a na www.mrandmrssmithmovie.com

Doporuèená pøístupnost: od 12 let

SIN CITY  MÌSTO HØÍCHU (SIN CITY  USA 2005)

Nìkdo touí v Sin City po pomstì, nìkdo po spasení a nìkdo po obojím! V reijním zpracování Roberta Rodrigueze podle pøíbìhù z novel Franka
Millera vznikl dobrodruný krimi film, ve kterém hrají Mickey Rourke, Bruce Willis, Benicio Del Toro, Clive Owen a Elijah Wood. Èeské titulky.
DOLBYSTEREO DIGITAL.
15.
16.
17.
18.

ètvrtek 16 a 18 hod.
pátek 16 a 18 hod.
sobota pouze v 16 hod.
nedìle pouze v 18 hod.

15.
17.
18.
19.
20.
18.
19.

èt, 16 pá pouze ve 20 hod.
sobota 18 a 20 hod.
nedìle pouze ve 20 hod.
pondìlí pouze v 18 hod.
úterý 16 a 18 hod.
nedìle pouze v 16 hod.
pondìlí pouze v 16 hod.

19. pondìlí pouze ve 20 hod.
20. úterý pouze ve 20 hod.
21. støeda 17 a 19.30 hod.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ètvrtek 17 a 19.30 hod.
pátek 18 a 20 hod.
sobota 18 a 20 hod.
nedìle 18 a 20 hod.
pondìlí 18 a 20 hod.
úterý 18 a 20 hod.
støeda 18 a 20 hod.

23. pátek pouze v 16 hod.
24. sobota pouze v 16 hod.
25. nedìle pouze v 16 hod.

24. sobota pouze ve 14.30 hod.

Vstupné 70 Kè

Více informací o filmu na www.spi-film.cz a na www.sincitythemovie.com/

Mládei do 15 let nepøístupný

MÙJ AUÁK BROUK (HERBIE: FULLY LOADED  USA 2005)

Úasné malé autíèko s tìlem brouka a srdcem ampióna aneb Sláva Broukùm a volkswagenùm zvlá!!! Komediální pohádka nejen pro koláky
o kouzelném Broukovi jménem Herbie, jeho majitelce Maggie pomùe splnit její velké závodní sny Film je uvádìn v èeském znìní. DOLBY
STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè

Více informací o filmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/herbie/

Mládei pøístupný

LEGENDY Z DOGTOWNU (LORDS OF DOGTOWN  USA 2005)

Skateboarding se pro nì stal ivotním stylem Strhující kaskadérské kousky i jejich agresivní styl  to ve ve filmu o základech dneních extrémních
sportù. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè

Více informací o filmu na www.falcon.cz a na www.sonypictures.com/movies/lordsofdogtown/

Mládei pøístupný

MADAGASKAR (MADAGASCAR  USA 2005)

Tohle místo nemá chybsona!!! O ètyøech rozmazlených zvíøatech z newyorské ZOO  zebøe Marty, lvu Alexovi, hroici Glorii a irafì Melman, které se
rozhodnou ilegálnì opustit své pøíbytky a jejich cestovatelské dobrodruství je pøivede a na pobøeí exotického ostrova Madagaskar Dalí z pøelomových
animovaných komedií z dílny tvùrcù filmù Shrek a Pøíbìh raloka. Dobrodruný film, ve kterém jsou vichni vyzbrojeni neodolatelným humorem,
je uvádìn v èeském znìní a je urèen pro vechny od ètyø do sta let! DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 65 Kè

Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.madagascar-themovie.com

Mládei pøístupný

OSTROV (THE ISLAND  USA 2005)

Naplánuj si útìk! Akèní sci-fi thriller nabitý výbunými sekvencemi v reijním zpracování Michaela Baye (mj. filmy Skála, Mizerové II, Pearl
Harbor nebo Armageddon). V hlavních rolích Ewan McGregor, Scarlett Johanssonová, Steve Buscemi a Sean Bean. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè

Více informací o filmu na www.warnerbros.cz a na www.theisland-themovie.com

Doporuèená pøístupnost: od 12 let

TÌSTÍ ÈR2005

Tatiana Vilhelmová a Pavel Lika ve filmu reiséra Bohdana Slámy o zázracích obyèejných lásek Herecké obsazení i atmosféra filmu navazuje na
úspìný Slámùv debut Divoké vèely, který mìl mimoøádný ohlas u èeských divákù a pøinesl mu i øadu cen na mezinárodních festivalech V dalích
rolích Aòa Geislerová, Bolek Polívka, Simona Staová, Zuzana Krónerová a Marek Daniel. DOPORUÈUJEME  NENECHTE SI UJÍT!!! DOLBY
STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kè

Více informací o filmu na www.stesti-film.cz

Mládei pøístupný

DÙM VOSKOVÝCH FIGURÍN (HOUSE OF WAX  USA 2005)

Chytit. Zabít. Vystavit!!! Odhalit temné tajemství mìsta a vzdorovat pronásledování íleného zabijáka na poèátku krvavé bitvy o pøeití K cíli vedou
jen dvì monosti: buï se probít z mìsta, nebo se navdy stát souèástí sbírky domu voskových figurín Napínavý thriller s hororovými prvky pro
diváky pevných nervù. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè

Více informací o filmu na www.warnerbros.cz a na http://houseofwaxmovie.warnerbros.com/

ZASADIL DÌDEK ØEPU

Hodinové kreslené pásmo pohádek pro nejmení diváky s oblíbenými postavièkami.

Doporuèená pøístupnost: od 12 let

HRAJEME PRO DÌTI

Vstupné 20 Kè
27. úterý pouze v 16 hod.
28. støeda pouze v 16 hod.

KOUZELNÝ KOLOTOÈ (SPRUNG! MAGIC ROUNDABOUT  Velká Británie 2004)
Vstupné 60 Kè

29. ètvrtek 16 a 18 hod.
30. pátek 16 a 18 hod.

HRAJEME PRO DÌTI

Animovaná britská pohádka o nebezpeèné cestì za záchranou malé Florenc, uvìznìné v ledovém zajetí. Film je uvádìn v èeském znìní.
Více informací o filmu na www.spi-film.cz a na www.the-magic-roundabout.com

Mládei pøístupný

FANTASTICKÁ ÈTYØKA (FANTASTIC FOUR  USA 2005)

Pøipravte se na Fantastické a na Fantastickou podívanou!!! Superhrdinové ze superkomiksu  pro celý svìt Fantastická ètyøka, která vyuívá svých
výjimeèných schopností k tomu, aby zachránila svìt pøed vemi nebezpeèími Film je uvádìn v èeském znìní. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 65 Kè

Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na http://fantasticfourmovie.com/

29. ètvrtek pouze ve 20 hod.
30. pátek pouze ve 20 hod.
ØÍJEN 2005
1. sobota pouze ve 20 hod.
2. nedìle 18 a 20 hod.

3:15 ZEMØE (THE AMITYVILLE HORROR  USA 2005)

ØÍJEN 2005

PØÍBÌH MODRÉ PLANETY (GENESIS  Francie/Itálie 2004), TÌKÁ VÁHA
CINDERELLA MAN  USA 2005

Mládei pøístupný

Kdo se bojí, nesmí do lesa a do toho podivného baráku v Amityville u vùbec ne! Tvùrci Texasského masakru motorovou pilou pøicházejí s remakem
legendárního hororu pro diváky opravdu pevných nervù. Napìtí toti bude houstnout a ohroení nabývat na síle Èeské titulky. DOLBYSTEREO
DIGITAL.
Vstupné 65 Kè

Více informací o filmu na www.spi-film.cz a na www.amityvillehorrormovie.com/

Mládei do 15 let nepøístupný

