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Další akce 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka

MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

 uvádí v říjnu
A. Procházka: Klíče na neděli
Divadlo Meziměstí
Vstupné: 80, 70, 60 Kč  
Předprodej od 17. 10. 2012

Petr Pan a Vanda 
Divadlo AHA
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 60 Kč
lze zakoupit před představením 
v pokladně divadla

Miroslav Ambroš – housle, Věra 
Binarová – viola, Michal Rezek – klavír 
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 150, 130, 110 Kč   
Předprodej od 24. 9. 2012

Jakub Smolík
Vstupné: 290, 270, 250 Kč
Předprodej od 3. 9. 2012

Literárně hudební večer
Životní příběh Boženy Němcové
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 1. 10. 2012

Čína – Tibet – Nepál
Dia show Ing. Jaroslava Groha
Malý sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč  
Předprodej od 1. 10. 2012

Středa
3. 10. 2012
v 19.00 hodin
SLEVA

Čtvrtek
11. 10. 2012
v 9.30 hodin

Čtvrtek
11. 10. 2012
v 19.00 hodin
SLEVA

Úterý
16. 10. 2012
v 19.00 hodin

Středa
17. 10. 2012
v 19.00 hodin

Čtvrtek
18. 10. 2012
v 19.00 hodin

K. Mann, A. Mnouchkine: Mefi sto
Divadlo Pod Palmovkou
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč   
Předprodej od 9. 10. 2012

Turné čtyř můstků
Zdeněk Izer, host Šárka Vaňková
Zdeněk Izer v zábavné show, která 
nenechá vaše bránice ani na chvíli v klidu!
Vstupné: 260, 240, 220 Kč   
Předprodej od 24. 9. 2012

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

Taneční kurzy
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových

„Kdopak by se konce bál“ – Screamers
Předprodej vstupenek v ICC v Náchodě

Úterý
23. 10. 2012
v 19.00 hodin

Úterý
30. 10. 2012
v 19.00 hodin

Každý čtvrtek
od 17.15 hodin
od 18.45 hodin

Každý pátek
od 17 hod. a
od 19.45 hod.

22. 10. 2012
v 19.00 hodin

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.

Literárně hudební večer
Životní příběh Boženy Němcové

Program slovem doprovázeným hudbou připomene osobnost, jejíž život je obrazem ženského osudu nejen v její době, a přiblíží vy-
brané úseky ze spisovatelčina života: smrt syna Hynka, pronásledování rakouskou policií, nepříliš vydařené manželství, těžkou 
nemoc, zároveň však i vzpomínky na šťastné chvíle mládí prožité v Ratibořicích a Chvalkovicích. A splnění životního snu – do-
končení knihy Babička. Večer se koná při příležitosti 150. výročí úmrtí největší české spisovatelky, k jejímuž odkazu se tento kraj 
stále hlásí. Vystoupí příležitostný českoskalický soubor, který pořad již dvakrát úspěšně a citlivě provedl v České Skalici. Toto 
sousední město vyhlásilo letošní rok Rokem Boženy Němcové a literárně hudebním večerem se k němu chce připojit i Náchod.      

Antonín Procházka: Klíče na neděli
Režie Irena Kozáková

Hrají: Aleš Kučera, Jitka Zelená, Petr Hlavatý, Irena Kozáková, Jaroslava Chaloupková, Dáša Justová, Bára Davidová, 
Dana Viková, Iva Hofmanová, Zdeněk Mach, Zdeněk Šimek.

Píše se rok 1980, plus minus něco. Na hradě je s. Husák, bony jsou za pět a do Jugošky se podívá jen pár vyvolených. A právě 
v této době se odehrává děj komedie Klíče na neděli. Profesor ekonomie, nespokojený se státní ekonomikou, a jeho žena, neu-
platněná doktorka, se sejdou s kamarády. Malířem, který nemá rád svoji práci, a jeho ženou, kterou prý nikdo nechápe. Občas-
né rozptýlení v nudné šedi socialistického rodinného života jim přináší společná piatika. Ale při jedné z nich se to malinko nepo-
vede. Tak trochu si se vzájemně „půjčí“. Jen na víkend. Ale pokud má právě o víkendu přijít tchýně na oběd, či valutová tetička 
z ciziny, tak se to „půjčení se“ může řádně zvrtnout.
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Zeptáme-li se dnes mladých lidí na 28. 
říjen 1918, na úlohu tohoto data v české 
historii a především, co pro nás znamená 
v současnosti, dostaneme s největší prav-
děpodobností odpověď více či méně po-
vrchní a poněkud rozpačitou. Mladá ge-
nerace bývá poměrně věrným zrcadlem 
společnosti, a tak se odvažuji říci, že s vě-
domím historických souvislostí na tom 
nejsme v poslední době nejlépe.

I já jsem si při této příležitosti položi-
la otázku, v čem je téma založení a exis-
tence Československé republiky pro nás 
stále živé a zda vůbec může být, s má-
lem stoletým odstupem, pro nás inspi-
rující. Vznik samostatného státu Čechů 
a Slováků se dnes jeví jako logické vy-
ústění mnohaletých snah našich náro-
dů o suverenitu a svéprávné postavení 
v Evropě. Ale tak tomu nebylo. Nebo ne 
tak zcela. Touha po svobodě je základní 
vlastností snad každého jednotlivce i ce-
lých národů – jde o to, do jaké míry jsou 
lidé ochotni se pro uskutečnění této by-
tostné touhy osobně i společensky anga-
žovat. Ještě v bouřlivém roce 1848 čes-
ká společenská a politická reprezentace 
demonstrovala na Slovanském sjezdu 
v Praze loajalitu s Habsburky. Včetně ta-
kových osobností, jako František Palacký 
a Karel Havlíček. „Náš spolek je Rakous-
ko“, psal tehdy pozdější národní mučed-
ník. Je pravda, že tyto názory prodělaly , 
zvláště u Havlíčka, v následující době str-
mý vývoj a česká národnostní otázka po-
stupem času nabyla mnohem jasnějších 
a vůči monarchii daleko vyhraněnějších 
kontur, ale dokonce ještě před začátkem 
1. světové války usilovala česká politická 
reprezentace především o obnovení České 
koruny v rámci federativního uspořádání 
habsburské monarchie. Teprve vypuknu-
tí války a její průběh nastolil konstelaci, 
která byla, zprvu nesmělým myšlenkám 
na založení samostatného státu, nečeka-
ně příznivá. A chceme-li být spravedliví, 
pak musíme uznat, že Československá re-
publika nevznikla v důsledku všenárod-
ního, všelidového hnutí (to se projevilo 
teprve v důležité závěrečné fázi), nýbrž 
trpělivým, obrovským úsilím několika 
výrazných, hluboce vzdělaných osobnos-
tí, především T. G. Masaryka, E. Beneše 
a M. R. Štefánika. Díky těmto výjimečným 
jedincům byla Československá republika 
uznána jako první ze všech nástupnic-
kých států zaniklé monarchie. 

V jednom ze svých pravidelných roz-
hlasových pořadů, vysílaných za okupace 
z Londýna, řekl Jan Masaryk: „Slibme si, 
že srdce svá obložíme neprostřelným kru-
nýřem onoho idealismu, který po ukon-
čení poslední války vyústil v naši svo-
bodu...“ Jaké to byly ideály, které daly 
tak silný impuls k založení samostatné-
ho státu? Nebyla to pouze myšlenka ná-

rodního osvobození, ale touha po sociál-
ně spravedlivém, demokratickém státě 
na základě nejvyšších mravních a du-
chovních hodnot. Právě zakotvení a roz-
víjení těchto předpokladů způsobilo, že 
Československo povstalo z požáru 1.svě-
tové války jako silný a prosperující stát. 
V této souvislosti se dá hovořit o zázraku. 
Za pouhých dvacet let byla Českosloven-
ská republika ekonomicky a společensky 
jedním z nejvyspělejších států světa. Sta-
la se demokratickou, pokrokovou oázou 
uprostřed rozbouřených, politicky nesta-
bilních, fašizujících vod střední Evropy. 
K věčné hanbě a velké škodě našich zá-
padních spojenců byla předhozena jako 
smírčí oběť patologickému vrahovi. Ale to 
je již jiná kapitola.

Vraťme se k otázce, kterou jsem si po-
ložila na začátku. V čem nám může být 
první republika inspirací? Především dů-
razem na duchovní a mravní hodnoty, re-
prezentované osobností T. G. Masaryka. 
Svou vysokou kulturností – byla to doba 
vynikajících umělců, doba Josefa a Kar-
la Čapka, Vladimíra Vančury, Voskovce 
a Wericha, doba vynikajících básníků, 
malířů, spisovatelů, básníků, režisérů 
a herců, hudebních skladatelů i architek-
tů. Jejich dílo k nám stále promlouvá svou 
nenapodobitelnou atmosférou a nezbyt-
ným étosem. Určitě bychom našli v před-
válečném Československu i mnoho chyb, 
ale ty je třeba posuzovat v dobovém kon-
textu. Jestliže dnes vděčně vzpomínáme 
založení společného státu Čechů a Slo-
váků, potom si připomínáme právě ty 
kladné a výjimečné stránky naší národ-
ní povahy a také velkého duchovního po-
tenciálu, který je pro národní existenci, 
jakkoliv to dnes mnozí popírají, nepostra-
datelný. 

Vážení přátelé, ráda bych Vás při této 
příležitosti pozvala na slavnostní kon-
cert k výročí založení republiky, nazva-
ný Rodné zemi, který se koná v pátek  
26. října v kostele sv. Vavřince v 19 ho-
din. Vystoupí na něm umělci mimořád-
ných kvalit: umělecký přednes autora 
scénáře Vladimíra Matějčka, absolventa 
náchodského gymnázia, kmenového her-
ce legendárního Divadla za Branou a hos-
tujícího člena Národního divadla, dopro-
vodí hrou na zrestaurované originální 
varhany interpret světové úrovně Vla-
dimír Roubal, regenschori Strahovské-
ho kláštera. Dále neméně kvalitní Žesťo-
ví sólisté Hudby hradní stráže Pražského 
hradu, vedení Františkem Svejkovským, 
celkem 7 trubačů a tympanista. Všichni 
vystoupí ve slavnostních uniformách. Tě-
ším se s Vámi na hodnotný umělecký zá-
žitek, který bude důstojnou oslavou naše-
ho státního svátku. 
 Drahomíra Benešová 
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Zprávy 
z radnice
Rada města 28. 8. 
Jednání rady města 
se zúčastnilo osm radních, 
později všech devět.
Číselný popis u zprávy představuje poměr 
hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 RM schválila pokračování v prodeji by-

tové jednotky v domě čp. 276 v ulici Ko-
menského ulice se základní cenou ve výši 
824.530 Kč výběrovým řízením formou 
obálkové metody. 9-0-0

 RM schválila zadání vypracování zna-
leckých posudků na volné bytové jednot-
ky 1+1 v domě čp. 119 v ulici Myslbekova 
a 2+1 v domě čp. 1115 v ulici Havlíčkova. 
Radě města budou předloženy ke schvá-
lení prodejní ceny pro zahájení prodeje 
těchto bytů. 9-0-0

 RM souhlasila se záměrem provedení 
rekonstrukce dveří a výkladců v nebyto-
vém prostoru v domě čp. 35–36 v Tyršově 
ulici v Náchodě. Radní souhlasili se zno-
vuoslovením firem zabývajících se výro-
bou a montáží plastových prvků, které by 
nahradily ty stávající a se způsobem fi-
nancování akce. 9-0-0

 RM schválila umístění reklamního bill-
boardu firmy AC BOOM, s. r. o., autorizova-
ný prodej a servis vozů CITROËN a SUBA-
RU, Dvůr Králové nad Labem na stěnu 
školní tělocvičny na Plhově, směrem 
do Náchoda (naproti čerpací stanici Shell). 
Umístění je situováno do levého horního 
rohu tělocvičny. 9-0-0
Zateplení mateřských 
a základních škol 9-0-0

 RM souhlasila s objednáním externí ad-
ministrace výběrových řízení na zateple-
ní a výměnu oken objektů MŠ Havlíčko-
va, MŠ Myslbekova a ZŠ 1. Máje u firmy IPI 
efekt, s. r. o, Praha 5 za nabídkovou cenu 
138.000 Kč bez DPH.
Rekonstrukce chodníku 
v ul. Tyršova 9-0-0

 RM souhlasila se zadávacími podmín-
kami na akci „Rekonstrukce chodníku 
v ul. Tyršova“ a s oslovením firem na uve-
denou veřejnou zakázku.
Výstava „Slavné stavby architektů 
Pavla Janáka a Jože Plečnika“ 9-0-0

 RM podpořila záměr poskytnutí finanč-
ního daru ve výši 10.000 Kč na pořádání 
výstavy „Slavné stavby architektů Pavla Ja-
náka a Jože Plečnika“, která se bude konat 
v Regionálním muzeu v Náchodě 18.–31. 
října 2012 pro pořadatele FOIBOS BOOKS, 
s. r. o. , Praha 10 a postoupila žádost Kul-
turní a sportovní nadaci města Náchoda.
ZUŠ – reklamace hluku z tanečního sálu, 
uplatnění škody 9-0-0

 RM uložila právnímu zástupci města 
v součinnosti s odborem správy majet-

ku a financování prověřit právní nárok 
na škodu vzniklou v souvislosti s rekla-
mací hluku z tanečního sálu ZUŠ a vznik-
lou škodu uplatnit na odpovědných práv-
nických nebo fyzických osobách.
Pojištění cyklostezky pod Slánským 
mostem po dobu výstavby 9-0-0

 RM schválila uzavření pojistné smlouvy 
mezi Městem Náchod a Českou pojišťov-
nou, a. s., na dobu výstavby cyklostezky 
pod Slánským mostem v Náchodě Bělov-
si ke krytí škodných událostí vzniklých 
v důsledku záplav na limit pojistného pl-
nění ve výši 500 tis. Kč.
Stavební práce na této dlouho očekávané 
stavbě byly zahájeny v týdnu od 3. 9. 
Výběrové řízení na stavební práce 
v domě čp. 269 v Duhové ulici  9-0-0

 RM schválila uzavření mandátní smlou-
vy mezi Městem Náchod a občanským 
sdružením Centrum rozvoje Česká Skali-
ce na externí administraci výběrového ří-
zení na stavební práce v projektu „Staveb-
ní úpravy bytového domu čp. 269, Duhová 
ul., Náchod“.
Dodávka a montáž 
nových sedadel do kina Vesmír 9-0-0

 RM revokovala své usnesení z 29. 5. 
2012 a z 12. 6. 2012 a souhlasila s navrže-
ným postupem dodávky a montáže seda-
del pro kino Vesmír v Náchodě a schválila 
text výzvy na Dodávku a montáž sedadel 
pro kino Vesmír. 
Rekonstrukce části 
ul. Partyzánská  9-0-0

 RM schválila prodloužení rekonstruk-
ce části ul. Partyzánské 25m za stávající 
panelovou vozovku a jednání s vlastníky 
pozemku o převodu cca 75 m2 na Město 
Náchod.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila přičlenění honebních po-

zemků v katastrálním území Dolní Verné-
řovice, Metujka, Stárkov k nově vznikající 
honitbě Skalka – Vápenka. 9-0-0

Zastupitelstvo města 10. 9.
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
21 zastupitelů, později 23, čtyři byli omlu-
veni.
Majetkoprávní úkony obce

 ZM zamítlo výkup podílu o velikosti 1/8 
na objektech čp. 19 a čp. 113 ve Stárkově.  
 21-0-0
Jedná se o objekty bývalých hájoven 
ve Stárkově, které Město Náchod nabylo 
koupí spolu s lesními pozemky v této ob-
lasti v roce 2000. Objekty mají charakter 
rodinných domů a jejich stavebně tech-
nický stav není dobrý.

 ZM zrušilo své usnesení z 20. 2. 2012 
o nabytí příslušné části cca 50 m² z po-
zemkové parcely č. 110/20 na sídlišti u ne-
mocnice v Náchodě z vlastnictví společ-
ností Manhattan Development, s.r.o., 
Praha do vlastnictví Města Náchoda for-
mou darovací smlouvy. Uvedený pozemek 
byl potřebný pro vybudování chodníku, 

vlastník však pozemek darovat nechce 
a požadované nájemné několikanásobně 
převyšuje náklady na vybudování chod-
níku. 21-0-0

 ZM zamítlo prodej částí pozemkové par-
cely č. 404/1 v katastrálním území Jizbice 
u Náchoda, která tvoří místní komunika-
ci. 20-0-1

 ZM zamítlo nabytí objektů nádražních 
budov v Bělovsi a v Malém Poříčí (čp. 22), 
spolu se stavební parcelou č.23 v katastrál-
ním území Malé Poříčí, které nabízejí Čes-
ké dráhy, a. s., jako zbytný majetek.  21-0-0

 ZM schválilo prodej části pozemku 
č. 374/1 v katastrálním území Náchod 
za cenu 1.200 Kč/m² s tím, že strana kupu-
jící uhradí veškeré náklady spojené s pře-
vodem vč. daně z převodu nemovitostí. 
Žadatel chce pozemek využít pro stavbu 
garáže. 21-0-0

 ZM zamítlo prodej pozemků č. 151/1, 
164/1, 164/2, 165/1, 182, 466, 183/10, 
180/2, 180/5, 180/4 vše v k.ú. Dobrošov, 
protože některé pozemky slouží jako pří-
stup k dalším pozemkům jiných vlastní-
ků v této oblasti. 21-0-0

 ZM schválilo prodej stavební parcely  
č. 2766/2 za cenu 133.000 Kč a části po-
zemku č. 790/1 za cenu 500 Kč/m² na Má-
nesově nábřeží do vlastnictví RWE Distri-
buční služby. 22-0-0

 ZM zamítlo prodej části pozemku č. 
1254/18 ve Vančurově ulici pro stavbu 
zpevněné plochy pro stání a parkování 
automobilů u rodinného domu žadatele. 
Do budoucna může tento pozemek slou-
žit pro rozšíření vozovky, zřízení chodní-
ku apod. 22-0-0

 ZM schválilo prodej části pozemku č. 
711/1 a části pozemku č. 1985/2 v ulici An-
glické za cenu 1000 Kč/m² z důvodu na-
rovnání majetkových poměrů vzniklých 
při stavbě plotu žadatelů. 22-0-0

 ZM schválilo prodej části pozemku č. 
424 (cca 55 m² v zadní části pozemku) 
v ulici Za Přádelnou za cenu 500 Kč/m² 
do vlastnictví společnosti NOVO NÁCHOD, 
s. r. o., která chce na uvedeném pozemku 
opravit komunikaci včetně opěrné zdi.  
 22-0-0

 ZM schválilo darování stavební par-
cely č. 147 a pozemkové parcely č. 153/3 
na Dobrošově do vlastnictví Královéhra-
deckého kraje. Stavební parcela je zasta-
věna stavbou pěchotního srubu NS-78 Pol-
sko, druhý pozemek tvoří bezprostřední 
okolí této stavby. Tento srub je součás-
tí naučné stezky vojenskohistorického 
skanzenu pevností z r. 1938.  20-0-2

 ZM schválilo bezúplatné nabytí části 
objektu čp. 733 v ulici Kladské spolu s čás-
tí stav. parcely č. 1308 z vlastnictví Králo-
véhradeckého kraje do vlastnictví Města 
Náchoda s tím, že Město Náchod uhradí 
veškeré náklady spojené s převodem. Jed-
ná se o prostory bezprostředně navazující 
na objekt čp. 335 v ul. Kladské využívaný 
Střední odbornou školou sociální – Evan-
gelickou akademií.  22-0-0
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 ZM schválilo nabytí podílu o velikosti 
1/20 k pozemkové parcele č. 897/22 v uli-
ci V Třešinkách z vlastnictví soukromého 
vlastníka formou darovací smlouvy. Pře-
vod souvisí s plánovaným provedením as-
faltového povrchu této ulice. 22-0-0

 ZM schválilo prodej jednotlivých podílů 
pozemků pod domy Stavebního bytového 
družstva Náchod (SBD Náchod) v těch pří-
padech, kdy jsou bytové jednotky v domě 
převedeny do vlastnictví uživatelů těchto 
bytových jednotek (členů družstva apod.), 
popř. těm subjektům, které se z SBD vy-
členily jako samostatné bytové družstvo. 
Podíly budou převedeny vždy do vlastnic-
tví příslušného vlastníka bytové jednotky 
za cenu 184,03 Kč/m² s tím, že úhrada ná-
kladů spojených s převodem a daně z pře-
vodu nemovitostí bude provedena stra-
nou kupující. 22-0-0
Rozbor hospodaření 
za I. pololetí 2012 22-0-0

 ZM schválilo rozbor hospodaření města 
Náchoda za I. pololetí 2012.
Hospodaření města Náchoda za I. pololetí 
roku 2012 skončilo převahou příjmů nad 
výdaji v částce 52 129 tis. Kč. V prvním 
pololetí roku 2012 byly uhrazeny splát-
ky dlouhodobých úvěrů ve výši 4 764 tis. 
Kč. Splacen byl revolvingový úvěr ve výši 
21.500 tis. Kč. Celkem tak byly splaceny 
bankovní úvěry ve výši 26.264 tis.Kč. 
Schválení návrhu změny 
č. 9 územního plánu 19-1-2

 ZM schválilo návrh změny č. 9 územní-
ho plánu sídelního útvaru Náchod formou 
vydání Opatření obecné povahy č. 3/2012.
Jedná se o změnu funkčního využití po-
zemku č. parc. 1054 v katastrálním úze-
mí Náchod s tím, že žadatel uhradí nákla-
dy na zpracování návrhu změny.
Projekt s názvem „Ochrana vod 
povodí řeky Metuje v Kudowě Zdrój 
a Náchodě“ 22-0-0

 ZM schválilo Dohodu o spolupráci 
na projektu realizovaném z prostředků 
Operačního programu přeshraniční spo-
lupráce Česká republika – Polská repub-
lika 2007–2013, která se vztahuje k pro-
jektu „Ochrana vod povodí řeky Metuje 
v Kudowě Zdrój a Náchodě“.
Na české straně je projekt zaměřen na dva 
dílčí projekty, které jsou oba zaměřeny 
na ochranu životního prostředí – opravu 
obvodového kanálu skládky na p. č. 2282 
v k.ú. Horní Radechová (Studýnka) a vý-
stavbu splaškové kanalizace v příměstské 
části Lipí a Jizbice.

TELEGRAFICKY:
 ZM zvolilo přísedícím Okresního soudu 

v Náchodě pana Milana Samka. 22-0-0

Rada města 11. 9. 
Jednání rady města se zúčastnilo nejprve 
sedm radních, později všech devět.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s ukončením smlouvy 
o výpůjčce uzavřené mezi Městem Ná-

chodem a příspěvkovou organizací Spor-
tovní zařízení Města Náchoda. Smlouva se 
týká výpůjčky staré rolby na úpravu le-
dové plochy zimního stadionu v Náchodě 
a byla ukončena ke dni 27. 8. 2012. 
 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o nájmu pozemků, které budou využity 
jako zařízení staveniště při realizaci cyk-
lostezky pod Slánským mostem v Nácho-
dě-Bělovsi s Povodím Labe, státní podnik 
a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene na pozemky zatížené 
stavbou této cyklostezky po jejím dokon-
čení. 7-0-0

 RM schválila cenovou nabídku na re-
konstrukci ulice V Třešinkách zástřikem 
od firmy Colas CZ, a. s., za 217.970 bez 
DPH. 7-0-0

 RM souhlasila s provedením opravy 
parního přívodního potrubí k varným 
kotlům v ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě. 
 7-0-0

 RM schválila nabídku Technických slu-
žeb Náchod, s. r. o., na provedení rozšíře-
ní veřejného osvětlení v ulici U Stříbrné-
ho potoka. 7-0-0

 RM schválila vypracování hlukové stu-
die na úpravu autobusového nádraží fir-
mou Ing. Milan Kábrt – Enviconsult, Čes-
ká Skalice. 6-0-1

 RM schválila záměr opravy části cesty 
na pozemku č. 588/6 na Pavlišově v délce 
cca 108 m a pověřila odbor investic a roz-
voje města poptávkovým řízením na zho-
tovitele. 7-0-0

 RM schválila záměr opravy chodníku  
„U Skály“. 8-0-0

 RM schválila navržené úpravy ulice Pod 
Lipím a nabídku TS Náchod, s.r.o., na je-
jich provedení. 8-0-0
Loutková scéna Dětem 
pro radost Náchod 7-0-0

 RM schválila dotaci na činnost za rok 
2012 ve výši 35.000 Kč Loutkové scéně Dě-
tem pro radost Náchod, která bude použi-
ta k hrazení energií za rok 2012.
Koncert „RODNÉ ZEMI“ 
v Náchodě 26. 10. 2012

 RM schválila pořádání slavnostní-
ho koncertu slova a hudby pod názvem 
„RODNÉ ZEMI“ k výročí vzniku republiky 
dne 26. 10. 2012 od 19.00 hodin v kostele 
sv. Vavřince v Náchodě. 6-1-2

 RM schválila vybraný výtěžek z dobro-
volného vstupného na tento koncert věno-
vat Římskokatolické farnosti – děkanství 
Náchod. Výtěžek bude použit na probíha-
jící opravy kostela sv. Vavřince v Nácho-
dě. 8-0-1
Vánoce v Náchodě 2012 6-0-1

 RM vzala na vědomí plánované kultur-
ní akce v prosinci 2012 – Vánoce v Nácho-
dě 2012. 

 RM schválila pořádání adventního kon-
certu vokální skupiny Marika Singers 2. 
12. 2012 (po rozsvícení vánočního stromu 
na náměstí) od 17.30 hodin v kostele sv. 
Vavřince v Náchodě.

 RM současně schválila vybraný výtěžek 
z dobrovolného vstupného z tohoto kon-
certu rovněž věnovat Římskokatolické 
farnosti – děkanství Náchod na probíha-
jící opravy kostela sv. Vavřince v Náchodě.
Plavecký bazén 
– havárie parních ventilů 7-0-0

 RM souhlasila s realizací řešení havárie 
za předpokládanou cenu 120.000 Kč bez 
DPH od společnosti EKO-EKVITERM spol. 
s. r. o., Předměřice nad Labem.
Záměr – dětská hřiště 
u MŠ a u ZŠ Babí 7-0-0

 RM schválila záměr úprav dětských 
hřišť u mateřských škol a uložila odboru 
investic a rozvoje města připravit celko-
vou koncepci na rok 2013.

 RM schválila záměr úpravy dětského 
hřiště u ZŠ Babí a uložila odboru investic 
a rozvoje města provést poptávkové říze-
ní na zhotovitele cvičících prvků. 
Škola nemá v současnosti žádnou spor-
tovní výbavu a hřiště v zahradě je dožité. 
Technická pomoc – úpravy prostoru 
Masarykova náměstí v Náchodě 7-0-1

 RM schválila nabídku firmy Highway 
Design., s. r. o., Hradec Králové na technic-
kou pomoc úpravy prostoru Masarykova 
náměstí v Náchodě.
Rekonstrukce chodníku 
v Tyršově ulici 8-0-1

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na rekonstrukci chodníku v ulici 
Tyršova se společností COLAS CZ, a. s.
Projektový záměr cesty spojující 
Náchod Běloves a Brzozowie 9-0-0

 RM souhlasila se zpracováním projek-
tové dokumentace na vybudování turis-
tické cesty mezi Náchodem Běloves a Ku-
dowou Zdrój – Brzozowie (cesta u lomu 
v Bělovsi). 
Záměr rekonstrukce chodníku 
1. Máje – park 7-1-1

 RM schválila záměr úpravy stávajícího 
chodníku v parku ulice 1. Máje naproti te-
nisovým kurtům a zadání úpravy TS Ná-
chod, s. r. o. 
Administrace projektů MŠ Myslbekova, 
MŠ Havlíčkova a ZŠ 1. Máje v Náchodě  
 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením Mandátní 
smlouvy na kompletní řízení projektů za-
teplení MŠ Myslbekova, MŠ Havlíčkova 
a ZŠ 1. Máje v Náchodě včetně adminis-
trace příslušných veřejných zakázek se 
společností IPIefekt, s.r.o.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila datové připojení kamer 

u objektu prameníku k síti Internet od fir-
my GD-Net, s. r. o., Náchod. 7-0-0

 RM souhlasila s vypracováním  nové-
ho energetického auditu budovy č.p. 1303 
v Palachově ulici v Náchodě (od roku 2005 
došlo ke změnám v příslušných zákonech, 
vyhláškách i metodice), jeho závazné vý-
stupy zpracovat v příslušné projektové 
dokumentaci ke zlepšení energetické bi-
lance této budovy.  8-0-0
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     Kronika
V srpnu 2012 se narodili:
 3. 8. Jiří Kot
 7. 8. Laura Weissová
 9. 8. Karolína Babková
 11. 8. Ondřej Forman
  Jan Kaufman
  Linda Smetanová
 15. 8. Tadeáš Vávra
  Nikola Vávrová
  Magdaléna Karvaiová
 21. 8. Pavla Jiří
 24. 8. Lukáš Gois
  Daniel Goca
 26. 8. Sára Hausknechtová
 28. 8. Julie Žďárská
           Tomáš Franc

V srpnu 2012 byli oddáni:
4. 8.   
Jakub Petkov, Velká Jesenice
Kristýna Borůvková, Jaroměř
Martin Rutar, Police nad Metují
Michala Dlohošková, Náchod
David Jirásek, Náchod
Martina Fulková, Velké Poříčí
Martin Kubec, Náchod
Karolína Trudičová, Náchod

17. 8.
Roman Švidroň, Horní Maršov
Beata Michaličová, Chotěvice
František Vysoký, Náchod
Kamila Svobodová, Nový Bydžov
18. 8.
Jan Špaček, Náchod
Simona Skalníková, Náchod
Jiří Šrůtek, Kramolna
Petra Pacholíková, Česká Skalice
Martin Kačer, Červený Kostelec
Sabina Kotyzová, Červený Kostelec
Petr Černý, Náchod
Darina Kalkowská, Stárkov
25. 8.
Lukáš Žďárský, Náchod
Lucie Sádovská, Zábrodí
Samuel Leduc, Francie
Šárka Lokvencová, Náchod
31. 8.
Jaroslav Klepáček, Náchod
Monika Nýčová, Náchod
Martin Paulina, Slovensko
Lucie Dvořáková, Praha

Vzpomínka na zesnulé

O. S. CESTA na prázdninách
Krásné letní dny, neuvěřitelně dobré 

jídlo a tak trochu tábornická atmosféra, 
to vše přivítalo klienty o. s. Cesta a jejich 
rodiče v rekreačním zařízení ASTRA Dlou-
hé Rzy v Orlických horách.

Během jednoho týdne jsme procesto-
vali obrovský kus světa. Byli jsme v Číně, 
další den v Americe a podívali jsme se 
i do Itálie. Jak je tohle možné? Každý den 
ráno nás po snídani přivítala krásná oby-
vatelka kontinentu nebo země a vyprávě-
la nám o lidech a zvířatech a také o zvy-
cích v těchto končinách. Pak následovaly 
hry a různé výtvarné činnosti, které se 
k daným zemím vztahují. Mně se nejvíce 
líbilo v Číně. Číňanka byla opravdu auten-
tická a naučila nás vyrábět krásné lampi-
ony, které jsme večer rozsvítili na lampi-
ónovém pochodu. No, ale nakonec jsme 

Češi. Kde jinde si člověk může skuteč-
ně uvědomit, v jak krásné zemi žije, než 
uprostřed zdravých lesů, průzračných 
horských potůčků a létem provoněných 
strání. A nevoněly zde jenom stráně, ale 
také skvělá a bohatá kuchyně. Myslím si, 
že většina z nás si kromě krásných zážit-
ků přivezla domů i nějaké to kilo navíc.

Je však pravda, že jsme necestovali je-
nom prstem na mapě. Během pobytu jsme 
byli na Masarykově chatě a také v Dešt-
ném a podívali jsme se i do Nového Měs-
ta nad Met., protože ne všichni zúčastně-
ní byli z našeho kraje.

Odjížděli jsme neradi. Na rozloučenou 
nám zamávaly plameny táboráku, vůně 
opečených špekáčků a přání se na Astru 
zase někdy vrátit.

 Denisa Voborníková, OS Cesta Náchod
Částkou 40.000 Kč podpořila a. s. Wi-

kov postižené děti v OS Cesta Náchod. 
Tyto peníze naše občanské sdružení po-
užije na renovaci již zastaralého zařízení 
v budově denního stacionáře.

Vstřícné jednání generálního ředite-
le této společnosti pana Zbyňka Bergera 
nás přesvědčilo o velké morální vyspělos-
ti a potěšilo nás, že naše malé sdružení 
není lhostejné tak velké společnosti jakou 
Wikov bezesporu je.

Děkujeme tímto a. s. Wikov Hronov 
za hodnotný sponzorský dar.

Za občanské sdružení Cesta Náchod 
a za naše „děti“            Denisa Voborníková

                 ředitelka účelových zařízení

Komise pro obřady a slavnosti (dříve 
SPOZ) Městského úřadu v Náchodě a Míst-
ní odbor Společnosti přátel žehu pořáda-
jí v pátek 2. listopadu 2012 od 15 hodin 
v nové obřadní síni na hřbitově ve Sta-
rém Městě Vzpomínku na zesnulé. V pro-
gramu zahraje hudba, vystoupí pěvecký 
sbor Hron a promluví zástupce Městské-
ho úřadu. Přijďte zavzpomínat na své blíz-
ké a přátele, kteří odpočívají na hřbitově, 
rozptylové nebo vsypové loučce, pod ko-
runami stromů, které jim hrají hymnus 
věčné přírody. Lidská nesmrtelnost a hod-
nota člověka může být v tom, co dobrého 
pro druhé vykonal. Přejeme si, aby mís-
to posledního odpočinku našich drahých 
bylo místem míru a pokoje nejen pro ně, 
ale pro všechny, kteří tam budou přichá-
zet s vděčností za jejich lásku. Proto přijď-
te i vy zavzpomínat a vzdát úctu svým 
drahým zesnulým.       Josef Jeništa 

Žáci bývalé 4. B a C – ZŠ Komenského 
strávili poslední úterý v červnu v kavár-
ně Láry Fáry. Pracovníci spolu s klienty 
připravili dětem něco malého k sněd-
ku a pití. Bylo to velmi příjemné dopo-
ledne. Nejenže si děti mohly popovídat 
a vyzkoušet si, zda se umí chovat ve spo-
lečnosti, ale také se učily komunikovat 
s lidmi, kteří mají nějaký handicap. Chtě-
la bych touto cestou velmi poděkovat pra-
covnicím kavárny i klientům, pro které 
je tato kavárna „tréninkové pracoviště“ 
za ochotu a chuť s námi takto spolupra-
covat. Velmi si toho vážíme a opět někdy 
zavítáme do této kavárny.

Mgr. Petra Dočkalová
a žáci bývalé 4. B a 4. C ZŠ Komenského 

Ohlédnutí za koncem 
školního roku – aneb 
poděkování pracovníkům 
kavárny Láry Fáry

WIKOV MGI a.s. Hronov 
pomáhá postiženým
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Ve dnech 10. a 11. října 2012 se v pro-
storách haly Hamra Náchod uskuteční 
prezentační akce středních škol pod ná-
zvem PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘED-
NÍCH ŠKOL REGIONU KLADSKÉ POMEZÍ. 
Záštitu nad přehlídkou přijali pan Bc. Lu-
bomír Franc, hejtman Královéhradeckého 
kraje, pan PhDr. Bc. Jiří Nosek, radní Kraje 
s gescí za oblast školství a kultury, a sta-
rosta Města Náchod pan Jan Birke. Akce 
se koná s finanční podporou Královéhra-
deckého kraje.

Na výstavu je přihlášeno více než 30 
vystavovatelů a dohodou se základní-
mi školami bude organizována dopra-
va žáků 9. tříd z regionu. Partnery akce 
jsou MŠMT ČR odbor odborného vzdělává-
ní, Střední průmyslová škola, SOŠ a SOU 
Nové Město nad Metují, Svaz CR Kladské 
pomezí Náchod, Primátor Náchod výrob-
ce nealko nápojů, Tiskárna Polonček Ná-
chod a Jiráskova turistická chata Dobro-
šov u Náchoda. Generálním sponzorem 
je Česká spořitelna Hradec Králové. Cí-
lem akce je poskytnout žákům 9. tříd a je-
jich rodičům informace o nabídce oboro-
vé struktury všech typů středních škol. 

Výstava je otevřena rodičům a veřej-
nosti ve středu 10. října od 13 do 17 ho-
din, ve čtvrtek 11. října 2012 od 8 do 17 
hodin. Vstup na přehlídku je bezplatný! 

 Marcela Štěpánková
za pořadatele bon miroir spol. s r.o., Hronov 

INFORMACE 
pro rodiče žáků 9. tříd ZŠ

Vážení rodiče, 
vítáme Vás v novém školním roce 2012 

– 2013 v naší MŠ. Děkujeme Vám za po-
chopení při dokončovacích stavebních 
pracích na naší mateřské škole, které se 
bohužel protáhly až do začátku nového 
školního roku. 

Díky zmiňovaným úpravám se však 
děti mohou těšit ze zcela nové fasády po-
malované obrázky. Vybudováním bezba-
riérového přístupu je škola zpřístupněna 
také vozíčkářům. Ještě jednou mnohokrát 
děkujeme a těšíme se na Vaši spolupráci 
během roku.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Běloves a Babí

MŠ v Bělovsi 
v novém kabátě

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy 
při Základní škole, Náchod, Komenského 
425 připravilo projekt, jehož hlavním cí-
lem je navrácení důstojnosti židovskému 
parku, který se nachází v blízkosti školy, 
do které jsou ke vzdělávání přijaty děti 
rodičů sdružených v občanském sdru-
žení. Zanedbaný židovský park se dočká 
úprav a místu bude navrácena jeho dů-
stojnost. Zároveň členové sdružení dou-
fají, že touto akcí připomenou veřejnos-
ti historii místa. 

V záměru projektu je opravit stávají-
cí chodníky, zatravnit pěšiny, kde občané 
vyšlapali cestičku mimo chodníky (v mís-
tech hrobů) a správným osazením okras-
ných keřů zabránit vyšlapání cestiček no-
vých. Dále by měly být opraveny původní 
lavičky a přibydou lavičky nové. V pro-
storech parku bude nově umístěna infor-
mační tabule, která připomene občanům 
historii tohoto místa, rozcestník s ozna-
čením významných míst města, dále pak 
ptačí budky a krmítka, které vyrobí sami 
žáci. Do aktivit směřujících k tomuto cíli 
se zapojí kromě členů sdružení, tedy ro-
dičů, i žáci a pedagogové zmíněné školy, 

Vraťme důstojnost židovskému parku
dále také občané města Náchoda a další 
instituce.

Žádost o grant včetně všech příloh byla 
v pátek 7. září zaslána na adresu Nada-
ce VIA, která byla vyhlašovatelem dotač-
ního titulu Fond T-Mobile pro regiony. 
O tom, zda byl projekt vybrán a fond T-
-Mobile na realizaci poskytne finanční do-
taci ve výši 97 560 Kč, bude známo přibliž-
ně za osm týdnů.

Velké poděkování patří Ing. Kateři-
ně Roztočilové za hlavní myšlenku a po-
moc při zpracování projektové žádos-
ti, MVDr. Petru Faltovi za součinnost při 
přípravách projektu a komunikaci se zá-
stupci Židovské obce, vlastníky pozem-
ku projektového záměru. Dále pak také 
Mgr. Vladimíře Schneiderové za cennou 
pomoc při plánování projektu a korekci 
projektové žádosti. Poděkování za pod-
poru myšlenky projektu a vyjádření sou-
hlasu s projektovým záměrem patří dále 
vedení města Náchoda, vedení ZŠ Komen-
ského – Náchod a Technickým službám 
Náchod, s. r.o. 

Mgr. Jana Žaludová, 
osoba odpovědná za projekt

Malíř Petr Čuhanič má děti rád a neza-
pomíná na ně ani ve své tvorbě. Vždyť 
pro ně napsal několik pohádkových knih 
a mnoho dalších ilustroval. Proto jsme 
velmi rádi, že vyslyšel naši prosbu a na-
maloval dva obrazy pro novou školní čí-
tárnu. A zdarma – což je v dnešní době 
věc ojedinělá. Vodník a skřítkové v taju-
plné noční krajině, přesně tak, jak to zná-
me z našich dětských snů. Nechte se spo-
lečně s námi unést poetikou jeho obrazů 
a vstupme alespoň na chvíli do světa ba-
biččina vyprávění, světa kouzel a tajem-
ných bytostí. Do světa, kde stále ještě ví-
tězí dobro nad zlem. Stejně tak, jak to 
dělají naši žáci každou přestávku, když 
vstupují do té “své” knihovny. Touto ces-
tou bychom chtěli panu Čuhaničovi ještě 
jednou poděkovat.

Jiří Hejk

Malíř Petr Čuhanič v Bělovsi

Starosta Jan Birke s místostarostkou 
Drahomírou Benešovou a radním Alešem 
Cabicarem přestřihli 19. 9. slavnostní stu-
hu a otevřeli tak výukové studio angličti-
ny Helen Doron Early English v Náchodě. 
Děti z Náchoda tak mohou být od malička 
ve výhodě! Slavnostního otevření se zú-
častnil i Marek Halfar (vlevo vzadu), ma-
jitel licence pro výuku metodou Helen Do-
ron v České republice. Více informací se 
dočtete v listopadovém vydání Náchod-
ského zpravodaje.                                   MP

Otevření výukového studia Helen Doron
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Říjnová výročí
Před 520 lety, 12. října 1492 byla 

„oficiálně“ objevena Amerika, když 
Kolumbus doplul k nevelkému ostro-
vu v Bahamském souostroví. Pojme-
noval jej San Salvador. V roce 1582 
byl upraven kalendář juliánský, kte-
rý se v Evropě užíval šestnáct stole-
tí, protože se už o deset dní opožďo-
val oproti astronomickým výpočtům. 
Po čtvrtku 4. října 1582 následoval 
pátek 15. října. Od té doby užíváme 
tento kalendář gregoriánský, vyhlá-
šený bulou papeže Řehoře VIII. V jed-
notlivých zemích byl zaváděn po-
různu, u nás až v roce následujícím. 
Pravoslavná církev na tuto úpravu ne-
přistoupila, a tak se revoluce, která 
vypukla 7. listopadu 1917, nazývá Říj-
nová. Rusko upravilo kalendář v úno-
ru 1918, Řecko např. v roce 1923. 

V úterý 7. října 1902 u nás koncerto-
vala Česká Filharmonie, řízená hudeb-
ním skladatelem Karlem Moorem. Den 
před tím koncertovala v Úpici, ve stře-
du v Hronově, pak v dalších městech. 

Dne 29. října 1947 bylo zahájeno 
bourání Doctorovy továrny, jedné 
z nejstarších tkalcoven v Náchodě. Byl 
tak uvolněn prostor nové výstavbě. 

Před pětačtyřiceti lety 4. října 1967 
zahájilo svou činnost Divadlo Járy Ci-
mrmana. Pravidelně hostuje i u nás.

Dne 14. října 1867 se narodil vý-
znamný pedagog Josef Zeman, prů-
kopník speciálního školství. Jeho 
jméno nese náchodská škola, která 
se věnuje dětem vyžadujícím zvlášt-
ní péči. Za svého působení v Nácho-
dě byl Zeman i v osobním kontaktu 
s prof. Masarykem, problém vzdělává-
ní těchto dětí studoval i v zahraničí. 

V Malých Svatoňovicích zemřela  
26. října 1887 „žernovská“ babička bra-
tří Čapků Františka Čapková, již oslavi-
la její vnučka Helena Čapková v Pohád-
ce o babiččině zástěře. 

Dne 25. října 1932 se v Náchodě na-
rodil „Hronovák“ Jan Špáta, režisér 
a kameraman, tvůrce vynikajících do-
kumentárních filmů, které jsme měli 
několikrát možnost vidět i u nás a s au-
torem besedovat. (Zemřel 18. srpna 
2006.) Často vzpomínaný náchodský 
děkan P. Ladislav Dragoun, „kněz ně-
kdy laskavý a jindy přísný, někdy sho-
vívavý a jindy nesmírně důsledný“ (jak 
o něm napsal P. František Lukeš), ze-
mřel 7. října 1952. Významný výtvar-
ník, někdejší profesor náchodského 
gymnázia Zdeněk Balaš zemřel před 
patnácti lety 5. října 1997.

K osmdesátce blahopřejeme Pavlu 
Hepnarovi, jehož básnický cyklus Mě-
síce uvádíme v letošním zpravodaji. 
Dovrší ji 3. října.                           (AF) 

Ladislav Škrabka zemřel
Ladislav Škrabka (1925–2012) pochá-

zel z Plhova, ale jeho srdce patřilo celé-
mu Náchodu. Po celý svůj život 
dokumentoval dění v tomto 
městě s takovým citem, že si 
od nás profesionálních histo-
riků vysloužil upřímný obdiv. 
Bez jeho pomoci bychom neu-
spořádali naše poslední výsta-
vy či nevydali knihy s náchod-
skou tematikou. Svrchovanou 
měrou to platí i o poslední pu-
blikaci Náchod za Protekto-
rátu, na jejíž vydání se tolik 
těšil. Při jejích křtinách 6. lis-
topadu na něj budeme s úctou, obdivem 
a láskou vzpomínat. 

Naše životy bývají plny paradoxů. 
V roce 1942 přišel do Náchoda mladý ka-
tolický kněz Jaroslav Šimek (1916–1990). 
Pro mládež v tomto těžkém období pořá-

dal náboženské a vlastenecké přednáš-
ky. Ladislava Škrabku ovlivnil natolik, 

že se rozhodl studovat teolo-
gii. Školu sice již po dvou se-
mestrech opustil, ale trest ho 
neminul. Základní vojenskou 
službu musel absolvovat u po-
mocných technických prapo-
rů (PTP). Křesťanská výcho-
va ho však ovlivnila na celý 
jeho život. Odnaučila ho ne-
návisti, hledět na vlastní křiv-
dy utrpěné v minulosti a na-
opak za všech okolností bránit 
křivdám současným, jimiž 

trpí jiní. Snad mohu mluvit za všechny, 
kdo jsme měli tu čest se s ním setkávat, 
že s ním strávený čas byl pro nás vždy vel-
kým svátkem. Bude nám citelně chybět.

  Václav Sádlo – Blanka Nešetřilová 

Posledním sokolským „Nazdar“ rozlou-
čili se náchodští sokolové 13. září s brat-
rem MUDr. Janem Klimešem, který zemřel 
ve věku 89 let. Sokolem byl již v mládí. 
Při obnově Sokola v roce 1990 byl členem 
přípravného výboru T. J. Sokol Náchod. 
Po několik let zde pracoval jako zdravot-
ník. Účastnil se sokolských setkání, cvi-
čení a s manželkou Danou nastoupili 
na značky ve skladbě Věrné gardy na XII. 
i XIII. Všesokolském sletu. Za práci pro so-
kolskou organizaci patří bratru Klimešo-
vi náš upřímný dík. Čest jeho památce.

Výbor Sokola

Pozvánka na akademii
Tělocvičná jednota Sokol v Náchodě zve 

všechny občany na slavnostní akademii, 
kterou pořádá k 94. výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky v neděli 28. října 
v sokolovně. V programu budou zařaze-
ny skladby patnáctého všesokolského sle-
tu – s ukázkami ze sletových skladeb se 
představí předškolní žactvo, věrná garda 
a ženy v České suitě.  

Svou dovednost předvedou členové od-
dílů, které v sokolovně pravidelně cvičí – 
děti a rodiče, malí žáci, gymnastky, kara-
tisté a další.     

Přijďte oslavit svátek naší země a 150. 
výročí založení Sokola.

Začátek v 16 hodin.
V. Zelená

Rozloučení Sokolů

Benjamínek mezi držiteli titulu „Evrop-
ské město sportu“ – město Náchod – přiví-
tá olympijské legendy. Minulé i současné, 
mezi jinými i sedminásobnou olympijskou 
vítězku Věru Čáslavskou. Stejně tak i nadě-
je pro LOH v Riu de Janieru. Setkání olym-
pioniků je součástí projektu Rodný kraj 
Františka Kupky, jehož letošním mottem 
je duch olympijské myšlenky a fair play ni-
koliv pouze ve sportu, ale i v životě. 

Naši vzácní hosté se zúčastní předání 
ocenění „Osobnost Rodného kraje Františ-
ka Kupky“ zakladateli olympijského hnutí 
v Čechách in memoriam Jiřímu Stanisla-
vu Guthu-Jarkovskému, který závěrečnou 
část svého života strávil právě v Náchodě. 
Ocenění převezme vnučka PhDr. Jiřího S. 
Gutha-Jarkovského paní Dana Seidl, která 
dnes žije ve Švýcarsku. 

Pořadateli akce jsou Orlický týdeník, 
občanské sdružení ABAKUS ve spoluprá-
ci s Městem Náchod a Českou nadací spor-
tovní reprezentace.

Akce proběhne v sobotu 6. října – slav-
nostní předání ocenění bude v 11 hodin 
v obřadní síni náchodské radnice. Veřej-
nost je srdečně zvána na autogramiádu 
s olympioniky od 11.30 hodin v podlou-
bí radnice.

NÁCHOD
Evropské město 
sportu 2013 přivítá 
olympioniky

Výstavní síň Městského úřadu, Červený Kostelec, nám. T. G. Masaryka 120, 
6. až 12. října 2012, 9–12 a 13–17 hod. Vernisáž: 5. října v 17 hod.

 Prodejní výstava ručních prací s doprovodným programem ukázek lidové tvořivosti je 
dobročinnou akcí, která již tradičně pomůže těžce nemocným v Hospici Anežky České. 
Organizátorem je Oblastní charita Červený Kostelec. Součástí bude i výstava fotografií 
z činnosti Diecézní charity Hradec Králové. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

„Šikovné ruce pro hospic aneb lidé lidem 2012“
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Z historie náchodských rodů
9. Rod ředitele škol Jana Karla Hraše

Český spisovatel a pedagog, krajský archeolog a konzervátor, 
městský archivář, historiograf a zakladatel muzea v Náchodě  
– tak lze stručně charakterizovat rodáka z jižních Čech, který 
své schopnosti, znalosti a zájem plně věnoval po čtyři desetiletí 
tomuto regionu a zejména městu Náchod. Jan Karel Hraše (1840 
–1907) se narodil v rodině mlynáře v nevelké obci Rataje na bý-
valém bechyňském panství. Po absolvování píseckého gymná-
zia studoval od roku 1861 na filozofické fakultě Univerzity Kar-
lovy v Praze obory český jazyk a dějepis. Tehdy zde přednášely 
a studenta pro jeho další činnost formovaly uznávané osobnos-
ti českého vědeckého života – Václav Vladivoj Tomek, historik, 
a Jan Erazim Vocel, archeolog. Ačkoli ještě neměl složené závě-
rečné zkoušky, nastoupil mladý Hraše v roce 1864 jako suplent 
do Litoměřic na tamní reálku. Zde se zapojil i do veřejného života 
a také se zamiloval a roku 1867 se oženil s teprve sedmnáctiletou 
a o deset let mladší Karolinou Těšitelovou. Ještě v Litoměřicích se 
manželům narodil syn Jindřich (1868–1937), a protože další dvě 
děti narozené již v Náchodě zemřely v útlém věku, byl mezi ním 
a dalšími dětmi Hrašových značný věkový rozdíl. V roce 1868 do-
sáhl Hraše učitelské způsobilosti a byl přijat v Náchodě na niž-
ší reálnou školu jako učitel. Po přeměně na měšťanskou školu se 
stal jejím ředitelem. V letech 1873–1889 působil ve funkci okres-
ního školního inspektora pro politické okresy Broumov, Nové 
Město nad Metují a Trutnov a rodina přesídlila do Nového Měs-
ta nad Metují. V roce 1890 se však Hraše vrátil zpět do Nácho-
da do funkce ředitele chlapecké školy obecné a měšťanské (1890 
–1906) a současně i průmyslové školy pokračovací (1892–1906). 
Vedle výkonu náročné profese dosáhl Hraše významných výsled-
ků i ve své mnohostranné zájmové činnosti. Historické bádání 
vyústilo ve vydání dějepisné studie „Zemské stezky, strážnice 
a brány v Čechách“ a zejména podrobné monografie „Dějiny Ná-
choda“, sběratelství historických a národopisných památek ved-
lo k založení muzea. V jižních a severovýchodních Čechách pro-
váděl dodnes ceněné archeologické výzkumy a nelze opominout 
jeho literární produkci obnášející přes 40 knižních titulů a téměř 
2000 příspěvků do různých odborných a regionálních časopisů. 
Jan Karel Hraše nezanedbával ani svoji rodinu, která se postup-
ně rozrůstala, a se svou milovanou Linkou se věnoval výchově 
dětí, z nichž všechny dosáhly odpovídajícího postavení. Všechny 
tři dcery zůstaly v Náchodě. Nejstarší Johana (1874–1945), která 
po celý život užívala zkrácenou podobu svého jména Hana, se 
provdala za pedagoga náchodského gymnázia, sbormistra Hro-
nu a vynikajícího hudebníka Františka Gregoru. Božena (1875 
–1947) se stala manželkou lékaře MUDr. Vojtěcha Fischera a pro-
střednictvím své dcery Boženy provdané za Jaromíra Kudrnáče 
se dostala do přízně s místní průmyslnickou rodinou. Nejmlad-
ší z dcer Marie (1879–1950) uzavřela manželství s učitelem Me-

todějem Jiráskem, který se po svém tchánovi stal dlouholetým 
správcem náchodského muzea, jež za něj neslo název Hrašo-
vo městské muzeum. Syn Jan (1877–1955) se naopak dostal až 
na druhý konec zeměkoule. V roce 1913 odešel do Paraguaye, 
oženil se s domorodkou a změnil si jméno na Juan Carlos Hrase 
von Bargen. Jeho syn stejného jména se stal v osmdesátých le-
tech 20. století velvyslancem této latinskoamerické země v Ja-
ponsku.

Nejmladší dítě v rodině, syn Václav Hraše (1891–1967) se na-
rodil svým rodičům již v poměrně pozdním věku. Svůj pracov-
ní život zasvětil bankám – byl prokuristou a později ředitelem 
Živnostenské banky v Hradci Králové, posléze od roku 1949 ře-
ditelem banky v Mělníku. Nakonec pracoval na finančním odbo-
ru MěNV Mělník. V roce 1918 vystoupil Václav Hraše z katolické 
církve a uzavřel civilní sňatek s Ludmilou Eisnerovou z králové-
hradecké židovské rodiny. Po nástupu Hitlera k moci bylo však 
všechno jinak. Václav se roku 1938 do katolické církve vrátil, 
4. února 1939 se nechala pokřtít Ludmila a téhož dne byli spo-
lu po dvaceti letech podruhé církevně oddáni. Díky tomu Lud-
mila přežila válku, zatímco její bratr Bruno i s dcerou zahynuli 
v Osvětimi. Manželé se svými dvěma syny Elio a Igorem rádi pěs-
tovali turistiku, Václav Hraše byl členem KČT v Hradci Králové.

Ing. Elio Hraše (1920–1993) se po válce přiženil do Prahy, kde 
pracoval jako obchodní zástupce firmy Škoda. Několik let pak 
strávil v armádě jako důstojník a nakonec zakotvil v ČKD Pra-
ha, kde prošel různými pozicemi od dělníka až po vedoucího vý-
početního střediska. Měl velké nadání pro jazyky, začal se učit 
i čínštinu. Stejně jako jeho dědeček Jan Karel a jeho otec Václav 
si psal již od dětství deník. Měl z nich největší výdrž, vzniklo 62 
pozoruhodných sešitů.

Dr. Igor Hraše (1922–1997), představoval v době, kdy jsem ho 
poznala, poslední úzké příbuzenské pouto s významnou osob-
ností náchodské historie. Svého děda, jak ho nazýval, osobně 
nepoznal, ale neustále udržoval styky s Náchodem, kam jezdil 
v mládí k tetám na návštěvu a kde v letech 1940–1945 pracoval. 
Většinu života prožil stejně jako bratr Elio v Praze, kde vystří-
dal několik působišť (ČKD, ONV, IPS) a roku 1972 ukončil studi-
um na Právnické fakultě UK.  Ke konci života se aktivně zajímal 
o rodinnou historii, věnoval do náchodského archivu a muzea 
řadu dokumentů a hodlal se zabývat rodovou genealogií, ze-
jména poté, co získal vyobrazení erbu jihočeské vladycké rodi-
ny z Hradiště – Hraše. Své plány v tomto směru již nestačil rea-
lizovat, nicméně rodina na Jana Karla Hraše nezapomíná. Jedna 
z dcer Igorova syna Ilji, jemuž děkuji za poskytnutí některých 
životopisných údajů, Andrea Hrašová, sepsala o svém prapradě-
dečkovi diplomovou práci. 

Mgr. Lydia Baštecká    

Jan Karel Hraše Václav Hraše Elio Hraše Igor Hraše
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Nechcete nebo nemůžete stát a čekat ve frontě?
Objednejte se nově přes internet také na registr řidičů a registr vozidel Městské-
ho úřadu v Náchodě!
Na stránkách www.mestonachod.cz – v nabídce Městský úřad – Elektronická obslu-
ha občana – Objednání – Zde vstupte do systému – Vyberte požadovanou činnost.
Zvolte si sami, kdy a v kolik hodin si vyřídíte co potřebujete.

Nová služba pro klienty
            registru řidičů a vozidel

Nová výplata dávek přes sKarty
Nepojistné sociální dávky a dávky z ob-

lasti státní sociální politiky zaměstnanos-
ti, které jsou dosud vypláceny třemi růz-
nými platebními způsoby (hotovostně, 
poštovní poukázkou a bezhotovostně), za-
čnou být postupně vypláceny prostřednic-
tvím Karty sociálních systémů neboli tzv. 
sKarty. 

Vydávat se bude ve dvou variantách: 
základní a speciální, která bude zároveň 
sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/ P.

Přechod na nový systém
Ověřovací provoz vydávání a distribuce 

karet sociálních systémů tzv. sKaret pro-
běhl úspěšně, Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí ve spolupráci s Českou spořitel-
nou (dodavatelem sKaret) oznámilo další 
harmonogram vydávání sKaret. Do kon-
ce září mělo být vydáno 50 000 sKaret, 
do konce tohoto roku je připraveno k vy-

dání 600 000 karet, 
a to např. příjem-
cům rodičovského 
příspěvku, přídavku na dítě, příspěvku 
na bydlení (podpora v nezaměstnanosti 
a dávky v hmotné nouzi se budou řešit až 
v příštím roce, nadále se budou vyplácet 
stejným způsobem jako dosud).

Klienta, pro něhož bude sKarta na úřa-
du práce připravena, úřad práce vyrozu-
mí písemně s dostatečným předstihem. 
V okamžiku, kdy bude klientovi vydána 
sKarta s identifikační funkcí, je klient po-
vinen původní průkaz vrátit (i když je 
na něm uvedena platnost např. až do kon-
ce roku 2015).

Více informací lze získat na adrese: 
http://www.mpsv.cz/cs/

Společně s kamerami umístěnými v uli-
ci Pražské a na budově ZŠ TGM, o kterých 
jsme vás informovali v červenci letošní-
ho roku (http://www.mestonachod.cz/mes-
to-nachod/zpravodajsky-servis/aktuality/ak-
tualita.asp?id=1844), mohou návštěvníci 
internetových stránek města Náchoda od 
září živě sledovat i dění na Masarykově 
náměstí. 

On-line záběry z webových kamer pro-
vozovaných městem Náchod najdete na 
adrese http://www.mestonachod.cz/mesto-
-nachod/kamera/.

Masarykovo náměstí 
v Náchodě živě na internetu

Svoz nebezpečných a objemných odpadů 

Harmonogram svozu: pátek 12. října 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 13. října 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.

Město Náchod prostřednictvím Technických služeb, s. r. o., provede jednorázový 
svoz nebezpečných a objemných odpadů.
Jedná se o následující odpady: 
a) akumulátory, nádoby od barev, znečištěné štětce, zářivky, výbojky, televize, elek-
trické 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 od-
pad (tento odpad je možno za úplatu uložit přímo ve sběrném dvoře)!!!

Léto nám
bílým šátkem mává
touha je trpce usedavá
i když se díváš
ke hvězdám
V přátelském gestu 
zlatých polí
loučení
když nás v srdci bolí
musíš být 
při něm 
někdy sám
Ať se již trápíš 
pro cokoli
Pro smích
či pláč
a nebo klam
                               

Pavel Hepnar

V letním dvojčísle byla otištěna pouze 
báseň Července, pro úplnost nyní přidá-
váme ještě Srpen. 
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START v 10.30 hodin na náměstí v Hronově, kam budou 
závodníci dopraveni z Náchoda autobusy.
Pořadatel: Okresní svaz rekreačních sportů a KVT v Ná-
chodě pod záštitou městských úřadů v Náchodě a Hro-
nově a obecního úřadu ve Velkém Poříčí

PREZENTACE: V sobotu 20. října 2012 od 7.00 do 9.30 ho-
din v závodní kanceláři na MěÚ Náchod – radnice na Ma-
sarykově náměstí v Náchodě
Běh je veřejným závodem, současně přeborem okresu Ná-
chod mužů a žen v silničním běhu pro rok 2012 a 8. roč-
níkem běžeckého seriálu „MIZUNO RUNNING CUP 2012“. 
Mládež do 15 let startuje pouze se souhlasem rodičů!
Startovné: 100 Kč (včetně upomínkového předmětu Hro-
nov-Náchod) je splatné při prezentaci. Závodníci startu-
jí na vlastní náklady nebo náklady vysílající organizace. 
Startovné za pojištěnce VZP hradí v plné výši pojišťovna 
VZP ČR (u prezentace nutno předložit průkaz VZP ke kon-
trole).
Výsledky budou vyvěšeny po závodě na vývěsce u vcho-
du do radnice. Dále budou zveřejněny na internetových 
stránkách: www.behej.com, www.beh.cz, www.hronovna-
chod.cz, www.mizuno-running-cup.cz.
Další informace: OS ČSTV Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod, tel. 491 426 744, 
mob. 775 945 866, e-mail: rufer.nachod@tiscali.cz,  
rufer.starkoc@seznam.cz; www.hronovnachod.cz.

 Generálním partnerem závodu je VZP ČR!
Závod je zařazen do 8. ročníku MIZUNO RUNNING CUP 2012!
Závod je zařazen do Velké ceny východních Čech v bězích!
Závod obdržel finanční podporu od Královehradeckého kraje!

55. ročník silničního běhu HRONOV–NÁCHOD
             sobota 20. října 2012

 

MMoottttoo::  „Vzděláváním k pestřejšímu životu.“

 

Týden vzdělávání dospělých 

 
 Srdečně Vás zveme na zajímavé semináře, ukázkové hodiny a lekce, 
kreativní dílny, výstavy a workshopy na nejrůznější témata, které Vás 
čekají v týdnu od 12. do 16. listopadu 2012 v rámci Týdne vzdělávání 
dospělých v Královéhradeckém kraji. Můžete se tak dozvědět mnoho 
zajímavých informací (např., z oblasti počítačových dovedností - ECDL 
nanečisto), shlédnout ukázky canisterapie, sebeobrany, navštívit ukázkové 
hodiny cizích jazyků, nahlédnout do světa historie z regionu a mnoho 
dalšího. Současně se Vám nabízí možnost vyzkoušet si v pracovních dílnách 
to, co Vás baví, či v sobě objevit další potenciál. Téměř všechny aktivity 
budou probíhat v prostorách úřadu práce v Náchodě (naproti 
autobusovému nádraží). 

  Aktivity jsou zaměřeny na všechny osoby bez rozdílu věku či vzdělání 
a jsou určeny komukoliv, kdo má zájem se dále vzdělávat či rozvíjet. Ať už 
je to cestou skrze školní lavice či rekvalifikační kurzy. Všechny akce jsou 
pro účastníky zcela zdarma. 

 Koncept Týdne vzdělávání dospělých je nastaven v duchu 
osobnostního rozvoje od lehčích témat až po odborné semináře. Jedná se 
o oslavu celoživotního učení, spojenou se zábavou a příjemnou atmosférou. 

 Hlavním cílem TVD 2012 v Královéhradeckém kraji je seznámit 
veřejnost s možnostmi a významem celoživotního učení a nabídnout 
konkrétní vzdělávací možnosti v regionu. Chceme vyzdvihnout význam 
vzdělávání pro zvyšování kvalifikace a uplatnění se na trhu práce. Akce se 
pořádá pod záštitou  a ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání 
dospělých ČR, která je nositelem ochranné známky Týdny vzdělávání 
dospělých® (AIVD ČR),  zadavatelem akce je Královéhradecký kraj. Tradice 
Týdnů vzdělávání dospělých v ČR sahá do roku 1995 a letos již potřetí jej 
v Královéhradeckém kraji organizují kontaktní pracoviště úřadů práce 
(v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově).  

Podrobné informace o programu v každém regionu 
Královéhradeckého kraje získáte v průběhu října na příslušných úřadech 
práce nebo naleznete na www.kr-kralovehradecky.cz. Informace 
o aktivitách realizovaných ve všech krajích ČR v rámci letošních Týdnů 
vzdělávání dospělých jsou k dispozici na webových stránkách hlavního 
pořadatele (AIVD ČR) http://www.tydnyvzdelavani.cz/. 
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Nově otevřená 
prodejna se svítidly 

 

    Hurdálkova 206  
   547 01  Náchod  
( naproti kinu Vesmír )  
 
DESIGN – SVÍTIDLA 
LED OSVĚTLENÍ 
NÁVRHY OSVĚTLENÍ   
MONTÁŽ OSVĚTLENÍ  
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otevřeno: Po–Pá 8.00–16.30 hod.
 finanční odměna 

za každý odvezený autovrak 500–1000 Kč
 zdarma vystavíme likvidační protokol 

na místě odtahu u zákazníka
 autovrak zdarma odvezeme 

z celé oblasti východočeského kraje

tel: 494 370 818  www.skritecky.cz  mob: 739 411 085

Domácí Potřeby Elektro
Plhovské náměstí (Čínská restaurace)

Pod Kapličkou 1188 Náchod

Vše do kuchyně
konvice, sendviče, vařečky, 

pračky, sporáky
sáčky do vysavačů, těsnění, šroubky

ZBOŽÍ Z LETÁKU PROTON
černobílé kopírování A4

www.dpna.cz

Taneční škola Sahar zve ženy na pravidelné hodiny 

ORIENTÁLNÍHO TANCE v Náchodě
na Jiráskově gymnáziu, každý čtvrtek

 
Kurzy jsou určeny pro všechny pokročilosti – i pro úplné 
začátečnice. Naučíte se nejen zdravě a ladně hýbat, ale 
užijete si i spoustu zábavy, naučíte se mnoho nového 
a také posílíte záda a vytvarujete postavu. Tanec není 
omezen věkem, váhou ani domnělou mírou talentu.

Začínáme od 6. září, první hodina je pro nově příchozí zdarma.

Přihlášky a info: www.sahar.cz, 
dana.minarikova@seznam.cz, 603 772 521 

PÁTEČNÍ TANEČNÍ VEČERY 
NEJEN PRO SENIORY

Městys Velké Poříčí Vás srdečně zve na

Kde: sál Obecního domu, Náměstí 102, Velké Poříčí
Kdy: 12. 10. 2012 od 18.00 hodin

K tanci a poslechu hraje hudební skupina Modeus
Občerstvení zajišťuje restaurace Obecní dům.

Pokračovat budeme v pravidelných intervalech 
1x za 14 dní (26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12.)

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 775 777 073   www.trigareality.cz   774 777 073

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

- dr. byt 2+1 v Náchodě (48 m2), 3. p, lodžie, pl. okna, po revit., výtah, zděné jádro   900.000 Kč
- dr.byt 2+1 v Náchodě (47 m2), 2. p, plastová okna, výtah, nová kuch., jíd. kout 725.000 Kč
- dr. byt 3+1 v Náchodě (74 m2) zd. jádro, plast. okna,zateplení, lodžie, 2. p 999.000 Kč
- dr. byt 3+1 v Náchodě (78 m2),7. p., lodžie, dům po revitalizaci, krásný výhled  nové 739.000 Kč
- dr. byt 3+1 v Náchodě (75 m2),1. p., lodžie, částečně vybavený, po revitalizaci  sleva 799.000 Kč
- dr. byt 3+1 v České Skalici (65 m2) 2. nadz. podl., po rekonstr., možný př. do OV  sleva 1.099.000 Kč
- byt 2+kk v OV Náchod (47 m2) pl. okna, vysoké stropy – možnost vybud. patra 650.000 Kč
- byt 2+kk v OV Hronov (40 m2) pl. okna, po celkové rekonstrukci, pl. okna, 3. p  nové 530.000 Kč
- byt 2+1 v OV Hronov (55 m2) parkování u domu, zahrádka, nová kuch. linka  nové 640.000 Kč
- byt 3+kk v OV Hronov (65 m2) nově obložená koupelna, pl. okna, po rekonstr.  nové 760.000 Kč
- byt 3+kk v OV Hronov (80 m2) pl. okna, po celkové rekonstr., park u domu  nové 880.000 Kč  
- byt 3+1 v OV Náchod (55,3 m2) zvýš. přízemí, pl. okna, po revitalizaci, výtah  sleva 779.000 Kč
- byt 3+1 v OV Nové Město nad Metují (63 m2)novostavba, zahrádka, garáž  sleva 1.290.000 Kč
- byt 4+1 v OV Opočno (71 m2) po rek., 4. p, zasklená lodžie, vest. skříně            1,450.000 Kč
- rodinný dům 3+1 Rožnov-Neznášov 5459 m2, dvougaráž, po rek., klidná lok.     2,970.000 Kč
- rod. dům 3+1 Šestajovice, 1290 m2, po celk. rekonstr., dílna, stodola, sklep   sleva 1.950.000 Kč 
- rod. dům 5+1 Jaroměř, 696 m2, bazén, terasa, altán s grilem, nová střecha  sleva 2.850.000 Kč
- dvougener. vila Jaroměř, 1072 m2, z r. 1900, garáž, posezení, studna, vyt. plyn  nové 3.500.000 Kč
- rod. dům-novostavba 4+kk Police n. M., 430 m2, klidné místo   MOŽNO NA SPLÁTKY 2,060.000 Kč
- rodinný dům-novostavba 5+kk Mezilesí,1039 m2, krb. kamna  MOŽNO NA SPLÁTKY 2,482.000 Kč
- rodinný dům-novostavba 5+kk Skršice u Č. Meziříčí, 837 m2, garáž, dílna       2,710.000 Kč 
- řadový rodinný dům 3+1 Heřmanice,473 m2, prostorná kuch., vl. studna    sleva 1,149.000 Kč
- řadový rodinný dům 2+1 Náchod, 289 m2, po rek., terasa, možná vestavba        2,380.000 Kč
- řadový rod. dům 5+1 Česká Skalice, 191 m2, klidná lok., zahrádka, prostorný  sleva 2,250.000 Kč
- RD 6+1, luxusní novostavba Josefov-sady, 1516 m2, bazén, garáž, prostroné     3,199.000 Kč
- rodinný dům 3+1/2+1+restaurace  Heřmanice, 8172 m2, 2x garáž, bazén  sleva 2,599.000 Kč
- rodinný dům-chalupa 3+kk Nový Ples 772 m2, studna, možnost vestavby            799.000 Kč 
- rod. dům-chalupa Nové Město n. M., 1128 m2, výborné klidné místo sleva 690.000 Kč
- RD 3+1 s možností podnik. v Červ. Kostelci 542 m2, 2x dvougaráž, dílna         2,850.000 Kč 
- malý pension(2 apartmány)celkem 6+1 Litoboř, 1402 m2, po rekonstrukci  sleva 2,490.000 Kč
- rodinný dům s prodejnou 2 x 3+1 Jaroměř, 230 m2, balkon, výloha, vyt. plyn      2,990.000 Kč 
- pension 5x apartmán Chvalkovice, 1141 m2, po rekonstrukci, cena k jednání  sleva 3,900.000 Kč
- podnik. objekt-výrobna, kanceláře, byt v Novém Městě n. M., 977 m2  výrazná  sleva 1,990.000 Kč 
- roubenka 2+kk a zděný dům 3+kk ve Slatině nad Úpou-Končiny, 2239 m2  sleva 1.790.000 Kč
- chalupa 5+1 Dolní Adršpach, 393 m2, krb. kamna s výměníkem, 3 podlaží  sleva 1.530.000 Kč
- chata 3+1 v Červ. Kostelci – V Ráji, 382 m2, el., vytápění na TP, u lesa   sleva 630.000 Kč
- chata 1+1 v Náchodě – 336 m2, krb, el., pitná voda, oploceno, slunné místo  sleva 530.000 Kč
- rozest. rod. dům 1+1/4+1 Dolany, 1892 m2, hrubá st. s byt jednotkou 1+1         1.399.000 Kč
- rozestavěný rod. dům 5+1– Miskolezy, 337 m2, hrubá st. se střešní krytinou       485.000 Kč
- st. pozemek 1414 m2,Kramolna-Lhotky, el., plyn, voda na hranici, krásné            530 Kč/m2 
- st. pozemek 1056 m2,Nové Město n. M.-Vrchoviny, inž. sítě, okraj obce             890 Kč/m2

- st. pozemek 2423 m2, Králova Lhota, 13 km od HK, slunný, rovina, dobrý přístup   500 Kč/m2

- st. pozemek 14 505 m2, Červený Kostelec, stavební poz. v úz. plánu                   270 Kč/m2

- st. pozemek 618 m2, Bezděkov n. M. inž. sítě, klidné, krásný výhled, asf. cesta   sleva 179.000 Kč
- st. pozemek 1201 m2, Slatina n. Ú., klidné místo, asfalt. cesta, slunné                 229.000 Kč
- st. pozemek 1273 m2, Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě      sleva 499.000 Kč
- zem. pozemky 6546 m2, Rasošky, přístup po obecní cestě, rozměr 250 m x 26 m  sleva 25 Kč/m2

- zem. pozemky 4982 m2, Náchod, určeno k výstavbě rekr. objektu, „ Na Brance“   99 Kč/m2
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K 88. výročí narození Josefa Škvoreckého, 
k jeho prvním nedožitým narozeninám, byla 
k jejich datu 27. září prezentována v knihov-
ně knížka Mgr. Aleše Fetterse Josef Škvorecký 
a Náchod. Vydala ji ve svém libereckém na-
kladatelství BOR dr. Eva Koudelková.

Požádali jsme autora, aby knížku sám charakterizoval:
Nejdříve bych chtěl zdůraznit, že jsem ji psal jako dík dr. Jose-

fu Škvoreckému za přátelství, jímž mne obdaroval, a městu Ná-
chodu a jeho okolí „magické krásy“, které autora zrodilo. Jak už 
naznačuje název, nejde o komplexní práci o Josefu Škvoreckém, 
těch už vyšlo několik, ale o zachycení specifického vztahu k měs-
tu, v němž se narodil, vyrůstal a dospíval. Studium na zdejším 
gymnáziu a pak totální nasazení v Metálu koncem války, její 
poslední fáze a konec tady v Náchodě, prožitek květnových dnů 
roku 1945, to vše ho výrazně profilovalo, jak vědí čtenáři jeho 
základních děl. Náchodským létům a jejich projekci do pozděj-
šího literárního díla je věnována v knížce základní pozornost. 
Tomu, jak se prolíná „Dichtung und Wahrheit“ – „báseň a prav-
da“. Chtěl jsem tedy ukázat „náchodské kořeny“ jeho díla, také 
tedy jak výchozí zážitek či zkušenost byly literárně ztvárněny.
Kdy přišel nápad knihu napsat?

Za dvacet polistopadových let jsem dostal od dr. Škvoreckého 
řadu dopisů a v nich leckterou zajímavou informaci. Když na sa-
mém začátku tohoto roku v Torontu zemřel, celek dopisů se uza-
vřel. A mně už se také blíží osmdesátka. Došlo mi, že je čas infor-
mace využít. Citace z dopisů se staly základem, na nějž muselo 
navázat mnohé další. Začal jsem tedy informacemi o jeho dět-
ství a chronologicky pokračoval dalšími „léty náchodskými“. Vel-
kou pozornost jsem věnoval létům na gymnáziu, která byla pro 
něho podstatná. Sám přiznával, že bez náchodského gymnázia 

Josef Škvorecký a Náchod
by byl někým úplně jiným. Připomínám tedy profesory, o nichž 
se porůznu zmiňuje, kamarády, dívky…
Škvorecký vlastně prožil v Náchodě jen malou část života. To stači-
lo na knížku?

Ono těch prvních jednadvacet let v životě člověka je dost roz-
hodujících. A zejména prožíval-li je v tak napjaté době, jako byl 
konec republiky, protektorát a válka a její konec. V září 1945 za-
čal studovat v Praze, domů jezdil zejména po maminčině smrti 
v roce 1947 už jen zřídka. Ale doma v Náchodě žil pak ještě v roce 
1950, když učil v Polici nad Metují. Po vojně už do Náchoda jezdil 
opravdu jen na návštěvu. 
Tím tedy knížka končí?

To zdaleka ne. Protože pak začíná onen další život spisovatele, 
v němž psal svá díla čerpaná z toho, co zažil tady. Prima sezóna, 
Příběh inženýra lidských duší a Zbabělci, a samozřejmě i mnohá 
dílka drobnější, méně známá. 

V závěrečné části knihy sleduji návraty Škvoreckého do rodné-
ho Náchoda od prvního vpravdě slavnostního v květnu 1990 až 
po poslední v roce 2004 při mezinárodní konferenci o jeho živo-
tě a díle, která proběhla v Beránku ve dnech 22. až 24. září 2004. 
To byla jeho poslední cesta „za oceán“, poslední návštěva „doma“. 
Stručně připomínám i akce Škvoreckému v Náchodě věnované. 
Uvažoval jsem i o titulu knížky Škvorecký v Náchodě – Náchod 
ve Škvoreckém, ale asi by byl zbytečně dlouhý.

A ještě musím dodat, že zásadní zásluhu o to, že knížka tak 
rychle vyšla, má nakladatelka. Má dávná žákyně udělala velký 
kus práce. Nejen, že můj text odborně zredigovala, což je důleži-
té, ale byla iniciátorkou celé části ilustrační, sama také ledacos 
nafotografovala. Tím se knížka stala zajímavější. Bez dr. Koudel-
kové bychom dnes knížku v rukou neměli. 
 S Alešem Fettersem rozmlouvala Nina Adlof
Pozn.: Knížka bude k dostání v běžné síti knihkupectví.

Kateřina García 
zazpívá již podruhé 
náchodskému publiku
restaurace Odas, Karlovo náměstí 1999, Náchod
čtvrtek 11. října 2012 v 19.00 hod. Vstupné 130 Kč.
Předprodej vstupenek IC Kamenice Náchod tel.: 491 420 420

Skupina GARCIA nese jméno mimořádně talentované zpěvačky Ka-
teřiny García, která představuje absolutní špičku interpretace irského 
zpěvu a spřízněných žánrů v našich zemích. Katka, dcera vnučky ma-
líře Alfonse Muchy, Jarmily Mucha Plockové a španělského otce, hu-
debníka Enrique García Semova, žila od čtyř do patnácti let s rodiči 
a sestrou v Barceloně, kde se díky svému otci poprvé seznámila s na-
hrávkami irské muziky. Po svém návratu do Prahy na konci 90 let, zalo-
žila spolu s hudebníkem René Starhonem vlastní kapelu Dún an Doras.

V roce 2006 založila s multiinstrumentalistou Lubošem Malinou sku-
pinu Garcia. V současné době žije v Dublinu, kde na Trinity College 
přednáší hispanistiku a také se podílí na několika dalších hudebních 
projektech.

Debutové album skupiny Garcia s názvem Woven Ways bylo v roce 
2007 nominováno na Anděla v kategorii world music.

V pořadí druhé album této nadžánrové formace, nese název Before 
Dawn, Před úsvitem. Podobně jako debut Woven Ways z roku 2007 
obsahuje i album Before Dawn příjemně namíchanou směs lidového, 
autorského a převzatého materiálu. Verše skotského básníka Roberta 
Tannahilla (1774–1810) se zde střídají s asturskou ukolébavkou nebo 
s původními skladbami Luboše Maliny a Kateřiny García. Texty po-
jednávají většinou o lásce v různých podobách, jimž je společná jem-
ná intimní atmosféra. 

Se skupinou Garcia zavítají do svého rodného města také bratři Mali-
novi, banjista Luboš (Druhá Tráva) a houslista Josef (Cop) spolu s basky-
taristou Adamem Stivínem (The Navigators) a kytaristou Petrem Ko-
šumberským. Další informace najdete na www.hudbajinak.info.

Srdečně zveme na koncert Společná věc, kde To-
máš Pfeiffer rozezní starobylý tajuplný nástroj – 
Vodnářský zvon. Spolu s krásou zvuku můžete zažít 
i tajemnost výpovědi filmového příběhu obrazové-
ho doprovodu v unikátní parabolické projekci, kte-
rý vás provede různými všelidskými tématy, úžas-
nými záběry vesmíru apod.

Na závěr koncertu se můžete přijít podívat na ten-
to neobvyklý nástroj zblízka. Je potěšením i zážit-
kem vidět nádherný levitující svět kapiček vody, kte-
ré jsou obrazem jednotlivých tónů. 

Koncert se koná ve čtvrtek 1. listopadu v 18.30 ho-
din v Divadle Dr. J. Čížka na Masarykově náměstí. 
Vstupenky jsou v předprodeji v Infocentru Náchod 
– Kamenice 144.

Informace a předprodej na www.dub.cz.

Koncert Společná věc
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V loňském roce byla v rámci mimořádného literárně hudeb-
ního večera v náchodském „Beránku“ připomenuta bohatá bás-
nická tvorba Pavla Hepnara. Výběr 
z jeho tvorby posluchače velmi zaujal 
a možná i proto může pozorný čtenář 
Náchodského zpravodaje v letošním 
roce pravidelně nalézat jeho krátké 
básničky věnované jednotlivým ka-
lendářním měsícům. Sám autor pro 
radost svým známým „sem tam“ opí-
še na malou úhlednou kartičku něja-
kou ze svých básniček, vyrobí pro ni 
originální malovanou obálku a s kou-
síčkem svého přátelského srdce ji pak 
předá tomu, koho chce potěšit. Někte-
rá děvčata z pěveckého sboru Hron, kde 
Pavel Hepnar zpívá již přes 50 let, mají 
celé sbírky takovýchto klenotů. Před-
cházejí si usměvavého básníka, důvěr-
ně ho oslovují „Pavlíčku“ a doufají, že 
si příště zase na některou z nich vzpomene. Pozorný básník čas-
to nestíhá takto uspokojovat své obdivovatelky, ale snad aby ne-

zklamal, donese místo veršů alespoň pěkná jablíčka ze své za-
hrádky, kterou jeho přátelé z jeho krátkých veršů důvěrně znají. 
Za svoji vytrvalou přízeň pěveckému sboru Hron byl oceněn zla-
tým odznakem Unie pěveckých sborů a nutno dodat, že nejen 
za to, protože obohatil některé známé leč velmi krátké písně cit-
livě dopsanými slokami, o kterých si mnozí lidé myslí, že k pís-

ním patří od prvopočátku. Kdo ho více 
zná, tuší, že za nádhernými básněmi 
s vloženou moudrostí a dobrosrdečnos-
tí stojí mnoho velmi těžkých a bolesti-
vých životních událostí a lékaři znají-
cí jeho diagnózu se diví jeho obroské 
vitalitě v tomto věku i úsměvu na tvá-
ři, kterým se snaží neustále rozdávat 
pohodu a radost. Nádherné básničky 
ze sbírky pracovně nazvané „Můj do-
mov“ mají vždy tak pěkně volená slo-
va a předkládají poučnou až filozofic-
kou myšlenku na závěr, že si nezaslouží 
být přehlíženy. Věřím proto, že se po-
vede v příštím roce s podporou spolku 
Hron v malém nákladu vydat autorem 
uspořádaný výběr z jeho bohaté tvor-
by. Přeji mu nyní za všechny jeho příz-

nivce a pěvecký sbor Hron hodně zdraví, i nadále veselou mysl 
a dobrý tón.                Jiří Dusbaba, předseda pěveckého sboru Hron 

Zpěvák a básník Pavel Hepnar 
            slaví v říjnu své 80. narozeniny

 Čtvrtek 4. října 2012 v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Divadla Járy Cimrmana v Praze
ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO JÁRY CIMRMANA: ČESKÉ NEBE
Tenhle kus, co hrajem vám napsal Jára Cimrman! Hercům Diva-
dla Járy Cimrmana je dohromady 730 let! Ale hrají spolu 45 let. 
A právě to oslaví představením České nebe, které bude živě pře-
nášeno do kin v tak noblesní kvalitě, že si s nimi skoro budete 
moci přiťuknout. Vstupné 200 Kč.

 Čtvrtek 11. října 2012 v 19.45 hodin
Satelitní přímý přenos divadelního představení z Národního 
divadla v Londýně
POSLEDNÍ Z HAUSSMANŮ
Zábavný, dojemný ale i nelítostný portrét rodiny, která poma-
lu ale jistě ztrácí půdu pod nohama. V netrpělivě očekávané 
nové autorské hře Stephena Beresforda vystupuje Julie Walter-
sová jako Judy Haussmanová, Rory Kinnear a Helen McCroryová 
jako její ratolesti. Hrají: Rory Kinnear, Isabella Laughland, Helen 
McCrory, Matthew Marsh, Julie Walters. Režie: Howard Davies
Uváděno v anglickém originále s anglickými a českými titulky. 
Vstupné 250 Kč.

 Sobota 13. října v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
NÁPOJ LÁSKY
Hudba: Gaetano Donizetti, Libreto: Felice Romani. Účinkují: Anna 
Netrebko, Matthew Polenzani, Mariusz Kwiecien, Ambrogio Ma-
estri a další. Nastudováno v italském originále a uváděno s ang-
lickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné vstup-
né 300 Kč pro studenty, důchodce, ZTP, zlevněné abonentní vstupné 
270 Kč (při současné koupi minimálně 5 ks vstupenek z programové 
nabídky nebo 5 ks vstupenek na uváděnou operu)

 Středa 17. října 2012 v 19.30 hodin
Digitální záznam rockového koncertu
LED ZEPPELIN – LIVE IN LONDON 2007
Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den konání 200 Kč

SVĚTOVÁ OPERA I BALET, DIVADLO 
ZE SVĚTA I DOMÁCÍ, ZÁZNAMY KONCERTŮ…

 Neděle 21. října 2012 v 16.45 hodin
satelitní přenos záznamu baletního představení z Moskvy 
z Bolšoj teatru
LABUTÍ JEZERO
Balet o dvou dějstvích. Hudba: Petr I. Čajkovskij. Choreografie: Ju-
rij Grigorovič podle Mária Petipy. Klasické Labutí jezero je sym-
bolem Bolšoj baletu a ruské baletní tradice. 
Vstupné 280 Kč, zlevněné vstupné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), 
předplatitelé minimálně čtyř a více baletů sezóny 2012/2013–230 Kč 

 Sobota 27. října v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
OTELLO
Hudba: Giuseppe Verdi. Libreto: Arrigo Boito, na základě diva-
delní hry Williama Shakespeare Othello, mouřenín benátský. 
Účinkují: Renée Fleming, Johan Botha, Michael Fabiano, Falk 
Struckmann a další. Nastudováno v italském originále a uvádě-
no s anglickými a českými titulky. 
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné vstupné 300 Kč pro studenty, dů-
chodce, ZTP, zlevněné abonentní vstupné 270 Kč (při současné koupi 
minimálně 5 ks vstupenek z programové nabídky nebo 5 ks vstupe-
nek na uváděnou operu).

 Úterý 30. října 2012 v 19,30 hodin
Digitální záznam rockového koncertu
THE QUEEN – HUNGARIAN RHAPSODY LIVE IN BUDAPEST ‚86
Poprvé v kinech bude uveden záznam slavného budapešťské-
ho koncertu z roku 1986. Remasterovaná verze v HD rozliše-
ní a s prostorovým zvukem Dolby Digital 5.1. Filmu předchá-
zí 25-ti minutový dokument o turné vrcholící právě koncertem 
v Budapešti, který vidělo přes 80 tisíc nadšených diváků. Ne-
chybí slavné hity jako Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing 
Called Love, I Want To Break Free and We Are The Champions. 
Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den konání 200 Kč

PŘIPRAVUJEME:
 Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 v 19,45 hodin

Satelitní přímý přenos divadelního představení z Národního 
divadla v Londýně
TIMON ATHÉNSKÝ
Simon Russell Beale v hlavní roli prapodivné Shakespearovské 
bajky o využívání, dluzích a zkáze… 
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Kalendáø vznikl za podpory Støediska volného èasu 
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Chcete-li udělat nejen radost sami sobě 
nebo svým blízkým, ale hlavně dětem, 
které musí být hospitalizovány v nemoc-
nici, dovolte mi představit Vám kalendář 
pro rok 2013 s názvem Radost a úsměv dě-
tem, který vznikl pro podporu nákupu no-
vých hraček na dětské oddělení Oblastní 
nemocnice Náchod, a. s. Obrázky použité 
v kalendáři jsou vytvořeny dětmi, které 
vyjádřily svoji představu o slově nemoc-
nice. Také se na každé straně nachází pár 
zajímavostí, co příjemného se během let v 
nemocnici od jejího vzniku událo. Kalen-
dář stojí osmdesát korun a celá částka je 
díky sponzorům věnována k nákupu hra-
ček. Prodej kalendáře je povolen Krajským 
úřadem Královéhradeckého kraje (osvěd-
čení umístěno na jejich úřední desce na 
internetových stránkách a také v kopii 
na místech prodeje), neboť se jedná o ve-
řejnou sbírku formou prodeje předmětů. 
Kalendář je umístěn ke koupi v Informač-
ních centrech okresu Náchod. 

 P. Hvězdová 

OBLEČENÍ, BOT, HRAČEK, 
KNÍŽEK, ČASOPISŮ, 
NEVHODNÝCH DÁRKŮ, 
A VŠEHO, CO JEŠTĚ NĚKOHO POTĚŠÍ ČI 
NĚKOMU POSLOUŽÍ.

od 15. do 19.10.2012 
ve sboru Církve bratrské, 
Purkyňova 584, (vedle hotelu Hron)

Prosíme pouze o zboží, které nechcete vrátit 
a u něhož výtěžek z prodeje ponecháte 
na charitativní účely. 

Přijímány budou pouze věci ve slušném stavu. 
PRÁVO VÝBĚRU VYHRAZENO
Více informací na tel. 775 080 337, 777 109 980, 
E-mail: bazarnachod@googlegroups.com

Výtěžek bude prostřednictvím Sboru CB v Náchodě a misijní agentury Jděte 
darován na projekt zajištění pitné vody pro školu v Ugandské Butega-Mytianě.
Tato škola se stará o děti, převážně sirotky. Prioritou příští pomoci je zajištění dopravy pitné vody do školy. 
Zdroje vody jsou 520 m daleko s převýšením 45 m. V současné době vodu nosí děti v nádobách. Přivedení 
vody bude pomocí pro stávající kuchyň a místní obyvatele v okolí.

Příjem zboží 
Po 15.10. 11.00 - 17.00 hod.
Prodej: 
Út 16.10. 11.00 - 18.00 hod.
St 17.10.  11.00 - 18.00 hod.
Čt 18.10.   9.00 - 16.00 hod.
Pá 19.10. 11.00 - 16.00 hod.

bazardobrocinnýˇ

zahranièní misijní agentura
www.jdete.org

https://www.facebook.com/dobrocinnybazar www.jdete.org

Dopoledne pro maminky s dětmi
 Pondělí–pátek – Pravidelné dopoled-

ní cvičení pro děti a rodiče – zpívání, ří-
kanky, tvoření a hraní pro děti od 3 mě-
síců do 4 let 

 Středa – Angličtina pro rodiče s hlídá-
ním, Zdravotní cvičení s hlídáním

 Úterý 2. a čtvrtek 4. 10. vždy od 10.00 
Souhrn informací o bankovnictví

 Pondělí 8. 10. – Návštěva Tongo Hra-
dec Králové – omezený počet míst, volej-
te nejpozději do 5. 10.

  Úterý 9. 10. 10.00 – Beseda Zelené po-
traviny
Burza zimních potřeb

 Pátek 12. 10. Příjem věcí a potřeb 
do Burzy (9.00–11.00 a 16.00–21.00)
přijímáme zimní oblečení, zimní vybave-
ní, hračky, vybavení pro děti

 Neděle – čtvrtek 14.–18. 10. Prodej zim-
ních potřeb a hraček
(neděle 10–17, pondělí–čtvrtek 9–11.30, 
pondělí–středa 16–18) 
Odpolední aktivity pro děti a dospělé

 Pondělí–čtvrtek – Pravidelné krouž-
ky pro děti – přesné časy, věková kate-
gorie na www.hopsacek.cz (břišní tance, 
HIP HOP, kytara, flétna, bojová umění, an-
gličtina, breakdance, vaření, šikovné ru-
čičky, florball, streetdance)

 Pondělí–čtvrtek – Pravidelné cvičení 
nejen pro ženy (Pondělí – Pilates, Pon-
dělí – moderní tance – posilování, Úterý 
– Pilates, Středa – Kalanetika, Čtvrtek – 
Zumba) 

 Čtvrtek 4. 10. 15.00 Stříhání – prosíme 
o přihlášky nejpozději den předem z dů-
vodu velkého zájmu je omezena kapacita

www.hopsacek.cz
MC Hopsáček  tvrtek 4. 10. Solná jeskyňka s dětmi 

z Šikovných ručiček – nutné přihlásit se
 Pátek 5. 10. Návštěva Hvězdárny Úpi-

ce – noční prohlídka oblohy – v případě 
zájmu možnost nocování v Klubu – pře-
vzetí dětí ráno v 8.30 – bližší info volej-
te nebo pište

 Pátek 12. 10. 15.00 – Pletení z papíro-
vého pedigu – vánoční stromeček ve tva-
ru jehlanu

 Čtvrtek 18. 10. 15.00 Stříhání – přihláš-
ky nejpozději den předem, kapacita ome-
zena

 Čtvrtek 18. 10. 16:30 – Hraní na Tibet-
ské mísy a Didžeridu – relaxace nejen 
pro děti Šikovných ručiček – zveme širo-
kou veřejnost – na závěr malování man-
dal, diskuse

 Pátek 19. 10. – 16.00 Tvoření z Čajových 
sáčků – vánoční ozdoby, dekorace dárků 

 Sobota 20. 10. – Seminář Qiogong – nut-
né se předem přihlásit nejpozději do 18. 10.

 Sobota 20. 10. – Deskové hry – hrací od-
poledne pro děti i dospělé – herna po ce-
lou dobu otevřena (hrajeme od 15 do 18 
hod – přidat se můžete kdykoliv v uvede-
ném čase)

 Čtvrtek 1. 11. Lampionový průvod  
– na kroužku Šikovných ručiček od 16 ho-
din možnost vyrobit lampionek, průvod 
začne od Hopsáčku v 17.30 hod.

 Pátek 2. 11. – Dílna Fima – blendování 
– dvě skupiny – pro děti i dospělé – nutné 
se přihlásit nejpozději do 28. 9. z důvodu 
objednání vámi vybraných barev

Podrobnosti na www.hopsacek.cz̈ nebo piš-
te na email hopsacek@hopsacek.cz, příp. vo-
lejte 608 970 406, 604 610 581.
Na pravidelné aktivity se můžete hlásit bě-
hem celého školního roku. V případě zájmu 
o doučování AJ otvíráme nové skupiny i bě-
hem školního roku. 

Přibližně 350 miliónů korun inves-
tuje červenokostelecký výrobce pryžo-
vých těsnění Saar Gummi Czech do kon-
ce příštího roku. Podstatná část připadne 
na novou mísírnu směsí, další prostřed-
ky půjdou například do vývojového a zku-
šebního centra spolufinancovaného z fon-
dů EU. 

Mísírna a nové zakázky přinesou regio-
nu okolo 100 nových pracovních míst. Fir-
mě se velmi dobře daří při získávání no-
vých projektů a například v příštím roce 
naběhne výroba vytlačovaného pryžové-
ho těsnění pro třetí generaci vozů Škoda 
Octavia a dílů na nový Golf Plus. Také del-
ší výhled je pozitivní, v roce 2014 by měla 
v Mladé Boleslavi začít výroba nástupnic-
kého modelu fabie, kterou firma vybaví 
svým těsněním, další z nových zakázek je 
určena pro nástupníka současného vozu 
Audi A4. Výhled doplňuje Opel Astra Del-
ta, jehož výroba se plánuje na rok 2015, a 

Investice a nová místa v Saar Gummi
i on bude jezdit s díly od jednoho z největ-
ších zaměstnavatelů na Náchodsku.

Mísírnu směsí chce SGC začít stavět na 
jaře příštího roku, provoz by měla zahá-
jit začátkem roku 2014. Vlastní výrobou 
směsí získá firma kontrolu nad výrobním 
stupněm předcházejícím současnému roz-
sahu produkce. Plynou z toho výhody jak 
v technologické oblasti, tak v podobě zvý-
šení cenové konkurenceschopnosti.

Petr Liška 
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Divácky úspěšný dokumentární film 
Běloruský sen, zachycující vzestup a sílu 
prezidenta-diktátora Alexandra Lukašen-
ka, bude v sobotu 13. října 2012 od 18 ho-
din uveden v promítacím sále srubu čs. 
opevnění Voda v Náchodě. Ten je součástí 
Běloveského pevnostního skanzenu, zahr-
nujícího také sruby Březinka a Lom. Pro-
mítání je výsledkem nové spolupráce Klu-
bu vojenské historie Náchod s projektem 
Promítej i ty! při mezinárodním festivalu 
dokumentárních filmů o lidských právech 
Jeden svět. Vstupné bude dobrovolné.

Běloruský sen je novinkou z letošní-
ho ročníku festivalu Jeden svět, v jehož 
průběhu si diváci sami odhlasovali za-
řazení dokumentu do projektu Promítej 
i ty! Film si může kdokoli stáhnout on-
line a zdarma promítnout svému publiku. 
Více informací o Promítej i ty! najdete na 
webové stránce http://www.promitejity.cz/.

Po projekci následuje debata s odbor-
nicí na totalitní režimy Běloruska a Kuby, 
politoložkou Nikolou Seifrtovou z praž-
ského Cevro Institutu. Na závěr večera 
bude účastníkům promítání a diskuse 
bezplatně zpřístupněna muzejní expo-
zice věnovaná Československé armádě 
do roku 1945, která se ve svých bojových 
činnostech střetávala nejčastěji s armá-
dami totalitních států. Právě hrozba a síla 
nedemokratických režimů je to, co spojuje 
film Běloruský sen s objektem Voda a ce-
lým československým opevněním.

Za KVH Náchod – srub Voda 
– Václav Bartoš; http://brezinka.cz/

Běloruský sen na Vodě

V sobotu 15. září se v parku v centru 
města Náchod slavilo. Občanské sdruže-
ní Dokořán, provozující v Náchodě Nízko-
prahové zařízení pro děti a mládež Archa 
a Alternativní čajový klub Poklop, slavilo 
své 15té narozeniny. Slavilo se ve velkém 
stylu a výtěžek z akce je věnován na pod-
poru činnosti Archy, která poskytuje so-
ciální služby dětem ohroženým zanedbá-
váním a sociálním vyloučením. Během 
programu se na hlavní scéně vystřída-
ly kapely BohadloBand, Jam Defect, Roz-
polcená Osobnost, Čilágos, zpívající kli-
entka Archy Diana a divadlo na chůdách 
Geisslers Hofcomoedianten. V nabytém 
vedlejším programu si návštěvníci moh-
li vyzkoušet chůzi na vysokých chůdách, 
vyrobit brož v ekovýtvarné dílně, pohrát 
si v dětském koutku, zkusit si simulátory 
těhotenství a stáří a projít se po slak line. 
V příjemném prostředí parku se sešla sto-

Dobročinný večírek 
Dokořán, o. s. se vydařil

hlavá skupinka příznivců sdružení, kteří 
se bavili až do pozdních hodin. Organizá-
toři akce děkují všem partnerům večírku, 
účinkujícím, kteří vystupovali bez nároku 
na honorář, všem dobrovolníkům a přáte-
lům, kteří s akcí pomáhali a v neposlední 
řadě návštěvníkům akce. Moc díky.

Za Dokořán, o. s., Mgr. Aneta Žďárská

Trios Švorčíkos v Poklopu
Od 1. 10. do 3. 11. mohou návštěvní-

ci Alternativního čajového klubu Poklop 
shlédnout novou výstavu prací Davida 
Švorčíka a jeho třech potomků. Výstava 
s názvem Z rodinného šuplíku je složena 
z fotek, počítačových grafik, kreseb a fil-
mu, který se promítá na vernisáži 30. 9. 
od 17.00. Přijďte popít kvalitní čaje a po-
kochat se uměním.     (AŽ)

Toto je název projektu, který vznikl v rámci činnosti Zahranič-
ní misijní agentury (www.jdete.org). Je reakcí na setkání s lid-
mi a poznáním konkrétní situace s vědomím, že škola bez učite-
lů by nebyla, nebo nedostatek prostředků zajistit provoz školy 
by ohrozil životy celé řady dětí. Škola se nachází severozápadně 
od hlavního města Kampaly. Na pokraji buše 
cca 10 km od města Mytiana. Ve škole je po-
staráno o 50 dětí – sirotků včetně ubytová-
ní, stravy i oblečení. Denně přichází dalších 
70 dětí z okolí.

Do tohoto projektu se zapojila celá řada 
lidí a několika organizací svými konkrét-
ními dary. Leteckou cestou byl v letošním 
roce do školy poslán materiál pro montáž 
fotovoltaického zdroje el. energie. Zajištění 
zdroje elektrické energie je základní krok 
k uskutečnění projektu zajištění pitné vody 

UGANDA – pomoc ohroženým dětem
pro školu. V současné době vodu nosí děti ze studánky vzdále-
né 520 m a ležící v hlubokém údolí. V březnu letošního roku byla 
v rámci již třetího pracovního výjezdu skupiny dobrovolníků 
úspěšně dokončena montáž zdroje elektrické energie. Pro všech-
ny účastníky byl velmi silný zážitek vidět rozzářené tváře dětí 

i dospělých, když viděli přeměnu sluneční-
ho svitu na světlo žárovek.

Pro dokončení celého projektu zajiště-
ní zdroje pitné vody zbývá ještě celá řada 
úkolů. Věříme, že ochota dárců nám umož-
ní v lednu příštího roku vybudovat kopanou 
studnu, položit vedení kabelu a vodovodní-
ho potrubí (520m), osadit nádrž 2000 l na pi-
lon s převýšením 7m.

Krátkodobý pracovní pobyt je otevřen 
pro každého ochotného zájemce.
 Jaroslav Hejzlar                 
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V polovině srpna 2012 se česko-polská štafeta složená z pěti 
plavců náchodského oddílu dálkového a zimního plavání (Artur 
Kubica, Andrzej Lampa, Leszek Naziemiec, Gabriela Trebichav-
ská, Pavel Trebichavský) a dvou hostů (Tomáš Kocánek, Milan 
Štencl) vydala do anglického Doveru, aby se pokusila o přeplav-
bu úžiny mezi Francií a Anglií, Kanálu La Manche.

Vzdálenost mezi Shakespeare beach poblíž anglického Dove-
ru, odkud plavba startuje, a výběžkem Cap Gris Nez je 33 kilo-
metrů. Vlivem proudů ale plavci obvykle naplavou zhruba 45 km. 
Plavba je možná jen v určitých obdobích, kdy jsou proudy slab-
ší a plavci někdy stráví v Anglii i více než dva týdny čekáním 
na vhodné počasí. Teplota vody se zde i v létě pohybuje okolo 
16 ̊ C. Kanál La Manche je živou dopravní tepnou, plavci s do-
provodnou lodí se musí vyhýbat velkým tankerům a kontejne-
rovým lodím, kterých zde propluje přes stovku denně a které 
dokážou svými mohutnými lodními šrouby vytáhnout z hloub-
ky studenou vodu, takže teplota náhle klesne na 8–10 C̊. Plavec 
musí plavbu zahájit i ukončit bez cizí pomoci na suché části po-
břeží, povoleno má pouze základní plavecké vybavení (plavky, 
brýle, čepice), a nesmí se po celou dobu dotknout kohokoli z do-
provodu ani doprovodné lodi.

Náchodská štafeta strávila v Doveru několik dnů aklimatizací 
a tréninkem a k velkému překvapení se hned první den tidu (ob-
dobí vhodného k plavbě) trochu zklidnil vítr a bylo možné pokus 
o přeplavbu uskutečnit. Ve čtvrtek 23. srpna ve 3 hodiny ráno 
se plavci nalodili na loď Viking Princess, která doprovázela již 
několik českých plavců, a za stále ještě silného houpání byli do-
vezeni na místo startu. První hodiny byly ve znamení velkých 

Náchodští plavci 
překonali Kanál La Manche

vln, s rozedněním se ale moře zklidnilo. Plavci se střídali pravi-
delně po hodině, během plavby propluli několik oblastí řas, po-
tkali pár medúzy, ale naštěstí bez žahavého doteku. Zhruba ki-
lometr až dva od francouzského břehu vpluli do pásma silných 
proudů. Voda zde podél břehu tekla jako silná řeka a než dosáh-
li břehu, proud je odnesl pět kilometrů podél pobřeží. Posled-
ní úsek pak vyšel symbolicky na nejmladšího člena štafety, Ga-
brielu Trebichavskou (1996). Ta vystoupila na francouzský břeh 
v čase 12 hodin a 12 minut od zahájení plavby.

Plavci děkují za podporu: Saar Gummi Czech, Kulturní a spor-
tovní nadace města Náchoda, Královéhradecký kraj, Výtahy Ná-
chod, Primátor – pivovar Náchod

Pavel Trebichavský

Ve dnech 23.–26. srpna 2012 se na sportovním stadionu pol-
ského Opole uskutečnilo již IX. Mistrovství Evropy v mažoret-
kovém sportu asociace IMA. Tato asociace soustřeďuje soubory 
z celkem 10 evropských států, proto se i letos divákům nasky-
tl pohled na opravdu různorodé choreografie. Náchodský mažo-
retkový soubor MONA zde měl také své hojné zastoupení a ob-
rovským úspěchem pro něj bylo, že z celkových 11 startů právě 
čtyři proměnil v cenné kovy. Dá se říci, že nejspíš symbolicky 
tak náchodská děvčata odcházela ze stadionu každý den s me-
dailí na krku.

Prvním medailovým úspěchem bylo páteční sólové vystou-
pení Patricie Ruferové v kategorii juniorky pom pom. Za svůj 
obdivuhodný výkon si Páťa odnesla bronz a zároveň tedy titul  
II. vicemistryně Evropy pro rok 2012. Hned druhý den oslavo-
vala svůj triumf šestice seniorek v kategorii Mini mix. Jejich 
choreografie s názvem „Tygr bengálský“ oslnila porotu natolik, 
že byla posléze odekorována bronzovou medailí a děvčata tak 
získala titul II. vicemistryň Evropy. Dalšími skvělými výsledky 
čtvrtečních i pátečních bojů se mohou pyšnit tyto sóloformace: 

duo pom pom juniorky Jana Valicová, Michaela Rousková  
– 6. místo
sólo pom pom seniorky Anna Bergerová– 7. místo
sólo baton seniorky Anna Bergerová – 6. místo
miniformace baton seniorky – 10. Místo
mini mix juniorky – 8. místo

Víkendové úspěchy již patřily skupinám. Hned v sobotu ráno 
začala soutěž disciplínou pochodové defilé baton. Zde měl Ná-
chod zastoupení v kategorii seniorek, které si za něj vybojova-
ly prozatímní osmé místo. Následovalo defilé kadetek pom pom 
a jejich skvělé šesté místo. V juniorské i seniorské kategorii se 
ovšem MONě podařilo nevídané. Obě skupiny děvčat se totiž 

staly MISTRYNĚMI EVROPY v pochodovém defilé ve své katego-
rii. Aby byl úspěch dovršen, bylo třeba předvést ještě pódiovou 
sestavu. I po součtu bodů za obě disciplíny se nakonec skupině 
kadetek povedlo udržet si nádherné 6. místo a náchodské juni-
orky za obrovského ohlasu publika odcházely z vyhlášení vý-
sledků se stříbrnou medailí na krku. Staly se tedy I. vicemistry-
němi Evropy 2012.

V neděli čekala práce ještě skupinu seniorek. V disciplíně ba-
ton se nakonec děvčata zvládla pódiovou sestavou vyhoupnout 
až na úžasné 5. místo a v třásních si nakonec navlékla ještě jed-
nu medaili. Po součtu bodů se totiž staly II. vicemistryněmi Ev-
ropy 2012.

Na všechny zástupkyně jsme velice pyšní, děkujeme jim a pře-
jeme mnoho dalších skvělých úspěchů do příštích let.

Veronika Pecoldová, mažoretky MONA Náchod

Úspěchy mažoretek
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Volejbal
SK Rubena Náchod Na Hamrech 

1. kuželkářská liga mužů:
 20. 10. 2012 15.00 Primátor Náchod – Jiskra Kovářská
 10. 11. 2012 15.00 Primátor Náchod – Centropen Dačice
1. kuželkářská liga žen:
 20. 10. 2012 11.00 Primátor Náchod – SKK Jičín
 10. 11. 2012 11.00 Primátor Náchod – Konstruktiva Praha
1. kuželkářská liga dorostu:
 30. 9. 2012 10.00 Primátor Náchod A – Start Rychnov
 14. 10. 2012 10.00 Primátor Náchod A – Jiskra Hořice
 21. 10. 2012 10.00 Primátor Náchod B – Sparta Kutná Hora
 4. 11. 2012 10.00 Primátor Náchod A – SKK Jičín
3. kuželkářská liga mužů:
 13. 10. 2012 15.00  Primátor Náchod B – SKK Jičín B
 3. 11. 2012 15.00 Primátor Náchod B – Start Rychnov n. Kn.
Východočeská divize:
 12. 10. 2012 17.00 Primátor Náchod C – Sokol Solnice
 19. 10. 2012 17.00 Primátor Náchod C – Loko Trutnov
 2. 11. 2012 17.00 Primátor Náchod C – TJ Červený Kostelec B
Východočeská soutěž:
 5. 10. 2012 17.00 Primátor Náchod D – Sokol Smiřice
 19. 10. 2012 19.30 Primátor Náchod D – TJ Pardubice
 2. 11. 2012 19.30 Primátor Náchod D – TJ Přelouč
Východočeský pohár mládeže :
Turnaj mládeže za účasti 6 družstev – 7. 10. 2012 od 10.00 hod.

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – říjen 2012

SKK Primátor Náchod si dovoluje upo-
zornit na probíhající termín přihlášek 
do jubilejního 40. ročníku turnaje nere-
gistrovaných v kuželkách o „Pohár ředite-
le pivovaru Primátor Náchod, a. s.“. Turnaj 
proběhne, jako tradičně, v období listopad 
2012 – leden 2013 na náchodské kuželně. 
Náš klub se těší na shledání nejen s tra-
dičními účastníky soutěže, ale i s nový-
mi družstvy, které tímto srdečně zveme. 

Přihlášky přijímáme do 7. října 2012, 
a to buď přímo na kuželně, nebo telefo-
nicky na čísle 602 490 088. 

Možnost máte i mailem na adrese:
fana22@seznam.cz. Na setkání se všemi 
vyznavači kuželkářského sportu se těší 
členové SKK Primátor Náchod.

Házená

Turnaj 
neregistrovaných 
v kuželkách

 Ne 7. 10.  10.00 hod. 
TJ Turnov  OP muži

 So 13. 10.  8.30 hod.  
mistr. turnaj star. žáků  OP starší žáci

 So 20. 10.  8.30 hod. 
mistr. turnaj mini žáci „4+1“ OP mini žáci

 So 20. 10.  15.00 hod. 
Sokol Kobylisy   II. liga st. dorci

 So 20.10.  17.00 hod. 
HBC Jičín „B“   I. liga muži

 So 27. 10.  8.30 hod. 
mistr. turnaj mladší žáci OP mladší žáci

 So 27. 10.    16.00 hod.
TJ Lokomotiva Česká Lípa  OP muži

Zdeněk Dušek, HC TJ Náchod

Koná se na zimním stadionu v Náchodě 
od 7. října do 16. prosince 2012.
Přihlášky zasílejte na e-mail: 
ludmilazelena@seznam.cz 
nebo volejte na mobil: 728 848 386.
Uveďte jméno, datum narození a kontakt.
Cena kurzu je 800 Kč za 10 hodin. 

Nedělní škola bruslení 
je opět tady!!!

 v sobotu 13. října 2012
II. liga ženy
SK Rubena Náchod – VK Hronov
od 9.00 a 13.00 hod.
liga juniorek
SK Rubena Náchod 
– TJ Slavia Hradec Králové
od 11.00 a 15.00 hod.

 v neděli 28.října 2012 
II. liga ženy
SK Rubena Náchod 
– TJ Slavia Hradec Králové 
od 10.00 a 13.00 hod.

O víkendu 1. – 2. 9. 2012 se ve volejba-
lovém areálu SK Rubena Náchod uskuteč-
nil 2. ročník turnaje dívek O pohár staros-
ty města Náchoda. Záštitu nad turnajem 
převzal starosta města Náchoda Jan Bir-
ke, který volejbalová klání na antukových 
kurtech osobně zahájil.

Vzhledem k počasí byly organizátorky 
turnaje nuceny na poslední chvíli zrušit 
kategorii starších žákyň. V sobotu se po-
časí naštěstí umoudřilo a venkovní hři-
ště se podařilo dobře připravit. Turnaje 
se v kategorii juniorek zúčastnilo celkem 
sedm družstev, která systémem každý 
s každým odehrála celkem 21 zápasů. 

Pohár pro vítěze převzaly po zásluze 
domácí hráčky, které neztratily v turnaji 
ani set. Na druhém místě se umístily juni-
orky TJ Slavia Hradec Králové a na třetím 
juniorky TJ Sokol Třebechovice pod Ore-
bem. Všechna uvedená družstva se spolu 
utkají v následujícím ročníku 1. ligy junio-
rek. Milým překvapením byl výkon domá-
cích starších žákyň (doplněných dokonce 

O pohár starosty města Náchoda
ml. žákyněmi), které juniorkám statečně 
vzdorovaly a jen horší poměr míčů je dě-
lil od pátého místa.

V neděli se do Náchoda sjelo celkem 
šestnáct družstev, z toho deset týmů 
mini žákyň a šest družstev mladších žá-
kyň. Vítězkami v kategorii mini žákyň se 
stalo družstvo TJ Slavia Hradec Králové 
před Náchodem B a Náchodem A. V tur-
naji si zažily svou volejbalovou premiéru 
i nejmladší naděje náchodského volejba-
lu, které obsadily krásné 6. místo. Všech-
na družstva zdobila bojovnost, chuť pro 
vítězství a radost ze hry.

Úspěšné vystoupení domácích volejba-
listek završily vítězstvím ve své kategorii 
mladší žákyně, když ve finálovém utkání 
zvítězily nad VO TJ Lanškroun 2:0 a v tur-
naji stejně jako juniorky neztratily ani set. 
Na třetím místě se umístila TJ Slavia Hra-
dec Králové.

Nakonec v rámci turnaje odehrálo 23 
družstev celkem 66 utkání. Velké podě-
kování patří všem sponzorům, kteří vě-

novali věcné 
ceny do turna-
je a především 
dobrovolným 
orga n izáto -
rům, rozhod-
čím, rodičům 
náchodských 
hráček a hráč-
kám samot-
ným.
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v říjnu 2012 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

Státní zámek Náchod
v říjnu 2012

Školské zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého kraje

Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod, 491 428  345,  
722 569 515, www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz

 Konverzační kurz francouzského jazyka pro mírně pokroči-
lé, místo konání: ZŠ Plhov Náchod, Příkopy 1186, konání každé 
pondělí od 17.00–18.30 hodin, lektor: Mgr. Ilona Horáková, příp. 
rodilý mluvčí

 Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1–A2 (pro účastníky 
po cca 1 – 2 letech studia nebo věčné začátečníky) , místo koná-
ní: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, konání každý čtvrtek 15.30–
17.00 hodin, lektor: Mgr. Pavel Smola

 Pohádka jako projekt, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bar-
toňova 1005, termín: 4. říjen 2012, 12.00–16.00 hodin, lektor: 
Bc. Anežka Šoubová

 Národní obrození, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 
1005, termín: 5. říjen 2012, 9.00–12.00 hodin, lektor: Mgr. Ivan 
Bauer

 Cesty minulosti. Evropa v raném středověku, místo konání: 
ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, termín: 5. říjen 2012, 12.30–
18.00 hodin, lektor: Mgr. Ivan Bauer

 V souladu s přírodou aneb Výchova k přirozené odpovědnos-
ti, místo konání. ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, termín: 9. ří-
jen 2012, 9.00–15.00 hodin, lektor: Mgr. Taťána Brodská

 Bod – linie – plocha ve výtvarné výchově, místo konání. ZŠ 
TGM Náchod, Bartoňova 1005, termín: 10. říjen 2012, 13.00–17.00 
hodin, lektor: Mgr. Jana Matoušová

 Marketing školy, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 
1005, termín: 11. říjen 2012, 9.00–14.00 hodin, lektor: Mgr. Petr 
Vrzáček

 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ, místo koná-
ní: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, termín: 15. říjen 2012, 9.00–
15.00 hodin, lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

 Evropské jazykové portfólio v praxi, místo konání: ZŠ TGM 
Náchod, Bartoňova 1005, termín: 16. října 2012, 13.00–17.00 ho-
din, vyškolení lektoři EJP, seminář je dotován ESF a pro pedago-
gy je zdarma

 Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP, místo koná-
ní: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, termín: 17. října 2012, 9.00 
– 13.00 hodin, lektor: Robert Křepinský 

 Podzim s materiálem VYVA, místo konání. ZŠ TGM Náchod, 
Bartoňova 1005, termín. 17. říjen 2012, 13.00–17.00 hodin, lek-
tor. Mgr. Zuzana Slezáková

 Barevné razničkování. Vánoce a zima, místo konání. ZŠ TGM 
Náchod, Bartoňova 1005, termín: 22. říjen 2012, 13.00–17.00 ho-
din, lektor: Dana Šritrová

 Rozvoj čtenářské gramotnosti pomocí pohádek, místo ko-
nání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, termín: 23. října 2012, 
13.00–16.00 hodin, lektor: Mgr. Jarmila Škodová

 Prvopočáteční čtení, psaní a počítání, místo konání: ZŠ TGM 
Náchod, Bartoňova 1005, termín: 24. října 2012, 9.00–14.00 ho-
din, lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová

 Papírový pedig – pleteme z papíru – dílna pro pokročilé, mís-
to konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, termín: 31. říjen 
2012, 14.00–18.00 hodin, lektor: Mgr. Michaela Lantová
Akreditované programy pro školy na objednávku dle katalogů na ob-
dobí prázdnin nebo ředitelského volna po celý školní rok.
Podrobné informace a přihlášky na. 491 428 345 linka 45, 722 569 515, 
www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz

V říjnu nabízí náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Picco-
lominské expozice, Salonů druhého patra a Malého okruhu o ví-
kendech od 10.00 do 16.00 hodin, v ostatních dnech prohlídky 
možné pro objednané skupiny deseti a více osob. O víkendech 
v 10:00 a v 14:00 hodin jsou prohlídky Piccolominské expozice 
spojené s nově otevřenou expozicí Řádů, mincí, medailí, vyzna-
menání a šperků – vstupné: 140 Kč/plné a 90 Kč/snížené.

Kulturní akce v říjnu 2012
  27. 10. 2012 – Večerní prohlídky s „Černou paní“

Zveme malé i velké návštěvníky na letos poslední večerní pro-
hlídky zámeckých komnat (Piccolominské expozice) s „Černou 
paní“ a dalšími strašidly. Prohlídky budou oživeny krátkými hu-
debními vstupy v podání ZUŠ Police nad Metují. Je nutné objed-
nat se předem na tel. 491 426 201.
Od 18.00 do 19.30 hodin. Vstupné: 120 Kč/plné, 80 Kč/snížené 
a 360Kč/rodinné.
Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Více informací na www.zamek-nachod.cz nebo na tel. 491 426 201.

  Jiří Kodym: Výběr z díla
Ve dnech 2. až 27. října 2012 mohou návštěvníci ve výstavní síni 
Regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) v Náchodě 
zhlédnout výstavu děl náchodského výtvarníka Jiřího Kodyma 
pořádanou u příležitosti jeho nedožitých 85. narozenin. Otevře-
no bude denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobo-
tu 8–12 hod.

  Proměny života – Irena Jirková: Obrazy; 
 Hana Kodytková: Keramika; Věra Pfeiferová: Obrazy

Do 7. října 2012 mohou návštěvníci v budově stálé expozice 
na Masarykově nám., čp. 18 zhlédnout výstavu prací tří výtvar-
nic: obrazy Ireny Jirkové a Věry Pfeiferové a keramiku Hany Ko-
dytkové. Otevřeno bude denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod.

  Architekti Pavel Janák a Josip Plečnik
Od 18. do 30. října 2012 se uskuteční v budově stálé expozice 
na Masarykově nám., čp. 18 výstava fotografi í připomínajících 
dílo významných architektů Pavla Janáka a Josipa Plečnika. Ver-
nisáž se bude konat ve čtvrtek 18. října v 16 hodin. Otevřeno 
bude denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod.

  Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších 
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. 
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo 
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat 
na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeum-
na.expozice@seznam.cz.

  Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění 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 říj-
nu je otevřeno denně mimo pondělí 10–12, 13.30–16 hod. Návště-
vu 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; pev-
nost.dobrosov@seznam.cz.

studio@garmondcz.cz, tel.: 491 420 239 

BAREVNÝ TISK
komplexní grafi cký a tiskový servis
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Stomatologická pohotovost 

ŘÍJEN
PROGRAM

www.decko-nachod.cz

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

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufl and 
denně 8–20 hodin

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

 6.   a 7. 10. MUDr. Petr Juran Komenského 10                     
   Nové Město nad Metují tel.: 491 472 721
 13.  a 14. 10. MUDr. Anna Klikarová Náměstí ČSA 69
   Hronov tel.: 491 482 700
 20.  a 21. 10. MUDr. Jan Klimek Českých bratří 407            
   Náchod tel.: 491 427 603
 27.  a 28. 10. MUDr. Michaela Kučerová Komenského 48                    
   Nové Město nad Metují tel.: 491 472 924

AKCE PRO VEŘEJNOST
 sobota 6. října od 18.00 hodin – DD DIS-

KOTÉKA – LÍZÁTKOVÁ PARTY PRO TEEN-
AGERY – vstup 30 Kč, bližší informace 
podá Jaroslav Karásek (tel.: 775 223 919)

 sobota 20. října od 9.00 do 15.00 hodin 
– SOBOTA S VENDELÍNEM – den s anglič-
tinou pro děti ve věku od 6 do 10 let
– hrátky a soutěže, výuka angličtiny, sva-
činka, oběd, pitný režim
– s sebou přezůvky a penál, cena 100 Kč
– bližší informace podá PhDr. Jaroslava 
Nývltová (tel.: 775 223 291)

 neděle 28. října od 16.00 hodin – HA-
LLOWEEN – zábavný, ale i trochu straši-
delný program pro celou rodinu na zahra-
dě Déčka, přijďte přivítat období, kdy se 
příroda ukládá ke spánku – hravé i tvoři-
vé aktivity s podzimními strašidly, hod-
nými duchy, divoženkami aj.
– s sebou funkční baterku a teplé oble-
čení!!
– průběžný start v 16.00–16.30 od dolní 
brány, vstupné 20 Kč/ osoba, děti do 2 let 
a držitelé ZTP vstup zdarma

  víkend 2.–4. listopadu – TANEČNÍ POD-
ZIM V DÉČKU – taneční víkend s profesio-
nálními lektory, 7 lekcí za 800 Kč v ceně je 
ubytováni a plna penze – bližší informa-
ce podá Jaroslav Karásek (tel. 775 223 919)

 tradiční výlet do BABYLONU – pojeď-
te s Déčkem do libereckého Babylonu 
užít si celý den atrakce a zajímavé akti-
vity v Lunaparku, IQ-parku a Aquaparku. 
Pro přesný termín a bližší informace sle-
dujte www.decko-nachod.cz.

AKCE MC MACÍČEK
 čtvrtek 11. října od 17 hodin v klubu 

Hnízdo přednáška JAK SVOU KOMUNIKA-
CÍ OVLIVŇUJEME CHOVÁNÍ DĚTÍ
– Přijďte se příjemnou formou dozvědět, 
jak úžasným nástrojem je komunikace. Co 
všechno nám umožňuje a čím si sami ko-
likrát nechtěně kazíme vztahy s ostatní-
mi. Někdy stačí malá změna ve vlastním 
komunikačním vzorci, která nám pomůže 
více si užívat výchovy svých dětí.
– Přednáší: Ing.Taťána Blažková, www.
dobrevztahy.cz
– Cena 80 Kč, bližší informace u Martiny 
Hladíkové (tel.: 774 635 232)

 středa 17. října od 10 hodin – HLEDÁNÍ 
POKLADU SKŘÍTKA LOTRÝSKA
– dobrodružná cesta plná úkolů od Déč-
ka na náchodský zámek a když se budete 
pěkně rozhlížet i skřítka uvidíte :)
– cena: 45 Kč/dítě, nutné se předem na akci 
nahlásit u Martiny Hladíkové

 S MACÍČKEM DO SOLNÉ JESKYNĚ
–zveme maminky a děti na dny otevře-
ných dveří do Solné jeskyně (Husovo nám. 
542, Náchod) a to v pátek 5. října a 12. říj-
na od 10 do 12 hodin a od 15 do 17 hodin.
– Pojďte si s námi prohlédnout prostory 
jeskyňky a na chvilku si společně s dět-
mi zarelaxovat v jeskyni. S sebou bílé po-
nožky, vstup volný. Bližší informace získáte 
v MC Macíček u Martiny Hladíkové.
 
OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO 
A ICM PRO MLÁDEŽ
Od září můžete opět navštěvovat otevře-
ný klub Hnízdo a ICM pro mládež v bu-
dově Déčka. Klub nabízí různé postřeho-
vé a strategické deskové hry, stolní fotbal 
a kulečník, laserovou střelnici, závody 
aut a nově i X-Box. ICM nabízí informace 
o dění v regionu, o nabídce škol, o mož-
nosti výjezdu do zahraničí, o projektu EDS 
a dalších zajímavých programech pro děti 
a mládež. 
V prostorách můžete zajít i na internet či 
vytisknout si potřebné dokumenty. V rám-
ci klubu Hnízdo můžete navštěvovat des-
kový klub a některé kroužky SVČ Déčka. 
Otevřeno každý všední den od 14.30 
do 19.30 hodin. 
Těší se na Vás Bc. Gerd Weinlich a tým klu-
bu a ICM

 středa 3. října od 15 hodin – turnaj 
ve hře BLOKUS

 úterý 9. října od 15 hodin – turnaj 
ve hře OSADNÍCI

 pondělí 15. října od 15 hodin – turnaj 
ve hře DOMINO

 pátek 25. října od 15 hodin – turnaj 
ve STŘELBĚ

 čtvrtek 19. října od 15 hodin – turnaj 
v PIŠKVORKÁCH
Více informací najdete na www.decko – na-
chod.cz.

NOVÉ KROUŽKY
 Novinka – MYSLIVECKÝ KROUŽEK pro 

děti od 7 do 12 let
– pro zájemce o přírodu, kluky i holky, 
otvíráme 2. 10. nový kroužek, ve kterém 
se seznámí se základy myslivosti – péče 

o lesní zvěř, poznávání stromů a rostlin, 
loveckých dovedností, psů, dravců aj.
– schůzky v přírodě, v hájovně u obory 
Pod Motací nebo v Déčku s pochůzkou 
do Zámecké obory, každé úterý od 16 
do 17.30 hodin
– vedoucí: Ing. Josef Hašek, Okresní mys-
livecký spolek
– zápisné: 450 Kč
– info a přihlašování: Tel. 774 223 296 
– Bc. Tereza Išová

 Minikurz „Paličkování – ZAČÁTEK 
S PALIČKAMI“ – sobota 20. 10. 2012 
– Dopoledne 3 hodinový seznamovací 
workshop (9–12 hod.) pro úplné začáteč-
nice a zájemce o tuto tradiční krajkářskou 
techniku, vhodné od 9 let, paličkovací po-
můcky budou k zapůjčení a vyzkoušení
– odpoledne 3 hodinový workshop (14–
17 h) nejen pro začátečníky, ale i pokro-
čilé zájemce
– vedoucí: Lucie Smetanová
– cena: 100 Kč dospělí / 50 Kč děti / zájem-
ci z kroužku Paličkování ZDARMA
–  info – tel. 774 223 296 – Bc. Tereza Išová 
 
PŘIPRAVUJEME

 Minikurz „Přírodní dekorace – POD-
ZIMNÍ ARANŽMÁ“ – sobota 3. 11. 

 Minikurz „FIMO ŠPERK“ – sobota 10. 11. 
 Minikurz „Přírodní dekorace – AD-

VENTNÍ VĚNCE“ – sobota 1. 12. 

v sobotu 6. a 13. října 2012
pohádku 

Představení začínají v 15 hodin. 
Srdečně zveme malé i velké diváky.

Jak ježibaba 
o své čerty přišla

(marionety)

v náchodské sokolovně uvádí

Chytrá princezna
(pohádkový muzikál)

a v sobotu 20. a 27. října 2012
 

LS Dětem pro radost

www.detemproradost.com
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Církve v Náchodě

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp-nachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, telefon 491 426 223, ad-
ministrátor Mgr. Jiří Musil, mobil 606 658 686, e-mail: nachod@
ccsh.cz., www: nachod.ccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 8.30. hod. 
Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je otevřeno den-
ně od 9.00–17.00 hod. Sběr obnošeného šatstva v Husově sboru 
ukončen! Diakonie Broumov pro vás připravila novou možnost 
sběru obnošeného šatstva. Využijte prosím přistavený kontej-
ner na parkovišti před Vyšší odbornou školou stavební a Střední 
průmyslovou školou stavební arch. Jana Letzela v Raisově ulici. 
Kontejner je zde přistaven nepřetržitě 24 hodin denně. Z tohoto 
důvodu již nebudou pořádány sobotní sbírky šatstva, které pro-
bíhaly vždy v sobotu dopoledne ve sboru Církve československé 
husitské. Případné dotazy na tel. č.: 603 287 387 – dispečerka Zu-
zana Keraghelová, Diakonie Broumov.

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefo-
ny: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, 
jáhen Václav Smola 775 936 317, http://www.nachod.farnost.cz, e-
-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, středa 
od 8.15 do 10.00, od 16.45 do 17.30, pátek od 8.15 do 10.00, v ji-
nou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v koste-
le 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 (od 
16. 9.). Povídání o Bohu a zpívání pro nejmenší děti „Andělka“ 
každý pátek od 17.00 hod na děkanství. Modlitební společenství 
„Večeřadlo“ se koná v pátek po večerní mši sv. na děkanství. Spo-
lečenství 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. Třetí oddíl Junáka bude od září 
přibírá nové členy od 6 let. Své dítě můžete přihlásit v klubovně 
na děkanství každou středu před 15.00 hod.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova ul. 535, tel. 491 426 712, bo ho služ by v neděli v 9.00 hod. 
a pravidelně v 16.30 v Evang. domově Betanie (Špre ňa ro va 1053). 
Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-so nov@evangnet.cz. Biblic-
ké hodiny se konají po domluvě a ohlašovány jsou v neděli při 
shromážděních. Fa rář M. Bárta. 

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

Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax: 491 427 332; kazatel Ing. R. Sta něk,  
e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Ja vor nic-
ký, CSc.; stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bo ho služ by 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
v prostorách v zámecké jízdárně výstavy:

  Arnold Bartůněk – sochy a kresby – Retrospektivní 
výstava litomyšlského sochaře a restaurátora,  
(přízemí jízdárny, 14. 9. – 11. 11.).

  Jiří Šindler – kaligrafie a kresby z let 2003–2012  
– Kaligrafická tvorba významného umělce a výtvarného 
pedagoga u příležitosti jeho 90. narozenin  
 (ochoz jízdárny, 14. 9. – 11. 11.).

  Tadeáš Kotrba – Stopy – Výstava z cyklu Umělci do 40 let 
(kabinet kresby, grafiky a fotografie, 19. 9. – 14. 10.).

  Petr Stibral – Bystakvace Náchod – Výstava z cyklu 
Umělci do 40 let (kabinet kresby, grafiky a fotografie,  
17. 10. – 11. 11.

  GVU v Náchodě vyhlašuje 7. ročník výtvarné soutěže 
pro občany Náchodska NAŠE Galerie. Téma letošního 
ročníku zní: C ést la vie. Do soutěže budou zařazeny 
práce patřící do těchto výtvarných oborů: kresba, malba, 
grafika (klasická i počítačová), fotografie (klasická  
i digitální), plastika, objekt. Věkové kategorie: děti  
(do 6 let), děti (7–15 let), mládež (16–18 let), dospělí.

 Podmínky soutěže a podrobné informace naleznete 
na webových stránkách galerie (www.gvun.cz) nebo 
na informačních letácích, které si můžete vyzvednout 
v Informačním a cestovním centru v Náchodě nebo přímo 
v Galerii výtvarného umění v Náchodě.

  čtvrtek 4. 10. od 14.oo hod – česká komedie „SATURNIN“ dle 
stejnojmenné knihy Z. Jirotky

  čtvrtek 11. 10. od 14.oo hod – „CHORVATSKÉ JARO“ – film ze 
své cesty pro nás připravil a doplní vyprávěním p. Zdeněk Nývlt;

  čtvrtek 18. 10. od 14.oo hod – bylinnou kosmetiku a koření 
od švýcarské firmy JUST nám předvede p. Hana Bubeníčková;

 čtvrtek 25. 10. od 14.oo hod – LUCIANO PAVAROTTI a jeho nád-
herný tenor – milovníci krásné hudby přijďte si poslechnout.
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť 
jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členo-
vé výboru MO SD ČR. 
Klub vojenských důchodců
zve své příznivce na společné setkání s hudbou „FRČÍ“, které 
bude v pátek 5. října odpoledne v hospodě „U sv. Floriána“ na 
Sendraži u Nového Města nad Metují. Přihlášky u p. Honejska, 
tel. 491 462 830 po 19. hod.

Srdečně zveme své členy, přátele a odpůrce průzkumu těžby…
na besedu o vlivu těžby břidlicových plynů na náš region.
Dne 11. 10. 2012 od 13.30 hodin v restauraci Odas na Karlově 
náměstí.
Na toto téma pohovoří mezinárodně uznávaný odborník na ži-
votní prostředí profesor University Karlovy RNDr. Bedřich Mol-
dan. Občerstvení a hudba zajištěna. Přihlášky s jednotnou 
platbou 60 Kč na občerstvení přijímáme každou středu v naší 
klubovně Palachova 1303 (budova soudu) od 13.00–15.00 hod.
PŘIPRAVUJEME:
Srdečně zveme nejenom naše členy dne 25. 11. 2012 ve 14.00 
hodin na odpolední návštěvu Regionálního muzea v Náchodě, 
Masarykovo nám. čp. 18 (v budově je instalován výtah). Zážitky 
si sdělíme při posezení v kavárně hotelu Beránek.
Těšíme se na Vás a rádi mezi námi přivítáme i Vaše přátele.

Za výbor SZdP Náchod: O. Frühaufová, M. Čiháček

NáchodNáchodNáchodNáchodNáchodNáchod
        2013        2013        2013        2013        2013        2013

Stolní kalendář NÁCHOD 2013NÁCHOD 2013NÁCHOD 2013NÁCHOD 2013NÁCHOD 2013NÁCHOD 2013
si můžete zakoupit 

v KNIHKUPECTVÍ 
Horová-Maur 
nebo 
v Informačním centru 
na Kamenici
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První říjnový týden je již po šestnácté týdnem knihoven. Proto je pro vás přichystá-
no od pondělí do soboty mnoho akcí a nejedna novinka. Letos je heslem týdne kniho-
ven Čti – žij zdravě. Plakát na týden knihoven 2012 vznikl v Náchodě a jeho autorem 
je Marek Štim. 

TÝDEN KNIHOVEN 1. – 6. 10. 2012
 Pondělí 1. 10. Den biblioterapie – Co je to biblioterapie a jak může pomoci při zvlá-

dání obtížných životních situací. V 10 a v 16 hodin  
 Úterý 2. 10. 9.00–11.30 – Počítačový minikurz pro seniory.

Základy práce s počítačem, základy vyhledávání na internetu. Maximální počet účast-
níků 8. Je třeba se na kurz předem přihlásit.
V 17.00 přednáška Kateřiny Dvořákové – „Žijeme v jednom světě,    
nejsme jiní, jen nevidíme“  

 Středa 3. 10. Turnaj v pexesu v oddělení pro děti – začínáme ve 14 hodin.
Turnaj v šachu na šachovnici před knihovnou  

 Čtvrtek 4. 10. 9.00–11.30 – Počítačový minikurz pro seniory.
Základy práce s počítačem, základy vyhledávání na internetu. Maximální počet účast-
níků 8. Je třeba se na kurz předem přihlásit.
Od 12 do 17 hodin v oddělení pro děti – Představení nové čtenářské hry pro děti 
v knihovnách východních Čech „Lovci perel“.

 Pátek 5. 10. – Burza knih čtenářů
17.00 vernisáž výstavy fotografií Jany Podvalské – Rok v krajině

 Sobota 6. 10. od 9.00 do 12.00 – Den pro celou rodinu
Představení tematických kufříků pro poučení a zábavu dětí a rodičů
Fimo dílna pro děti a rodiče Babi, pošli mi to mailem – vnoučata učí prarodiče 

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 2. 10. v dopoledních hodinách.
Ve studovně náchodské knihovny (2. patro) si můžete prezenčně i absenčně zapůjčit 
čtečku e-knih. Pravidla půjčování v knihovně nebo na www.mknachod.cz 

Náchodská univerzita volného času (NUVČ)
 8. 10. Zuzana Štěpánková-Vlčková: Móda v proměnách staletí
 22. 10. Václav Moravec: Odpovědi Václava Moravce
 29. 10. Petr Kolečko: Jaké je to být režisérem

Nejen pro účastníky NUVČ:
 23. 10. Od 18 hodin vás zveme na literárně-dramatický pořad spisovatelky Petry Brau-

nové a herečky Jitky Smutné „SMUTNÁ BRAUNOVÁ“ doprovázený autorskými písnič-
kami oblíbené herečky.

Výstavy
Studovna
Rok v krajině – výstava fotografií Jany Podvalské 5. 10. – 12. 11. 2012
Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy, která se koná v pátek 5. 10. v 17 hodin.
Oddělení pro děti
Listování s batůžkem – výstava táborových deníčků, které vytvořil děti na 1. Knihov-
nickém táboře v srpnu tohoto roku.
Oddělení pro děti 

 Středa 24. 10. od 14 hodin – Dílna náramky přátelství – s sebou barevné bavlnky

LOVCI PEREL
Potopme se do hlubin příběhů ... C O K N I H A, T O P E R L A
Navlečte co nejdelší šnůru perel! Milé holky a kluci, milovníci knížek a příběhu! Nyní 
se můžete zapojit do celoroční hry, ve které se stanete skutečnými lovci perel. Od říj-
na 2012 do června 2013 máte šanci získávat za přečtené knihy perly. Stačí, objevíte-
-li speciálně označené knihy, tzv. „perlorodky“, přečtete je a zodpovíte několik otázek.
V každé „perlorodce“ je ukryta speciální karta …..

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz. (Vo)   

Hledání Eldoráda je opět tady! Zveme všechny malé i velké příznivce to-
hoto pochodu Pekelským údolím s atrakcemi, skákacím hradem, šermíři, 
kouzelníkem Milošem Malým a pohádkovým lesem. Start v sobotu v dopoledních hodi-
nách 6. 10. 2012 v Náchodě na Písáku. Občerstvení v ceně vstupného. Těšíme se na Vás.

23. ročník pochodu rodičů s dětmi



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

říjen

HOŘÍ, MÁ PANENKO (ČSSR – 1967/2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Slavný český film v nové, restaurované a digitalizované verzi. Třetí celovečerní film Miloše Formana. Komedie, ve které se tancuje, krade a hasí…Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

SOUSEDSKÁ HLÍDKA (THE WATCH – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Poslední muži na svém místě! Založili domobranu a při jedné z obhlídek však narazí na odporné mimozemšťany, kteří chtějí zaútočit na naši zemi. A od této chvíle je osud lidstva pouze v ru-
kách neohrožené, nebojácné a nešikovné sousedské hlídky… V hlavních rolích sci-fi komedie Jonah Hill, Ben Stiller a Vince Vaughn. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný

VE STÍNU (ČR – 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Napínavý kriminální thriller, v němž se vyšetřování malého vloupání postupně mění ve velký případ, který má nejen překvapivé rozuzlení, ale ve svém důsledku zasáhne do osudů hlavních hr-
dinů a jejich blízkých více, než by se dalo čekat. Hlavní role vytvořili Ivan Trojan a Sebastian Koch. Podle scénáře Marka Epsteina film natočil režisér David Ondříček. Film bude ČR zastupovat 
v boji o Oscara. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

KLETBA Z TEMNOT (THE POSSESSION – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Zlo se dere na svět… Hororový thriller inspirovaný skutečným příběhem starodávné skříňky, ukrývající zlověstného démona Dybbuka, kolem které došlo k sérii záhadných paranormálních jevů… 
České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO JÁRY CIMRMANA: ČESKÉ NEBE SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z DIVADLA JÁRY CIMRMANA V PRAZE
Tenhle kus, co hrajem vám napsal Jára Cimrman! Hercům Divadla Járy Cimrmana je dohromady 730 let! Ale hrají spolu 45 let. A právě to oslaví představením České nebe, které bude živě přená-
šeno do kin v tak noblesní kvalitě, že si s nimi skoro budete moci přiťuknout… Vstupné 200 Kč.

96 HODIN: ODPLATA (TAKEN 2 – Francie 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Pokračování úspěšného akčního thrilleru 96 hodin. Liam Neeson se opět vrací v roli bývalého agenta CIA, kterého na výletě v Istanbulu překvapí únosci a začíná neúprosný závod s časem. Musí 
využít veškeré své znalosti a schopnosti, aby ochránil svou rodinu. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

REBELKA (BRAVE – USA 2012)  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Od pradávných dob se v drsném a tajemstvím opředeném Skotsku vyprávějí legendy o velkolepých bitvách a hrdinských skutcích. Jednou takovou legendou je i příběh odvážné princezny Meridy, 
která se vzepře tradici a vezme svůj osud do vlastních rukou... Animovaný rodinný film ze studia Pixar, uváděný v českém znění. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

CESTA DO LESA (ČR – 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Volné pokračování filmu Cesta z města režiséra Tomáše Vorla. Oslava české krajiny a přírodních živlů, kteří čelí agresivitě měst… V hlavních rolích lesní „trochu drsnější“ komedie Tomáš Vorel 
Jr., Anna Linhartová, Tomáš Hanák, Bára Schlesinger, Bolek Polívka, Eva Holubová, Jiří Schmitzer a další. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

BASTARDI 3 (ČR – 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Opět příběh z prostředí praktického školství. Bez povrchností, klišé a přetvářek… Poslední a nejodvážnější díl Bastardů, který je již pátým filmovým počinem Tomáše Magnuska.  
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 14 let nevhodný.

POSLEDNÍ Z HAUSSMANŮ (THE LAST OF THE HAUSSMANSS) NT LIVE – SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ Z LONDÝNSKÉHO NÁRODNÍHO DIVADLA
Zábavný, dojemný ale i nelítostný portrét rodiny, která pomalu ale jistě ztrácí půdu pod nohama. V netrpělivě očekávané nové autorské hře Stephena Beresforda vystupuje Julie Waltersová jako 
Judy Haussmanová, Rory Kinnear a Helen McCroryová jako její ratolesti. Uváděno v anglickém originále s anglickými a českými titulky v obraze. Vstupné 250 Kč.

SVATÁ ČTVEŘICE (ČR – 2012)
Tohle si od Viewegha nepřečtete (knižně to nevyšlo), to musíte vidět! Nudíte se v posteli? V hlavních rolích Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Marika Procházková a Viktorie Čermáková, v dalších ro-
lích Luděk Munzar, Jana Gýrová, Valérie Šámalová, Jenovéfa Boková, a Václav Marhold. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR!
HOTEL TRANSYLVÁNIE (HOTEL TRANSYLVANIA – USA 2012)
Kam jezdí strašidla slavit narozeniny??? Drákula není jen princem temnoty, ale je také vlastníkem luxusního pěti hvězdičkového hotelu Transylvánie, kde se mohou všechna světová monstra do-
stat daleko od všech smrtelníků a být jen „sami sebou“ v bezpečném prostředí bez lidí. Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 165 Kč, děti do 15 let 140 Kč, v neděli tzv. lev-
ný den – jednotné vstupné 140 Kč. Mládeži přístupný.
MET IN HD – SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS OPERNÍHO PŘEDSTAVENÍ Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
NÁPOJ LÁSKY (L’ELISIR D’AMORE)
Komická opera Gaetano Donizettiho. Anna Netrebko a Matthew Polenzani v nové inscenaci jedné z nejpopulárnějších komických oper na světě v režii Bartleta Shera. Netrebko zpívá rozmarnou 
Adinu, Polenzani nesmělého Nemorina, Mariusz Kwiecien ohnivého seržanta Belcoreho a Ambrogio Maestri šarlatánského doktora Dulcamaru, který na scénu přináší „kouzelný nápoj lásky“. Na-
studováno v italském originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné vstupné 300 Kč pro studenty, důchodce, ZTP, zlevněné abonentní vstupné 270 Kč (při 
současné koupi minimálně 5 ks vstupenek z programové nabídky nebo 5 ks vstupenek na uváděnou operu).

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU (ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je konečně zpět! Film je uváděn v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

VE STÍNU (ČR – 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Napínavý kriminální thriller, v němž se vyšetřování malého vloupání postupně mění ve velký případ, který má nejen překvapivé rozuzlení, ale ve svém důsledku zasáhne do osudů hlavních hr-
dinů a jejich blízkých více, než by se dalo čekat. Film bude ČR zastupovat v boji o Oscara. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

LOOPER (LOOPER – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Přece se nepopravím! Jsou nájemní zabijáci … a mají tradiční úkol. Odměnu za vykonanou práci pak vždy najdou přímo u své oběti. A za svou „práci“ jsou placeni opravdu velice dobře. Existu-
je pro ně pouze jediné pravidlo – za žádnou cenu nikdy nesmí nechat svůj cíl utéct. V hlavních rolích akčního sci-fi Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis a Emily Bluntová. České titulky. Vstupné 
100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

DIVOKÁ STVOŘENÍ JIŽNÍCH KRAJIN (BEASTS OF THE SOUTHERN WILD – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Příběh šestileté dívky, která žije se svým otcem „na konci světa“ v Louisianě. Magický snímek vnímaný jako metafora současné Ameriky získal hlavní cenu na festivalu v Sundance a cenu za nej-
lepší debut na festivalu v Cannes. České titulky. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LED ZEPPELIN – LIVE IN LONDON 2007 DIGITÁLNÍ ZÁZNAM ROCKOVÉHO KONCERTU
Vůbec poprvé od rozpadu kapely po smrti Johna Bonhama, Led Zeppelin zahráli v Londýně kompletní set, ve kterém nechybí hity jako Stairway to Heaven, Black Dog a Rock‘n‘Roll. HD kvalita, 17 
použitých kamer a zvuk mixovaný přímo členy kapely jsou zárukou skvělého zážitku! Filmový záznam této události bude pod názvem „Celebration Day“ uveden 17. října v 1 500 kinech ve více 
než čtyřiceti zemích světa najednou! Tuto jedinečnou možnost máte v Náchodě i vy! Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den konání 200 Kč.
 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR i v celém světě!
ASTERIX & OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA (ASTÉRIX ET OBÉLIX: AU SERVICE DE SA MAJESTE – Francie/Španělsko/Itálie/Maďarsko 2012)
Dú Jú Spík Gališ? Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé římské legie Británii. Jedné malé vesničce se však daří statečně odolávat, ale každým dnem je slabší a slabší. Britská královna pro-
to vyslala svého věrného důstojníka Anticlimaxe, aby vyhledal pomoc u Galů v druhé malinké vesničce ve Francii vyhlášené svým důmyslným bojem proti Římanům… Galové, Britové, Nor-
manďani a Římané se zamotávají do bláznivé honičky za kouzelným lektvarem, na němž záleží spása národa… Dobrodružná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
Hodinové pásmo krátkých českých pohádek s oblíbenými pohádkovými postavičkami pro naše nejmenší diváky. Vstupné 30 Kč.
SATELITNÍ PŘENOS BALETNÍHO PŘEDSTAVENÍ Bolšoj baletu v Moskvě ve znovuotevřené budově Bolšoj těatru
LABUTÍ JEZERO
Hudba: Petr I. Čajkovskij, choreografie: Jurij Grigorovič podle Mária Petipy. Romantická báje o dívkách zakletých do labutí, které může vysvobodit jen čistá láska je odrazovým můstkem pro tanec 
s nadlidským půvabem a elegancí, ve kterém se prolíná krása lidská a labutí. Klasické Labutí jezero je symbolem Bolšoj baletu a ruské baletní tradice.
Vstupné 280 Kč, zlevněné vstupné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), předplatitelé minimálně čtyř a více baletů sezóny 2012/2013 – 230 Kč. 
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
POSEL (ČR – 2012)
„Jízda ve slepý ulici“. Jeho život je neřízená jízda, ve které neplatí žádná pravidla. Ale problémy se na něho i na sebe kupí a je stále těžší před nimi ujet. Film režiséra Vladimíra Michálka (mj. Filmy 
Amerika, Je třeba zabít Sekala nebo Babí léto) vypovídá „o generaci, která neprožívá žádná extrémní dramata. V hlavních rolích Matěj Hádek a Eva Leimbergerová. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!
ASTERIX & OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA (ASTÉRIX ET OBÉLIX: AU SERVICE DE SA MAJESTE – Francie/Španělsko/Itálie/Maďarsko 2012)
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

PARANORMAL ACTIVITY 4 (PARANORMAL ACTIVITY 4 – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Je to blíž, než si myslíte… Paranormální jevy nás nepřestávají fascinovat. I proto se do kin vrací čtvrtá část hororové série, ze které se během pár let stal fenomén. Připravte se proto na intenziv-
ní filmový zážitek, který vás nenechá nikoho chladným. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2 (THE EXPENDABLES 2 – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Jako zamlada… Hrají Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Terry Crews, Randy Couture, Liam Hemsworth, Scott Adkins, Yu Nan, Jean-Claude Van Damme, Bru-
ce Willis, Arnold Schwarzenegger a další. Režie Simon West. České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

SAMSARA (SAMSARA – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Připravte se na zážitek a zkušenost smyslů, které nemají obdobu. Samsara opět spojuje režiséra Rona Frickeho s producentem Markem Magidsonem, jejíchž filmařské a hudební umění bylo potvrzeno 
například v oceněném filmu Baraka-Odyssea Země. Působivé záběry spojují lidskost s ostatní přírodou a ukazují, jak náš životní cyklus zrcadlí rytmus celé planety… Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR!
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (ČR – 2012)
Největší pohádkové dobrodružství letošního podzimu a s ním volné pokračování nejúspěšnějšího českého animovaného rodinného filmu. Prostořeká koza – opět s hlasem Jiřího Lábuse – navští-
ví svět pohádek a spolu s Kubou, Mácou, se statečnými dětmi Honzíkem a Zuzankou, Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým všichni zjistí, že cesta do pekla může být nejen zábavná, ale může skon-
čit i na nečekaném místě... Vstupné 140 Kč. Mládeži přístupný.
MET IN HD – SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS OPERNÍHO PŘEDSTAVENÍ Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
OTELLO (OTELLO)
Verdiho mistrovský shakespearovský kus se na jeviště Metropolitní opery vrací v titulní roli s Johanem Bothou a špičkovou sopranistkou Renée Fleming v roli Desdemony. Orchestr řídí Semyon 
Bychkov. Nastudováno v italském originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné vstupné 300 Kč pro studenty, důchodce, ZTP, zlevněné abonentní vstup-
né 270 Kč (při současné koupi minimálně 5 ks vstupenek z programové nabídky nebo 5 ks vstupenek na uváděnou operu).
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR i v celém světě!
SKYFALL (SKYFALL – Velká Británie/USA 2012)
Daniel Craig opět v roli Jamese Bonda, agenta 007. Jeho nové dobrodružství je již v pořadí dvacáté třetí. V nejnovějším příběhu projde těžkou zkouškou jeho loajalita vůči „M“, kterou dohání její 
vlastní minulost. A navíc, když MI6 napadne neznámy útočník, Bond musí vypátrat a zneškodnit zdroj ohrožení – bez ohledu na to, kolik bude muset obětovat on sám… České titulky. 
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (ČR – 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!! 
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný. 

THE QUEEN – HUNGARIAN RHAPSODY LIVE IN BUDAPEST ‚86 DIGITÁLNÍ ZÁZNAM ROCKOVÉHO KONCERTU
Poprvé v kinech bude uveden záznam slavného budapešťského koncertu z roku 1986. Remasterovaná verze v HD rozlišení a s prostorovým zvukem Dolby Digital 5.1. Filmu předchází 25-ti minu-
tový dokument o turné vrcholící právě koncertem v Budapešti, který vidělo přes 80 tisíc nadšených diváků. Nechybí slavné hity jako Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, I Want 
To Break Free and We Are The Champions. Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den konání 200 Kč.
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7. neděle pouze v 19.30 hod.
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www.nachodskyswing.cz
Zdarma - neprodejné

NÁCHOD S K Ý UVÁDÍ
TALKSHOW 

JANA KRAUSE
A ROMANA VOJTKA

15. ÚNORA
POLICE NAD METUJÍ

TTIP NA DÁREK 

   NA SVATÉHO 

        VALENTÝNA

únor 11

Femme fatale 
Z RATIBOŘIC

Zdarma - neprodejné

www.nachodskyswing.cz

JIŘÍ
SVOBODA 
DOBYVATEL TRIALOVÉHO SVĚTA

PRÁZDNÝ BERÁNEK 

JANA
BURIANA 

NÁCHOD S K Ý
únor 10

„Chci být stromovým skřítkem.“

Barbora Hrzánová
www.nachodskyswing.cz

Zdarma - neprodejné

NÁCHOD S K Ý
zá í 10

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁCH

HURVÍNEK
SE DOČKAL 3D

VODNICKÉ SLAVNOSTI 
JAK SE PATŘÍ

PETR MACHÁNĚ
„PLNÍM SI SVŮJ SEN.“

MLADÝ SKLADATEL

VÁCLAV HAVEL 
A ODCHÁZENÍ VE VILE ERYCH

NÁCHOD S K Ý

Zdarma - neprodejné

HISTORIE ROZKOŠE

www.nachodskyswing.czNavštivte nás 
na: Vydává:

ZAZPÍVÁ 21. 7. V NÁCHODĚ
NA PIVOBRANÍ

„ZLATEJ CHLAPEC“„

LÁĎA KŘÍŽEK 

ervenec 12
srpen 12

ÝÝÝÝÝÝ N ÁCHOD S K Ý

Zdarma - neprodejné

TMEL NÁRODA JE CHMEL

CHTĚL BYCH BÝT ASTROLOGEM
DALIBOR JANDA

www.nachodskyswing.czNavštivte nás 
na: Vydává:

VYSTOUPÍ 9. 6. V TRUTNOVĚ
NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ

„INICIATIVNÍ“„

TOMÁŠ KLUS

NÁCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOODDDDDDDD SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ
erven 12

NÁCHOD S K Ý

Zdarma - neprodejné

OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ S HERECTVÍM
LUKÁŠ HEJLÍK

VÁCLAV NECKÁŘ + TOMÁŠ KLUS + 
DALIBOR JANDA

PIVOFEST 2012

www.nachodskyswing.cz

kv ten 12

Navštivte nás 
na: Vydává:

NNNÁÁÁÁÁCCCCHHHHOOOOOOODDDD SSSS KK ÝÝÝÝÝ
kv ten 12

VYDÁVÁ SVÁ TAJEMSTVÍ V NOVÉ KNIZE
VILA ČERYCH 

NÁCHOD S K Ý

Zdarma - neprodejné

KONCERT 13. 4. 2012
ZÁMEK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

VÝTVARNÍK PETR SAMEK
INSPIRUJÍ MĚ CIKÁNI

S TLUČHUBOU NA HRADĚ NESOUHLASÍM
JAROSLAV HUTKA

www.nachodskyswing.cz

duben 12

Navštivte nás 
na: Vydává:

K Ý N ÁCHOD S K Ý

JANA ŠULCOVÁ
ŠTĚSTÍ JSOU SPLNĚNÉ POVINNOSTI

PRO VZPOMÍNKU...
JOSEF ŠKVORECKÝ

ZMĚNIL VÝTVARNÉ UMĚNÍĚ Ý É Ě Í
FRANTIŠEK KUPKA

Zdarma - neprodejné

GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN
BAROKO JINAK

www.nachodskyswing.cz

únor 12

Navštivte nás 
na: Vydává:
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12

NÁCHOD S K Ý

KOMORNÍ ORCHESTR
SLÁVY VORLOVÉ

SLAVÍ ČTYŘICETINY 

BEZ KARET MĚ NENACHYTÁTE
MILOŠ MALÝ

ZPÍVÁME?Í Á
VÁNOČNÍ KOLEDY

Zdarma - neprodejné

ČECHOMOR
5. 1. 2012, MĚSTSKÉ DIVADLO NÁCHOD

www.nachodskyswing.cz

prosinec 11

Navštivte nás 
na: Vydává:

VILA ČERYCH
NEZNÁMÝ KLENOT

Zdarma - neprodejné

www.nachodskyswing.cz

PESTRÉ  
VELIKONOCE 
OBŘÍ SARDINKA 
A SVÁZANÉ MANŽELKY

NÁCHOD S K Ý
duben 10

MARCELA 
HOVADOVÁ 
„BYLA TO JEN NÁHODA.“

NEJLEPŠÍ EVROPSKÁ KRAJKÁŘKA

D S KK ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ

NÁCHOD S K Ý UVÁDÍNÁNÁCHODÁCHODÁCHNÁN SSS KS KK ÝÝÝ UVÁDÍUVÁDÍHOD

Farna
Ewa

29. 4. HRONOV

NÁCHOD S K Ý

MILOVANÝ I ZAVRHOVANÝÝ Ý
OTAKAR VÁVRA

O NÁCHODU (TÉMĚŘ) JEN V DOBRÉM
ZUZANA MICHNOVÁ

NÁPOJ BOHŮÁ
VÍNO

Zdarma - neprodejné

VÁNOČNÍ KONCERT 
EVY PILAROVÉ
15. 12. 2011, JIRÁSKOVO DIVADLO HRONOV

www.nachodskyswing.cz

listopad 11

Navštivte nás 
na: Vydává:

ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ

NÁCHOD S K Ý 
říjen 11

Zdarma - neprodejné

Navštivte nás
na: www.nachodskyswing.cz

Vydává:

NÁCHOD S K Ý

KUKS, TO JE ZÁZRAK
STANISLAV BOHADLO

HIROŠIMSKÉ MEMENTO

JANA LETZELA

HLAVNĚ BEZ LÁSKYĚ Á
LETNÍ LÁSKY

Zdarma - neprodejné

Sabina Laurinová
Stále jsem romantička...

Vydává:www.nachodskyswing.cz
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ervenec 11

srpen 11
kv ten 11
NÁCHOD S K Ý

SNAŽÍM SE ŽÍT JAKO SLUŠNÝ ČLOVĚK
ELIŠKA BALZEROVÁ

HVĚZDOU Z OBÝVÁKU
YOUTUBE

MĚLA JSEM ŠTĚSTÍ NA SKVĚLÉ LIDI
URŠULA KLUKOVÁ
Zdarma - neprodejné

NÁCHOD S K Ý UVÁDÍ
JAROSLAV SV CENÝ

20. KV TNA
ZÁMEK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

NÁCHOD S K Ý
erven 11

Vydává:www.nachodskyswing.cz

NÁCHOD S K Ý
kv ten 11

SNAŽÍM SE ŽÍT JAKO SLUŠNÝ ČLOVĚK
ELIŠKA BALZEROVÁ

HVĚZDOU Z OBÝVÁKU
YOUTUBE

MĚLA JSEM ŠTĚSTÍ NA SKVĚLÉ LIDI
URŠULA KLUKOVÁ
Zdarma - neprodejné

NÁCHOD S K Ý
kv ten 11

SNAŽÍM SE ŽÍT JAKO SLUŠNÝ ČLOVĚK

HVĚZDOU Z OBÝVÁKUĚ Ý

MĚLA JSEM ŠTĚSTÍ NA SKVĚLÉ LIDIĚ Š Ě Í Ě
Zdarma - neprodejné

Vydává:www.nachodskyswing.cz

NÁCHOD S K Ý UVÁDÍ
JAROSLAV SV CENÝ

20. KV TNA
ZÁMEK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

NÁCHOD S K Ý

Jsme tu pro vás už 5 let!

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

H

 84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.
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STAVEBNÍ ČINNOST

PROVÁDÍME

DÍLČÍ STAVBY 

STAVBY NA KLÍČ

ZATEPLOVÁNÍ FASÁD

SPRÁVU A ÚDRŽBU NEMOVITOSTÍ

MM AKČNÍ SLEVY 
AŽ - 30% 

WWW.MMHALLINTO.CZ

MM 

MM 

MM 


