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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v dubnu
Středa
4. 4. 2012
V 19.00 hodin

Radůza
Vstupné: 340, 320, 300 Kč
Předprodej od 19. 3. 2012

Úterý
10. 4. 2012
V 19.00 hodin

Koncert skupiny BRAN
Vstupné: 140 Kč
Předprodej od 21. 3. 2012

Středa
11. 4. 2012
V 19.00 hodin

Bylinkář Pavel Váňa
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 21. 3. 2012

Úterý
17. 4. 2012
V 19.00 hodin
SLEVA

Kytarové duo SIEMPRE NUEVO
Patrick Vacík, Matěj Freml
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 130, 110, 90 Kč
Předprodej od 26. 3. 2012

Pátek
20. 4. 2012
V 9.00 hodin

M. Petrovská: O Aničce ze mlejna
Divadlo „M“ Milana a Marie
Petrovských
Činoherní hudební pohádka
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 40 Kč
lze zakoupit před představením
v pokladně divadla

Neděle
22. 4. 2012
V 18.00 hodin
SLEVA

Úterý
24. 4. 2012
V 10.00 hodin

Big Band Letohrad
Melodie Orchestru
Karla Vlacha
Host: legenda české písničky
Richard Adam
Velký sál – stolové uspořádání
Vstupné: 150 Kč
Předprodej od 21. 3. 2011
Hrátky s češtinou
Umělecká agentura SUSA
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 40 Kč
lze zakoupit před představením
v pokladně divadla

Středa
25. 4. 2012
V 19.00 hodin

Oldřich Čepelka
a jeho hudební škola
Literárně hudební večer s hostem
PhDr. Oldřichem Čepelkou
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 3. 4. 2012

Čtvrtek
26. 4. 2012
V 19.00 hodin

Eduardo Rovner:
Vrátila se jednou v noci
Agentura Harlekýn
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
Předprodej od 10. 4. 2012

Další akce v Městském divadle
Dr. Josefa Čížka
2. 4. 2012
v 19.00 hodin

„15 let v dámských šatech“
– Screamers
Předprodej vstupenek v ICC v Náchodě

13. 4. 2012
v 19.00 hodin

Robert Balcar Trio
Koncert uspořádaný k dvacátému
výročí vzniku společnosti ATELIER
TSUNAMI
Pořádá Náchodská TV
Prodej vstupenek na www.kupvstupenku.cz

19. 4. 2012
v 19.00 hodin

Shirley Valentine
Pořádá agentura
Savage Company, s. r. o.
Prodej vstupenek na www.kupvstupenku.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě,
otevírací doba: pondělí–pátek 8.00–17.30 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin, tel. 491 420 420.
Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P.
Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek. Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

Náchodský zpravodaj

Mažoretky

Duben
Země již dýchá
jarem voní
štědrá i skoupá
jako loni
probouzí prameny
studánek
V pomlázkách
z proutí
opět přijde
velikonoční beránek
Pavel Hepnar
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Základní deﬁnice mažoretek by mohla
znít: „Tanečnice, jejichž choreograﬁe je založená především na barvité práci s náčiním
baton (hůlkou) nebo jinými rekvizitami“.
Mažoretky pocházejí z východní Evropy a Asie. Původně zahajovaly taneční
festivaly, kde kejklíři točili a žonglovali
s noži, se zbraněmi, pochodněmi a tyčemi. Tento druh sportu má v několika zemích kořeny u armády, kde mažoretky doprovázely pěchotu při pochodu. Když šla
armáda průvodem, soubor mažoretek kráčel před vojáky. Mažoretky jsou dnes zcela
plnohodnotným odvětvím sportu.
Mažoretky se dělí na tři hlavní kategorie:
Klasická mažoretka – snaží se udržet
charakteristické rysy vystoupení mažoretek. Klade důraz na techniku pochodu
a držení těla. Pronikají sem však taneční
prvky. Kostýmy by měly vycházet z tradiční uniformy s vysokými botami a lodičkou na hlavě.
Twirling – Baton (hůlka) twirling (točení) je sport založený na pohybu a koordinaci spojenou s půvabem a ﬂexibilitou.
Roztleskávačky – i ony patří do mažoretek. Jejich umění spočívá ve vytváření
cviků pomocí pomponů.
V ČR existují dvě asociace pořádající soutěže:
IMA – International majorette Asociation – pořádá Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu. Účastní se jí
převážně příznivci odvětví klasická mažoretka.
NBTA – National Baton and Twirling
Association – pořádá Národní šampionát
České republiky. Sdružuje především příznivce odvětví twirling. Od roku 2007 rozdělila soutěž na kategorie klasická mažoretka a twirling.
Na soutěžích hodnotí skupina porotců
a znalců tanečního umění. Hodnotí se především správná chůze, správně zvednutá
kolena do výše boků, ruce musí být propnuté ve výši ramen. Hodnotí se také propracovanost týmu, přesná sehranost celého týmu, a každý pohyb, který provádí
jednotlivec, musí být přesný s ostatními
dívkami. Porotci však hledí i na úsměvy
dívek, jejich kostýmy a lehkost provedení jednotlivých tanečních prvků.

Mažoretkový sport v Náchodě
Historie mažoretkového sportu v Náchodě sahá do roku 1995. V tomto roce
byl založen při Domě dětí a mládeže Déčko Náchod kroužek malých mažoretek.
Vedení se ujala Monika Bergerová, která s sebou přivedla i svoji čtyřletou dceru
Aničku. Tato dvě jména provází náchodský soubor mažoretek do dnešních dnů.
Z malé Aničky je už velká slečna, která se
během soutěžních let stala několikrát mistryní republiky a dokonce je i několikaná-

sobnou držitelkou titulu „Mistr Evropy“.
V současné době působí v souboru také
jako trenérka.
Mažoretky reprezentují SK Rubena Náchod pod názvem MONA Náchod a jejich
počet již přesáhl stovku. Jsou rozděleny
do čtyř věkových kategorií – přípravku
(3–8 let), kadetky (8 –11 let), juniorky (12
–14 let) a seniorky (15 a více let).
Děvčata cvičí jak s náčiním baton (hůlka), tak s náčiním pom-pom (třásně). Právě to patří k zajímavostem náchodského
souboru, protože v celé republice soutěží
ročně okolo 300 souborů. S obojím náčiním jich však není ani čtvrtina. Klade to
veliké nároky na přípravu soutěžních choreograﬁí. S jedním náčiním musí skupina
absolvovat pódiovou sestavu a pochodové deﬁlé. Pokud soutěží s oběma náčiními, jsou to dvě pódiové sestavy a také dvě
pochodová deﬁlé. Každá věková kategorie
tedy ročně soutěží se čtyřmi choreograﬁemi. A aby toho nebylo málo, náchodská
děvčata se zapojují také do soutěží v sóloformacích. To je soutěž sólistek a malých
skupin v počtu do sedmi členů.
Přelomovým rokem pro tento sport
v Náchodě byl rok 2002, kdy byla děvčata přihlášena poprvé do celorepublikové
soutěže mažoretek sdružených v asociaci
IMA. V České republice se na Mistrovství
republiky střetne každým rokem kolem
300 souborů a přibližně 700 sóloformací. Děvčata z Náchoda na sebe velice brzy
upozornila a se svými výkony se už od začátku umisťovala na předních příčkách
na Mistrovství republiky. Zatím každoročně úspěšně prošly kvaliﬁkačními koly
a byly nominovány na Mistrovství Evropy. Navíc si každý rok z Mistrovství Evropy přivezly cenné medaile.
Jméno MONA Náchod se už stalo v mažoretkovém sportu v naší republice pojmem. Také z toho důvodu bylo město
Náchod osloveno a bylo mu přiděleno pořadatelství kvaliﬁkačního kola mistrovství republiky. Právě to by se mohlo stát
dalším mezníkem v historii mažoretkového sportu v Náchodě.
Soutěž bude probíhat 28. dubna 2012
na zimním stadiónu v Náchodě. Od ranních hodin budou své výkony prezentovat
sóloformace a odpoledne se rozjede soutěž
skupin. S některými soutěžními choreograﬁemi se představí i mažoretky MONA
Náchod a určitě uvítají velikou podporu svých fanoušků, kteří na náchodském
zimním stadiónu vytvoří příjemnou soutěžní atmosféru.
Podrobnější informace o skupině
MONA Náchod a také spoustu fotograﬁí
najdete na www.mazoretkynachod.webnode.cz nebo na Facebooku: Mona Náchod.
Monika Bergerová
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 21. 2.
Jednání rady města se
zúčastnilo sedm radních,
později osm, jeden byl omluven.Číselný popis u zprávy
představuje poměr hlasů při hlasování
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se společností Lesy města Náchoda, spol. s r. o., na pronájem pozemkové
parcely č. 219/7 v k. ú. Dolní Vernéřovice.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2015.
Společnost Lesy města Náchoda, spol.
s r. o., žádá o pronájem této pozemkové
parcely, kterou chce užívat pro lesní hospodaření, pro lepší přístup k našim lesním
pozemkům v této lokalitě a jako krátkodobé složiště vytěžené dřevní hmoty. 7-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy na umístění zařízení Internetu v budově čp. 93 – bývalá škola na Lipí.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
s účinností od 1. 3. 2012 s roční výpovědní lhůtou.
7-0-0
RM zamítla žádost na dodatečné povolení umístění dočasné stavby garáže na pozemku v Janáčkově ulici v Náchodě. Jedná
se o dvě plechové garáže, které byly postaveny bez předběžného souhlasu.
7-0-0
Propojovací schodiště
u zimního stadionu
7-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
projektu „Veřejná prostranství Náchod
– II. etapa – schodiště“ do 1. kontinuální výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace
veřejných prostranství v rámci realizace
„Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice“.
RM souhlasila se spoluﬁ nancováním
tohoto projektu. Stavba propojovacího
schodiště u zimního stadionu včetně veřejného osvětlení s LED zdroji se nachází na pozemcích města. Schodiště v délce
téměř 63 metrů je navrženo jako ocelové
s povrchovou úpravou žárového zinkování a celé umístěno nad terénem. S realizací se počítá v letošním roce.
Rekonstrukce vzduchotechniky
plaveckého bazénu v Náchodě
7-0-0
RM souhlasila s výběrem zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce VZT
zařízení plaveckého bazénu v Náchodě“
a schválila zadavateli – Sportovním zařízením města Náchoda – uzavření smlouvy
o dílo na tuto zakázku s vybranou společností EKO-EKVITERM, spol. s. r. o., Jaroměř
za nabídkovou cenu 2.987.478 Kč bez DPH.
Úhrada neinvestičních výdajů
za děti a žáky pro rok 2012
7-0-0
RM stanovila výši úhrad neinvestičních výdajů dle zákona č. 561/2004 Sb. pro
rok 2012 na žáky ZŠ Komenského ve výši

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
6.500 Kč, ostatních náchodských základních škol ve výši 7.000 Kč a dětí v mateřských školách v posledním roce před zahájením školní docházky a všech dětí
z Vysokova ve výši 4.000 Kč.
Současně rada schválila návrh textu
smluv s jednotlivými obcemi k úhradě
neinvestičních výdajů.
Činnost Regionálního muzea
v Náchodě v roce 2011 a plán 2012 7-0-0
RM vzala na vědomí zprávu o činnosti Regionálního muzea v Náchodě v roce
2011 a plán na rok 2012.
Novela školského zákona
– konkurzy na ředitele
5-0-2
RM schválila vyhlášení konkurzního řízení na ředitele škol a školských zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.
(školský zákon). Podrobnosti na str. 9.
Obousměrný provoz
ulice Poštovní
7-0-0
RM revokovala své usnesení ze dne
10. 1. 2012 a to tak, že upouští od stavebních úprav na této místní komunikaci.
Obousměrný provoz v ul. Poštovní bude
upraven pouze dopravním značením.
Odhad nemovitostí lázní
8-0-0
RM schválila uzavření smluv s ﬁrmou
PROSCON, s. r. o., Praha na zpracování posudků na ochranné známky a nemovitosti spojené s lázněmi Běloves.

TELEGRAFICKY:
RM schválila dodatek k Ceníku poskytovaných služeb MěÚ Náchod s účinností
od 22. 2. 2012, který řeší zpoplatnění využívání nového plotteru na odboru výstavby.
7-0-0
RM souhlasila s účastí SVČ Déčko, Náchod v grantových řízeních v roce 2012
bez ﬁnanční účasti zřizovatele.
8-0-0

Rada města 6. 3.
Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, později osm, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností VČP Net, s.r.o. Plynárenským zařízením budou zasaženy pozemky města č. 1029/11 a č. 2011 v ulici
Rozkoš v délce cca 8 bm.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností VaK Náchod, a.s. Břemeno bude zřízeno na pozemkových parcelách města
č. 782/7, č. 88/5, č. 88/7 a č. 667/3 v ulicích
K Tábořišti, Čermákova a Pod Můstkem.
Smlouva řeší zasažení pozemků města
v souvislosti s vybudováním kanalizace
v délce 129 m.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene 2012 s žadateli. Břemeno bude zřízeno na pozemkové
parcele města č. 633/1 v ulici U Zbrojnice,
která byla zasažena umístěním vodovodní přípojky.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce se Základní školou Náchod-

Plhov na bezplatné užívání kamerového
systém v areálu školy. Jedná se o bezplatné užívání čtyř kamer s příslušenstvím,
které jsou umístěny v areálu školy z důvodu střežení objektu školy a zvýšení bezpečnosti. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2012. 7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se Správou
železniční dopravní cesty st. org. Hradec
Králové. Smlouva se týká zřízení věcného břemene stavby ostrůvku a přechodu
pro chodce v Polské ulici v Náchodě na pozemkové parcele č. 685/22.
7-0-0
RM souhlasila s odvoláním pana Jaroslava Bidlo z komise na otevírání obálek výběrového řízení na nájemní byty z důvodu
skončení pracovního poměru a jmenovala novým členem této komise pana Karla
Kudláče účinností od 1. 4. 2012.
7-0-0
RM souhlasila se zásahem do komunikace z důvodu opravy havarijního stavu
přípojky vody v ulici Na Klínku. Žadatel
bude tři roky zodpovídat za stav komunikace a v případě jejího propadu zajistí
opravu na své náklady.
7-0-1
Cyklostezka pod Slánským mostem
v Náchodě Bělovsi
7-0-0
RM schválila předložení žádosti o poskytnutí příspěvku na výstavbu a údržbu
cyklistických stezek pro rok 2012 ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
na akci „Cyklostezka pod Slánským mostem v Náchodě Bělovsi“.
RM souhlasila se žádostí o příspěvek ze
SFDI na tuto akci ve výši 65 % z předpokládaných uznatelných nákladů akce.
Medvědi na náchodském zámku 6-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
ke smlouvě o Spolupráci mezi účastníky
Národním památkovým ústavem, státní příspěvkovou organizací, pracovištěm v Josefově, ZOO Dvůr Králové n./L.
a Městem Náchod na období od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2014.
Dodatkem všichni účastníci smlouvy vyjádřili shodu, že je v jejich společném zájmu chovat v zámeckém příkopu medvědy
a dohodli se poskytovat vzájemnou součinnost a spolupracovat na zajištění celoročního stálého provozu medvědária.
Veřejná prostranství Náchod
– III. etapa – sportovní hřiště
8-0-0
RM souhlasila s předloženým návrhem sportoviště, které bude realizováno
v rámci projektu „Veřejná prostranství
Náchod – III. etapa – sportoviště“. Jedná
se o sportoviště v prostoru mezi ZŠ TGM
a penzionem Marie.
ZUŠ – akustika
8-0-0
RM schválila úpravu učebny nauky v Základní umělecké školy Náchod z důvodu
zlepšení akustických podmínek a pověřila odbor investic a rozvoje města realizací této akce.
RM uložila odboru investic a rozvoje
města prověřit ve spolupráci s právníkem
případné pochybení projektu realizované
přestavby čp. 247 na ZUŠ.

duben 2012
Žádosti o podporu z Operačního
programu Životní prostřed
8-0-0
RM vzala na vědomí informace o ﬁnančním plnění v rámci předložených žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí na projekty zateplení MŠ
Havlíčkova, MŠ Myslbekova a ZŠ 1. Máje
v Náchodě. Odhadem bude možné na uvedené akce v hodnotě cca 10, 2 mil. Kč dotaci ve výši více než 4,2 mil. Kč.
Veřejná prostranství Náchod
– II. etapa – schodiště
8-0-0
RM souhlasila s externí administrací výběrového řízení na stavební práce v projektu „Veřejná prostranství Náchod – II.
etapa – schodiště“ realizovaného v rámci
„Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice“
ﬁrmou CGB – Consult, s. r. o., Praha.
Stavební úpravy místních
komunikací Dobrošovské
a Šafaříkovy ulice v Náchodě
8-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na zhotovení stavebních úprav ulic
Dobrošovské a Šafaříkovy a uzavření
smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě
– ﬁrmou M-SILNICE, a. s., Hradec Králové.
Obousměrný provoz
v ul. Poštovní v Náchodě
6-0-0
RM schválila objednávku pro Dopravní
značení Náchod, s. r. o., na úpravu provozu v ulici Poštovní dopravním značením.
Veřejné osvětlení
v úseku opravované Horovy ul.
a části ul. Sokolské v Náchodě
6-0-0
RM schválila objednávku pro Vladimíra Václavíka ELEKTROPROJEKT, Nové Město nad Metují, na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby na akci „Oprava
místní komunikace Horovy ul. v Náchodě
– Veřejné osvětlení“ včetně části veřejného osvětlení v ul. Sokolské v trase vedení
zemního kabelu ČEZ Distribuce, a. s. s termínem plnění do 30. 4. 2012.
Rozdělení ﬁnancí
z dotace Ministerstva kultury ČR
RM souhlasila s rozdělením dotace z Programu regenerace městské památkové rezervace (MPR) a městské památkové zóny
(MPZ) na zajištění statiky a opravu střechy kostela sv. Vavřince na Masarykově náměstí, opravu části fasády a výměnu oken
na radnici čp. 40 a na opravu fasády činžovního domu čp. 65 v ul. Tyršova. 8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na opravu části fasády a výměnu
oken na radnici čp. 40 s ﬁrmou STAVOS
Jiří Fabián, s. r. o., Náchod.
6-0-0

TELEGRAFICKY:
RM vzala na vědomí ředitelské volno
30. 4. 2012 na Základní škole Náchod-Plhov.
6-0-0
RM schválila ﬁnanční příspěvek ve výši
3.000 Kč na 5. ročník Zámeckého běhu
v Náchodě (Českého poháru v běhu do vrchu).
8-0-0

ZPRÁVY Z RADNICE
RM schválila uzavření smlouvy o účinkování s ﬁ rmou Jana Linková, Praha 7
na zajištění vystoupení zpěvačky Lenky
Filipové (v recitálu v Triu s Mirkem Linhartem a Seanem Barrym) na Náchodských Kuronských slavnostech, dne 8. 9.
2012.
6-0-0
RM schválila návrh Dohody o ﬁnanční
podpoře sportovní činnosti dětí a mládeže do 18ti let a juniorů a pověřila odbor
správy majetku a ﬁnancování uzavřením
příslušných dohod s oddíly: Kraso, TJ Delfín, Rychlobruslení, HC Náchod a FK Náchod.
8-0-0

Zastupitelstvo města 12. 3.
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
23 zastupitelů, čtyři byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
ZM schválilo uplatnění úhrady smluvní
pokuty ve výši 6.750.000 Kč vyplývající
ze smlouvy darovací, kterou byl nemovitý majetek objektu čp. 112 v ulici Kladské
(dnes objekt chráněných dílen) převeden
z vlastnictví Města Náchoda.
22-0-1
Současným majitelem nemovitosti objektu čp. 112 v ulici Kladské a příslušné
stav. parcely č. 120/1 je ﬁ rma AMULET
– chráněné dílny, s. r. o. Uvedené nemovitosti byly převedeny k 28. 4. 2004 smlouvou darovací z vlastnictví Města Náchoda do vlastnictví předchozí společnosti
GR8NET, s. r. o. Ve smlouvě je ustanovení
nezatížit tyto nemovitosti, bez předchozího písemného souhlasu Města Náchoda, žádnými zástavními právy, věcnými břemeny, výpůjčkou nebo nájmem.
V případě nedodržení závazku z darovací smlouvy vyplývá smluvní pokuta
ve výši 6.750.000 Kč (což jsou ﬁ nanční
prostředky, které město Náchod vynaložilo při nabytí uvedených nemovitostí v roce 2003).
ZM schválilo prodej stavebních parcel
č. 2141/1, 2141/2 v ulici Horova do vlastnictví žadatele s tím, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem. Dojde tak k narovnání majetkových vztahů
ohledně pozemku pod stavbou garáže žadatele.
23-0-0
ZM zamítlo prodej pozemkové parcely č.
2225 (parčík u hotelu u Města Prahy na Masarykově náměstí) z důvodu rozporu záměru s územním plánem města.
22-0-1
ZM schválilo prodej pozemku č. 1167/6
včetně trvalých porostů za cenu 48.200 Kč
a části pozemků č. 1185/1 a č. 2058/2,
po oddělení příslušných částí geometrickým plánem, za cenu 400 Kč/m² do vlastnictví ADN Autodružstvo Náchod s tím,
že strana kupující uhradí veškeré náklady
spojené s prodejem. Jedná se o pozemek,
který bezprostředně souvisí s areálem
Autodružstva ve směru od řeky Metuje.
21-2-0
ZM schválilo nabytí přibližně 900 m²
z pozemku p. č. 106/10 na sídlišti u nemocnice do vlastnictví Města Náchoda
za cenu 300 Kč/m². Jedná se o pozemek

potřebný pro vybudování hřiště u místního klubu Hopsáček v rámci revitalizace
celého sídliště.
23-0-0
Obecně závazná
vyhláška č. 1/2012
23-0-0
ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2012 o zrušení obecně závazné vyhlášky města Náchoda č. 6/2011.
V souladu s přijetím Obecně závazné
vyhlášky č. 12/2011, kterou se zakazuje na území Náchoda provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací zařízení
povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v prosinci loňského roku,
pozbývá aktuálnosti vyhláška č. 6/2011
o místním poplatku za provozování uvedených přístrojů. Místní poplatek byl zrušen a nadále tedy jeho vybírání nemá oporu v zákoně.
Roční monitorovací zpráva o postupu
realizace IPRM zóny za rok 2011 23-0-0
ZM schválilo Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM zóny za rok
2011 včetně příloh a včetně souvisejících
změn v dokumentu IPRM zóny.
Smlouvy o poskytnutí dotací
21-0-2
ZM schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Městské knihovně,
o. p. s. (3.990.00 Kč).
ZM schválilo smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – veřejná podpora
de minimis: IC Kamenice Náchod – Markéta Machová (100.000 Kč), Kino Vesmír
(1.496.000 Kč), SVČ Déčko (600.000 Kč), ZUŠ
(413.000 Kč) a o. s. Dokořán (110.000 Kč).
Založení MAS Stolové hory, o. s.
a členství Města Náchoda
20-0-3
ZM schválilo začlenění katastrálních území Náchoda do území s názvem MAS Stolové hory a vstup do MAS Stolové hory, o.s.
Místní akční skupina (MAS) je společenstvím veřejné správy, občanů, soukromé
podnikatelské sféry a neziskových organizací, které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání ﬁnanční
podpory z EU a národních zdrojů prostřednictvím programu LEADER ČR, který
spadá do gesce Ministerstva zemědělství
ČR (Mze ČR). K činnosti MAS je nutné zajistit 50 % podíl partnerů z veřejné správy a 50 % podíl partnerů z podnikatelského a neziskového sektoru.

TELEGRAFICKY:
ZM pověřilo Kontrolní výbor Zastupitelstva města Náchoda kontrolou agendy výběrového řízení na Městské televizní vysílání, které proběhlo v roce 2011. 23-0-0
ZM schválilo půjčku Beránek Náchod,
a. s. ve výši 875.000 Kč se splatností do 30.
4. 2012. Půjčka slouží k překlenutí období
než bude schválena a podepsána smlouva o poskytnutí dotace.
23-0-0

* * *
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Zápis do mateřských škol
pro rok 2012/2013

Kronika
V únoru 2012 byli oddáni:
10. 2.
Martin Jarkovský,
Nové Město nad Metují
Martina Coufalová, Náchod
11. 2.
Tomáš Knížek, Hradec Králové
Kateřina Hrdličková, Hradec Králové

V únoru se narodili:
2. 2. Matěj Macek
3. 2. Max Voltr

5. 2.
6. 2.
8. 2.
9. 2.
15. 2.
18. 2.
18. 2.
19. 2.
20. 2.
24. 2.

Tomáš Čisár
Adéla Čížková
Ondřej Horák
Amálie Olbortová
Elen Bartoňová
Agáta Váchová
Sebastian Tříska
Marek Tylš
Filip Doležal
David Šponiár
Lucie Grimová
25. 2. Jakub Čermák
29. 2. Antonín Řehák

OS Cesta na cestě k integraci
Integrace – tento často užívaný termín
bývá deﬁnován různě. V souvislosti s integrací postižených se dá říci, že se jedná
o naprosté splynutí a úplné začlenění znevýhodněného jedince do společnosti. OS
Cesta, které sídlí v Náchodě a které pečuje
o osoby mentálně, fyzicky a smyslově postižené, si rovněž uvědomuje nutnost integrace svých klientů. Hlavním důvodem je
fakt, že naše česká společnost není připravena na rostoucí podíl handicapovaných
občanů. Co však nás, kteří s postiženými
pracujeme, trápí asi ze všeho nejvíce, je
vysoká sociální izolovanost handicapovaných a nízká míra jejich zapojení do života.
OS Cesta oslovilo několik zařízení v Náchodě a okolí. Návrhem na spolupráci jsme
vyzvali i ZŠ Komenského v Náchodě, která
nám vyšla vstříc s nabídkou na možnost
využívání pozemku školy, kde se děti učí
pečovat o zvířátka a kde rovněž vykonávají drobné zemědělské práce. Naším cílem
je jednak zprostředkování kontaktu mezi

zdravými a postiženými dětmi a dále pak
umožnit handicapovaným dětem naučit se
něco nového a obohatit jejich často stereotypní život.
Cílem OS Cesta je získat dostatečně velké prostory ke zbudování socioteapeutických dílen, ve kterých by handicapovaní
mohli rozvíjet své speciﬁcké dovednosti
a získávat nové, tolik potřebné pro růst jejich osobnosti. V současné době nemáme
tak velké prostorové kapacity, a proto se
snažíme navázat spolupráci se subjekty,
které tyto možnosti mají, jako je např. OS
Malý princ v Úpici.
Spolupráci s dalšími organizacemi uvítáme. Budeme vděčni za každou nabídku,
která umožní našim klientům rozšířit jejich obzory, ale která bude i důkazem toho,
že naše česká společnost není lhostejná
k handicapovaným, že je ochotna nabídnout těmto lidem víc, než jen slova politování nad jejich osudem.
Za OS Cesta Náchod, Denisa Voborníková

Taneční obor získal dvě ocenění poroty
Dne 22. 2. 2012 se v ZUŠ
Červený Kostelec uskutečnilo okresní kolo soutěže
MŠMT pro taneční obor. ZUŠ
Náchod reprezentovaly dvě
choreograﬁe ze třídy paní
učitelky Jany Valtarové. Obě
choreograﬁe získaly „Zvláštní cenu poroty“, což bylo
krásným oceněním společné
práce. 2. kategorie: Na svatého Jána – „Za hravost a čistotu tanečního projevu“
a 4. kategorie: Čas – „Za věrohodné pohybové ztvárnění tématu“.
Gratulujeme a děkujeme
za výbornou reprezentaci
školy!
Zbyněk Mokrejš

Zápis do náchodských mateřských škol
se uskuteční ve dnech 2. a 3. května 2012
od 9.00 do 15.00 hod.
Údaje a doklady stanovené pro přijetí
dítěte do mateřské školy:
1. rodný list dítěte
2. průkaz totožnosti zákonného zástupce,
popřípadě doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě
osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
3. vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením
Kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněna na webových stránkách mateřských škol nebo vyvěšena přímo v jednotlivých mateřských školách u zápisu.

Výstup na Ivančenu
Ivančena – to není jen místo někde
na úbočí Beskydských hor, ale je to symbol. Symbol, který ukazuje na jeden z pilířů výchovných metod skautingu. Označuje vlastnosti skautů, kam patří obětavost,
láska, vlastenectví, povinnost vůči druhým a k vlasti a mnoho dalších, kteří za svou vlast roku 1945 položili život.
I sama mohyla má svoji historii, kdy se ji
v průběhu následujících let snažil nepřátelský režim zničit, ale marně. Od konce
války se na místě zvaném Ivančena začala vršit hromada kamení jako vzpomínka
umučených kamarádů. Nebyli to jen skauti, kdo přikládal kameny, ale i různí trempové, turisti a blízcí příbuzní. Od této
chvíle se stala Ivančena každoroční celostátní akcí, kdy se stalo tradicí vzít z místa svého bydliště nějaký kámen a přispět
na velikost mohyly. Každoročně zde má
starosta Junáka proslov, zpívá se junácká hymna a je tu možnost přidat se k některým náročnějším hrám v blízkém okolí. Přidejte se i Vy!

duben 2012

Den otevřených dveří

v MŠ v Bělovsi
Dne 25. 4. 2012 můžete navštívit Mateřskou školu v Bělovsi při příležitosti
Dne otevřených dveří. Již první měsíc
děti užívají nové prostory, kde je vybudována půdní vestavba nové třídy. Den otevřených dveří se koná týden před zápisem do MŠ. Provázet Vás bude ředitelka
MŠ a odpoví Vám na Vaše možné dotazy.
Přijďte v době od 9 do 16 hod. budeme se
Vám věnovat. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Zaměstnanci MŠ v Bělovsi

Evangelická akademie

pomáhá Bangladéši
Naše škola se rozhodla podpořit bangladéšské děti, které trpí chudobou
a nemocemi, a tak uspořádala v úterý 13. března 2012 projektový den. Žáci
na jednotlivá témata o životě v Bangladéši připravili prezentaci a bangladéšské
tance, které ostatním během dne představili. Akci doprovázely přednášky odborníků, kteří přímo v Bangladéši působili
– MUDr. Ivan Přízek a Pavel Voltr. Ti žákům promítli vlastní dokumenty o zuboženém životě bangladéšských dětí. Akce
v žácích vyvolala velký zájem o problematiku trpících dětí ve světě a probudila soucit s lidským utrpením.
Organizace Papežská misijní díla zapůjčila mobilní výstavu fotograﬁí, která proměnila školu ve výstavní síň. Žáci vedle
přednášek prodávali a zároveň nakupovali vlastní výrobky (keramika, pletené
a paličkované věci, pečivo apod.) a různé materiály o Bangladéši. Výtěžek vyšší než 7.000 Kč poputuje na pomoc dětem
do street school.
Akce, která trvala několik hodin, všechny velmi zaujala a pro naše žáky byla konkrétní zkušeností, jak je možné pomoct
dětem z druhé poloviny zeměkoule.
Podobnou akci, avšak na pomoc ugandským dětem, naše škola uspořádala vloni. Nyní mohli žáci zhlédnout fotograﬁe
pana Jaroslava Jiráska přímo z Ugandy,
na kterých je zachyceno předávání ﬁnančních prostředků získaných 27. září 2011
během školní akce Putování pro děti.
Ve dnech 20.–22. března byla putovní
a prodejní výstava uspořádána v náchodské městské knihovně. Výtěžek z této výstavy poputuje přes Papežská misijní díla
do Bangladéše.
David Hanuš

ŠKOLY

„Zell am See“
– chata Kačenka, Orlické hory
Rodiče a děti ze Základní školy Pavlišovská si ve dnech 14.–18. března vyjeli
na lyžařský pobyt do Orlických hor. Krásné sněhové podmínky, nádherné počasí,
výborná strava, skvělý personál, to vše
v nás vyvolalo pocit, že jsme v nejkrásnějším alpském lyžařském středisku.
Chata Kačenka leží poblíž Šerlišského
mlýnu. Sjezdovka, která je přímo u chaty,
je stále pokryta přírodním sněhem, i když
v nedalekém Deštném už sněhu značně
ubývá.
Děti lyžovaly celé dopoledne i odpoledne, rodiče jim uspořádali karneval na lyžích, hry na sněhu i lyžařské závody. Děti,
které doposud nikdy na lyžích nestály,
se během jednoho dopoledne vše nauči-

ly a mohly tak řádit s ostatními dětmi
na svahu.
Tímto děkujeme všem rodičům, kteří se
zúčastnili pobytu, pomáhali s organizací
a výcvikem.
Sejdeme se opět za rok tady – na Kačence v Orlických horách.
cejna

Velký úspěch pěveckého oddělení ZUŠ Náchod
Dne 20. 2. 2012 se v ZUŠ Náchod konalo okresní kolo soutěže MŠMT v sólovém a komorním zpěvu. Zúčastnil se
jej rekordní počet účastníků, 81 sólistů
a 9 komorních uskupení. ZUŠ Náchod zastupovalo v tomto dvanáctihodinovém
maratonu celkem 14 žáků ze třídy paní
učitelky Bohumily Čonkové. Všichni předvedli hodnotné výkony a dosáhli krásných
umístění. Nejcennější jsou samozřejmě
1. místa s postupem do krajského kola.
1. místo s postupem
– Havlíková Kateřina
1. místo s postupem – Řídká Pavlína
1. místo s postupem – Stryhalová Nela
1. místo s postupem – Šimon Václav
1. místo s postupem – Štefková Andrea
1. místo s postupem – Vintera David
2. místo – Gajdoš Matěj
2. místo – Pěček Jan
2. místo – Štěpánová Hana
3. místo – Rejzková Martina
3. místo – Štimová Hana
3. místo – Uždilová Adéla
Čestné uznání – Bernardová Terezie
Čestné uznání – Varmusová Kamila

Gratulujeme všem ke krásným úspěchům a děkujeme za skvělou reprezentaci. Dík patří též vyučující a korepetitorkám
(M. Paseka, H. Písaříková), které se nemalým dílem podílely na těchto úspěších.
Jak již bylo výše řečeno, naše škola byla
pořadatelem této soutěže. Ve výše zmíněných počtech účastníků to nebyl úkol
snadný. Porota, které předsedala profesorka Konzervatoře Jaroslava Ježka Lívia
Ághová, měla opravdu hodně práce, vše
musela zvládat v poklusu, aby se do večera všechna vystoupení stihla. Díky jejich
velkému úsilí se vše podařilo. Velké poděkování patří tajemnici poroty a zároveň
hlavní organizátorce soutěže paní učitelce Radce Jiřičkové a všem zúčastněným pedagogům a žákům ZUŠ Náchod, kteří neúnavně pomáhali s organizací. Vše běželo
podle plánu a díky kvalitní přípravě nenastaly zádrhely. Byla to první soutěž v krásných prostorách naší nové budovy a nás
velmi těší, že proběhla hladce.
Soutěž proběhla za podpory mnoha
partnerů. Hlavním partnerem bylo Město
Náchod, jehož starosta, pan Jan Birke, poctil soutěž svoji návštěvou.
Z. Mokrejš

Náchodské dechy a bicí zabodovaly v Polici
Ve čtvrtek 23. 2. se v ZUŠ Police nad
Metují uskutečnilo okresní kolo soutěže
MŠMT ve hře na dechové a bicí nástroje.
Naši školu zde zastupovala početná skupina žáků, pod vedením J. Douděry (zobcové ﬂétny), A. Smotlachové (saxofony), R.
Škárky (příčné ﬂétny) a S. Víta (bicí). Z výsledků plyne, že si vedli opravdu na výbornou – šest postupů do krajského kola,
z toho jeden absolutní vítěz nástroje
a pouze samá první a druhá místa.
Všem soutěžícím, jejich pedagogům
i korepetitorce (Mami Paseka) patří velký
dík za krásné výkony.

Zobcová ﬂétna: Kozáková Kristýna – 1.
místo s postupem – absolutní vítěz nástroje; Rufferová Adéla – 1. místo s postupem; Veverka Kryštof – 1. místo s postupem; Halešová Michaela – 2. místo;
Venclová Anna – 2. místo
Příčná ﬂétna: Šourková Barbora – 1. místo
s postupem; Pﬂügerová Anna – 2. místo;
Pollaková Kateřina – 2. místo; Ruferová
Anna – 2. místo; Tučková Katrin – 2. místo
Saxofon: Volfová Kristýna – 1. místo s postupem; Balská Gabriela – 2. místo
Bicí: Knapp Štěpán – 1. místo s postupem
Zbyněk Mokrejš
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Kytarové duo Siempre Nuevo
Vystoupení kytarového dua Siempre
Nuevo se uskuteční v úterý 17. dubna 2012
v Městském divadle v Náchodě. Duo založili dva mladí kytaristé Patrik Vacík a Matěj Freml v roce 2007, kdy oba již v té době
studovali na Hochschule fűr Musik v německém Weimaru.
Již v roce 2008 vyhráli svou první mezinárodní soutěž v italské Gorizii. Repertoár dua obsahuje starou i moderní hudbu – od baroka po soudobé skladatele. Na

Soukromá hudební škola Oldřicha Čepelky byla ve své době v Náchodě pojem.
A věřím, že jméno jejího zakladatele, majitele i ředitele zároveň je pro řadu muzikantů, především houslistů, v Náchodě
pojmem dodnes. Vždyť Oldřich Čepelka,
který se stal později i prvním ředitelem
městské hudební školy, jich musel vychovat a vyškolit za dobu svého dlouhé-

koncertě přednesou 4 sonáty D. Scarlattiho, Duo Concertants A. de Lhoyera, Tonsdillu J. Rodriga, 2 Danzes espaňoles, Triptico L. Brouwera.
Vstupenky na koncert, který začíná
v 19 hodin, je možné zakoupit v Informačním a cestovním centru v Náchodě
na Kamenici a před koncertem u pokladny Městského divadla. Abonenty a všechny milovníky vážné hudby a kytarové hry
zve Komorní hudba Náchod.
ho působení v období let 1927–1959 nepřehlédnutelné množství. Proto věřím,
že nejen houslisté, ale i další hudebníci
z Náchoda a okolí, přivítají jedinečnou
možnost setkat se ve středu 25. dubna
2012 v malém sále městského divadla
se synem Oldřicha Čepelky, poslechnout
si hudbu svého učitele a prohlédnout si
množství zajímavých dobových fotograﬁ í a jedinečných dokumentů, o jejichž
existenci jsme donedávna neměli ani
tušení.
Vše způsobila účinná propagace slavnostního otevření nové budovy Základní
umělecké školy v Náchodě v září minulého roku. Přilákala pozornost Oldřicha
Čepelky ml., který vzápětí navštívil ředitele ZUŠ a posléze okresní archiv, přinesl množství dokumentů a osobních vzpomínek a naopak v archivu načerpal nové
informace o ne vždy lehkém osudu svého
otce. Ve spolupráci obou institucí s ním
vznikl nápad uspořádat pořad k poctě
muže, který ve své době spoluvytvářel
a do značné míry ovlivňoval celý hudební život ve městě.
Oldřich Čepelka, jak jsem při studiu
archivních i rodinných dokumentů měla
možnost poznat, byl nejen osobitým
a na svoji dobu nesmírně moderním pedagogem, schopným organizátorem, kapelníkem nejrůznějších hudebních těles,
cílevědomým a zdravě sebevědomým,
současně však i citlivým člověkem. V neposlední řadě byl stále aktivním hudebníkem a klobouk dolů před skutečností,
že na oslavu svých šedesátin v roce 1957
provedl známý Dvořákův houslový koncert a-moll (viz foto). Za všechny přínosné aktivity se nakonec město v neblaze
proslulých padesátých letech Oldřichu
Čepelkovi nedobře odměnilo a my mu
dnes máme možnost udělit alespoň jakousi zpětnou symbolickou morální rehabilitaci. Ale nejen to. Oldřich Čepelka
mladší slibuje odkrýt, jak to bylo v Náchodě s vyhlášením samostatnosti ČSR
v říjnu 1918, jak putoval vagon čokolády přes půl Evropy, jak to dopadlo s výukou ruštiny za okupace a kdo si přijde
po šedesáti letech (!) poslechnout, jak to
tehdy všechno bylo…. Přijďte si poslechnout i Vy!
Srdečně zve Lydia Baštecká

Dubnová výročí
Dne 23. dubna je sv. Vojtěcha, výroční
den, kdy v roce 997 zahynul násilnou smrtí nejznámější představitel rodu Slavníkovců, pražský biskup, první velký Čech
– Evropan. Slavníkovcům patřily celé východní Čechy, jako svá mezní hradiště založili (podle Kosmovy kroniky) např. Kladsko nebo Litomyšl. Dne 4. dubna 1892 byl
položen základní kámen ke stavbě budov
náchodského pivovaru. Sto let uplyne 15.
dubna od katastrofy Titanicu.
Před 115 lety, 4. dubna 1897 se narodil
Karel Josef Vejda. Podstatnou část života
působil v Náchodě jako regenschori, kapelník i sbormistr, učitel hudby (na klavír se
u něho učil i mladý Josef Škvorecký); chrámovou hudbu i komponoval, bohužel nebývá už léta hrána. Dne 27. dubna 1922 se
narodil P. Jaroslav Knittl, zakladatel a organizátor novoměstských Akademických
týdnů. Na nich také přednášel Jan Milíč
Lochman (nar. 3. 4. 1922), evangelický duchovní, rektor univerzity v Bazileji. Oba
maturovali na našem gymnáziu v roce
1941. P. Knittl na něm také krátce učil. Stejně starý byl farář církve čs. husitské Luděk
Kocián. Narodil se 22. dubna 1922 v Červeném Kostelci, do Náchoda přišel na podzim
1952 a působil tu 25 let. (Zemřel 26. září
1977.) Loni tu o něm jako kronikáři města
graﬁkovi psala Mgr. Baštecká. Obě „kulatá“ jubilea má spisovatel Jaromír John (16.
4. 1882 v Klatovech – 24. 4. 1952 v Jaroměři). Žil řádku let v Novém Městě nad Metují, z něhož občas navštěvoval i Náchod. Ten
se stal dějištěm jedné z povídek jeho knihy
Dořini milenci. Byl přítelem náchodského
právníka JUDr. Kotrlého.
Už třicet let nás dělí od předčasné smrti významného pedagoga PhDr. Karla Červinky (+18. 4. 1982), ruštináře a češtináře
zdejšího gymnázia, zlikvidovaného totalitním režimem. Jeho zdraví neuneslo nucený odchod ze školství a jeho následky.
K 75. narozeninám blahopřejeme (14. 4.)
druhému polistopadovému řediteli Jiráskova gymnázia v Náchodě Miloslavu Javůrkovi. Významnou měrou se zasloužil
na rekonstrukci budovy školy, odstranění „umakartových nánosů“ a o obnovení
původního vzhledu, v němž za jeho vedení oslavila škola v roce 1997 důstojně sté
výročí svého trvání.
Nakonec připomeňme několik „stoletých“ i dalších jubileí: Před sto lety (3. 4.
1912) se narodila herečka Jiřina Štěpničková, o málo později (14. 4.) recitátorka
Julie Charvátová, (na den deset let po ní
Stella Zázvorková), 13. dubna 1912 violoncellista prof. Miloš Sádlo, který koncertoval i u nás, 28. dubna malíř a jevištní
výtvarník Adolf Wenig a 30. dubna 1912
populární kapelník a skladatel František
Kmoch. (O třicet let mladší je herec Josef
Dvořák, nar. 25. 4. 1942).
(AF)

duben 2012

Z HISTORIE

Z historie náchodských rodů
4. Rod učitele Hynka Raichla
Ne v každé rodině se najde tolik výrazných osobností s tolika
talenty jako u Raichlových hned ve čtyřech po sobě jdoucích generacích. Z rozsáhlého rodokmenu si představíme tu část, která souvisí s Náchodem. Otcem dvou našich současníků, bratrů
Jana a Jiřího žijících v Praze, byl významný hudební skladatel
Miroslav Raichl, který se narodil v Náchodě v rodině profesora místní obchodní akademie Kamila Raichla. Kamilovu matku
Bělu Raichlovou dodnes v Náchodě připomíná ulice nazvaná jejím jménem. Se svým manželem Hynkem Raichlem tvořila učitelskou dvojici, která ve své době velmi úspěšně působila nejprve mezi českou menšinou v Orlických horách a posléze v blízkém
Vysokově. Další rodové kořeny sahají do Rokytníku. Osudy této
rodinné větve jsou rovněž velmi zajímavé, na jejich vypsání však
zde není prostor. Snad jindy.
Manželé Běla a Hynek Raichlovi, učitelská dvojice, která působila před svým příchodem na Náchodsko dlouhých 30 let v zapadlé horské vísce Lomy v Orlických horách, může být příkladem osvětové a kulturní práce českých učitelů na jazykovém
a národnostním rozhraní pohraničních hor. Ani jejich individuální osudy nejsou nezajímavé. Hynek Raichl (1872–1948) se
narodil v rodině nepříliš bohatého sedláka ve Velkém Dřevíči.
V Náchodě vychodil měšťanku a poté navštěvoval učitelský ústav
v Hradci Králové. Nejdéle působil jako učitel na české malotřídce v Lomech, kde se mu podařilo vytvořit stabilní a nezvykle pokrokovou českou školu. Kromě toho, že dětem zprostředkovával
obecné a kulturní znalosti, provozoval s nimi i zimní sporty, především lyžování. Veřejně se angažoval v Národní jednotě severočeské, v ochotnickém divadelním spolku a v další bohaté osvětové činnosti. Je rovněž autorem několika menších literárních
prací. V roce 1924 nastoupil jako řídící učitel na obecnou školu
do Vysokova a důchodový věk pak trávil v Náchodě.
Běla Raichlová, rozená Krapková (1871–1951), byla jednou
z osmi dcer traﬁkanta Krapky z Červeného Kostelce a sestřenicí
silně politicky levicově zaměřeného Josefa Krapky z Pavlišova.
Ovlivněna tímto sociálním demokratem zapojila se během studia na učitelském ústavu v Praze v osmdesátých letech 19. století do hnutí Omladina a aktivně se účastnila dělnických schůzí. Měla silné sociální cítění a byla plná ideálů a romantických

citů. Profesně začala působit jako industriální učitelka na škole
v Rovném. Byla mladá, půvabná, ráda se pěkně a moderně oblékala, jako velká propagátorka tehdy oblíbeného esperanta korespondovala z Podorličí s celým světem. Až jako manželka Hynka
Raichla a paní učitelka v Lomech zakotvila ve skutečném praktickém životě a nahradila svůj poněkud idealizující přístup k životu realističtějším postojem.
Ještě v Lomech se narodil Kamil Raichl (1895–1971). Absolvoval náchodské gymnázium a na jaře 1915 narukoval do I. světové
války. Po návratu sepsal rozsáhlý a bohatě ilustrovaný válečný
deník. Vystudoval ekonomii a stal se profesorem na náchodské
Obchodní akademii. Měl řadu zálib – byl vášnivým kameramanem, vyráběl nábytek, spravoval svoji rozsáhlou knihovnu a sám
si vázal knihy. Po odchodu do důchodu se s manželkou odstěhovali do Prahy.
Z manželství Kamila a Blaženy Raichlových se narodili dva synové. Starší Jiří Raichl (1927–1990) maturoval v roce 1947 na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Poté vystudoval obor užitá fyzika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zde také získal
titul doktora přírodních věd a kandidáta věd a stal se docentem Matematicko-fyzikální fakulty. Je jedním ze zakladatelů české kybernetiky a informatiky. Naproti tomu jeho mladší bratr
Miroslav Raichl (1930–1998), také absolvent náchodského gymnázia, se věnoval studiu hudby na konzervatoři a AMU v Praze.
Pedagogicky později působil na pražské a pardubické konzervatoři. Nejznámější je svými skladbami, které komponoval pro
symfonický i komorní orchestr, nejpočetnější a nejvíce ceněnou
je však jeho vokální tvorba.
Z manželství Miroslava Raichla s Vlastou rozenou Šabachovou
se narodili dva synové, které jsme zmínili již na začátku. Po rozvodu se jeho druhou manželkou stala Svatava Šubrtová. Syn Jan
Raichl (nar. 1963) studoval na UK i v cizině angličtinu a působí
v Praze jako lektor anglického jazyka. Syn Jiří Raichl (nar. 1966),
profesí výpočetní technik a bankovní specialista se v současné
době věnuje profesionálně své životní lásce – vínu jako vedoucí pražské vinotéky s historizujícím názvem Abakukova vinice
a současně se realizuje v Literárním spolku Regent.
Mgr. Lydia Baštecká

Hynek Raichl
Jiří Raichl

Miroslav Raichl

Kamil Raichl
Běla Raichlová
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Městský úřad Náchod, odbor správy majetku a financování
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Oznámení o hromadném označování psů (čipování)
Povinné čipování psů dle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011
ze dne 12. 12. 2011 se koná za spolupráce Městského úřadu v Náchodě a Veterinární kliniky CANISVET Provodov-Šonov.
SOBOTA dne 21. dubna 2012 od 13.00 hodin do 14.30 hodin
Masarykovo náměstí (prostor před radnicí)
SOBOTA dne 28. dubna 2012 od 13.00 hodin do 14.30 hodin
Staré Město (prostor před budovou Technických služeb Náchod
– Bílkova ulice)
Další termíny čipování:
sobota 12. května 2012 – lokalita Plhov
sobota 19. května 2012 – lokalita Běloves
sobota 26. května 2012 0 lokalita Babí, Pavlišov
sobota 3. června 2012 – lokalita Lipí, Jizbice, Dobrošov
(přesné místo a hodina budou včas zveřejněny v Náchodském
zpravodaji, na webových stránkách města Náchod a na obvyklých výlepových plochách)
Čipování je pro psy od 3 měsíců věku. Pes musí být na vodítku (dle uvážení držitele psa opatřen náhubkem) a EVIDENČNÍ
ZNÁMKOU PSA. Vezměte s sebou očkovací průkaz psa. Čipování psů hradí Město Náchod.
Dále považujeme za nutné znovu upozornit chovatele, že
vzhledem k provedenému poptávkovému řízení probíhá přímá
spolupráce, pokud se týká čipování psů, pouze mezi Městem
Náchod a veterinární klinikou Canisvet. V rámci této spoluprá-

Darovaná výhra,
dvakrát výhra
Reprezentační ples města Náchoda, Pivovaru Primátor a Beránek, a. s., se letos opravdu vydařil. Vstupenky byly
beznadějně vyprodány ještě před začátkem a nabitý program a stále plný parket jen svědčil o tom, že kdo přišel v sobotu 25. února do náchodského Beránku,
nemusel litovat. A nejen to. I tombola
byla plná zajímavých výher, lístky byly
vyprodány během pár minut. Prvních
deset hlavních výher se losovalo tradičně o půlnoci na pódiu před zraky všech
přítomných v sále. Jednu z cen – Bluray
přehrávač LG – vyhrál starosta Jan Birke
s manželkou Šárkou. Ti se společně rozhodli udělat radost žákům Základní školy na Plhově, svou výhru darovali škole
a osobně předali panu řediteli Vladimírovi Honzů. Podle jeho slov bude přehrávač

ce proběhne několik hromadných akcí čipování psů přímo v katastru města Náchod a jeho příměstských částí. Dalším aspektem spolupráce je i skutečnost, že pokud chovatel využije služeb
tohoto veterinárního zařízení, je úhrada za očipování plně hrazena městem a není nutná žádná přímá úhrada ze strany chovatele. S ostatními veterinárními lékaři v tomto směru nemá město
Náchod uzavřenu žádnou podobnou dohodu o přímém proplácení
tohoto úkonu.

Proč klinika Canisvet?
Vzhledem k tomu, že se v poslední době opět množí dotazy
chovatelů na kvalitu elektronických čipů, považujeme za nutné znovu na tomto místě uvést, že elektronické čipy, vysoutěžené městem a používané klinikou Canisvet, jsou i přes svou nízkou cenu naprosto standardními čipy používanými naprostou
většinou veterinárních lékařů. Čipy splňují veškeré požadované kvalitativní normy ISO a mohou také sloužit samozřejmě
pro zaevidování psa nejenom v evidenci města Náchod ale i
v kterékoliv národní a mezinárodní databázi. Je pouze na samotném chovateli, pro který registr se rozhodne a svého pejska
zde prostřednictvím internetu přihlásí. Pokud má chovatel zájem přihlásit svého psa do nějaké databáze, je třeba vždy toto
učinit z vlastní iniciativy buď prostřednictvím veterinárního lékaře, nebo přímo samotným chovatelem. Není běžnou praxí, že
tuto evidenci zajistí Váš veterinární lékař, ale je jistě možné ho
o to požádat.

zpříjemňovat volné chvíle žákům ve školní družině.
„Mít možnost cokoliv darovat je ještě lepší pocit než vyhrát“, shodli se při předání
výhry starosta s manželkou.

Ocenění
náchodského webu
Na slavnostním ceremoniálu dne 13.
března 2012 byly za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France
vyhlášeny výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb za nejlepší internetové prezentace samospráv v Královéhradeckém
kraji. Webové stránky města Náchoda získaly třetí místo v kategorii měst.
Cílem soutěže Zlatý erb je podpořit
modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům
i speciﬁckým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických
médií, a přispět tak k rozvoji kvality živo-

ta ve městech, obcích a krajích České republiky.
Město Náchod se již řadu let umísťuje na prvních třech místech této soutěže. O kvalitě zpracování internetových
stránek města – www.mestonachod.cz –
svědčí také jejich neustále se zvyšující návštěvnost, v průměru denně stránky navštíví 2000 uživatelů (přibližně 60.000
za měsíc).
Velké poděkování patří všem uživatelům, kteří stránky města navštěvují!

Plazmová televize
pro dětské oddělení
Mgr. Zdeňka Horníková předala dětskému oddělení Oblastní nemocnice
v Náchodě plazmový televizor, který vyhrála v tombole na letošním městském
plese. Dar si převzali 9. 3. primář oddělení MUDr. Luděk Týce, vrchní sestra paní
Dana Matoušová, ředitelství zastoupil tiskový mluvčí Mgr. Lukáš Holub. Pro televizor se ihned našlo vhodné umístění v prostorách dětského oddělení a bude jistě
vhodným zpestřením pro malé pacienty.

duben 2012
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Město Náchod, Masarykovo náměstí 40

vyhlašuje KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovních míst ředitelů/ředitelek
příspěvkových organizací:
Základní škola, Náchod, Komenského 425
Základní škola T. G. Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005
Základní škola, Náchod, Pavlišovská 55
Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121
Základní škola, Náchod, 1. Máje 365
Mateřská škola, Náchod, Alšova 952
Mateřská škola, Náchod, Komenského 301
Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4
Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345
Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304
Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243
s nástupem od 1. 8. 2012 a s předpokládanou dobou výkonu činnosti ředitele na období 6 let.
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky: vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, znalost problematiky řízení ve školství a školských
předpisů, organizační a řídící schopnosti, občanská a morální
bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
Obsahové náležitosti přihlášky:
ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
čestné prohlášení o průběhu všech předchozích zaměstnání
včetně časového vymezení,
strukturovaný životopis,
koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,
ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození
po 1. 12. 1971),
originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců).
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 11. dubna 2012 na adresu:
Městský úřad Náchod, odbor sociálních věcí a školství, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Obálku označte „KONKURS
– název školy – NEOTVÍRAT“.

Je pro moje dítě dobré učit se
cizímu jazyku už od malička?
Toto je otázka, kterou si jistě klade nejeden rodič. Nemůže to mému dítěti být
na škodu? Naučí se pořádně česky? Nebude to velká zátěž pro dětský mozek? Existují zarputilí odpůrci a na druhé straně roste skupina těch, kteří začnou své
dítě učit cizímu jazyku už od útlého dětství. Každý rodič vybírá pro své dítě cestu, o které je přesvědčen, že je ta správná.
V roce 1989 vědci Johnson a Newport
zkoumali závislost věku, ve kterém se
dítě začne učit cizí jazyk s dosaženou
úrovní jazyka. Závěry výzkumu byly šokující. Pokud se dítě začne učit pravidelně
a systematicky cizí jazyk do tří let svého
věku, má vysokou pravděpodobnost dosáhnout úrovně rodilého mluvčího. Tato
schopnost výrazně klesne mezi 7 a 8 rokem dítěte a v této klesající tendenci pokračuje s přibývajícími roky.
Někdy se setkáme s názorem, že děti,
které si současně osvojují dva a více jazyků, začnou mluvit později, nežli je průměr
u dětí vyrůstajících v jednojazyčném prostředí. Výzkum však tyto teze nepotvrzuje. Opoždění řeči je vývojovou poruchou
asi u 5-10 % dětí, přičemž se 4x častěji objevuje u chlapců nežli u dívek, bez ohledu
na to, zda jsou děti bilingvní či ne (Steiner & Hayes, 2009). De Houwer tuto záležitost shrnuje slovy: „Neexistuje žádný
vědecky podložený důkaz o opožděném
či nesprávném osvojení řeči vlivem dvou

a více jazyčného prostředí. Je spousta dětí
po celém světě, které vyrůstají s dvěma
a více jazyky od narození bez jakýchkoli
známek jazykového opoždění či poruch.“
Dětský mozek je po narození knihou
s čistými stránkami toužící po tom být zaplněn. Bude to trvat ale léta zkušeností –
pozorování, poslouchání, hraní, interakci
s rodiči – než se pospojují miliardy nervových drah, které ovládají jazyk, matematiku, hudbu, logiku a city. Pokud chcete
přispět k rozvoji vašeho dítěte v oblasti

jazykových schopností, není nikdy dost
brzy na to začít.
Ing. et Bc. Martina Pohanková
certiﬁkovaná učitelka Helen Doron
angličtiny pro děti
Zdroj:
Johnson, Newport (1989). The inﬂuence of Maturational State on the Acquisition of English as
a Second Language, Cognitive Psychology
Steiner, N., & Hayes, S. L. (2009). 7 Steps to raising
a bilingual child. USA: Amacom/American Management Association.
De Houwer, A. (1999). Two or more languages in
early childhood: Some general points and practical recommendations. Washington, DC: Center for Applied Linguistics. Staženo 20. 2. 2010
z www.cal.org/resources/digest/earlychild.html
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MĚSTSKÁ POLICIE NÁCHOD

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Zpráva o činnosti
Městské policie Náchod v roce 2011
V Náchodě slouží v současné době sedmnáct strážníků v nepřetržitém, čtyřiadvacetihodinovém provozu. Na zkrácenou dobu pracuje u městské policie operátor kamerového
monitorovacího systému, který během dne dohlíží na monitorované oblasti ve městě. Služba je zajištěna vždy minimálním
počtem tří strážníků. Když porovnáme statistiky Městské policie Náchod se statistikami krajskými i celorepublikovými, můžeme si povšimnout, že jsou hodně podobné. Řešení dopravních
přestupků tvořilo v roce 2011 80 % náplně Městské policie Náchod, přestupky proti majetku dalších 16 % a na ostatní protiprávní jednání zbývají již jen 4 %. Speciﬁkem Náchoda je blízkost
státní hranice s Polskou republikou, neboť její státní příslušníci promlouvají do statistik významným způsobem a jejich podíl
na spáchaných přestupcích se pohybuje kolem 10 %. Náplň práce
městské policie je však mnohem širší, než ukazují holé statistiky.
V Náchodě byl v rámci prevence kriminality vybudován kamerový monitorovací systém, který v současné době čítá osm kamer,
rozmístěných v centru města a na sídlištích Plhov a SUN u nemocnice. Městská policie využívá pro svoji činnost i dvě mobilní kamery, které jsou umísťovány po městě na místech, kde dochází
k narušování veřejného pořádku. V současné době jsou obě kamery umístěny u zimního stadionu. Kamery se velice osvědčily
při potírání drobné pouliční kriminality, vandalismu, při řešení
dopravních přestupků nebo zdravotních obtíží občanů. Záznamů
z těchto kamer využívá pro svoje potřeby samozřejmě i Policie ČR,
se kterou městská policie úzce spolupracuje. Koncem roku 2010
byly další dvě pevné kamery umístěny v ul. Tyršova a Zámecká ke sledování nově zrekonstruované budovy Základní umělecké školy. V roce 2011 byly nainstalovány další čtyři kamery, které monitorují nově otevřený prameník minerální vody v Bělovsi,
park u benzínové čerpací stanice na Pražské ulici a prostor u ZŠ
Komenského. Významným pomocníkem proti bezohledným řidičům se stal laserový měřič rychlosti, který začala Městská policie
Náchod využívat koncem roku 2006. V roce 2009 a 2010 Městská
policie tento radar nevyužívala, protože kvůli platnému zákonu,
by musela při každém měření používat přenosné dopravní značky upozorňující řidiče na probíhající měření rychlosti. V průběhu
roku 2011 byl zákon změněn a přenosné dopravní značky upozorňující na měření rychlosti již Městská policie používat nemusí.
Na služebnu Městské policie je také zavedena tísňová linka 156
se záznamovým zařízením, kterou mohou občané bezplatně využívat v případě nouze. V současné době se dá říci, že její vytíženost je zcela rovnocenná lince 158 Policie ČR. Strážníci se účastní
i preventivních programů (přednášek) pro žáky 7.–9. tříd základních škol. Přednášky ve spolupráci s Policií ČR pořádá Městská policie Náchod i pro seniory a osoby zdravotně postižené. Ve spolupráci s Policií ČR pořádá také Městská policie Náchod každý rok
v měsíci květnu zábavné soutěžní dopoledne pro děti na dopravním hřišti v Bělovsi pod názvem „Den s Policií“.
V roce 2011 došlo k zintenzivnění spolupráce s Policií ČR
i v oblasti hlídkové služby. Bylo vytipováno několik problémových lokalit, kde se obě složky policie střídají v hlídkové činnosti tak, aby v těchto oblastech byl zajištěn zvýšený dohled nad
dodržováním veřejného pořádku. Tyto lokality jsou v průběhu
roku měněny na základě aktuální bezpečnostní situace. Hodnocení spolupráce mezi Městskou policií Náchod a Policií ČR probíhá na pravidelných společných jednáních, které se konají minimálně jednou měsíčně.
Strážníci dohlížejí i na čistotu města. Všechny zjištěné nedostatky (poškozené chodníky, komunikace, dopravní značky, znečištěná veřejná prostranství atd.) ihned hlásí Technickým službám Náchod a podílejí se na jejich odstranění. V roce 2011 se
strážníkům podařilo z veřejných komunikací a prostranství odstranit také 18 vozidel, které byly trvale technicky nezpůsobilé

k provozu na pozemních komunikacích a nebyly opatřeny registrační značkou (vraky). Strážníci se zabývají i problematikou volně pobíhajících psů. V roce 2011 prošlo jejich záchytnými kotci
86 psů. Městská policie dále v průběhu roku řešila 224 stížností
od občanů, 164 drobných krádeží v obchodech (zde došlo ve srovnání s rokem 2010 k poklesu o 50 %) a podílela se ve spolupráci
s Policií ČR na zajištění 35 kulturních a sportovních akcí. Celkem
bylo v uplynulém roce řešeno strážníky blokově 1102 přestupků,
za které byly uloženy sankce ve výši 433.700 Kč.
„Od roku 2008 spolupracovala Městská policie při řešení dopravních přestupků formou nasazování technických prostředků
k zabránění odjezdu vozidla (botičky) s Technickými službami
Náchod.“ Od poloviny roku 2011 vykonává tuto činnost Městská
policie Náchod již samostatně a jen za minulý rok byly tyto prostředky použity v 913 případech, kdy řidiči ponechali svoje vozidla na místech, kde je to zakázáno. Tato činnost se významně projevila i ve výběru parkovného z parkovacích automatů.
V roce 2011 činil zisk z parkovného 2.625.000 Kč, což je ve srovnání s rokem 2010 nárůst o 10 %.
Od roku 2008 vykonává Městská policie svoje pravomoci
na základě veřejnoprávní smlouvy na území Městyse Velké Poříčí. V roce 2011 rozšířila Městská policie Náchod svoji působnost
díky dalším veřejnoprávním smlouvám i na území obcí Kramolna a Vysokov.
Miroslav Horák

Porovnání činnosti Městské policie Náchod v letech 2010 a 2011
2010
2011
Přestupky řešené blokově
1168
1102
Uloženo v pokutách
523.000 Kč 433.700 Kč
Přestupky předané správním orgánům
28
19
Oznámení o dopravních přestupcích
23
14
Zadržení pachatelů trestného činu
6
5
Drobné krádeže
327
164
Vraky vozidel
27
18
Stížnosti
256
224
Volně pobíhající psi
64
86

Dopravní omezení
(omezení parkování) – sobota 28. 4. 2012
Vážení občané, dovolujeme si vás informovat o dopravních
omezeních, která budou souviset s plánovanou akcí na zimním stadionu v Náchodě – Mistrovství ČR v mažoretkovém
sportu – v sobotu 28. dubna 2012. Z důvodu organizačního
zabezpečení akce bude parkování v ulicích Na Strži, Bratří
Čapků (před ATASEM) a parkoviště před bazénem v ul. Pražská od 6.00 do 18.00 vyhrazeno pro účastníky Mistrovství ČR
v mažoretkovém sportu. Ulice Na Strži bude v neděli v uvedené době zcela uzavřena a vjezd bude povolen pouze obyvatelům a organizátorům akce. Návštěvníkům, kteří na akci přijedou auty, doporučujeme parkování v přilehlých oblastech
– nedaleká parkoviště u supermarketů Albert a Penny a dalších. Děkujeme za pochopení.

PŘÍLOHA – POZVÁNKY
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Náchodská Prima Sezóna 2012 30. 4.–6. 5.
Už po patnácté ovládnou první týden v květnu
Náchod a jeho okolí studenti
z celé České republiky. Pořádající občanské sdružení bude letos a do budoucna posíleno o velkou záštitu a spolupráci s radnicí a samotným městem, což by mohlo
obnovit prestiž a punc festivalu, jenž měl
v minulosti.
Tradiční součásti festivalu budou obohaceny o další možnosti kulturního vyžití, které budou celkově více viditelné
a postřehnutelné v kulturních stáncích,
a především v náchodských ulicích.
Začínáme už tradičně v podvečer 30. 4.,
kdy se na Dobrošově už po sedmé rozhoří čarodějnický oheň. Rodinné odpoledne a večer začne procházkou plnou dobrodružství a pokračovat bude bohatým
kulturním programem pro děti i dospělé
v okolí Jiráskovy chaty na samém vrchu
Dobrošova.
Samotný festival odstartuje 1. května.
Město se zaplní studenty, divadelníky, výtvarníky, hudebníky
a dalšími umělci a Náchod začne dýchat kulturou.
Divadelní představení studentských a profesionálních souborů budou střídat vernisáže soutěžních výtvarných a fotograﬁckých prací mladých začínajících umělců. Ke slovu se dostanou soutěžní koncerty studentských kapel nebo ﬁlmová soutěž

amatérských autorů. To vše za doprovodu
známých interpretů a vážených odborníků. Myslíme i na naše nejmenší, kteří nám
předvedou své výtvarné, literární a herecké umění v rámci festiválku Malá Prima
sezóna. Nesmíme zapomenout na interaktivní součást festivalu, a to sice na workshopy a dílny různých oborů – např. výtvarné, fotograﬁcké, rétorické, pohybové,
zvukové, ﬁlmové, hudební a mnoho dalších. V neposlední řadě nás čeká velká
spousta zajímavých doplňkových performancí, vystoupení a sportovních klání,
kde si každý zajisté najde to své.
Tradiční součástí a zároveň zakončením festivalu je Májování na Masarykově náměstí, které je každoročně zakončeno ohňostrojem k výročí konce 2. světové
války dne 7. 5. 2012.
Hudba, Divadlo, Film, Foto, Výtvarno,
Literárno, Jazz, Workshopy, Semináře,
Performance.
To všechno a ještě mnohem víc je Celostátní festival Studentské tvořivosti Náchodská Prima sezóna 2012.
S námi si každý z vás najde ten svůj kulturní zážitek.
Více informací najdete na stránkách www.primasezona.cz a také
na www.mestonachod.cz.
Užijme si všichni prima týden.

PŘÍLOHA – POZVÁNKY

BohadloBand se činí
Náchodsko-pražská kapela BohadloBand nezahálí a zostra se
opřela do koncertování. Po úspěšných koncertech v náchodském
Alternativním čajovém klubu Poklop, v Country klubu na „Mejtě“,
v restauraci Slávie v Náchodě, ve známém pražském klubu Carpe
Diem se v dubnu chystají na koncert do Hradce Králové. Zde zahrají 12. 4. od 20.00 v Klubu č. p. 4 (Malé náměstí).
BohadloBand je poměrně mladé seskupení kvalitních hudebníků se shodným jménem Bohadlo. Jejich ethno-rocková hudba je
vystavěna na stoprocentním autorském základu. Texty i muziku skládá hráč na kytaru Oldřich Bohadlo. Perkusním nástrojům
vládne jeho mladší bratr Jan a housle v této sestavě patří do rukou Martinovi (bratranec), kterého můžete znát i jako herce divadla Ypsilon nebo člena divadelního souboru GeisslersHofcomoedianten atd.
Vice informací o kapele najdete na www.bohadloband.cz. BohadloBand děkuje náchodským příznivcům a srdečně je zve na další akce.

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
Vážení přátelé, zveme Vás již na jedenáctý

SLET ČARODĚJNIC POD SEMAFOREM
na dětském dopravním hřišti v Náchodě-Bělovsi
v pondělí 30. dubna 2012 od 18 hodin
ČARODĚJNICKÁ JÍZDA bude odstartována v 19 hodin
Zveme především všechny náchodské čarodějnice ovládající
mimo jízdy na koštěti i jízdu na kolečkových bruslích
nebo na koloběžce.
Soutěží se ve všech věkových kategoriích.
Dodržování pravidel provozu tento večer
na DDH mimořádně neplatí.
Můžete si také opéci vuřty u malého táboráčku
a po jízdě se posilnit v „OBČERSTVENÍ POD SEMAFOREM“.

PO SETMĚNÍ VŠECHNY ČARODĚJNICE SPÁLÍME !
Klub þeských turistĤ Náchod poĜádá pro širokou veĜejnost

v sobotu 14. dubna 2012
pČší pochod nebo cyklojízdu

OKOLO PEVNOSTI DOBROŠOV

Obecní úřad Zábrodía přátelé cestování Vás srdečně zvou
na XI. ročník cestopisných přednášek a setkání cestovatelů

Cestománie

OK

Sobota 14. dubna 2010 od 16.30 hodin
Horní Rybníky (budova obecního úřadu)
Program
16.30 Nejdelší cesta – netradiční zpracování pěší cesty napříč
Čínou (Christoph Rehag, Německo – 5´)
Kladské pomezí – Krajina příběhů (ﬁlmová pozvánka
do naší turistické oblasti, Branka, o. p. s. – 25´)
Džípem po Islandu (diashow, Petr Šupich – 30´)
18.00 Úlitba Ganéšovi – nejlepší horolezecký ﬁ lm loňského
MHFF v Teplicích nad Metují (Vladimir Cellier,
Julien Nadiras, Francie – 15´)
Z vrcholu Kilimandžára až do Zanzibaru
– 3 pohledy na Tanzánii (diashow, Radka Šolcová – 50´)
19.30 Salzkammergut Trophy 2011 (ﬁ lm z pohledu přímého
účastníka největšího rakouského bikeového maratónu,
Martin Šupich – 20´)
US – víkend v New Yorku (Vlasta Pazourková – 10´)
Mustang – pět minut po dvanácté (ﬁ lm z putování po
donedávna uzavřeném koutu Nepálu, Petr Schnabl – 35´)

Doprovodný program

Datum akce: sobota 14. dubna 2012.

PČší trasy: 15 a 25 km
Cyklotrasa: 40 km
Start: Nádraží ýD Náchod od 7:00 do 9:00 hodin.
Startovné: 25 Kþ
Cíl: Jiráskova turistická chata na DobrošovČ do 15.30 hodin.
Od chaty zpČt do Náchoda BUS, Žst. 3 km.
Obþerstvení: v JiráskovČ chatČ na DobrošovČ ( polévka + peþivo v cenČ startovného).
Ubytování: Možnost v ubytovnČ KýT, Kladská 310, 547 01 Náchod (10 min.od nádraží ýD).
Správce ubytovny: paní Lenka Jedináková, mobil 776 111 533, e-mail: yedi-leni@seznam.cz.
Poznámka: Doporuþujeme pro pČší trasy mapu KýT þ. 25 – Podorlicko.
Pro cyklotrasu mapu KýT þ. 25 – Podorlicko a þ.27 – Orlické hory.
Informace: Erika Kabrhelová, E. Kabrhelova@seznam.cz, tel. 607 177 621
S pozdravem „Zdrávi došli“ KýT Náchod.
www.volny.cz/kctnachod

JIRÁSKOVA CHATA DOBROŠOV
POZVÁNÍ

Divácká soutěž o zajímavé ceny
Občerstvení s již tradiční ochutnávkou exotické kuchyně
Slack-line (volně k dispozici všem návštěvníkům)

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ING. HYNKA L ANGA

Vstupné dobrovolné

TANEČNÍ ODPOLEDNE – NEDĚLE 8. a 22. 4. od 15–19 h

Výtěžek z akce bude použit na úhradu školného
a základních potřeb 2 indických dětí
(Vincetha a Daniela) v rámci charitního projektu Adopce na dálku.

Akci podporují:
LIGO, TF Press, Silvagro, Shanti, Knihkupectví KIWI,
Pivovar Náchod, Agentura TAH, Expediční kamera,
Kladské pomezí

OBRAZY Z VRCHU DOBROŠOVSKÉHO

ŽIVÁ HUDBA, HITY od 60. let po současnost

VELIKONOČNÍ DOBROTY

MISTRŮ KUCHAŘŮ Z. Šrůtka a J. Nováka

ČARODĚJNICE NA JIRÁSKOVĚ CHATĚ
DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU nejkrásnější rozhledny Královéhradeckého kraje
REZERVACE tel. 775 086 305, 602 451 421

duben 2012

PŘÍLOHA – POZVÁNKY

VOLNÁ VSTUPENKA 1+1

k zakoupené dospìlé vstupence,
platí tento kupon jako dìtská vstupenka

O. s. Náchodská Prima sezóna, Klub SUN Hopsáček,
Jiráskova chata Dobrošov a Klub českých turistů
Náchod za ﬁnanční podpory Města Náchoda
zvou malé i velké na tradiční

VII. čarodějnické veselí
s Primáčkem na Dobrošově

10. - 15.4. - NÁCHOD
Bìloves, ul. Kpt. Jaroše
pøedstavení:
vš.dny od 17:00, víkend od 14:00
Neplatí pro lóže

Rodinné odpoledne pro děti a jejich rodiče, na které čeká
procházka plná dobrodružství. Tou si zkrátíte cestu na Dobrošov. Startuje se od Klubu SUN Hopsáček (bývalý výměník
tepla na sídlišti u nemocnice) a trasa vede směr Vyhlídka,
nad rančem Lipí až na Dobrošov.
Automobily nebudou k Jiráskově chatě vpuštěny!!!
14.30–16.30 Průběžný start Čarodějné procházky od
klubu Hopsáček. Startovné: 10 Kč masky, 20 Kč bez masek
a doprovod. Pro dětské účastníky trasy buřtík za odměnu zdarma! VHODNÉ I PRO KOČÁRKY!!!
14.00 –16.30 Tvorba čarodějných účesů v Hopsáčku
Salon Lenka – www.salonlenka.estranky.cz
15.00 – 19.00 Zábavné čarování – Opékání buřtíků se
spoustou legrace, které bude zakončeno zapálením hranice, v průběhu odpoledne proběhne čarodějná zábava pro
malé, chybět nebude trampolína, projížďky na koních, čarodějná dílnička pro šikovné ruce, po setmění ohňová show
a ještě možná uchystáme další překvapení...
19.00 – Zapálení velké hranice
19.30–24.00 – ŽIVÁ KAPELA k tanci a poslechu
21.30 – Ohnivá ,,WOKURKOVÁ“ SHOW
24.00 – Odjezd autobusu směr Náchod aut. nádraží
V případě nepříznivého počasí je změna programu vyhrazena! Občerstvení na Dobrošově je zajištěno. Sledujte
www.primasezona.cz, případně www.mestonachod.cz

30. 4. 2012 Jiráskova chata na Dobrošově

PŘÍLOHA – INZERCE

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

MM HALLINTO
STAVEBNÍ

ČINNOST

PROVÁDÍME
MM
MM
MM
MM

AKČNÍ SLEVY
DÍLČÍ STAVBY
AŽ - 30%
STAVBY NA KLÍČ
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
SPRÁVU A ÚDRŽBU NEMOVITOSTÍ

W W W. M M H A L L I N T O . C Z

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177

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

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

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce
H
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TRIGA REALITY realitní kancelář
Náměstí TGM č. p. 82,
Dvůr Králové n. Labem nabízí:
- dr. byt 1+1 v Náchodě (40 m2), 7. p., pl. okna, rekonstr., koup. se spr. koutem
560.000 Kč
900.000 Kč
- dr. byt 2+1 v Náchodě (48 m2), 3. p, lodžie, pl. okna, po revit., výtah, zd. jádro
999.000 Kč
- dr. byt 3+1 v Náchodě (74 m2) zd. jádro, plast. okna, zateplení, lodžie, 2. p
- dr. byt 3+1 Červený Kostelec (71 m2)u centra, plast. okna, balkon, komora sleva 840.000 Kč
899.000 Kč
- dr. byt 3+1 v Dobrušce – 70 m2, 1. p., dům po revit., možno ﬁn. úvěrem
1,370.000 Kč
- byt 4+1 v OV Náchod (73,9 m2) 4. p, výtah, lodžie, lokalita „Na Plhově“
1,499.000 Kč
- byt 4+1 v OV Opočno (71 m2) po rek., 4. p, zasklená lodžie, vest. skříně
sleva 1,830.000 Kč
- rodinný dům 2+1/3+1 Náchod, 651 m2, balkon, zahr., skleník, garáž
2,970.000 Kč
- rodinný dům 3+1 Rožnov-Neznášov 5459 m2, dvojgaráž, po rek., klidná l.
2
1,860.000 Kč
- rodinný dům 5+1 Rožnov-Neznášov 1662 m , studna, vyt. na TP nebo el.
3,350.000 Kč
- RD luxus. novostavba 5+1 Jaroměř Josefov Sady, 1647 m2, bazén, garáž
3,100.000 Kč
- RD luxus. novostavba 6+1 Jaroměř Josefov Sady, 1516 m2, bazén, garáž
2,060.000 Kč
- rodinný dům-novostavba 4+kk Police n. M., 430 m2, krásné klidné místo
2,482.000 Kč
- rodinný dům-novostavba 5+kk Mezilesí u N. Města, 1039 m2, krb. kamna
2,710.000 Kč
- rodinný dům-novostavba 5+kk Skršice u Č. Meziříčí, 837 m2, garáž, dílna
1,290.000 Kč
- řadový rodinný dům 3+1 Heřmanice, 473 m2, prostorná kuch., vl. studna
2,385.000 Kč
- řadový rodinný dům 2+1 Náchod, 289 m2, po rek., terasa, možná vestavba
- řadový rod. dům 5+1 Česká Skalice, 191 m2, klidná lok., zahrádka, prostorný 2,350.000 Kč
- rodinný dům-novostavba 4+kk Slavětín n. M., 860 m2,zděné, krásné místosleva 2,390.000 Kč
2,800.000 Kč
- rodinný dům 3+1/2+1+restaurace Heřmanice, 8172 m2, 2x garáž, bazén
1,290.000 Kč
- rodinný dům 5+1 Slavoňov u N. Města n. M., 2268 m2, též jako chalupa
4,800.000 Kč
- rodinný dům Jasenná,10 953 m2,vč. vybavení, nadstand. bydlení, rybník
- rod. dům – chalupa Červený Kostelec, 2069 m2, krásné místo, zd. stodola sleva 1,350.000 Kč
- rodinný dům – chalupa 6+1 Litoboř, 1402 m2, po rekonstrukci, 3x koupel. sleva 2,890.000 Kč
1,690.000 Kč
- rod.dům – chalupa Chvalkovice-Kopaniny, 1273 m2, krásné místo, nové
690.000 Kč
- rod.dům – chalupa Nové Město n. M., 1128m2, výborné klidné místo, sleva
1,790.000 Kč
- rodinný dům 6+1 Horní Radechová, 568 m2, studna, vhodné i k podnikání
2,850.000 Kč
- podnikatel. objekt – výrobna,kanceláře, byt v Novém Městě n. M., 977 m 2
1.190.000 Kč
- chata 4+1 ve Slatině nad Úpou-Končiny, 3788 m2, krásné klidné místo
430.000 Kč
- chata 3+1 v Hořičkách-Husí Krky, 1055 m2, el., pitná voda, klid, příroda sleva
- chata 3+1 v Červ. Kostelci – V Ráji, 382 m2, el., vytápění na TP, u lesa
690.000 Kč
2
570.000 Kč
- chata 1+1 v Náchodě – 336 m , krb, el., pitná voda, oploceno, slunné místo
560.000 Kč
- rozestavěný rod. dům 5+1– Miskolezy, 337 m2, hrubá st. se střešní krytinou
- rozestavěný rod. dům 3+kk Nový Ples, 2027 m2, 2. patro – hrubá stavba, klid 1.240.000 Kč
530 Kč/m2
- st. pozemek 1414 m2 Kramolna-Lhotky, el., plyn, voda na hranici, krásné
950 Kč/m2
- st. pozemek 1056 m2 Nové Město n. M.-Vrchoviny, inž. sítě, okraj obce
- st. pozemek 1405 m2 , Rasošky, část.oploceno, inž. sítě k dotažení, klidná l.
497 Kč/m2
2
- st. pozemek 2423 m ,Králova Lhota,13 km od HK, slunný, rovina, dobrý přístup
500 Kč/m2
- st. pozemek 1164 m2, Jestřebí n M., na kraji obce s pěkným výhledem na okolí
370 Kč/m2
- st. pozemek 21 942 m2, Červený Kostelec, stavební a lesní poz. v úz. plánu
270 Kč/m2
- st. pozemek 618 m2 Bezděkov n. M. inž. sítě, klidné, krásný výhled, asf. cesta
210.000 Kč
229.000 Kč
- st. pozemek 1201 m2, Slatina n. Ú., klidné místo, asfalt. cesta, slunné
550.000 Kč
- st. pozemek 4582 m2, Lejšovka, poz. pro průmyslovou výstavbu, asfalt. cesta
693.000 Kč
- st. pozemek 1179 m2, Hořičky, sítě, výhled na Orl. hory, klidná lokalita
600.000 Kč
- st. pozemek 1273 m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě
2.700.000 Kč
- st. pozemek 5402 m2 Opočno, nedaleko centra, na okraji klidné vilové čtvrti
30 Kč/m2
- zem. pozemky 6546 m2, Rasošky, přístup po obecní cestě, rozměr 250 m x 26 m
- zem. pozemky 5629 m2, Provodov, v mírném svahu rozměr 43 x 135 m, slunné
85 Kč/m2
2
- zem. pozemky 4982 m , Náchod, určeno k výstavbě rekr. objektu, „ Na Brance“
99 Kč/m2

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073
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Zveme vás na
Dny Poštovní spořitelny
10. 4. – 30. 4. 2012.
Půjčte si třeba 50 000 Kč již za 1 019 Kč měsíčně!
Zažádejte si o kteroukoli Era půjčku a ihned získáte
praktickou ekotašku. K poskytnuté půjčce od nás navíc
obdržíte ještě 500 Kč na svůj účet.
Informujte se v pobočce Poštovní spořitelny
Náchod, Kamenice 109 nebo na Vaší nejbližší poště.
Podrobné informace o akci vám sdělíme na obchodních místech. Najdete je také na www.erasvet.cz

WWW.ERASVET.CZ | 800 210 210
Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 60 000 Kč na 5 let: RPSN 18,25 %, úroková sazba 16,9 % p. a.,
počet splátek 60, poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu úvěru 0 Kč, měsíční splátka 1 488 Kč,
celková částka k úhradě 89 274 Kč. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci
s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splácení úvěru probíhá vždy k 15. dni v měsíci.
V případě bezproblémového splácení muže být poslední anuitní splátka nižší.

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S.
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HOPSÁČEK, KINO VESMÍR

Turnaj čtvrtých tříd

MC Hopsáček

o pohár města Náchoda
V sobotu 17. 3. 2012 hostil zimní stadion v Náchodě turnaj čtvrtých tříd o Pohár
města Náchoda.
Pořádající HC Náchod zde přivítal HC
VCES Hradec Králové, SK Třebechovice
p. O. a Sokol Semechnice. Hrálo se systémem každý s každým a následně zápasy
mezi mužstvy, která obsadila ve skupině
první a druhé místo, tedy zápas o zlatou
medaili, a utkání mezi týmy na třetím
a čtvrtém místě o medaili bronzovou. Základní skupinu ovládlo mužstvo z Třebechovic. Náchodští borci si nevedli vůbec
špatně, předvedli perfektní výkony, především proti Hradci Králové a Semechnicím. Bohužel Hradci Králové a Třebechovicím podlehli a se Semechnicemi uhráli
remízu, tak na ně čekal boj o bronzovou
medaili se Semechnicemi.
V zápase o třetí místo bylo vidět především nasazení a bojovnost party z Náchoda, která porazila Sokol Semechnice
2:1 po samostatných nájezdech. Rozhodující nájezd proměnil Milan Souček, který
byl při závěrečném ceremoniálu vyhlášen
nejlepším útočníkem turnaje.
Ve ﬁnále předvedly oba týmy vyrovnanou hru a krásnou podívanou, ze které
vzešel vítězně tým z Třebechovic a odvezl si tak z Náchoda zlaté medaile.
Poděkování za tento turnaj patří především sponzorům, trenéru p. Martinu Kosíkovi, všem hráčům a jejich rodičům.
Sestava HC Náchod: Volhejnová, Souček, Koutský, Káva, Kosík, Lubrt, Posnar,
Svěcený, Zajíček, Drapač, Hornych, Šubrt,
Štencl, Mach. Výsledky:
HC Náchod – Sokol Semechnice
4:4
HC Náchod – HC VCES Hr. Králové
2:4
HC Náchod – SK Třebechovic p. O.
0:6

www.hopsacek.cz
Zveme všechny na dopolední cvičení
rodičů s dětmi, a to každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek. Mateřské centrum je
otevřeno každý den od 9 hod., společně si

děti pohrají v herně, zazpívají, rodiče popovídají. Ve středu dopoledne je připraveno pro maminky hodinové cvičení Pilates s hlídáním dětí. V případě zájmu je
možné zajistit oběd – nutno volat den předem. Omezený provoz je pouze v případě
prázdnin – v takovýchto dnech doporučujeme volat na níže uvedená čísla.

Z nepravidelných akcí si Vás dovolujeme pozvat na:
3. 4. od 15.30 Stříhání vlásků
5. 4. od 7.00 do 15 hod. – příměstský tábor pro školáky
6. 4. od 7.00 do 15 hod. – příměstský tábor pro školáky
– možno se přihlásit dle potřeby na jeden nebo dva dny
19. 4. od 15.30 Stříhání vlásků
20. 4. od 14 do 20.00 hod. – Informační výukový seminář
– Podnikání v cestovním ruchu – zdarma
20. 4. od 17 hod. – nocování v Klubu SUN Náchod – pro školáky
21. 4. Relaxační cvičení – Joga s Ilonou Krunčíkovou
24. 4. 16.00 hod. Pálení čarodějnic tradičně na dopravním hřišti v Bělovsi
– zveme všechny, akce je přístupná široké veřejnosti
27. 4. od 18.00 hod. – Tvoření pro dospěláky – papírový pedig – košíčky
30. 4. Hopsáčkova čarodějná stezka Dobrošov – pálení Čarodějnic s Primáčkem
Pro bližší informace volejte 608 970 406 nebo 604 610 581 nebo pište hopsacek@seznam.cz,
případně sledujte www.hopsacek.cz

mimořádně v dubnu 2012…
V sobotu 21. dubna 2012 v 19.30 hodin
uvedeme záznam koncertu
Joe Satriani-Satchurated
Joe Satriani se řadí mezi nejznámější, respektované a novátorské žijící kytaristy. Je hybnou silou rockové hudby již
od konce 80. let. 6x byl časopisem Guitarist zvolen nejlepším kytaristou všech
dob a 3x byl časopisem Guitar World Magazine zvolen nejlepším kytaristou roku.
Skutečnost, že je nyní jedním z mála
umělců v historii, jejichž koncert je zaznamenán ve 3D, je důkazem, že je stále platnou a důležitou postavou hudební
scény posledních 30 let! Od roku 1980 vydal Satriani mnoho studiových nahrávek
a záznamů koncertů, kterých se celosvětově prodalo více než 10 milionů kopií, byl
15x nominován na cenu Grammy. Během
jeho kariéry navštívilo jeho koncerty vice
než 4 miliony diváků.
Režie: Pierre a Francois Lamoureux
– jsou podepsáni pod ﬁlmy, které získaly
Grammy a Emmy, mnoho dalších ﬁ lmo-

Sýrie pomoc
Červeného kříže a Půlměsíce
Pomoc obětem vnitrostátních násilností, které již rok sužují
Sýrii, poskytují jednotlivé složky Mezinárodního Červeného kříže – konkrétně Mezinárodní výbor Červeného kříže a Syrský Červený půlměsíc. Prioritou společné pomoci MVČK a Syrského ČP
je pomoc lidem v Abel, Hama, Idlibu, Dara‘a, Starém Damašku.
Primárním úkolem je evakuace raněných a bezpečnost zdravotnického personálu, který často musí působit v nepřehledné situaci. V polovině března se podařilo znovu vstoupit do Baba Amr,

vých cen a prodaly se v milionech kopií
na Bluray a DVD. Tento tým také režíroval a produkoval koncertní ﬁ lmy a hudební dokumenty pro řadu dalších jako je
Rihanna, Ben Harper, The Who, The Pretenders, Deep Purple, Willie Nelson, Rush,
Harry Connick Jr. a mnoho jiných.
Předprodej vstupenek od 26. března 2012
v pokladně kina Vesmír!
V neděli 22. dubna v 17 hodin uvedeme ze záznamu operu Giacomo Pucciniho z Metropolitní opery v New Yorku
BOHÉMA (LA BOHÉME)
Opera o čtyřech dějstvích.
Giacomo Puccini (1858–1924), Libreto: Luigi Illica a Giuseppe Giacosa, Světová premiéra: 1. února 1896, Turín, Itálie
Příběh lásky chudého básníka Rudolfa
a mladičké švadlenky Mimi, dojímá diváky snad všech světových operních domů
již několik let… s hvězdným hereckým
obsazením ústřední dvojice – famózní
sopranistkou A. Gheorghiu a vynikajícím tenoristou R. Vargasem. Nastudováno v italském jazyce a uváděno s anglickými a českými titulky. Délka představení
3 hodiny 7 minut s dvěma přestávkami.
Předprodej vstupenek od 1. dubna 2012 v pokladně kina Vesmír!

ve městě Abel (10 km od Homsu) byly potraviny, přikrývky, matrace a hygienické potřeby poskytnuty 2.700 osobám. Tým SČP
navštívil Abel opakovaně, zvláštní péče byla věnována nemocným dětem. Lidem v Dara’a a okolí města je pomoc poskytována
pravidelně. Dne 7. března byla pomoc rozdělována v Al-Kisweh
(cca 20 km od Damašku) a Al-Nabak (75 km od Damašku). Konvoj
SČP dorazil 8. března do oblasti Al-Raqqa a poskytl pomoc nomádům a místním obyvatelům. Pomoc mj. obsahovala 1.500 balíků potravin, 500 dávek kojeneckého mléka a 1.000 přikrývek.
Účet ČČK: 222 885/5500, v. s. 333. Platbu je možné uskutečnit
i on-line [PaySec, platební kartou].
Dr. M. Jukl, prezident ČČK
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POKLOP, ARCHA

Jaro v POKLOPU
V průběhu celého měsíce duben je v Alternativním čajovém klubu Poklop ke

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
zhlédnutí nová výstava prací žaček ze
Základní umělecké školy Dobruška. Pod
vedením paní učitelky Mgr. Karin Šnajdrové Militké zde mladé umělkyně prezentují své závěrečné práce. K vidění jsou
malby, graﬁky i kresby.
Hudební host do Poklopu dorazí v pátek 27. dubna. Od 20.00 zaplní klub krásný hlas šansoniérky, herečky, vystudované operní pěvkyně, Sylvie Krobové, která
nejčastěji vystupuje za doprovodu akordeonu nebo piana. V hořkoněžných, emotivně drásavých šansonech-baladách objevuje sama sebe. Nenechte si ujít ojedinělý
zážitek. Cena vstupenek je 100 Kč a předprodej začíná 13. 4. v Poklopu nebo po
domluvě v dopoledních hodinách v Nízkoprahovém zařízení Archa (Komenského). Tel: 777 992 258.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za Dokořán, o. s. Aneta Žďárská

Voděodolní náchodští radní

„Tak jen doufám, že nebudu muset provést rekonstrukci městské rady a že se naši
voděodolní radní v pořádku vrátí“, okomentoval s humorem starosta Jan Birke cestu
radních Mirka Bráta a Ing. Aleše Cabicara do Budapešti. Pravdou je, že cílem cesty do maďarské metropole bylo potápění
v tamním obřím akváriu s pěti velkými
žraloky. Smyslem pak získání materiálu
do knihy Tethys – cesty za kouzlem vody,
kterou k vydání připravuje Mirek Brát.
A protože i v rámci „nebezpečného“ žraločího potápění je pobyt pod vodou vždy
bezpečnější ve dvojici, nabídl se Mirkovi
Brátovi jako doprovod Ing. Aleš Cabicar,
taktéž sportovní potápěč.
Místem potápění se stala obří nádrž
budapešťského komplexu Tropicarium,
která je největší ve střední Evropě. Největším zážitkem pak možnost sledování
dvoumetrového žraloka písečného (Carcharias taururs), který patří mezi predátory schopné ohrozit člověka. „Samozřejmě že jsme měli s Alešem Cabicarem
pod vodou trochu strach, protože nás maďarský průvodce varoval, abychom se vyvarovali rychlých pohybů, neplavali žralokům v ústrety atd. Na klidu nám nepřidal
ani fakt, že nad místem zanoření do akvá-

ria byla upoutána protižraločí klec. Všechno
však dopadlo dobře a odvezli jsme si z Maďarska krásné zážitky, fotograﬁcký i ﬁlmový
materiál,“ vysvětluje Mirek Brát, pro kterého to již bylo čtvrté zanoření v obřím
akváriu. Předchozí ponory se uskutečnily v akváriích v Hradci Králové, Praze a
polské Wroclawi. „Tak jsme zase kompletní,
pánové. Vodotěsné hodinky se hodí vždycky.
Voděodolní radní mezi žraloky, to stačí jen
čas od času. Uvidíme se na radě“, uzavřel
úspěšnou potápěčskou misi členů ČSSD
a TOP 09 v rámci náchodské Čtyřkoalice
starosta Birke.
Foto pro projekt Mare Nostrum Laďka
Škodová, www.marenostrum.cz

Děti z Archy
natočily ﬁlm proti násilí
V úterý 13. března proběhla v nízkoprahovém klubu Archa slavnostní premiéra
ﬁ lmu „Vzpoura gangů“. Toto promítání
bylo určeno především rodinám, kamarádům hlavních hrdinů ﬁ lmu a stálým
návštěvníkům Archy a sešlo se jich víc
než 70.
Film se zabývá prevencí proti násilí.
Jeho hlavní myšlenka je, že i ti nejhorší lidé mají dostat šanci, aby se změnili,
a chce ukázat, že násilí plodí zase jenom
násilí a není řešením problémů. Na natáčení se podílela mnohonárodnostní skupina holek a kluků a všichni věří, že budou
příkladem pro ostatní mladé lidi v našem
městě.
Po skončení promítání následoval
bouřlivý potlesk a odměna tvůrčího štábu v podobě báječného dortu. O promítání ﬁlmu projevily zájem některé základní školy v Náchodě a tvůrci uvažují o jeho
pokračování. Lví podíl na vzniku snímku
má pracovník Archy Jan Vajsar. Film byl
natočen díky podpoře Nadace O2 a jejich
programu Think Big, díky kterému bylo
zakoupeno materiální vybavení a děti pak
mohly strávit svůj volný čas užitečným
a nevšedním způsobem.
M. Exnerová

Pozvánka
na přírodovědnou a vlastivědnou vycházku
Jiráskovo gymnázium ve spolupráci
s Regionálním muzeem Náchod si Vás dovolují pozvat v rámci akce Týden pro Zemi
na přírodovědnou a vlastivědnou vycházku do okolí Nového Města nad Metují, která se uskuteční v sobotu 21. 4. O vývoji přírody, krajiny a osídlení místního regionu
pohovoří Mgr. Jan Ježek (učitel přírodopisu)
a Mgr. Jan Tůma (archeolog, pracovník mu-

zea). Navštívíme například hradiště z doby
bronzové, zříceninu hradu Výrov a Klopotovské údolí se štolou, kde se v 15. století těžila stříbrná ruda. Délka trasy je asi
10 km. Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi. Sraz v 9.10 na autobusovém nádraží
v Náchodě (odjezd busem směr Nové Město v 9.15). Bližší informace a přihlášky na
adrese: jezek@gymnachod.cz.

duben 2012

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ NÁCHOD
pořádá
sběr železného šrotu!
PÁTEK 27. 4. 2012 od 15.00 hod.
TRASA: Náchod–Nový Svět–Klínek
–Staré Město–Skalka–Bražec
SOBOTA 28. 4. 2012 od 9.00 hod
TRASA: Náchod–Třešínky–Nad Pivovarem–
Sídliště SUN–Plhov–Ikárie–Malé Poříčí
V případě většího množství je možné se
telefonicky domluvit
na tel. čísle: 491 405 230
nebo e-mailu: hasici@mestonachod.cz.

Soutěž družstev
mladých hasičů
SDH Běloves všechny co nejsrdečněji zve
21. dubna 2012 na dětské dopravní hřiště v Bělovsi na X. ročník pohárové soutěže družstev mladých hasičů v disciplínách
CTIF – „Memoriál Jirky Beka“ a na III. ročník pohárové soutěže dorostenců – „Běloveský kilo.“ Zahájení v 9.00 hod. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma. Další
informace: www.sdhbeloves.webnode.cz.
Ing. J. Polák, jednatel a kronikář SDH Běloves

CYKLOTURISTICKÝ TÁBOR
Cykloturistický
kroužek Ventilek

Železný Brod
– Jizerské hory
18. – 26. srpna 2012 (9 dní)
Ahoj kluci a holky, pojeďte s námi na kolech poznávat zajímavosti a krásu Jizerských hor a okolí. Můžete se těšit na výlety za poznáním i za koupáním, do přírody
i do města. Při výletech navštívíme různá
zajímavá místa.
pro děti ve věku 9 – 16 let
bydlet budeme v budově ZŠ
děti budou rozděleny do skupin
podle výkonnosti a věku
tábor je určen i pro začínající
cyklisty a cyklistky,
nejsme závodní oddíl
zkušení vedoucí a bezva parta
tradice tábora od roku 1994
INFORMACE: Petr Vojtěch, tel.: 602 208 993

www.ventilek.org

SVOZ ODPADŮ, HASIČI, TÁBORY

Město Náchod prostřednictvím Technických služeb, s. r. o.
provede JEDNORÁZOVÝ SVOZ
nebezpečných a objemných odpadů
Harmonogram svozu:
Pátek 13. dubna 2012
Klínek prodejna.................................................................................... 16.30–16.45 hod.
Sokolská (u Vatikánu) ........................................................................... 16.55–17.10 hod.
Bezručova,Vojanova (u trafa) .............................................................. 17.25–17.40 hod.
Smetanova, V Zátiší (u hřiště) ..............................................................17.45–18.00 hod
Sobota 14. dubna 2012
Dobrošov – náves..................................................................................... 8.00–8.15 hod.
Jizbice – u prodejny .................................................................................8.20–8.35 hod.
Lipí – náves...............................................................................................8.40–8.55 hod.
Sídliště U nemocnice u prodejny .......................................................... 9.00–9.15 hod.
Kladská(parkoviště u Pekáren) ............................................................ 9.45–10.00 hod.
Pavlišov u prodejny ..............................................................................10.15–10.30 hod.
Horní Babí u školy ............................................................................... 10.35–10.50 hod.
Ryšavého/Lesní......................................................................................10.55–11.10 hod.
Malé Poříčí naproti zastávce ČD ........................................................ 11.15–11.30 hod.
Běloves 1.máje(k Brodu) ...................................................................... 11.45–12.00 hod.
Za Kapličkou (u rybníka) ..................................................................... 12.15–12.30 hod.
Sídliště Plhov(před prodejnou Verner)..............................................12.35–12.50 hod.
Bražec (Novoměstská u rybníka) ....................................................... 13.05–13.20 hod.
Bražec (Drtinovo nám.) ....................................................................... 13.25–13.40 hod.
Sídliště Branka (parkoviště) ............................................................... 13.50–14.05 hod.
Jedná se o následující odpady:
a) akumulátory, nádoby od barev, znečištěné štětce, zářivky, výbojky, televize, elektrické spotřebiče, chladničky a mrazničky (spotřebiče nerozebírejte a předávejte kompletní), barvy, motorové oleje a ﬁltry,
b) nábytek, sanitární zařízení, koberce atd.
c) větve, listí, tráva.
Stavební odpad se nesváží, neboť se nejedná o komunální odpad (tento odpad je možno za úplatu uložit přímo ve sběrném dvoře)!

TÁBOR POD VYSÁKEM 2012
Tábor Pod Vysákem je klasický stanový tábor pro děti od 8 do 15 let pořádaný Okresním sdružením hasičů Trutnov.
Hlavní zaměření však není ryze hasičské,
pro děti je připraven zajímavý program
rozvíjející jejich fantazii a dovednosti. Základna se nachází v překrásném prostředí Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.
Termín:
neděle 15. 7. – sobota 28. 7. 2011
Místo: Táborová základna Pod Vysákem
na okraji města Stárkov, okr. Náchod
Ubytování:
V dvoulůžkových stanech s předsíní
a s dřevěnou podsadou a pevnou podlážkou, pro nejmenší možnost ubytování
ve srubech. V tábořišti je k dispozici: kuchyň, prostorná jídelna, umývárna, WC,
hřiště pro míčové hry a požární nádrž.
Cena:
3.200 Kč (ubytování, strava 5x denně, pitný režim, pojištění, dozor vyškolených
vedoucích a 2 zdravotníků, výlety, hry,
ceny).
Program:
Hlavní motto letošního tábora zní „Výprava za poznáním“. Děti zažijí každý den
jiné dobrodružství. Prostřednictvím pou-

tavých her, zábavných soutěží a zinscenovaných představení prožijí příběhy z dávné i nedávné minulosti. Mezi aktivitami,
které probíhají zejména v okolní přírodě,
nechybí ani slaňování v prostředí pískovcových skal a koupání, děti se mohou těšit na večerní diskotéky, country bál, akce
záchranářů a další zajímavosti.
Kontakt:
Okresní sdružení hasičů Trutnov
tel: 724 869 998
Na Struze 30, 541 01 Trutnov
email: oshtu@seznam.cz
Přihláška na:
www.oshtu.cz

PLAVÁNÍ o velikonočních
prázdninách
Čtvrtek 5. 4. 5.30–7.30
13.30–20.00
20.00–21.00 aquaaerobik
Pátek 6. 4. 5.30–7.30
13.30–20.00
Sobota 7. 4. 13.00–18.00
Neděle 8. 4. 13.00–18.00
18.00–21.00 nudi
Pondělí 9. 4. zavřeno
Centrum plave pouze v pátek 6. 4.
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DOBROVOLNICTVÍ

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Dobrovolnictví v Náchodě

kům přeji, aby nijak nelitovali svého času a energie, kterou museli této činnosti věnovat, a dovedli si plně užívat zpětné vazby
od lidí, kterým se v rámci své činnosti věnují. Pak mohou tyto
své pozitivní zkušenosti předávat dál – dalším zájemcům o tuto
dobrovolnou činnost.

V dubnu 2011 odstartoval projekt Rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II., který na Náchodsku vede Občanské poradenské středisko, o. p. s. Dnes je
v něm zapojeno přes 20 dobrovolníků, kteří docházejí do 14 organizací, a další dobrovolníci jsou v přijímací fázi. Jejich činnost
spočívá hlavně ve volnočasových aktivitách (např. čtení, procházky, povídání atd.). Tito lidé v přijímajících organizacích nenahrazují personál, ale pomáhají klientům s trávením volných
chvil. Naše organizace se snaží rozšířit myšlenku dobrovolnictví
mezi občany, a proto zde uvádíme dva rozhovory s lidmi, kterých
se dobrovolnictví přímo dotýká. V prvním případě se jedná o ředitele Domova důchodců Náchod, Bc. Václava Voltra, jehož zařízení patří mezi jednu z přijímajících organizací na Náchodsku.
Druhý rozhovor jsme uskutečnili s dobrovolnicí Janou Dohnalovou, která vykonává svoji dobrovolnickou službu nejen v Domově důchodců Náchod, ale také v Nízkoprahovém zařízení pro děti
a mládež Archa, Dokořán o.s., kde od svého nástupu v listopadu 2011 odpracovala přes 130 hodin. Tímto článkem také chceme poděkovat všem zapojeným dobrovolníkům a organizacím.

Jana Dohnalová, dobrovolnice
Mnoho lidí si může říct, proč by mělo pomáhat cizím lidem?
Co Vás nakonec přesvědčilo, že jste se rozhodla stát dobrovolnicí? Ano, mnoho lidí je lhostejných a nemá zájem pomáhat
ostatním. Ale jsme součástí společnosti, kde se bez pomoci druhých v mnoha případech neobejdeme. Bereme to jako samozřejmost. Jsem v aktivním věku s řadou osobních zkušeností a neumím si představit život v izolaci bez lidí kolem sebe. Vždy jsem
ráda poznávala nové lidi a zajímá mne jejich činnost.
Neměla jste obavy před první docházkou? A pokud ano, kdy
z Vás opadly? Nastal vůbec moment, kdy jste si řekla: „Vždyť
to není tak strašné.“? Obavy jsem neměla. Toto prostředí jsem
měla možnost poznat již dříve. V rámci rekvaliﬁ kačního kurzu jsem absolvovala měsíční praxi. Tehdy to byl pro mne trochu „šok“, protože jsem viděla důsledky stáři a nemocí. Došlo
mi (uvědomila jsem si), že většina z nás dojde do tohoto období a budeme vděčni za pozornost a péči, kterou nám někdo věnuje. Není to samozřejmost, protože mám pocit, že se hodnoty
v dnešní době převrátily. Pro mnohé je honba za ziskem a bezohlednost na prvním místě. Tak strašné to rozhodně to není, věnuji se těm, kteří o to mají zájem. Nikomu se nevnucuji.
Můžete nám říct, co Vám dobrovolnictví dává? A co naopak
bere? Dobrovolnictví mi dává pocit užitečnosti a seberealizace.
To, že mohu být někomu prospěšná. Každý máme nějaký potenciál a schopnosti, které je třeba využít a rozvíjet. Těší mne, když
jsou klienti spokojení, cítí se příjemně a při loučení řeknou, že
se budou těšit na příští návštěvu.
A na závěr: myslíte si, že můžete dobrovolnictví doporučit i ostatním lidem? Z jakých důvodů? Samozřejmě, dobrovolnictví mohu doporučit i ostatním. Hlavně těm, kteří mají pro
druhé pochopení, chtějí dělat něco užitečného a smysluplného
a jsou zrovna bez práce. Bude to mít příznivý vliv i na jejich život, protože každá nově nabytá zkušenost nás obohatí. Život je
především o pocitech. Hledáme štěstí na druhém konci světa,
ale každý si ho nosíme v sobě. A vědomí, že tu nejsme zbytečně, je k nezaplacení.

Bc. Václav Voltr, ředitel Domova důchodců Náchod
Jak se jako ředitel domova důchodců díváte na tento projekt
(Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II.)? Jaké má podle Vás v současné podobě výhody a nedostatky? Uvedený projekt mě oslovil hlavně ve fázi důkladné přípravy, která jeho spuštění předcházela a na základě
které to v současnosti tak dobře funguje. Velmi si vážíme navázané spolupráce s organizací vysílající dobrovolníky do našeho
zařízení, s jejíž pomocí můžeme s dobrovolníky v rámci platné
legislativy dále pracovat, včetně smluvního ošetření případných
rizik, které by mohly v rámci dobrovolnických aktivit v našem
pobytovém zařízení sociálních služeb vzniknout.
Není možné se nezeptat, jak dobrovolníci pomáhají ve Vaší
organizaci? Nejen jaká je jejich „běžná“ činnost, ale také přinášejí-li nějakou „přidanou“ hodnotu pro Vás, Vaše zaměstnance nebo klienty? Byť by se zdálo, že pouhý rozhovor s klientem,
zájem o jeho životní příběh nebo vyslechnutí jeho starostí a obav
je jen takové povídání, má pro naše klientky a klienty obrovskou
cenu. Stáří je často o osamocení a pocitu nadbytečnosti ve většinové společnosti. A právě proto jsou tyto dobrovolnické aktivity ze strany našich ubytovaných klientů – seniorů ve většině
případů velmi vítány.
Dobrovolnictví je dlouhodobou evropskou tradicí, proč podle Vás zrovna v České republice a zejména jejích krajích je
pro občany tak málo známé, propagované a jimi vykonávané?
Problém je v některých bohužel stále vžitých tradicích našeho
bývalého režimu, který tyto skupiny svým způsobem handicapovaných obyvatel vytěsňoval ze zorného pole většinové společnosti, jako by neexistovaly. Z těchto důvodů panují mezi našimi
spoluobčany stále vžité předsudky a také ostych před nahlédnutím do odvrácené strany zrcadla lidské existence. Málo lidí pak
využívá možnost naplnit svůj život smysluplnou činností, která nepřináší jen hmotné statky, ale také obohacuje vlastní osobnost a umožňuje rozšíření obzoru vnímání člověka jako jedinečné lidské bytosti.
Co byste přál projektu, ale i dobrovolnictví a dobrovolníkům jako takovým do dalších let? Vašemu projektu bych do dalších let popřál dostatek ﬁ nančních prostředků na jeho proﬁnancování, dostatek erudovaných spolupracovníků, kteří svojí
profesionální pečlivou prací dosáhli tak vysoké úrovně kvality
současné efektivní spolupráce, a samozřejmě i vyšší zájem ze
strany široké veřejnosti, která by se o dobrovolnou práci v zařízeních pro seniory chtěla ucházet. Dobrovolnictví a dobrovolní-

Spoluprací k efektivnímu
využívání pomoci
Bezplatná občanská poradna působí v Náchodě jako pobočka
Občanského poradenského střediska v Hradci Králové od roku
2004. Jde o pomoc občanům ve složitých situacích, které by nebyli schopni vlastními silami zvládnout. Poradenství je poskytováno především v oblasti dluhové problematiky, sociální podpory a pomoci, bydlení, zaměstnání, rodiny, majetku, náhrady
škody, sousedských vztahů, ochrany spotřebitele a práv a povinností občanů obecně.
Paní místostarostka Mgr. Drahomíra Benešová jednala s vedoucími pracovnicemi Občanské poradny v Náchodě, paní Lucií
Kašparovou a Kateřinou Forejtkovou, o možnostech užší spolupráce MěÚ Náchod a Občanské poradny Náchod. Cílem spolupráce je efektivnější využívání pomoci náchodskými občany.
Vzhledem k tomu, že případů mezních situacích, vedoucích
často k existenčnímu ohrožení jednotlivců i celých rodin, v poslední době v důsledku rostoucí nezaměstnanosti a úsporných
opatřeních vlády citelně přibývá, stává se nutnost spolupráce podobně zaměřených institucí s místními samosprávami stále naléhavější. V případě zájmu se objednejte na tel. čísle: 498 500 357.
Kontaktní osoba je Mgr. Jitka Hedlíková, Hálkova 432, Náchod
E-mail: opnachod@ops.cz; Internet: http://www.ops.cz
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ROZHOVOR LÁRY FÁRY

Láry Fáry

Tréninková kavárna a domácí zákusky
Přinášíme vám rozhovor s ředitelkou Láry Fáry o. p. s. paní
Mgr. Ivou Laštovicovou. Dozvíte se více o poslání a důvodech
existence O. S. Pferda, co kavárny Láry Fáry nabízí a jakými činnostmi se občanské sdružení zabývá.
1) Můžete na úvod představit čtenářům Náchodského zpravodaje kavárnu Láry Fáry? Její principy a cíle?
Tréninková kavárna Láry Fáry funguje jako sociální služba
sociální rehabilitace, která slouží dospělým lidem s mentálním,
kombinovaným a jiným zdravotním postižením. Posláním této
kavárny i ostatních sociálních služeb O. S. Pferda je podporovat
integraci a přispívat ke zkvalitňování života těchto osob. Dalším posláním je podpořit sociální začlenění, soběstačnost a samostatnost těchto lidí formou vzdělávacích a aktivizačních činností v prostorách kavárny, která je otevřena široké veřejnosti.
2) Vaše kavárna je součástí Občanského sdružení Pferda, jak
vznikla idea založit toto Občanské sdružení? Co bylo impulsem k této aktivitě? Od kdy OS působí?
O. S. Pferda vzniklo v březnu 2004 původně jako sdružení,
které zajišťovalo volnočasové aktivity lidí s mentálním postižením, hlavně tábory a sportovní pobyty. Vzhledem k tomu, že aktivit, které by rozvíjely dospělé osoby s mentálním postižením,
bylo a je zoufale málo, rozhodly jsme se s kolegyní Janou Křížovou, že po skončení našich studií založíme Tréninkovou kavárnu Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou, kde naše sdružení začalo působit. Inspirovaly jsme se v pražské kavárně Vesmír, která
má podobný program.
3) Aktivity Občanského sdružení jsou široké, co přesně poskytujete svým klientům? Můžete jednotlivé aktivity popsat podrobněji?
Kromě dvou tréninkových kaváren, jejichž program jsem již
popsala, provozujeme Tréninkový byt v Rychnově nad Kněžnou,
který funguje jako tranzitní program, kde se klienti s mentálním
postižením připravují na samostatné bydlení, dále máme službu
Takový normální život, což je sociální služba podpora samostatného bydlení a v jejímž rámci poskytujeme asistenci klientům
s mentálním postižením, kteří již bydlí sami ve svých bytech.
Momentálně v této službě funguje 5 klientů.
Dále provozujeme Tréninkovou pekárnu v Kvasinách, která
funguje jako sociálně terapeutická dílna. Výrobky této pekárny
mohou naši zákazníci ochutnat v obou našich kavárnách a její
zboží si mohou objednat i na jakoukoliv soukromou akci.
Další naší organizací je Láry Fáry, o. p. s., která provozuje chráněnou dílnu – úklidovou ﬁrmu. Zaměstnání v ní našlo zatím 15
lidí s mentálním postižením a uklízíme v komerčních prostorách
i v domácnostech. Zde jsou již lidé s postižením plně zaměstnáni
a musí dodržovat všechny náležitosti pracovní smlouvy.
4) Kde všude má Občanské sdružení svá působiště?
Momentálně O. S. Pferda působí v Rychnově nad Kněžnou
a v Náchodě.
5) Jak je možné se do Vašeho programu přihlásit? Pro které
lidi je program primárně určen?
Všechny programy jsou primárně určeny pro dospělé osoby
s lehkým a středním mentálním postižením. Přihlásit se můžou přímo v tréninkové kavárně, e-mailem na kavarna.nachod@
pferda.cz nebo info@pferda.cz nebo na tel: 734 505 394.
6) Kolik máte nyní klientů, kterým O. S. Pferda na Náchodsku
pomáhá? Jaký je celkový počet klientů, kteří díky aktivitám
O. S. Pferdy dostávají šanci na „normální“ život?
V náchodské kavárně Láry Fáry momentálně obsluhuje 19 klientů, celé O. S. Pferda má ve své síti okolo 60 klientů, úklidová
ﬁrma Láry Fáry, o. p. s. zaměstnává 15 osob s postižením.

7) Všechny projekty Občanského sdružení jsou součástí Individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji, který je ﬁnancován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Máte ještě další ﬁnanční
podpory, například od měst, ve kterých jsou projekty OS realizovány?
Ano, všechny projekty jsou spoluﬁ nancovány také městy
– město Náchod nás každoročně podporuje, město Rychnov nad
Kněžnou také a dále většina obcí, ze kterých pocházejí naši uživatelé. Důležitou podporu nám poskytují také soukromí dárci
a sponzoři, kterým jsme také vděčni.
8) Můžete přiblížit běžný den v kavárně Láry Fáry?
Běžný všední den je rozdělen do tří čtyřhodinových směn,
ve kterých obsluhují většinou 2 klienti. Ráno, hodinu před otevřením, jsou klienti již v kavárně a uklízejí celou kavárnu a připravují ji na celý den. Pokud je potřeba, jdou také s terapeutem
či asistentem na nákup. Pak se již celý den točí hlavně kolem obsluhy zákazníků, výroby nápojů a jednoduchých pokrmů. Každý klient má vytvořen individuální plán, ve kterém má rozepsáno, na co se chce v daném období soustředit. Tato práce je pak
pro něj přednostní. Velmi důležitou součástí dne je kontakt se
zákazníky, objednávat, obsluhovat apod. chodí skoro výhradně
klienti. Velmi dáváme důraz na to, aby se naučili komunikovat,
dokázali poděkovat, pozdravit, ale také se omluvit, když se náhodou stane, že objednávku zkazíme.
9) Popsala byste kavárnu, prostředí, pro koho je vhodné, jaké
služby nabízíte?
Kavárna je určena všem, kdo mají chuť na trochu jiné prostředíJ. Je to prostředí nekuřácké, příznivé k maminkám a jejich dětem, ale i všem ostatním, kteří chtějí ochutnat výbornou kávu,
na které si zakládáme, spoustu nealko i alkoholických koktejlů,
výborné horké nápoje a další pochutiny. Každé dva měsíce poskytujeme také naše zdi k tomu, aby zde někdo vystavil své umění, kavárnu to velmi zútulňuje a zpříjemňuje.
10) Když byste měla zhodnotit úspěchy OS a konkrétně kavárny Láry Fáry v Náchodě, co byste ráda vyzdvihla?
Asi jsme moc rádi, že si na nás zákazníci zvykli a rádi k nám
chodí. Na jaře a v létě k tomu také přispívá naše příjemná zahrádka. Hlavním úspěchem jsou ale pro nás úspěchy našich klientů – že někdo po roce už správně píše objednávky, že se někdo
přestal stydět a začal komunikovat s lidmi, že se někomu povede samotnému vyrobit zmrzlinový pohár apod.
11) Jak jste se ke své práci dostala vy? Jak dlouho pro O. S. pracujete a co je Vaší náplní práce?
O. S. Pferda jsem se svojí kolegyní Janou Křížovou a Jitkou
Padriánovou zakládala. Zaměstnána jsem u O. S. Pferda od roku
2005, zprvu byla otevřena jen kavárna v Rychnově, kde jsem působila jako terapeut a „holka pro všechno“ (zásobovač, skladník
apod). Poté jsem byla vedoucí tréninkového bytu a stala jsem se
ředitelkou Láry Fáry o.p.s. Nyní mám pod sebou projekty Tréninková kavárna Náchod, Tréninkový byt, Takový normální život a úklidová ﬁrma Láry Fáry, o. p. s.
12) Na závěr: co kavárna nabízí? Máte nějaké speciality, které by návštěvník neměl při své návštěvě vynechat? Co jiného
můžete svým návštěvníkům nabídnout?
Největším lákadlem jsou domácí zákusky, koláče a dorty z naší
Tréninkové pekárny Láry Fáry, jsou opravdu domácí a výborné,
pečené s velkou láskou. Dále jsme pyšni na naši kávu, jelikož
spolupracujeme s mistryní kávy ČR Petrou Veselou, která nám
tuto kávu doporučila.
(bk)
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Hráči z Náchoda na Mistrovství světa U16,
Schijndel Holandsko
Ve dnech 16.–18. 3. proběhlo již 14.
Mistrovství světa do 16ti let v korfbalu. Do výběru národního týmu se dostali
čtyři hráči a trenér Náchoda. Denisa Kolářová, Tereza Hurdálková, Jan Šmejkal
a Filip Vu Thanh Long pod vedením trenérů Iva Kracíka, Jakuba Šimka a Petra
Pešáka bojovali o nejlepší možné umístění na turnaji. Denisa Kolářová, která byla
minulý rok vyhlášena jako nejtalentovanější hráč MS, měla za úkol vést národní tým jako kapitánka týmu. Letos se ČR
dostala do velice těžké skupiny B spolu
s Belgií, Anglií, Taiwanem a Pákistánem.
Pákistán se nakonec neúčastnil a nahradil ho tak výběr jižní části Holandska.
Jako první se ČR utkala proti silné Anglii 9:4 (4:2). Po vyhraném zápasu proti
Anglii čekal ČR nejdůležitější zápas dne
proti Taiwanu. V posledních dvou minutách bylo skóre vyrovnané 8:8. Nervozita
hráčů a veliký stres, který na hráče tlačil nakonec rozhodl, ČR prohrála o jeden
koš. Pokud chtěl národní tým pomýšlet
na medailové příčky, musel porazit v pořadí 1. tým skupiny Belgii, který se posledních 11 let drží na 2. místě světové
příčky. V poločase bylo skóre vyrovnané 6:6. Veliký tlak na hráče a drtící střely Belgie z dálky nedovolila překvapení
a Belgie vyhrála. Po tomto zápase bylo
jasné, že ČR již nemůže pomýšlet na me-

dailové příčky. Druhý den čekal český výběr tým Maďarska. Papírově slabý tým
však nenechal nic náhodě a potrápil národní tým. Konečný výsledek 5:5 (0:3).
Boj o 5. místo byl jasný, soupeř však ne.
Předposlední zápas proti Rusku měl rozhodnout o soupeři. Konečný výsledek ČR
x Rusko 9:10 (5:8). Do posledního zápasu nastoupil tedy národní tým opět proti Rusku. Jasný cíl oplatit Rusku prohru
se vydařil. Česká republika vyhrála 10:9
(5:4). Česká republika se umístila na krásném 5. místě.
Největší úspěch však teprve přišel.
Denisa Kolářová byla podruhé za sebou vyhlášena jako nejtalentovanější
hráč celého Mistrovství světa. Náchod
se může pyšnit, že má takovéto hráče,
kteří patří mezi světovou elitu.
Konečné pořadí: The Netherlands; Belgium; Chinese Taipei; Germany; Czech
Republic; Russia; England; Hungary;
Distric South
Náchodský korf balový club se také
může pyšnit svými dorostenci. Již za necelý měsíc odjíždí Denisa Kolářová, Denisa Hurdálková a Jan Šimek na Mistrovství světa do 19ti let opět do Holandska
do města Leek. Jak si Česká republika
povede můžete sledovat na webových
stránkách PKC NÁCHOD www.korf balnachod.cz.

Úspěch náchodské házené
V sobotu 25. 2. 2012 se v Jičíně uskutečnil turnaj v házené v kategorii minižáků 6+1, kterého se zúčastnilo i družstvo z Náchoda pod vedením trenérů
Romana Nagla a Davida Novohradského.
V konkurenci dalších devíti týmů zvučných jmen, jako jsou Lovosice, Jičín nebo
Liberec, obstáli naši minižáci na výbornou. Ze základní skupiny, kde prohráli
jen s vítězem turnaje – Lovosicemi A, postoupili z druhého místa. Následnou bitvu
o 3. místo s družstvem Mladé Boleslavi
pořádně zdramatizovali, když v základní
hrací době remizovali 2:2. Zápas rozhodli ve svůj prospěch až v sedmimetrových
hodech, kde rozhodující střelu výborným
zákrokem vyrazil David Komárek a právem tak vybojovali bronzovou příčku.
(1. Lovosice A, 2. Jičín A, 3. Náchod).
Složení: D. Komárek, L. Novohradský (10),
R. Nagl (8), T. Lipovský (6), D. Kocián (1),
T. Cvejn, L. Černý (1), V. Vyskočil.
V dalším přípravném turnaji minižáků v Kutné Hoře naši kluci obsadili krásné druhé místo. Kde byl vyhlášen nejlepší
hráč celého turnaje náš Tomáš Lipovský.
Sestava: Komárek David, Nagl Roman (14),
Lipovský Tomáš (11), Novohradský Lukáš
(4), Vlček Lukáš, Kocián David (1), Zetek Jan,

Prokop Jakub, Hartmann Radek, Cvejn Tomáš.
Touto cestou bychom chtěli pozvat
do našich řad nové hráče ročníku 2002
až 2004, pro které pořádáme nábor. Ten
se uskuteční dne 10. 4. 2012 od 16 do 17
hodin v házenkářské hale ,,Plechovka“
Na Hamrech.
(PL)

Národní házená
hala TJ Náchod – Na Hamrech
So 14. 4., 12.00 hodin
HK A.S.A. Město Lovosice
I. liga ml. dorost
So 14. 4., 14.30 hodin
HC Zlín, I. liga st. dorost
So 14. 4., 17.30 hodin
HC Zlín, I. liga muži
St 18. 4., 16.30 hodin
SLAVIA Hr. Králové, OP starší žáci
St 25. 4., 16.30 hodin
1. HK Dvůr Králové n. L., OP starší žáci
So 28. 4., 9.00 hodin
TJ JISKRA Havl. Brod, OP mini žáci
So 28. 4., 10.00 hodin
TJ JISKRA Havl. Brod, OP mladší žáci
So 28. 4., 11.00 hodin
TJ JISKRA Havl. Brod, OP mini žáci
So 28. 4., 17.30 hodin
Tatran Litovel, I. liga muži

HÁZENÁ – nábor
U příležitosti 50ti letého výročí založení házené v Náchodě pořádá TJ Náchod nábor mladých hráčů ročníku 2002
až 2004. Nábor se uskuteční v házenkářské hale „Plechovka“ Na Hamrech dne
10. 4. 2012 od 16 do 17 hodin.
Nábor bude probíhat zábavnou formou s vloženými dovednostními soutěžemi. Chlapci si přinesou s sebou sportovní obuv a oblečení. Každý účastník obdrží
dárek a vstupenku pro dvě osoby na mistrovské utkání 1. ligy mužů mezi TJ Náchod a HC Zlín 14. 4. 2012 od 17.30 hod.
Pomozte nám i Vy navázat na dlouholetou tradici, která je spojena s naším městem, my Vám na oplátku budeme dělat
radost úspěchy Vašich dětí na sportovním poli. O to vše se budou starat trenéři
ve všech kategoriích, včetně dorosteneckých kategorií, kteří hrají 1. ligu mladšího i staršího dorostu. Více informací na
http://www.hazena-nachod.cz nebo u p.
Ladislava Vaňka, tel: 776 578 827.
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SOKOL
Náchodská sokolovna se v sobotu
14. dubna stane místem župního přeboru ve sportovní gymnastice a šplhu. Je to
druhý ze závodů desetiboje sokolské všestrannosti. Vzhledem k tomu, že gymnastický oddíl náchodského Sokola pod
vedením Míly Vejrkové je v závodech všestrannosti velice úspěšný, očekáváme výborná umístění našich děvčat. V prvním
župním přeboru v plavání, který proběhl
v trutnovském bazénu při účasti 108 plavců, byla náchodská jednota zastoupena 10
závodníky. Umístění děvčat bylo úspěšné
– zlatá medaile Pavlíny Vejrkové, stříbrná
Nikoly Chvojkové a umístění dalších děvčat v první desítce. Ovšem stěžejní „odborností“ děvčat je gymnastika, a tak se
můžeme těšit v sobotu 14. 4. na další medaile a krásná umístění našich závodnic.
Ve všední dny je v náchodské sokolovně
rušno. Vedle pravidelné činnosti sportovních oddílů zde probíhá nácvik sletových
skladeb. Naši cvičenci revidují své znalosti
na kontrolních srazech sletových skladeb.
V. Zelená
Z historie sokolských sletů
V roce 1920 se konal v Praze VII. sokolský slet. Byl to první sokolský slet po válce,

SOKOL, MUZEUM
první v samostatné Československé republice, poprvé na letenském cvičišti zavlála
prezidentská vlajka, přítomen byl i prezident T. G. Masaryk. Vystoupila poprvé
i nová čs. armáda. Poprvé zazněl pochod
Josefa Suka „V nový život“. Oslavou vzniku republiky se stala scéna „Stavba sochy svobody“. V průvodech prošlo Prahou 78.000 sokolů.

IDEA Sokola
stále aktuální
Před 150 lety (16. února 1862) byl v Praze založen Tělocvičný spolek pražský, později přejmenovaný podle černohorských
bojovníků za svobodu na SOKOL. Jeho
spoluzakladatel Dr. Miroslav Tyrš mu dal
do vínku ideu souladu mezi rozvojem tělesných a duševních schopností včetně
postojů morálních. Co jiného než snaha
o harmonický rozvoj těla a ducha je obsaženo v sokolském hesle: „Ve zdravém
těle zdravý duch“? A tato idea je stále aktuální, dá se říci, že v dnešním uspěchaném a labilním světě ještě významnější
než dříve. Proto ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ
není jen jednou z řady tělocvičných organizací v naší zemi. Právě díky svým ide-

Slovinské písně zněly Náchodem
Úterní večer 6. března 2012 patřil v Náchodě návštěvě ze Slovinska. Díky spolupráci náchodského souboru Jiráskova gymnázia Musica Viva se slovinským sborem Institutu sv. Stanislava z Lublaně, se v kostele sv. Vavřince na Masarykově náměstí
v Náchodě uskutečnil společný koncert obou těles. Při této příležitosti přijala pozvání do Náchoda velvyslankyně Slovinska paní
Smiljana Knez, která stejně jako starosta města Náchoda Jan Birke přijala záštitu nad koncertem.
Večernímu programu předcházelo oﬁciální přijetí paní velvyslankyně a členů obou sborů v obřadní síni náchodské
radnice představiteli města – starostou Janem Birke a místostarostkou Drahomírou Benešovou. Spolupráce náchodského souboru se slovinskými tělesy trvá již od roku 2009.
Vstupné na koncert obou souborů bylo dobrovolné. Celkem se
na koncertě v kostele Sv, Vavřince vybralo 3.236 Kč, z toho bude
700 Kč věnováno na plánovanou lavičku Josefa Škvoreckého
a 2.536 Kč na opravy kostela. Všem, kteří přispěli, vřele děkujeme!

álům, svému programu, je organizací,
která měla lví podíl na budování našeho
samostatného státu, na jeho obraně a demokratických principech, za které hodně
jeho členů položilo život v době nacistické okupace a trpělo i v době komunismu.
I v současnosti je ideálem sokola člověk
s pevnými morálními zásadami, zdatný
fyzicky i duševně.
Dr. M. Tyrš jako estét se snažil od samého počátku Sokola, aby pohyb byl současně zdravý i krásný. Naplnění tohoto
ideálu bylo dosaženo hlavně v hromadných cvičeních na sletech. Jako mnoho jiných, ve své podstatě dobrých věcí, byla
tato světová jedinečnost, na kterou bychom měli být právem hrdí, znehodnocena v očích naší veřejnosti povinnými
spartakiádami v éře komunismu. Je to
škoda pro naši národní hrdost, je to škoda pro občany, protože při nácviku se cvičí spolu s tělem i mozek a vyjadřování
hudby pohybem působí kladně na mysl
i emoce cvičících. Samotné veřejné vystupování vyžaduje sebedůvěru, kázeň
i trpělivost, což jsou pozitivní vlastnosti,
velmi potřebné v běžném životě.
Náčelnice Sokola Náchod
Ing. Eva Trejbalová

Přehled kulturních akcí
v dubnu 2012 v Regionálním muzeu Náchod
Odrazy mé mysli – Z tvorby Hany Koblížkové-Šálové
Ve dnech 30. 3. až 22. 4. se uskuteční v budově stálé expozice
na Masarykově nám., čp. 18 výstava obrazů a fotograﬁí Hany
Koblížkové-Šálové. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 29. 3. v 16 hodin. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod.
Festival Prima sezóna
V prvním květnovém týdnu se bude konat v budově stálé expozice na Masarykově nám., čp. 18 výstava studentských výtvarných
prací, která proběhne v rámci festivalu náchodská Prima sezóna.
Josef Škvorecký
Na měsíc květen připravujeme do výstavní síně muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) vzpomínkovou výstavu na náchodského
rodáka, spisovatele Josefa Škvoreckého.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost.
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat
na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor
L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před
pevností. V dubnu je otevřeno denně mimo pondělí 10–12,
13.30–16 hod. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle
491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum,
Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.
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POHOTOVOST | DÉČKO

Stomatologická pohotovost
1. 4.
7.

a 8. 4.
9. 4.

14. a 15. 4.
21. 4.
22. 4.
28. a 29. 4.

MUDr. Eliška Pištorová
Nové Město nad Metují
MUDr. Alena Prouzová
Náchod
MUDr. Jarmila Vokůrková
Červený Kostelec
MUDr. Radka Prouzová
Náchod
MUDr. Jarmila Vokůrková
Červený Kostelec
MUDr. Božena Rysnarová
Červený Kostelec
MUDr. Simona Ságlová Ph.D.
Nové Město nad Metují

PROGRAM
DUBEN
www.decko-nachod.cz
AKCE PRO VEŘEJNOST
prodloužený velikonoční víkend
6.–8. dubna – TANEČNÍ VELIKONOCE
Třídenní taneční soustředění v break dance
a street dance; cena 800 Kč zahrnuje sedm
workshopů, plnou penzi a ubytování.
sobota 14. dubna od 9.00
do 15.00 hodin – SOBOTA S VINCENCEM
Den s angličtinou pro děti ve věku od 6
do 10 let; hrátky a soutěže, výuka angličtiny, svačinka, oběd, pitný režim; s sebou
přezůvky a penál, cena 90 Kč.
od 4. dubna od 16.00 do 18.00 hodin
– MINIKURZ PALIČKOVÁNÍ,
Pokračování 11. a 25. 4. nebo dle domluvy,
přijďte si vyrobit jednoduchý motiv jarního motýlka jednou z nejstarších a nejkrásnějších krajkářských technik; cena
300 Kč za 3 lekce á 120 minut pod vedením krajkářky Lucie Smetanové, v ateliéru SVČ Déčko; s sebou: přezůvky, pomůcky
budou k zapůjčení i případně k zakoupení.
„KERAMICKÉ PÁTKY V DÉČKU“
13. dubna 2012 (14.00 – 17.00)
– veselé hrátky se zvířátky
11. května 2012 (14.00 – 17.00)
– tvoření maminkám k svátku
Otevřené tvoření pro všechny zájemce,
kde se seznámíte s keramickou hlínou
a vyrobíte si drobné dekorace, pro rodiče
s dětmi i širokou veřejnost – navíc umožněno točení na kruhu, realizace vlastních
nápadů; vstupné 30 Kč (na místě), s sebou:
přezůvky, pracovní oděv.
neděle 22. dubna od 16.00 hodin
Masarykovo náměstí a park Déčka
– DEN ZEMĚ. Veselý i vážný happening
o Zemi a pro Zemi, hry i povídání o vodě,
plynu a dalších věcech, které potřebujeme pro život; pobaví se všechny generace, spokojené vstupné.
pondělí 30. dubna od 15.00 hodin
„ČARODĚJNIČKY“
Tradiční čarodějný program na zahradě
Déčka pro děti i jejich rodiče.

Stomatologická pohotovost
Komenského 48,
tel.: 491 472 923
Jugoslávská 33,
tel.: 491 421 725
Větrník 720,
tel.: 491 462 331
Jugoslávská 33,
tel.: 491 421 725
Větrník 720,
tel.: 491 462 331
Burdychových 325,
tel.: 491 463 237
ZŠ Malecí
tel.: 491 520 373

Průběžné starty od 15.00 do 16.30 od dolní
brány SVČ Déčko, putování po čarovných
stopách s plněním úkolů a zábavných aktivit, vyhlídka z věže Déčka, výroba strašáků; v 17.00 hodin program na pódiu,
volba nej-čarodějnic a čarodějů, taneční rej a soutěž o nejlepší koště, zapálení
čarodějného ohně, opékání buřtů, tanec
atd. do 18.00. Vstupné: děti do 1 m zdarma, v kostýmu 20 Kč/ostatní 30 Kč (v ceně
1 porce občerstvení – buřtík, chléb a čaj)

AKCE DÉČKA
NA VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
4.–8. dubna ve Vižňově – velikonoce
NA VELIKONOČNÍM OSTROVĚ“
Velikonoční tábor pro děti od 6 do 15 let
ve Vižňově; život na Velikonočním ostrově plný netradičních her, týmových úkolů,
zážitkových ,,bojovek“, stavění soch Moai,
barvení vajíček, pletení pomlázek, velikonoční mrskut, disko-karneval a jiné radovánky; spolupráce na programu a pravidlech života na ostrově, tábor za podpory
projektu Průřezová témata
5. – 6. dubna od 8 do 16 hodin
VELIKONOCE SE ZAJDOU
Příměstský tábor pro děti od 6 do 10 let
velikonoční tvoření, výroba dekorací, zábavné zaječí hry atd.; cena 60 Kč /den (materiál na výrobu a program, pitný režim)
s sebou: jídlo na celý den (možno dát oběd
na ohřátí), přezůvky, pracovní oděv, oblečení na ven, 6 vejdunků na vyrábění
nutné se přihlásit předem (do 4. dubna)

AKCE MC MACÍČEK
pondělí 2. dubna od 9 do 12 hodin
v jídelně Déčka – VELIKONOČNÍ DÍLNA
S paní L. Kosinkovou; dílnička nejen pro
maminky z MC, nutné se nahlásit předem;
cena dílničky: 130 Kč (vše v ceně).
středa 11. dubna od 9.30 hodin
v jídelně Déčka – JARNÍ FOCENÍ DĚTÍ
– s fotografem Martinem Hurdálkem
– nutné zapisovat se na přesný čas na nástěnku u MC

VZDĚLÁVACÍ AKCE DÉČKA
sobota 14. dubna od 10 do 18 hodin

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

Lékárenská
pohotovostní služba
v obchodním domě Kauﬂand
denně 7–20 hod.,
v neděli 8–20 hod.

v klubu Hnízdo – SEMINÁŘ ZÁKLADY
PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE
lektor: Mgr. B. Polívková, cena: 100 Kč
neděle 15. dubna od 10 do 17 hodin
v klubu Hnízdo – SEMINÁŘ KOMUNIKACE A EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA
orientace ve verbální i neverbální komunikaci se zaměřením na praktické metody
a seznámení s programem Evropské dobrovolné služby; lektoři: Mgr. B. Polívková
a Ing. K. Hiebschová, cena: 100 Kč
víkend 13.–15. dubna
– ŠKOLENÍ HLAVNÍCH VEDOUCÍCH
TÁBORŮ A POBYTOVÝCH AKCÍ
Akreditované školení MŠMT pro oddílové
a hlavní vedoucí táborů; povinné vzdělávání pro tábory se státní či krajskou dotací.

AKCE V KLUBU HNÍZDO
pondělí 2. dubna od 15 hodin
– turnaj v Sudoku
čtvrtek 5. dubna od 15 hodin
– turnaj v Člověče, nezlob se
středa 11. dubna od 15 hodin
– turnaj v Bang
pondělí 16. dubna od 19.00 hodin
– PREZENTACE O LOTYŠSKU
– svoji rodnou zemi Vám představí dobrovolníci Evropské dobrovolné služby Andris Abolins a Sani Skapare
úterý 17. dubna od 15 hodin
– turnaj v Carcassone
pondělí 23. dubna od 19.00 hodin
– PREZENTACE O UKRAJINĚ
– svoji rodnou zemi Vám představí dobrovolnice Evropské dobrovolné služby
Olga Sheredko
pátek 20. dubna od 20 hodin
– FILMOVÁ NOC; – tradiční ﬁlmová noc
pro všechny starší 15 let, cena 30 Kč
Více na www.decko-nachod.cz.

duben 2012

Senior klub „Harmonie 2“
5. 4. ve 14 hod. „Lodí za krásami světa“ (3.část) – exotické
země, promítání připravil p. Josef Zavřel;
12. 4. ve 14 hod. „Jičínsko“, ﬁlm a promítání připravil p. Slávek Hlaváč;
19. 4. ve 14 hod. „Tyrolské Alpy–Sulden“, ﬁlm připravil a promítání doplní vyprávěním p. Zdeněk Nývlt;
25. 4. v 6 hod. odjezd na zájezd s programem: Kozákov, exkurze ve sklárnách v Železném Brodě, Dlaskův statek v Dolánkách, zámek Sychrov, penzion Libuň pozdní oběd, Libosad u Jičína. Záloha 200 Kč (SD). Doplatek na vstupy v autobuse 150 Kč.
Ještě jsou volná místa – zájemci se mohou přihlásit vždy ve čtvrtek v Harmonii 2 po 13. hod.;
26. 4. ve 14 hod: Vzpomínky z klubové činnosti v minulém
roce pro nás natočil a promítne p. Slávek Hlaváč;
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť jsou i pro nečleny Svazu důchodců.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD v Náchodě.
Klub vojenských důchodců pořádá ve středu 18. dubna
od 14 hod. v restauraci Vatikán „Cestománie po Česku“ – výlet do Prahy. Zároveň se budou brát přihlášky na 5ti denní zájezd
na Plzeňsko (záloha 900 Kč).

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp-nachod.cz

pořádá na přání našich členů a příznivců
Jarní veselici
Sejdeme se v restauraci ODAS na Karlově náměstí
ve středu 18. 4. 2012 od 14.30 hod.
Co jsme připravili:
– Besedu s význačným hostem z Královéhradeckého kraje o náchodské nemocnici
– Besedu a prezentaci ve spolupráci s ředitelkou SVČ Déčka, paní
ing. Ludmilou Pohankovou s dobrovolnicí Evropské dobrovolné
služby Anastasií Timofeevy – O ARMÉNII.
– živou hudbu
– občerstvení
Co s sebou: Dobrou náladu; členové 65 Kč, nečlenové 70 Kč
Předběžně se hlaste v klubovně SZdP Palachova ul. 1303 (MěÚ)
Na setkání s Vámi se těší organizátoři.
Za výbor SZdP: O. Frühaufová, M. Čiháček

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, telefon 491 426 223, administrátor Mgr. Jiří Musil, mobil 606 658 686, e-mail: nachod@
ccsh.cz. Bohoslužby: neděle 8.30. hod. Úřední hodiny: středa
15.00–17.00 hod. Sběr obnošeného šatstva pro Diakonii Broumov
pouze v sobotu od 9.00–11.00 hod. V ostatní dny je odběrní místo
uzavřeno. Jaké věci je možné darovat: letní a zimní oblečení, lůžkoviny (prostěradla, ručníky, utěrky, záclony), látky (minimálně
1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky, vše nepoškozené), peří, péřové
a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv (nepoškozenou, páry
svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily). Kolumbárium je otevřeno denně od 9. 00–17.00 hod. Bohoslužby o velikonocích: 1. 4. Květná neděle – 8.30 hod. Náchod; 1. 4. Květná
neděle – 10.00 hod. Česká Skalice; 6. 4. Velký pátek – 17.00 hod. Náchod; 6. 4. Velký pátek – 18.30 hod. Česká Skalice; 7. 4. Bílá sobota
– 17.00 hod. Studnice; 8. 4. Velikonoční neděle – 8.30 hod. Náchod;
8. 4. Velikonoční neděle – 10.00 hod. Česká Skalice.

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Bogus-

KULTURA | CÍRKVE
law Partyka 603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, jáhen Václav Smola 775 936 317, www.nachod.
farnost.cz, email: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: 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. Křížová cesta pro děti se uskuteční
ve středu 2. 4. od 15.30 v kostele sv. Vavřince. Příležitost k přijetí svátostí smíření v kostele sv. Vavřince před ranní a večerní mši sv.; ve dnech od 30. 3. do 4. 4. od 9.00 do 10.00 a od 15.00
do 18.00 (kromě soboty 31. 3. a neděle 1. 4.). Existuje možnost
navštívení nemocných knězem v předvelikonoční době. Zájemce o návštěvu a přijetí svátosti prosíme o telefonickou domluvu
termínu a místa. Příležitost ke společnému přijetí svátostí pomazání nemocných bude ve dnech 30. 3., 3. 4. a 4. 4. při mších
sv. v kostele sv. Vavřince. Na Zelený čtvrtek bohoslužba v kostele sv. Vavřince bude v 18.00 hod., na Velký pátek v 16.00
hod a na Bílou sobotu v 19.00 hod.; na Neděli a Pondělí velikonoční jako v každou neděli, kromě kostela sv. Michaela, kde
na Pondělí velikonoční nebude mše sv. Vikariátní setkání duchovních se uskuteční 12. 4. od 9.00 (začátek – bohoslužba slova v kostele sv. Vavřince) do 12.00. Setkání pro připravující se
na svátost biřmování bude 20. 4. od 18.45 na děkanství. Společenství mladších manželů, setkání nad Písmem s modlitbou
se koná v neděli od 20.00. Modlitební setkání „Modlitby matek“ vždy 2. neděli v měsíci od 19.30. Povídání o Bohu a zpívání pro nejmenší děti „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.
Všem čtenářům Zpravodaje a občanům Města Náchoda jménem
naši farnosti přeji krásné, spokojené, požehnané prožití velikonočních svátků. P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka, děkan

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

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

Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax: 491 427 332; kazatel Ing. R. Staněk,
e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Javor nický, CSc.; stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bohoslužby v neděli
v 9.30 hod., studium Bible ve středu v 18.30 hod.

Křesťanská společnost Nový Život
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384,
http.//www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně:
Mařákovci z náchodských sbírek, 2. 3. – 22. 4.
Alice Nikitinová – Na kraji, 7. 3. – 15. 4.
Vernisáž výstavy ve středu 7. března v 17 hodin.
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Od platonické lásky k osobní manažerce
– Malíř F. Kaván v dopisech manželce Pavle
z let 1928–1941 – Přednáška Bc. Elišky Charvátové,
pátek 13. dubna v 17 hodin.
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KNIHOVNA, POZVÁNKY
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Městská knihovna Náchod
informuje na DUBEN 2012
Rozvoz knih

EK

M

nemocným nebo starším občanům se uskuteční 3.4. v dopoledních hodinách.

Výstavy
Hala a Studovna
Petr Samek – Obrazy – 4.–27. dubna 2012
Vernisáž výstavy se uskuteční 3. 4. v 17 hodin. Srdečně zveme.

Oddělení pro děti
Výstavka ilustrací Milana Starého z knižní série Miloše Kratochvíla Pachatelé dobrých skutků
Jak šly babičky Jižní Amerikou 26. 4. v 17.15 v oddělení pro děti, 1. patro Cestopisné povídání o tom, jak se dvě seniorky – světoběžnice toulají po Peru, Chile a Argentině. Vstupné dobrovolné.
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Náchodská univerzita volného času – 4. semestr
2. 4. Petr JANEČEK – Anekdoty, fámy, městské pověsti:
současný folklor v České republice
19. 4. Soňa NEVŠÍMALOVÁ – Poruchy spánku
30. 4. Hana FIFKOVÁ – Sexualita 21. století
17. a 18. 4. od 9.00 do 11.30 – Počítačový minikurz pro seniory.
Základy práce s počítačem, základy vyhledávání na internetu…v klidu.
Pro studenty NUVČ.
Dílna pro dospělky – tentokrát plstící 23. 4. od 16 hodin
Naučíte se základy plstění jehlou a vyrobíte si náušnice nebo brož. Cena kurzu 150 Kč.
Je nutno se předem přihlásit (čím dříve, tím lépe, počet omezen) a zaplatit, aby mohl
být nakoupen materiál. V ceně kurzu je materiál i veškeré další potřebné věci k výrobě náušnic a brože.

Oddělení pro děti
11. 4. Dílna ke dni Země 14.00–16.00 – ekologická dílna tvorby z recyklovaných materiálů. S sebou nůžky.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz. (Vo)

DISKUZE
o těžbě
břidlicových
plynů
Český rozhlas 1 – Radiožurnál uvádí
i v tomto roce cyklus živě vysílaných diskusí s odborníky a politiky za účasti publika.
Zveme Vás na diskusi o těžbě břidlicového plynu v ČR, diskuse se můžete zúčastnit i osobně přímo v aule Jiráskova
gymnázia.
Jaké informace přinese průzkum vybraných lokalit? Je průzkum cestou, jak
prosadit těžbu, nebo nám pouze nabídne
kvaliﬁkovanější pozici při nezávislém rozhodování? V čem by mohla případná těžba ČR prospět? Může těžba břidlicového
plynu dosud známými metodami poškodit životní prostředí?
Pořad s názvem Speciál Martina Veselovského bude vysílán živě v úterý 3. dubna 2012 od 17.00 hodin z auly Jiráskova
gymnázia, Řezníčkova 451, Náchod.
Posluchači v celé České republice uslyší
diskusi na frekvencích Českého rozhlasu 1
– Radiožurnálu. Celý pořad bude rovněž
možné sledovat i s obrazem na webové
stránce zpravy.rozhlas.cz.

Státní zámek
Náchod
Po dlouhém zimním spánku se pomalu probouzejí i medvědi Dáša s Ludvíkem
v zámeckém příkopu, a to nám připomíná, že se blíží začátek letošní turistické
sezony.
V měsíci dubnu nabízí náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Piccolominské expozice, Salonů druhého patra
a Malého okruhu o víkendech od 10.00
do 16.00 hodin, v ostatních dnech prohlídky možné pro objednané skupiny deseti a více osob.

Kulturní akce v dubnu 2012:
14.–15. 4. 2012 Koncert k Mezinárodnímu dni památek
Prohlídky I. okruhu „Piccolominské expozice“, které budou zpestřeny krátkými hudebními vstupy, v podání žáků ZUŠ Police
nad Metují. Vstupné se nemění.
Více informací na www.zamek-nachod.cz
nebo na tel. 491 426 201.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

***
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tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz
1. neděle pouze ve 14.30 hod.

duben

HNĚV TITÁNŮ (WRATH OF THE TITANS – USA 2012)

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

Boj o nadvládu mezi Bohy a Titány pokračuje... V hlavních rolích Sam Worthington, Ralph Fiennes a Liam Neeson. Režie Jonathan Liebesman (mj. ﬁ lm Světová invaze). České titulky.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na http://warnerbros.cz a na http://wrathofthetitans.warnerbros.com/index.html
Doporučená přístupnost: od 12 let
1. neděle pouze v 17 hod.

NAVŽDY SPOLU (THE VOW – USA 2012)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Co kdyby vás ten, koho milujete, doslova a do písmene nepoznával? Romantické drama inspirované skutečnou událostí. V hlavních rolích Rachel McAdamsová a Channing Tatum. České titulky.
Vstupné 110 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://www.thevow-movie.net/
Mládeži přístupný

1. ne, 3. út pouze v 19.15 hod.
2. po, 4. st pouze v 17 hod.

OKRESNÍ PŘEBOR: POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA (ČR – 2012)
Vstupné 100 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.okresniprebor.cz

2. pondělí v 19.15 hod.

STUD (SHAME – Velká Británie 2011)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Osamělost, frustrace a sexuální závislost v plné nahotě… Tento tematicky i vizuálně výjimečně naléhavý ﬁ lm je postaven na životním hereckém výkonu vycházející hvězdy Michaela Fassbendera a režiséra Steve McQueena, který je průběžně oceňován kritiky na celém světě. České titulky.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.acf k.cz a na http://www.foxsearchlight.com/shame/
Mládeži do 18 let nepřístupný

3. úterý pouze v 17 hod.
4. středa pouze v 19.15 hod.

HNĚV TITÁNŮ (WRATH OF THE TITANS – USA 2012)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!
Boj o nadvládu mezi Bohy a Titány pokračuje... V hlavních rolích Sam Worthington, Ralph Fiennes a Liam Neeson. České titulky.
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na http://warnerbros.cz a na http://wrathofthetitans.warnerbros.com/index.html
Doporučená přístupnost: od 12 let

5. čtvrtek pouze v 15.30 hod.

HAPPY FEET 2 (HAPPY FEET TWO – USA 2011)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Volné pokračování úspěšné animované komedie. Nové osudy tančících tučňáků se vrací opět do nádherné krajiny Antarktiky – v úžasném formátu 3D. Film je uváděn v českém znění.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na http://warnerbros.cz a na http://happyfeettwo.warnerbros.com/index.html
Mládeži přístupný

5. čtvrtek pouze v 17.30 hod.
6. pátek pouze v 15 hod.
7. sobota pouze ve 14.30 hod.
8. ne, 9. po pouze v 15.30 hod.

SNĚHURKA (MIRROR MIRROR – USA 2012)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Jedna z nejoblíbenějších pohádek všech dob se vrací. V kouzelném království o zlé královně, krásné Sněhurce a sedmi trpaslících se může stát úplně cokoliv... Pohádka, komedie i dobrodružství
– to vše v novém dobrodružném příběhu plném lásky, ale i žárlivosti a zrady. V roli královny Julia Robertsová. České znění.
Vstupné 100 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na http://www.mirrormirrorﬁlm.com/#/home
Mládeži přístupný

5. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
6. pátek pouze v 17 hod.
7. sobota pouze ve 20 hod.
8. ne, 9. po pouze v 17.30 hod.
6. pátek pouze v 19.30 hod.
7. sobota pouzte v 16.30 hod.

PRCI, PRCI, PRCIČKY – ŠKOLNÍ SRAZ (AMERICAN PIE: REUNION – USA 2012)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR i v celém světě!
To nejlepší nakonec! Třináct let poté, co prvním dílem vyvolali mohutnou erupci pubertálních komedií, se na scénu vracejí prakticky všichni oblíbení „sexuální štvanci“ – Jim, Michelle, Oz, Kevin, Finch, včetně Jimova táty a Stiﬂerovy mámy... Raději se proto připravte – pro jistotu na všechno!!! České titulky.
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na http://www.americanreunionmovie.com/
Mládeži do 15 let nepřístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Doporučená přístupnost: od 12 let

TITANIC – 3D (TITANIC 3D – USA 1997/2012)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! 3D premiéra v ČR i v celém světě!
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na http://www.titanicmovie.com/
Mládeži přístupný

8. neděle pouze v 19.45 hod.

ŽELEZNÁ LADY (THE IRON LADY – Velká Británie 2011)
Vstupné 100 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bioscop.cz a na http://www.theironladymovie.co.uk/blog/

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

10. úterý pouze v 17 hod.

OKRESNÍ PŘEBOR: POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA (ČR – 2012)
Vstupné 100 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.okresniprebor.cz

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

10. úterý pouze v 19.15 hod.

SIGNÁL (ČR – 2012)
Vstupné 80 Kč

Více informací o ﬁlmu na http://www.signal2012.cz/

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži přístupný

11. středa pouze v 17 hod.

ŽENA V ČERNÉM (THE WOMAN IN BLACK – USA/Kanada 2012)
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na http://www.eeap.cz/ a na http://www.womaninblack.com

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži do 15 let nepřístupný

11. středa pouze v 19.15 hod.

LÁSKA JE LÁSKA (ČR – 2011)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Komedie, která Vás zahřeje, přesvědčí, že pravá láska nikdy neodkvete a dokáže, že ta pravá kvete v každém věku... Petr Nárožný, Eliška Balzerová, Simona Stašová, Ondřej Vetchý, Aneta Krejčíková a Maciej Cymorek v hlavních rolích ﬁ lmu režiséra Milana Cieslara.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na http://www.koule.cz/cs/laska-je-laska/uvod.shtml
Mládeži přístupný

12. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
13. pátek pouze v 17.45 hod.

S LEDOVÝM KLIDEM (THE COLD LIGHT OF THE DAY – USA 2012)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Instinkt je jeho největší zbraní. Bruce Willis, Henry Cavill a Sigourney Weaverová v hlavních rolích napínavého akčního thrilleru o únosu, agentu v utajení, záchraně rodiny a rozpletení konspiračního labyrintu... České titulky.
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na http://www.facebook.com/TheColdLightofDay2012
Doporučená přístupnost: od 12 let

13. pátek pouze v 16 hod.
14. sobota pouze v 17.45 hod.
12. čtvrtek pouze v 17 hod.
13. pátek pouze v 19.45 hod.
14. sobota pouze v 19.45 hod.
15. neděle pouze v 17 hod.
16. pondělí pouze v 19.30 hod.

SLEČNA NEBEZPEČNÁ (ONE FOR THE MONEY – USA 2012)
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na http://oneforthemoneyﬁlm.com/index2.html

14. sobota pouze v 15.45 hod.
15. neděle pouze v 15 hod.
15. neděle pouze v 19.15 hod.
16. pondělí pouze v 17 hod.

MODRÝ TYGR (ČR – 2012)
Vstupné 80 Kč

17. úterý pouze v 17 hod.
18. středa pouze v 17 hod.

U2 3D (U2 3D – USA 2007)
Vstupné 150 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.u23dmovie.com

17. úterý pouze v 19 hod.
18. středa pouze v 19 hod.

PROBUDÍM SE VČERA (ČR – 2012)
Vstupné 100 Kč
Více informací o ﬁlmu na http://www.bioillusion.cz/cz/pripravujeme/probudim-se-vcera/aktuality/default.aspx

19. čtvrtek pouze v 17 hod.
20. pátek pouze v 16 hod.

KNOFLÍKOVÁ VÁLKA (LA NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS – Francie 2011)
Vstupné 100 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na http://www.lanouvelleguerredesboutons.com/

19. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
20. pátek pouze ve 20 hod.
21. so, 23. po pouze v 17 hod.
22. neděle pouze ve 14 hod.

BITEVNÍ LOĎ (BATTLESHIP – USA 2012)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Bitva o Zemi začne na vodě. Akční napínavé sci-ﬁ o boji proti mimozemské invazi, v režii Petera Berga, tvůrce akční komedie Hancock a thrilleru Království, který na naši Zemi přivedl další nepřátelsky naladěné mimozemšťany... V hlavních rolích Taylor Kitsch, Liam Neeson, Rihanna a Brooklyn Decker. České titulky.
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na http://www.battleshipmovie.com/
Doporučená přístupnost: od 12 let

20. pátek pouze v 18 hod.

OKRESNÍ PŘEBOR: POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA (ČR – 2012)
Vstupné 100 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.okresniprebor.cz

21. sobota pouze v 15 hod.

CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV 2 (JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND – USA 2012)
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na http://warnerbros.cz a na http://www.themysteriousisland.com/

21. sobota pouze v 19.30 hod.

22. neděle pouze v 17 hod.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Mládeži přístupný

VRÁSKY Z LÁSKY (ČR – 2012)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Laskavý, dojemný i humorný příběh scenáristy Marka Epsteina a režiséra Jiřího Stracha o dvou lidech, kteří se rozhodli užít si podzim života naplno. Mimořádné herecké setkání dvou legend
české kinematograﬁe – Jiřiny Bohdalové a Radoslava Brzobohatého, kteří po čtyřiceti letech znovu společně na ﬁ lmovém plátně rozehrávají skutečný herecký koncert. V dalších rolích I. Trojan,
L. Vlasáková, J. Jirásková, T. Medvecká, V. Preiss, A. Geislerová a T. Vilhelmová.
Vstupné 110 Kč
Více informací o ﬁlmu na http://www.vraskyzlasky.cz
Mládeži přístupný
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži přístupný

Více informací o ﬁlmu na http://cs-cz.facebook.com/modrytygr

KOUPILI JSME ZOO (WE BOUGHT A ZOO – USA 2012)
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na http://www.weboughtazoo.com/

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D!
Mládeži přístupný
ZÁZNAM KONCERTU, KTERÝ PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Mládeži přístupný
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Mládeži přístupný

JOE SATRIANI – SATURATCHED
ZÁZNAM KONCERTU, KTERÝ PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Joe Satriani se řadí mezi nejznámější, respektované a novátorské žijící kytaristy. Je hybnou silou rockové hudby již od konce 80. let, kdy zahájil svou kariéru. 6x byl časopisem Guitarist zvolen nejlepším kytaristou všech dob a 3x byl časopisem Guitar World Magazine zvolen nejlepším kytaristou roku…
Vstupné v předprodeji 250 Kč, v den koncertu 280 Kč

BOHÉMA (LA BOHÉME)

MET IN HD – ZÁZNAM OPERY Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU

Opera Giacomo Pucciniho o čtyřech dějstvích. Příběh lásky chudého básníka Rudolfa a mladičké švadlenky Mimi, dojímá diváky snad všech světových operních domů již několik let…
Vstupné 299 Kč, zlevněné vstupné 251 Kč (ZTP, důchodci, studenti)
23. pondělí pouze v 19.30 hod.
24. úterý pouze v 17 hod.
25. středa pouze v 17 hod.

BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD (THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL – USA 2012)

24. úterý pouze v 19.30 hod.

KRÁLOVSKÁ AFÉRA (EN KONGELIG AFFAERE – Dánsko/Švédsko/ČR 2012)

25. středa pouze v 19.30 hod.
26. čtvrtek pouze v 17 hod.

VRTĚTI ŽENOU (HYSTERIA – Velká Británie 2011)

26. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
27. pátek pouze v 17.45 hod.
28. sobota pouze v 19.45 hod.
29. neděle pouze v 19.30 hod.

HAVRAN (THE RAVEN – USA/Maďarsko/Španělsko 2012)

27. pátek pouze v 16 hod.
28. sobota pouze v 16 hod.
29. neděle pouze v 15 hod.

PIRÁTI (PIRATES! – Velká Británie/USA 2012)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR!
Zemřeš smíchy s piráty! Animovaná komedie od tvůrců ﬁ lmu Slepičí úlet, nám ukazuje události, které se přihodí bandě bodrých smolařských pirátů, kteří křižují sedm moří v dobrodružství hodném barona Prášila. České znění.
Vstupné 165 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://thepirates-movie.com/
Mládeži přístupný

27. pátek pouze ve 20 hod.
28. sobota pouze v 17.45 hod.
29. neděle pouze v 17 hod.
30. pondělí pouze v 18 hod.
30. pondělí pouze v 16 hod.
KVĚTEN 2012
1. úterý pouze v 17 hod.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Na konci bude vše v pořádku. Takže jestli něco v pořádku není, tak to ještě není konec! Má to být místo, kde stráví své zasloužené stáří, obklopeni přepychem a vymoženostmi. To si myslí až
do chvíle, než se těchto sedm seniorů, toužících po změně a novém životě, ocitne před branou ne ještě zcela hotového hotelu. Tak začíná vtipné a romantické dobrodružství v zemi neočekávaných radostí a možností... České titulky.
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na http://www.thebestexoticmarigoldhotel.co.uk/
Doporučená přístupnost: od 12 let
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Drama vášnivé a zakázané lásky, která změnila celý národ… Příběh lásky, která propukla na začátku 70. let 18. století mezi Johanem Struenseem, německým lékařem pološíleného dánského krále Kristiána VII., a jeho manželkou, mladičkou královnou Karolinou Matyldou Hannoverskou. Film, uváděný s českými titulky, byl natáčen v ČR.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.aeroﬁlms.cz a na http://www.facebook.com/EnKongeligAffaere
Mládeži přístupný
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru... aneb pokrokoví lékaři neměli koncem 19. století v prudérní Anglii na růžích ustláno! V hlavních rolích svěží romantické komedie, ve které „to na plátně opravdu jiskří“, Hugh Dancy a Maggie Gyllenhaalová, v dalších rolích Jonathan Pryce nebo Rupert Everet. České titulky.
Vstupné 100 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bioscop.cz a na www.hysteriamovie.co.uk/
Mládeži do 15 let nepřístupný
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Kdo zastaví krvavé šílenství? Napínavý kriminální thriler pro diváky pevných nervů o detektivovi, který je povolán k případu brutální vraždy dvou žen. Při pátrání zjistí, že zločin se až moc podobá smyšlené vraždě, která byla do detailu popsaná v povídce spisovatele Edgara Allana Poa… V hlavní roli John Cusack. České titulky.
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz
Mládeži do 15 let nepřístupný

OKRESNÍ PŘEBOR: POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA (ČR – 2012)
Vstupné 100 Kč

Více informací o ﬁlmu na www.okresniprebor.cz

TALISMAN (THE LUCKY ONE – USA 2012)
Vstupné 90 Kč

Více informací o ﬁlmu na http://warnerbros.cz a na http://theluckyonemovie.warnerbros.com/index.html

PIRÁTI (PIRATES! – Velká Británie/USA 2012)
Vstupné 110 Kč

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

POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://thepirates-movie.com/
Mládeži přístupný

MBST® - NMR,

MAGNETICKÁ RESONANČNÍ TERAPIE RŮSTU BUNĚČNÝCH JADER

INOVACE VE ZDRAVOTNICTVÍ – NEINVAZIVNÍ LÉČBA ARTRÓZY A OSTEOPORÓZY

Přístroje MBST ® německé firmy MEDTEC nyní i v Česku.
Onemocnění, jako je artróza (degenerativní onemocnění kloubů) a osteoporóza (snížení hustoty
kostí a oslabenÍ kosti) je časté a závažné omezení pohybu. Bolesti kloubů, omezená pohyblivost
a křehké kosti jsou důsledkem degenerace nebo opotřebení některých typů tkání. Ve většině
těchto případů dostáváme včas signály, že některé části našeho organismu nefungují již zcela
správně. Použitím MBST ®magnetické rezonanční terapie se stimuluje buněčný metabolismus a
dochází v krátkém časovém úseku v průběhu ošetření cca 3-10 hodin k regeneraci chrupavek a
kostí v těle.

•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

Léčba přístroji MBST® je neinvazivní metoda léčby: artrózy, osteoartrózy, osteroporózy, zranění
vazů a šlach, metabolické poruchy pohybového aparátu, jako jsou otok kostní dřeně a
osteonekrózy. Účinnost terapeutické magnetické resonance NMR je nyní velmi dobře vědecky
prokázána celou řadou studií, má vynikající dlouhodobou účinnost a úspěšnost. V průběhu 8let
v používání této metody se prokázalo, že je možné se vyhnout operaci kloubů i u starších
rizikových skupin pacientů.
V případě Vašeho zájmu se informujte o možnostech léčby a místech poskytujících tuto léčbu.

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

www.jjtrend.com

MEDTEC-CZ s.r.o
Vysokov 140, 547 01Náchod
+420 777764601-5
Info@mbst.cz
www.mbst.cz/www.mbst.de

100% NATURAL
LIPOMASSAGE

STAŇ SE SPOLUTVŮRCEM
NOVÉ NÁCHODSKÉ TRADICE

Zeštíhlí, Tvaruje
Zpevňuje

Kavitace, Lymfodrenáž

Ɣ vymysli nejhezí
logo pro Pivobraní
Ɣ pošli ho na
info@pivofest.cz
Ɣ a získej dovolenou
v Itálii v areálu
Altanea od CK Sona

Návrhy posílejte do 30. dubna 2012.









Výrazná redukce celulity
Odstranění tukových polštářků
Modelace a zpevnění postavy
Zpevnění pokožky těla a obličeje
Prevence otoků a křečových žil
Detoxikace organismu
Zlepšení metabolismu
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Kostelní
eln 4
4, Dobr
Dobruška,
ška tel
tel.:: 77
773 380 777

www.beauty-siluet.cz

