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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v březnu
Středa
6. 3. 2013
v 19.00 hodin
SLEVA

Leonard Gershe: Motýli
Divadlo Palace
Hrají: Vojta Kotek, Klára Jandová,
Valérie Zawadská, Richard Trsťan
Vstupné: 260, 240, 220 Kč
Předprodej od 14. 2. 2013

Úterý
12. 3. 2013
v 19.00 hodin

Povídání o cestě po Tamilnádu,
zajímavé oblasti Indie v době Pongalu
Přednáška Mgr. Jarmily Koudelkové
Přednáškový sál Městského divadla
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 18. 2. 2013

Středa
13. 3. 2013
v 19.00 hodin
SLEVA

Ivo Kahánek – klavír
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Předprodej od 18. 2. 2013

Čtvrtek
14. 3. 2013
v 10.00hodin

Vít Peřina: U kanónu stál
aneb Bitva u Hradce Králové
Divadlo Drak
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 40 Kč
lze zakoupit před představením
v pokladně divadla

Neděle
17. 3. 2013
v 15.00 hodin

Nosáčkova dobrodružství – Pinokio
Hravé divadlo Brno
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 18. 2. 2013

Úterý
19. 3. 2013
v 19.00 hodin

Route 66 – hlavní ulice Ameriky
Přednáška Zdeňka Juráska s promítáním
Přednáškový sál Městského divadla
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 25. 2. 2013

Středa
20. 3. 2013
v 19.00 hodin

Literárně hudební večer
Jak chutná Francie
Účinkují Eva Kriz-Lifková, Mathieu
Gautron a Milan Dvořák
Velký sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 27. 2. 2013

Čtvrtek
21. 3. 2013
v 19.00 hodin

6 NaChodníku
Koncert a křest CD
Vstupné: 150 Kč
Předprodej od 22. 1. 2013

Úterý
26. 3. 2013
v 19.00 hodin
Čtvrtek
28. 3. 2013
v 19.00 hodin

Václav Neckář a Bacily
Vstupné: 350, 330, 310 Kč
Předprodej od 19. 11. 2013
Walter Erber – Tibetské mísy
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 70 Kč
Předprodej od 4. 3. 2013

Jak chutná Francie – Literárně hudební večer
Na gastronomický a hudební výlet do země, kde prý lidé vědí jak žít, vás pozvou Eva Kriz-Lifková, zpěvačka a autorka komponovaných
hudebních pořadů věnovaných převážně francouzskému šansonu, Mathieu Gautron, francouzský hudebník – akordeonista a tanečník, a Milan
Dvořák, profesionální klavírista a hudební skladatel. Ve snaze učinit z tohoto vystoupení všestranný zážitek zapojující všechny vaše smysly,
bude o přestávce v předsálí možnost zakoupit některé francouzské nápoje a kulinářské speciality.

6 NaChodníku – Koncert a křest CD
Náchodské autorské šansonové seskupení 6 NaChodníku vzniklo v roce 2006 okolo sourozenců Lucie a Tomáše Peterkových. Ti se, původně
kvůli jednorázovému projektu, obklopili muzikanty, které považovali za dostatečně tvůrčí. A časem se potvrdilo, že se nemýlili. V roce 2008
vyšla „NáChodníkům“ debutová deska Bar Babylon a po čtyřech letech – přesně – vydali své druhé studiové album, které dostalo název Misky
vah. Za šest let svého působení 6 NaChodníku si kapela získala značnou základnu fanoušků, kteří oceňují hlavně příběhovou linii repertoáru,
postavenou převážně na textech Milana Poutníka. Dalším autorem textů, který od samého začátku s kapelou spolupracuje je náchodský Pavel
Bělobrádek. A kde jinde by tato formace měla pokřtít svou druhou desku, než v Náchodě, kam také přizvala řadu hostů. Kromě standardní
sestavy „NáChodníků“, bude součástí koncertu herec Pavel Rímský, kytarista Oldřich Bohadlo, mladý aranžér a dirigent Jakub Mikunda,
který vybavil čtyři „náchodnické“ příběhy orchestracemi pro další nástroje. Takže se na natáčení CD podílel také smyčcový kvartet ve složení:
Josef Vlach (housle), primárius komorního orchestru Slávy Vorlové, ředitel ZUŠ Hronov, Věra Vlčková (housle) – primárius PSO (Police
Symphony Orchestra), učitelka houslí ZUŠ Nové Město nad Metují, Martina Poláčková (viola) – studentka konzervatoře, Jaromír Pacner
(violoncello) – hráč komorního orchestru Slávy Vorlové a PSO. A ještě pro potřebu jedné skladby vzniklo dechové trio, kdy klarinet a fagot
obstarali chlapci z „NáChodníků“ Petr Záleský a Milan Poutník a na hoboj si zahrál další skvělý muzikant - (ex)hobojista Filharmonie Hradec
Králové Jan Molinger. Tuto sestavu pak obohatila studentka hry na cembalo ve francouzském Strasbourgu, Kristýna Konečná. Před nedávnem
se navíc kapela zamilovala (což nebylo tak těžké) do básníka, herce a milého člověka Miloně Čepelky a jeho hudebních přátel Markéty
Wankeové a Jaromíra Klempíře, se kterými plánuje dlouhodobější spolupráci. A ti vystoupí jako hosté.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě,
otevírací doba: pondělí – pátek 8.00–17.30 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin, tel. 491 420 420.
Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P.
Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek. Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.
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Rozpočet schválený na letošní rok je
největší v novodobé historii Náchoda. Historicky nejvyšší jsou i prostředky určené
na investice. Tou největší a nejdůležitější
je jistě přestavba náchodského nádraží,
příprava již probíhá déle než rok. Jedná se
o celkovou přestavbu jak nádraží Českých
drah (ČD), tak prakticky novou výstavbu
autobusového nádraží. Oba projekty jsou
od samého počátku koordinovány tak,
aby pro cestujícího vznikl jeden moderní
terminál s maximálním komfortem – suchou nohou z vlaku do autobusu a opačně. Základním motivem celého záměru je vytvořit novodobou vstupní bránu
do města, prostředí uživatelsky příjemné,
vzdušné, které však ochrání cestující před
nepřízní počasí.
Prostory pro cestující (odbavovací hala
a další) budou společné pro dopravu vlakem i autobusem. Společný bude také informační systém, který bude podávat informace nejen o odjezdech jednotlivých
spojů, ale budou zde i informace o případném zpoždění nebo některých změnách.
České dráhy zrekonstruují historickou
nádražní budovu, kde vznikne zázemí pro
cestující, s novým sociálním zařízením
a komerčními prostory. Město Náchod vykoupilo ostatní objekty mimo tuto hlavní budovu a ty budou zdemolovány, čímž
vznikne prostor pro výstavbu autobusového terminálu v těsné návaznosti na příjezdy a odjezdy vlaků.
Nově bude zřízen vjezd na nádraží
z kruhové křižovatky u Itálie, která by
měla být v letošním roce také zrekonstruována. Vlastní autobusový terminál bude
mít deset odjezdových stání a čtyři stání
příjezdová a pro místní dopravu. Všechna stání budou zastřešena s přímou návazností na drážní budovu a perony ČD.
Zastřešení je navrženo ze dvou konstrukčně nezávislých částí. Přímo na historickou nádražní budovu navazuje
jednoduchý a střídmý přístřešek odjezdových stání, kombinací betonové konstrukce s průhlednou částí, která se zvedá
směrem do parku. Zastřešení příjezdových stání je navrženo ve tvaru písmene „S“ – opět železobetonová konstrukce
s průhledným zastřešením. Takto vzniklá krytá kolonáda postupně graduje směrem k hlavním pohledovým osám od příjezdu autobusů i pohybu pěších od centra
města. Tím vznikne výrazný nový prvek
spojený se vstupem do města.
Výstavba nádraží je plánována na léto.
Nejprve budou zdemolovány všechny stavby od nádražní budovy směrem
k městu včetně kiosku nádražního občerstvení. Budou odstraněny i všechny stánky. V době letních prázdnin pak bude autobusové nádraží provizorně přeloženo
z důvodu výstavby do ulice Za Teplárnou.

Souběžně se stavebními pracemi bude
zrekonstruován a rozšířen park před nádražím oddělující tento prostor od ulice
Kladské. Park bude rozšířen na obou stranách poměrně výrazně o dnešní asfaltové plochy příjezdu a odjezdu. Stávající porosty budou omlazeny a provede se nová
parková úprava s novou výsadbou. Samozřejmě zůstane zachován stávající letní
dub uprostřed nádražní plochy, který se
již této situaci přizpůsobil a v parku nebude chybět zajímavý vodní prvek.
Cyklostezka, která dnes končí (či nekončí) na nedefinovatelné a hlavně nepřehledné asfaltové ploše vjezdu na nádraží,
bude dovedena k přechodům a převedena do dalších pokračujících směrů v návaznosti na celkovou rekonstrukci křižovatky u Itálie.
Jako vždy, všechno se vším souvisí a to
i u této stavby. Přesunem autobusů na nezbytnou dobu do ulice Za Teplárnou budou zabrány parkovací plochy v této ulici.
Proto na jaro připravujeme nové parkoviš-tě v Tepenské ulici tak, aby v této lokalitě
byl dostatek parkovacích ploch.
Investice města Náchoda do autobusového nádraží představuje přibližně 44
mil. Kč. K tomu musíme ještě připočítat
obnovu a rozšíření parku a demolice objektů. Další náklady si vyžádá přesun nádraží do ulice Za Teplárnou a vybudování
parkovacích ploch v Tepenské ulici. Navazující investice Českých drah do rekonstrukce budovy nádraží je celkově v řádu
desítek milionů korun, pro vlastní stavbu
autobusového nádraží jsou důležité stavební úpravy budovy naplánované v první etapě. Investice do kruhové křižovatky
U Itálie plánuje ŘSD opět v řádu několika
milionů korun. Město Náchod získalo dotaci 8 mil. Kč z Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod a další
dotaci na park z ministerstva ŽP.
Jedná se skutečně o ojedinělou stavbu
v Náchodě, jak rozměrem akce, tak složitostí přípravy celé investice a nutností
spolupráce jednotlivých investorů. Musím
konstatovat, že spolupráce s ŘSD ČR i Českými drahami je opravdu na velmi dobré
úrovni. Všechny tyto investice musí být
provedeny souběžně. Jakákoliv nepředvídaná komplikace na jedné z navazujících
staveb by zapříčinila obrovské problémy
s provedením celé výstavby nádraží.
Výstavba celého díla zcela jistě vyvolá
celou řadu problémů a nepříjemností pro
cestující v letošním roce. Proto si už nyní
dovolíme všechny občany i návštěvníky
Náchoda požádat o trpělivost a shovívavost v průběhu stavby, ten výsledek bude
stát určitě za to (viz vizualizace na titulní straně zpravodaje).
Ing. Tomáš Šubert, místostarosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 22. 1. 2013
Jednání rady města se
zúčastnilo nejprve osm
radních, později šest, jeden
byl omluven. Číselný popis u zprávy
představuje poměr hlasů při hlasování
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
MŠ Havlíčkova
– rekonstrukce zahrady
7-0-0
RM souhlasila s vypracováním žádosti v rámci Prioritní osy 7 na rekonstrukci stávající zahrady MŠ Havlíčkova a uložila odboru správy majetku a financování
zahrnout daný projekt do rozpočtu částkou ve výši 90.000 Kč, tj. 10 % z očekávané
výše projektu. Odboru investic a rozvoje
města radní uložili zpracovat ve spolupráci s MŠ Havlíčkova žádost o dotaci s termínem odevzdání do 28. 2. 2013 a schválili
přípravné práce spojené se zpracováním
žádosti.
RM uložila odboru správy majetku a financování zahájit jednání s Královéhradeckým krajem o bezúplatném převodu části pozemku zahrady (par. č. 485)
do vlastnictví města Náchoda.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem lesních pozemků v okolí Stárkova uzavřené
se společností Lesy města Náchoda, spol.
s r. o. Dodatek se uzavírá pro rok 2013
a roční nájemné je stanoveno ve výši
800.000 Kč včetně DPH.
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Telefónica O2
Czech Republic, a. s. Komunikačním vedením budou zasaženy pozemkové parcely
č. 26, 46/2, 46/3, 46/4, 427/2, 427/4 a 462/5
a č. 2036/2 v ulici Pražské o celkové délce
cca 120 bm.
6-0-0
RM souhlasila se záměrem uzavřít
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s. Zařízením distribuční soustavy
budou zasaženy pozemkové parcely města č. 2046/1 a č. 2046/4 v ulici U Cihelny
v délce cca 6 bm.
6-0-0
RM souhlasila se zahájením jednání
o bezúplatném převodu parcely č. 257
(pozemek cesty místní komunikace v lokalitě „Ostrovy“) do vlastnictví Města Náchoda.
6-0-0
IPRM zóny – zadávací řízení
na revitalizaci zeleně
a realizaci parku na SUN
6-0-0
RM revokovala své usnesení ze dne 8. 1.
2013 a souhlasila se zapracováním změn
(významná veřejná zakázka, nadlimitní
výběrové řízení na služby) přímo do mandátní smlouvy na externí administraci zadávacího řízení na dodavatele revitaliza-
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ce zeleně a provedení parku na sídlišti
u nemocnice realizovaných v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda
– problémová zóna u nemocnice“ uzavírané se společností DABONA, s. r. o., Rychnov nad Kněžnou.
Úvěr obci Vysokov
6-0-0
RM zamítla žádost obce Vysokov
o změkčení podmínek dodatku č. 3
ke smlouvě o poskytnutí úvěru ze dne
30. 4. 1999 a doporučila zastupitelstvu
města tento dodatek schválit.
Město Náchod – evropské město
sportu Náchod 2013
– výběr generálního poradce
6-0-0
RM schválila uzavření smlouvy na činnost generálního poradce k přiznání
grantu z programu „EUROPEAN SPORT &
CULTURE 2020“ se společností IPIefekt,
s. r. o., Praha 5.
RM schválila přípravu jednotlivých akcí
a jejich zahrnutí do programu „Evropské
město sportu 2013“.
Záměr rozšíření hřbitova
– vypracování studie
6-0-0
RM schválila vypracování studie na rozšíření hřbitova v Náchodě Ing. Arch.
A. Skalickým.
Mikroprojekt Strategie rozvoje Evr.
města Kudowa – Náchod – Hronov
na období 2014 – 2020
6-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o dotaci s názvem Strategie rozvoje Evropského města Kudowa – Náchod – Hronov na období 2014–2020 a v případě získání dotace souhlasila s realizací projektu
v termínu červen 2013 až květen 2014.
RM souhlasila s vyčleněním částky
530.000 Kč na předfinancování projektu
a uložila odboru správy majetku a financování zahrnout do návrhu rozpočtu 2013
příslušné finanční prostředky.
Mikroprojekt Za poznáním
do Evropského města
Kudowa Zdrój – Náchod
6-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti o dotaci s názvem Za poznáním do Evropského města Kudowa Zdrój – Náchod
a v případě získání dotace souhlasila s realizací projektu v termínu červen/2013
–duben/2014.
RM souhlasila s vyčleněním částky
825.000 Kč na předfinancování projektu
a rovněž uložila odboru správy majetku
a financování zahrnout do návrhu rozpočtu 2013 příslušné finanční prostředky.
Mikroprojekt Ve zdravém těle zdravý
duch – přeshraniční spolupráce
v Kladském pomezí
6-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o dotaci s názvem Ve zdravém těle zdravý duch – přeshraniční spolupráce v Kladském pomezí a v případě získání dotace
souhlasila s realizací projektu v termínu
červen/2013 – duben/2014.
Zateplení MŠ Havlíčkova, MŠ Myslbekova
a ZŠ 1. Máje v Náchodě
6-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci
na výběrové řízení na „Zateplení MŠ Ha-

vlíčkova v Náchodě“, „Zateplení MŠ Myslbekova v Náchodě“ a „Zateplení ZŠ 1. Máje
v Náchodě“ a souhlasila se zapracováním
případných připomínek Státního fondu Životního prostředí do zadávací dokumentace.
Projekt „Ochrana vod povodí
řeky Metuje v Kudowě Zdrój
a Náchodě“
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením mandátní smlouvy na realizaci veřejné zakázky na stavební práce v rámci projektu
„Ochrana vod povodí řeky Metuje v Kudowě Zdrój a Náchodě“ v případě schválení projektu ke spolufinancování v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007–2013, se společností DABONA, s. r. o., Rychnov nad Kněžnou.

TELEGRAFICKY:

RM schválila čerpání investičního fondu
v celkové výši 10.029,60 Kč pro příspěvkovou organizaci ZŠ 1. Máje v Bělovsi v účetním roce 2012. Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů na opravu
elektroinstalace.
7-0-0
RM stanovila výši úhrad neinvestičních výdajů na rok 2013 na základě Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Vysokov
na 4.000 Kč za každé dítě z obce Vysokov
vzdělávající se v náchodských mateřských
školách.
7-0-0
RM schválila cenovou nabídku na recyklaci stavebních sutí a živičných ker
na deponii stavebních materiálů v Bělovsi firmy EKOS-ekologické stavby Červený
Kostelec, s. r. o, na recyklaci stavebních
hmot za cenu 107 Kč/t bez DPH.
6-0-0
RM schválila cenovou nabídku firmy TS Náchod, s. r. o., na doplnění veřejného osvětlení v ulici Za Tratí za cenu
67.360,70 Kč s DPH.
6-0-0
RM souhlasila s vystavením objednávky na opravu suterénních omítek radnice
čp. 40 firmě STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián
s. r. o., za cenu 268.169 Kč bez DPH. 6-0-0
RM souhlasila s provedením auditu
a zadáním Veřejné zakázky malého rozsahu 2013 v rámci projektu EU Peníze školám realizovaném v ZŠ Komenského v Náchodě.
6-0-0
RM schválila záměr ředitelky MŠ Vančurova zúčastnit se grantového řízení Nadace ČEZ Oranžové hřiště 2013.
6-0-0
RM souhlasila s úhradou finanční náhrady za obklady přímo poškozené bouracími pracemi při realizaci projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269,
Duhová ul., Náchod“ ve výši 650 Kč/m2.
6-0-0

Rada města 5. 2. 2013

Jednání rady města se zúčastnilo sedm
radních, dva byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené se společností Statek Tilia, s. r. o. Dodatkem se
vyjímá pozemková parcela č. 139 v k. ú.

březen 2013
Běloves ze seznamu pronajatých pozemkových parcel uvedených v nájemní
smlouvě vzhledem k zařazení této parcely do zvláště chráněného území Březinka.
Dodatek se uzavírá s účinností od 22. 11.
2012 a celková plocha pronajatá nájemci
má novou výměru 2,0372 ha.
7-0-0
RM souhlasila se zrušením usnesení
ze dne 10. 9. 2012 a souhlasila s uzavřením nové smlouvy o zřízení věcného břemene se společností VČP Net, s. r. o., na
zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách města č. 1120/1, č. 1121/5
a č. 1122/3 v k. ú. Náchod za cenu 500 Kč
+ DPH. Věcné břemeno řeší přeložku plynovodu na Denisově nábřeží.
6-0-1
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem pozemkové parcely
č. 129 u křižovatky ulic Mlýnské a Českých
Bratří o výměře 325 m² pro zřízení okrasné zahrádky a pro pěstování léčivých bylin ve spolupráci s náchodskými školami.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2013. Nájemce bude
hradit nájemné ve výši 1.625 Kč/rok. 7-0-0
RM souhlasila se záměrem uzavřít
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností VČP Net,
s.r.o. Vedením plynu bude zasažena pozemková parcela města č. 1954/2 v délce
cca 50 m. Jedná se o konec ulice Nový Svět
směrem k vojenskému hřbitovu. 7-0-0
RM souhlasila se záměrem uzavřít
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností VČP Net,
s. r. o. Vedením plynu bude zasažena pozemková parcela č. 1453/1 rovněž na konci ulice Nový Svět v délce cca 25 m, která
je v podílovém vlastnictví Města Náchoda a pana Pavla Voborníka.
7-0-0
RM souhlasila s novou úpravou ceníku
jednorázových sazeb za zřízení věcného
břemene s platností od 1. 2. 2013. 7-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem restaurace Na koupališti s paní Vladimírou Hakličkovou.
Nájemné je stanoveno ve výši 10.000 Kč/
měsíc. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s účinností od 1. 2. 2013. 7-0-0
Dotace na sídliště u nemocnice 7-0-0
RM uložila vedení města jednat s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ohledně
dotací na sídliště SUN.
Rozdělení finančních prostředků
rezervovaných
z hazardu na sport
7-0-0
RM schválila harmonogram předkládání žádostí o dotaci na sport v rámci rozdělení rezervovaných finančních prostředků z hazardu. Jedná se o rozdělení částky
ve výši 2,7 mil. Kč, termín pro podání žádostí je do 31. 3. 2013 Podrobnosti najdete na str. 8.
Střecha Déčka
a ZŠ Drtinovo náměstí
7-0-0
RM revokovala své usnesení ze dne
23. 10. 2012 týkající se reklamace vad
za opravy uvedených střech, schválila
odstoupení od smlouvy v případě střechy

ZPRÁVY Z RADNICE
Déčka a uložila odboru investic a rozvoje
města vypsat poptávkové řízení na nové
provedení.
Čerpání vody z vrtů pro zimní stadion
a krytý plavecký bazén
7-0-0
RM uložila odboru investic a rozvoje
města připravit k realizaci čerpání vody
z vrtu u zimního stadionu v Náchodě
pro zimní stadion i krytý plavecký bazén
včetně provedení výběru generálního dodavatele.
Záměr – Město sportu Náchod
7-0-0
RM schválila upřesnění záměru na objektech ve vlastnictví Města Náchoda
v rámci programu „Město sportu“ včetně
využití dotačních programů „EUROPEAN
SPORT & CULTURE 2020“.
Jedná se především o opravy zimního stadionu, krytého plaveckého bazénu, Jiráskova koupaliště nebo rekonstrukce stadionu Hamra.
Propojovací schodiště
v ul. Na Strži – ul. Bartoňova
7-0-0
RM souhlasila se zpracováním projektové dokumentace v rozsahu k provedení stavby na propojovací schodiště v ul.
Na Strži – ul. Bartoňova na parcele 1176/1
Náchod za nabídkovou cenu 76 tis. Kč bez
DPH a schválila uzavření smlouvy o dílo
s Ing. Jaroslavem Dopitou, Náchod.
Propojení kamerového systému
a prázdninový pobyt pro děti
s výchovnými problémy
7-0-0
RM souhlasila s podáním žádosti o dotaci na propojení městského kamerového systému města Náchoda s obvodním
oddělením Policie ČR a spoluúčastí města
ve výši 82 tis. Kč a doporučila žádost zastupitelstvu města ke schválení.
RM souhlasila s podáním žádosti o dotaci na Prázdninový pobyt dětí s výchovnými problémy a spoluúčastí města
ve výši 20 tis. Kč a rovněž záměr doporučila zastupitelstvu ke schválení.
Projekt „Ráj pro děti
– MŠ Havlíčkova v Náchodě“
6-1-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o podporu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 7, Oblast podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci
environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací
na projekt „Ráj pro děti – MŠ Havlíčkova v Náchodě“ a souhlasila se spolufinancováním projektu ve výši 10 % celkových
uznatelných nákladů projektu.
IPRM Náchoda – sídliště Plhov
7-0-0
RM souhlasila se zřízením Řídícího výboru pro tvorbu Integrovaného plánu
rozvoje města Náchoda (IPRM) – sídliště
Plhov ve složení: místostarosta, vedoucí odboru správy majetku a financování
MěÚ Náchod, pracovník odboru správy
majetku a financování MěÚ Náchod spravující nájmy bytů, ředitel Správy budov
Náchod, s. r. o., ředitel Stavebního bytového družstva Náchod, zástupce SVJ Havlíčkova 1110–1112.

RM souhlasila se jmenováním Ing. Romany Pichové (euromanažerky) jako manažera Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – sídliště Plhov.
Projekt „Prožitková zahrada
MŠ Vančurova v Náchodě“
7-0-0
RM vzala na vědomí zprávu o případném předložení žádosti MŠ Vančurova
o grant v grantovém řízení Nadace ČEZ
Oranžové hřiště a souhlasila s předložením žádosti o podporu z Operačního
programu Životní prostředí na projekt
„Prožitková zahrada MŠ Vančurova v Náchodě“ a se spolufinancováním projektu
ve výši min. 10 % celkových způsobilých
výdajů.
Projekt „Zvýšení kvality veřejných
služeb v Náchodě“
7-0-0
RM vzala na vědomí zprávu o projektu Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě. Součástí projektu, který bude realizován od 1. 2. 2013 do 30. 6. 2015, bude
mimo jiné zpracování strategického plánu rozvoje města, průzkumy spokojenosti občanů se životem ve městě, zpracování
strategií MěÚ včetně průzkumu spokojenosti s činností úřadu nebo financování
nákladů na školení jednotlivých zaměstnanců. Celková dotace představuje více
než 2,7 mil. Kč.
ZŠ, Náchod, Pavlišovská 55
– účast v grantovém řízení
7-0-0
RM schválila záměr ředitelky ZŠ Náchod, Pavlišovská 55 zúčastnit se grantového řízení Královéhradeckého kraje
s názvem Zájmová práce se žáky mimo
vyučování.
Partnerství v projektu vytvoření
nového zařízení péče
o předškolní děti
7-0-0
RM souhlasila, aby se město Náchod
stalo projektovým partnerem firmy Hronovský, s. r. o., která bude předkladatelem
projektu vytvoření nového zařízení péče
o děti v předškolním věku (firemní školka) v rámci výzvy grantu s názvem Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování práce a rodinného života.
Mandátní smlouvy – KŠD Legal
advokátní kancelář, s. r. o.
7-0-0
RM schválila Mandátní smlouvy s advokátní kanceláří KŠD Legal, s. r. o., ve věci
zastupování města Náchoda v civilním řízení vedeném Vrchním soudem a v trestním řízení vedeném Okresním soudem
v Náchodě a pověřila starostu města jejich podpisem (kauza pivovar).
Povolení vjezdu na cyklostezku
– Vodárenská-Babí
7-0-0
RM souhlasila, že po vybudování cyklostezky „Vodárenská – Babí (úsek č. 2)“
bude jednotlivým obyvatelům uděleno
povolení vjezdu na tuto cyklostezku.

TELEGRAFICKY:

RM souhlasila s dokončením chodníku
v ulici Nad Celnicí v roce 2014 a uložila
odboru investic a rozvoje města připravit
poptávkové řízení na tuto akci.
7-0-0
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KRONIKA, MĚSS MARIE

Náchodský zpravodaj

Kronika

					

V lednu 2013 se narodili:
2. 1.
2. 1.
3. 1.
7. 1.
11. 1.
17. 1.
21. 1.
21. 1.

Matěj Dudek
Matyáš Adámek
Matěj Hanuš
Miroslav Novák
Aneta Rösnerová
Matyáš Antonín Jiroušek
Jakub Rudolf
Vojtěch Viskot

23. 1.
24. 1.
25. 1.
29. 1.
30. 1.

Eliška Krunková
Marek Jijco
Lucie Rutarová
Kristýna Pospíšilová
Valentýna Tejralová

V lednu 2013 byli oddáni:
11. 1.
Karel Dostál, Náchod
Ludvika Jeřábková, Náchod

Krasobruslařské
dopoledne
MŠ Běloves a Babí děkuje vedení TJ Kraso Náchod za příjemně strávené dopoledne na zimním stadionu. Děti zde zhlédly
velmi zdařilou exhibici mladých krasobruslařů. Dík patří i paní Krátké a panu
Adlofovi za poskytnutí občerstvení pro
děti.
Učitelky MŠ Běloves a Babí

Městské středisko sociálních služeb MARIE
Pečovatelská služba

Postupně Vám představíme činnost tří
registrovaných sociálních služeb MěSSS
Marie Náchod. Posláním Pečovatelské
služby je umožnit seniorům po ztrátě soběstačnosti prožít důstojně a spokojeně
podzim života, poskytnout pomoc, podporu a aktivizaci v přirozeném domácím
prostředí za pomoci pečovatelské služby
a rodiny. Úkony sociálních služeb poskytuje pečovatelská služba v domácnostech
seniorů na území města Náchoda, případně na území smluvních obcí, v době pondělí až pátek od 7 do 15.30 hodin.
Služba tedy přichází za klientem, aby
mu bylo umožněno být co nejdéle v přirozeném domácím prostředí. Usnadňuje mu
život a umožňuje uspokojování životních
potřeb odůvodněných stárnutím a pomáhá v prosazování a zajišťování jeho oprávněných zájmů. Stejná nabídka služeb platí i pro obyvatele obou nájemních domů
s byty zvláštního určení Harmonie I. a II.
v Rybářské ulici. Zde jsou služby poskytovány 7 dnů v týdnu v době od 6 do 22
hod. Pečovatelská služba ulehčuje situaci
a podporuje uživatele tam, kde již jejich
síly nestačí. Služba je poskytována v úzké
spolupráci s rodinou, ale i dalšími službami jako je např. Charitní ošetřovatelská
služba. Vytvářením vhodných podmínek
uživatelům umožňujeme aktivně se účastnit kulturního a společenského života. Pečovatelská služba respektuje v maximální
možné míře individualitu, rychle reaguje na skutečné potřeby klientů na základě jejich přání a cílů. Mezi nejčastěji vy-

užívané úkony péče patří dovážka obědů
a nákupů, úklid domácnosti včetně společných prostor v domě, praní prádla nebo
pomoc s osobní hygienou. Je také možno si objednat dohled nad požitím léků,
nebo krátkodobý monitoring (kontrola
a dohled nad dospělým občanem), či doprovod k lékaři nebo na veřejné instituce.
Všechny služby jsou poskytovány na základě smlouvy a dle ceníku, vycházejícího z platných předpisů a odsouhlaseného
Radou města Náchoda. V řadách zaměstnanců PS pracují pečovatelky s dlouhodobou odbornou praxí a obětavým přístupem k potřebám a přáním uživatelů.
Pokud si myslíte, že byste potřebovali
pomoc, protože obvyklé činnosti již zvládáte pouze s vypětím sil a chcete třeba
i trochu ulehčit svým zaměstnaným dětem, obraťte se na profesionální pomoc.
Zavolejte si pro informace sociální pracovnici Pečovatelské služby sl. Bc. Janě
Chmelíkové, která zároveň přijímá také
žádosti o umístění v nájemních domech
Harmonie, na tel. 491 426 539 nebo mobil
731 653 289, případně lze kontaktovat vedoucí PS Mgr. Jaroslavu Mačkovou na tel:
491 426 539 nebo mobil 736 490 332.
Osobně se lze informovat na adrese sídla PS: Rybářská 1810, Náchod (budova
Harmonie I. naproti rybníčku), v pracovní době od 7 do 15.30 hod. Podrobné info
naleznete též na www.messs-na.cz
Mgr. Jaromír Vejrych
ředitel MěSSS Marie

Pololetní spaní
v ZŠ Babí Náchod
Děti ze školní družiny při ZŠ Babí v Náchodě se zúčastnily pololetních prázdnin se spaním ve škole. Všichni byli moc
šikovní, takže zvládli nejen přípravu
bramborového guláše, ale i noc v prostorách školy. Ráno po snídani jsme vyrazili
do kina Vesmír v Náchodě na film Rebelka a zase ve škole jsme poobědvali. Lžičky
z Fimo hmoty, které si děti vyráběly, byly
příjemnou tečkou na konec.
Děkuji dětem, za to, že byly moc fajn
a utvořily příjemnou a pohodovou atmosféru, Janičce Schejbalové a Evě Korcové
za pomoc při realizaci pobytu ve škole.
V druhém pololetí ahoooj!
Jitka Jirásková

březen 2013

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem rodičům
a přátelům naší mateřské školy za finanční dary na obnovu pozemků. K budově MŠ
patří zahrada, která je rozdělená na tři
části – pro starší a mladší děti a tzv. užitkovou zahradu, kde pěstujeme ovoce a zeleninu. Na těchto pozemcích stojí zastaralé hrací vybavení, které neuspokojuje
prožitky dětí. Potřebuje obnovu ve formě
zeleně a zařízení ke sportovnímu a prožitkovému vyžití.
Na podzim jsme získali celkem 17.400
korun, které jsme použili nejen na nákup
učebních pomůcek, ale hlavně na projekt
školní zahrady. Ten je v této době již zpracován a MŠ spolupracuje se zřizovatelem
na grantovém řízení. Ještě jednou velice
děkujeme.
MŠ Vančurova, Náchod

Usměvavé lyžování
V posledním lednovém týdnu vyjížděly každé ráno některé děti z naší MŠ společně s učitelkami autobusem do Olešnice v Orlických horách. Tady se zúčastnily
lyžařského kurzu „Usměvavé lyžování“.
Pod vedením instruktorů se děti podle
své výkonnosti učily základům lyžování
a jízdě na vleku. Na poslední den výuky
se děti moc těšily, čekaly na ně totiž závody! Opravdový slalom! A v cíli? Medaile, diplom a velká pochvala.
Tato forma lyžařské výuky se shledala s kladným ohlasem u rodičů i učitelek MŠ. Ale hlavně dětem přinesla novou
zkušenost s pohybovou aktivitou na čerstvém vzduchu, radost z nových dovedností a úspěchů.
Kolektiv učitelek MŠ Náchod, Myslbekova

ŠKOLY

Týden pro UNICEF
na ZŠ Komenského v Náchodě
Jak už to bývá, vše začalo zcela nevinně… objevením projektu organizace UNICEF „Adoptuj panenku, zachráníš
dítě“, jednou ze tříd naší školy, která se
k projektu připojila tím, že v roce 2006
panenku zakoupila, tedy „adoptovala“.
Mojí zvědavostí, „náhlým vnuknutím“
a odhodláním prvních deseti nadšenců,
kteří se ke mně připojili, prvních jedenáct
panenek bylo na světě, zabaleno a objevilo se v Praze na Českém výboru UNICEF.
Právě touto akcí odstartoval první ročník
„Týdnu pro UNICEF“ na ZŠ Komenského
v Náchodě.
V roce 2007 přišla kolegyně Zuzka Lenerová s návrhem spojit potřebné s užitečným, a tak v osmých ročnících při hodinách šití vzniklo dalších dvaačtyřicet
panenek, na kterých si jejich autoři trénovali své dovednosti s jehlou, nití a šicím
strojem. Prohlédnout si hotové panenky
přišli i rodiče, které během „Odpoledne
pro radost“ čekala procházka po škole,
zpestřená vystoupením pěveckých sborů,
básničkami, tancem, videoprojekcí, výstavou keramiky, a také volbou první MISS
SYMPATIE, tedy panenky, která je zaujala nejvíce. Svou MISS PANENKU si zvolili
také žáci a učitelé naší školy
Totéž se opakovalo i v roce 2008, jenom
panenek bylo sedmapadesát, a jak ukázala vysoká návštěvnost druhého ročníku
„Odpoledne pro radost“, bylo potřeba začít přemýšlet, co dál.
V roce 2009 vznikly dvě nové soutěžní
kategorie MINIMISS a MAXIMISS. Důvod
ke vzniku MINIMISS byl jednoduchý. Žáci
prvního stupně při hodinách pracovních
činností, po urputných soubojích s nitěmi a jehlami, připojili své panenky k panenkám „osmáků“. A k velkému potěšení
všech přibyly i panenky, které ušili učitelé, rodiče, babičky, či jiní „dospěláci“.
Musela zcela přirozeně vzniknout i kategorie zcela opačná, tedy MAXIMISS. Pro
žáky osmých tříd se v tomto roce konal
první ročník literární soutěže. Představily se v ní sbory Notičky a Písnička, dramatický kroužek a stepařský kroužek FLAP.
Aby těch „POPRVÉ“ v tomto ročníku nebylo málo, autoři vítězných panenek se
zúčastnili akce Českého rozhlasu v Hradci Králové, kterou právě v rámci propagace projektu „Adoptuj panenku, zachráníš
dítě“ hradecký rozhlas uspořádal. A u této
tradice už také zůstalo. A samozřejmě,
abych nezapomněla, do stovky panenek
chyběla pouhá jedna.
Pátý ročník MISS PANENKY proběhl podle scénáře ročníku předešlého, změnou
bylo pouze vyčlenění kategorie MIMAMISS v rámci panenek ušitých na prvním
stupni. V této kategorii mezi sebou soupeřili a doposud soupeří ti autoři panenek,
kteří panenku nešili samostatně ve ško-

le, ale doma za pomoci někoho z dospělých. Odpoledne pro radost neslo podtitul
„Letem, světem“ a do Prahy odcestovalo
96 panenek.
Během šestého ročníku, tedy v roce
2011, jsme během odpoledne pro rodiče,
tentokrát v aule Jiráskova gymnázia v Náchodě, ukázali „Jak šel rok“. Do šití panenek se poprvé se svými svěřenci po hlavě
vrhly i kolegyně ze školní družiny a sklidily veliké úspěchy. A pozor, čtete dobře,
jedna maminka ušila úctyhodných 14 panenek (a to jsem ještě netušila, že je to pro
ni pouze startovní čára pro roky příští).
Bob a Bobek, kteří získali v celkovém
součtu hlasů jasné prvenství, „strčili
do klobouku“ všech ostatních sto jedna
panenek. Tím však jejich úspěch nekončil.
Ale to už se psal rok 2012 a startoval sedmý ročník našeho „panenkového týdne“.
K panenkám se přidaly „Plné pytle štěstí“,
tedy výtvarné práce dětí z prvního stupně naší školy, které podpořily atmosféru,
tentokrát „Pohádkového odpoledne“. Bob
a Bobek reprezentovali naší školu právě
v Hradci Králové, kde získali druhé místo mezi panenkami z celého královéhradeckého kraje. Jejich autoři potom na závěrečné akademii naší školy předali cenu
vítězkám loňského ročníku MISS PANENKA, autorkám „Kocoura v botách“ Dominice Dusíkové a Dominice Krůlové.
To, jak uspěje náš „Kocour“ v Hradci
Králové, a komu budou na letošní akademii předávat Dominiky cenu, to zatím nevím, ale vím, že osmý ročník „Týdne pro
UNICEF“ na naší škole je v plném proudu. Panenky se začínají objevovat na mém
stole, při hodinách pracovních činností cvakají nůžky a vrčí šicí stroje, vznikají výtvarná i literární díla, připravuje se
květnové odpoledne, tentokrát se zvířecí tématikou a celý ten kolotoč se pomalu
rozjíždí. Jde to ztuha, a bez pomoci mých
kolegyň a kolegů, kteří bez řečí pomáhají „roztlačovat“, a bez podpory SRPDŠ
na naší škole by se neroztočil. Všem patří velký dík. Jestli se s námi chcete svést,
přiskočte, místa je dost.
Kolega Vašek Nýč, který to „adopcí“
na samém začátku všechno způsobil,
na naší škole sice nezůstal a přešel učit
na školu v místě svého bydliště, panenky
však zůstaly. Díky, Vašku!
Mgr. Vlaďka Schneiderová
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Klavírní koncert
Ivo Kahánka zazní v náchodském Beránku
Mladý český pianista Ivo Kahánek rychle získává pověst jednoho z nejpozoruhodnějších umělců své generace. Je znám
širokou výrazovou paletou i výjimečnými
virtuózními schopnostmi, které uplatňuje v repertoáru od baroka po soudobou
hudbu. V roce 2004 se stal absolutním
vítězem mezinárodní hudební soutěže
Pražské jaro a již předtím získal ocenění v mnoha významných kláních u nás
i v cizině.
Za svou kariéru nahrál a vydal již sedm
alb s díly Leoše Janáčka, Bohuslava Mar-

tinů, Gideona Kleina, Miloslava Kabeláče,
Jeana Francaixe, Jacquesa Iberta a dalších. Album Janáček-Martinů-Kabeláč získalo nejvyšší možné hodnocení v odborných zahraničních časopisech. Kromě
toho pravidelně natáčí pro Český rozhlas
a Českou televizi.
V Náchodě se představí 13. března
2013 s programem: J. S. Bach: Toccata e-moll BWW 914, M. P. Musorgskij: Obrázky
z výstavy, I. Albéniz: Suita espagnola (výběr)
a C. Debussy: Radostný ostrov.

Vyprávění současníků o dobách minulých
aneb historie České Skalice

Vyprávění co v České Skalici bylo a jak se žilo

Věra Vlčková

Z ČESKOSKALICKÝCH
PAMĚTÍ
Vyprávění co v České Skalici bylo a jak se žilo

Věra Vlčková

Z ČESKOSKALICKÝCH PAMĚTÍ

Kniha plná osobitých příběhů, vyprávění pamětníků a dobových fotografi í.
To je nová kniha Věry Vlčkové s názvem
„Z českoskalických pamětí – vyprávění,
co v České Skalici bylo a jak se žilo“.

Kniha zachycuje období od druhé poloviny 19. století do 30. let století 20.,
kdy se Česká Skalice stala městem samosprávným, měnila se, rozrůstala, získávala na úřední vážnosti, zvyšovala se podnikavost českoskalických rodin.
Podstatná část je tvořena na základě
osobitých vzpomínek a vyprávění pamětníků, záznamech z českoskalických církevních matrik, pamětních knih školních, městských, a spolkových kronik.
Pamětníci těchto časů již nežijí, jejich
vzpomínky jsou však nadále živým svědectvím i pro nové generace. Takovým
jsou i dobové fotografie, pohledy, ukazující mnohdy místa po létech změněná, i to, jak minulost prostupuje do současnosti. Pozornost je věnována místním
podnikům, řemeslníkům, obchodníkům.
Ve vzpomínkách současníků ožívají zajímavé českoskalické postavy, figurky, lidičky i s jejich příběhy. Připojeny jsou
ukázky dobových textů, tehdy užívaných
přezdívek a pomístních jmen.

11/26/12 8:31 AM

Cesta na horách
Občanské sdružení Cesta přijalo pozvání na Zimní hry pro handicapované, které se už tradičně konají na "Pomezkách“.
Na dvoudenní výlet jsme se vypravili linkovým autobusem. Hned po ubytování jsme vyrazili ven sledovat cvrkot a že
bylo na co se dívat! Závod v běhu na lyžích byl opravdu velmi napínavý, potom
probíhalo vyhlašování výsledků a rozdávaly se medaile. My jsme byli vybaveni „lopatami“ a šli jsme si také zajezdit.
Když už nám mráz zalézal za nehty, zahřál nás horký čaj. Ale to nebylo zdaleka
všechno, po večeři začala super diskotéka
s ohňostrojem a soutěží o nejlepší tanec.
No a pak už jsme všichni padli do postele a spali jak zabití. Ráno po snídani zbyl

ještě čas na procházku a nákup drobných
dárků pro rodiče. Potom nám už nastalo
loučení s horami a přání podívat se sem
i napřesrok.
za OS Cesta Iva Gábrtová

Březnová výročí
Před dvěma sty deseti lety, 23. března
1803, se ve Žďárkách narodil zakladatel
průmyslnické rodiny Josef Bartoň. Začínal jako domácí tkadlec, záhy zaměstnával i další tkalce a se zbožím začal obchodovat, zakoupil bělidlo a barevnu.
Úspěšné podnikání však ukončila předčasná smrt (v roce 1849). Jeho odkaz pak
rozvíjet jeho syn a po něm generace další. Dne 15. března 1848 přivítali i občané Náchoda konstituci (ústavu), kterou
udělil „svým národům“ císař Ferdinand
V. Na náměstí bylo slavnostní osvětlení
a hlučné čepobití. Před 150 lety, 1. března 1863 zemřel učitel, regenschori i skladatel, významná osobnost náchodského
kulturního života Karel Kejklíček. Školní
kronika, kterou řadu let psal, je cenným
zdrojem informací o Náchodě v 19. století. Před sto lety, 24. března 1913 zpívalo
u nás poprvé Pěvecké sdružení moravských
učitelů, řízené tedy svým zakladatelem
Ferdinandem Vachem. V archivu Hronu
je zachován původní plakát, dílo Alfonse
Muchy. Týž tehdy velikonoční den tragicky zahynuli v Krkonoších průkopník českého lyžování Bohumil Hanč a jeho přítel Václav Vrbata. Koncem první světové
války, 27. března 1918 byla z Náchoda vyslána deputace k císaři Karlovi do Staré
Paky, kudy tehdy projížděl, aby jej informovala o bídě na Náchodsku. V bitvě u Sokolova padl 8. března 1943 kapitán Otakar Jaroš. Pamětní deska na náchodské
poště připomíná jeho kratičké působení
v Náchodě. Před 65 lety, 10. března 1948
bylo pod okny Černínského paláce nalezeno mrtvé tělo ministra zahraničí Jana Masaryka. Před šedesáti lety zemřel 5. března J. V. Stalin a záhy na to 14. března 1953
Klement Gottwald. Jejich smrt přinesla
první byť jen nesmělé uvolnění totalitního režimu. Dne 6. března 2003 zemřel šachový velmistr Luděk Pachman. Studoval
kdysi také na našem gymnáziu
Osmdesátých narozenin se dožívá 20.
března herec Luděk Munzar, chalupář
ve Slatině nad Úpou. Na 17. březen připadají 70. narozeniny uměleckého fotografa Jana Raby, jehož snímkům jsme se obdivovali na mnohých výstavách. Dne 31.
března se dožívá pětašedesátky náchodský rodák, absolvent zdejšího gymnázia
Jiří Drašnar, autor knih Desperádos informačního věku, O revolucích, tajných společnostech a genetickém kódu nebo Venuše
spící v krajině. Od roku 1980 žije ve Spojených státech. Přejeme jim další umělecké úspěchy.
Omluva a oprava:
PhDr. Lenka Gocová se narodila 19. 12.
(tedy prosince), ne 19. 2., jak jsem mylně
uvedl v minulém čísle. Prosím za prominutí omylu.
(AF)

březen 2013

Z HISTORIE

Náchodští autoři, spisovatelé a básníci
3. Karel Pleskač
Učitel a spisovatel Karel Pleskač byl po celý svůj činorodý život
nadšeným a neúnavným propagátorem kraje na česko-kladském
pomezí, zejména jeho literárních tradic, a přesvědčeným vlastencem. Narodil se v Náchodě 24. srpna 1858 v rodině obuvnického mistra. Jeho matka byla dcerou Václava Kapouna, knížecího služebníka v Ratibořicích, a vzpomínala později na svá školní
léta, kdy se přátelila s Barborou Panklovou a jejími sourozenci.
Po absolvování učitelského ústavu v Hradci Králové nastoupil
Pleskač na podučitelské místo v Úpici, krátce působil na školách
v Jizbici a ve Rtyni a po zkouškách způsobilosti jako učitel ve Slatině nad Úpou. Od září 1895 se stal na dobu
deseti let řídícím učitelem na nově otevřené obecné škole v Babí u Náchoda. Za jeho
působení se zde 8. září 1897 konala národní
slavnost k odhalení pamětní desky J. A. Komenského na budově školy. V roce 1898 spojil povinné oslavy 50. výročí vlády Františka
Josefa I. s oslavami 50. výročí zrušení roboty
a 100. výročí narození Františka Palackého.
Škola v Babí byla roku 1903 na hospodářské,
umělecké a průmyslové výstavě v Hořicích
oceněna v oboru školství stříbrnou medailí
a diplomem, on sám byl již předtím vyznamenán pochvalným dekretem za vzorné řízení školy, výborný prospěch a zdárnou výchovu žactva. Vedle dobře zásobené žákovské
a učitelské knihovny založil ve školní budově také veřejnou obecní knihovnu. Posledním jeho působištěm byla dívčí obecná škola v České Skalici, kde řediteloval do odchodu
do penze v roce 1920. Na závěr života se roku
1930 vrátil do rodného Náchoda, kde 3. listopadu 1937 zemřel.
Učitelská profese pro něj byla posláním a výchova mládeže
„k duchovnímu zdaru a rozkvětu, nadějnému zápalu vlasteneckému
a činorodé síle budoucí“ celoživotním cílem. Mládeži jsou určeny
jeho první literární práce výchovného vyznění (Slasti dítek v ročních dobách, Kde domov můj). Od roku 1896 byl předsedou Učitelské jednoty Komenský v Náchodě, byl rovněž aktivním členem
Ústředního spolku jednot učitelských v Království českém a dva
roky redigoval jeho kalendář. Kromě pedagogické a kulturně organizační činnosti se rád a často věnoval literární práci a ve své
době byl oblíbeným regionálním spisovatelem. Svá žánrově růz-

norodá díla a dílka vydával většinou vlastním nákladem. Vedle
již zmíněné literatury pro mládež je autorem jedné verneovsky
utopické prózy (jeho román Život na měsíci z roku 1881 je považován za základ české sci-fi), dvou konvenčních divadelních her
(Poklad, Nalezenka) a řady povídek ze světa aristokracie, které se
většinou odehrávají v cizokrajných končinách a jsou plné tragické erotiky (např. Cizí květ). Zdařilejšími prózami jsou jeho drobné regionální črty, v nichž poměrně věrně zpracovává události
ze života na Náchodsku v 18. a 19. století, lidové humorné historky a pověsti a kronikářské záznamy (např. Od pomezí českokladského, Humor našeho kraje nebo román
Svítání). I v nich je z dnešního pohledu příliš
patosu a košatých popisů, na druhé straně
však občas zachycují typickou krajovou mluvu nebo úsloví, které poněkud archaický styl
vyprávění osvěžují a jsou pro nás dnes vzácným dokladem.
Nejcennější z Pleskačových literárních prací jsou četné články a studie z oboru literární
historie, v nichž se zabývá převážně ratibořickým obdobím života Boženy Němcové a reálnými předlohami literárních postav a dějů
z Babičky. Přispěl do sborníku statí o životě a díle Boženy Němcové z roku 1912 oddílem Ratibořické kapitoly a jeho kniha Ratibořická idyla se dočkala dokonce dvou vydání
– poprvé v roce 1920 ke stému výročí narození spisovatelky a roku 1937 k 75. výročí jejího
úmrtí. Do útlé knížky, na niž odkazují všichni pozdější badatelé, zapracoval vzpomínky
pamětníků, s nimiž měl možnost se ještě setkat, a rovněž výsledky studia písemných dokumentů, které cílevědomě shromažďoval. Zajímal se také o pobyt Julia Zeyera
na Hořičkách a vydal jeho korespondenci s hořičským rodákem
V. Vitouškem. Ve své poslední práci nazvané Kniha próz z roku
1935 věnoval jednu část skutečnému životnímu osudu Viktorky,
známé postavy z Babičky. Karel Pleskač kromě více než dvaceti
samostatně vydaných knížek pilně publikoval v novinách a časopisech (Národní politika, Národní listy, Od kladského pomezí,
Podkrkonošský kraj, Náchodské listy aj.), výčet jeho článků by
byl skutečně obsáhlý a rozmanitý.		
Mgr. Lydia Baštecká
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INFORMACE Z RADNICE

Úprava břehových porostů řeky Metuje

Rada města Náchoda
vyzývá sportovní oddíly

V měsících únoru až listopadu 2013 dojde v Náchodě k realizaci projektu „Metuje, Náchod, obnova břehových porostů, ř.
km 33,200 – 35,100“. Jedná se o projekt
řešící regeneraci stromořadí podél toku
řeky Metuje v úsecích od Mánesova nábřeží po ulici Na Mokřinách na pravém břehu a od ulice Krásnohorské po most s ulicí
Myslbekova na levém břehu toku. Předmětem projektu bude odstranění stromů
ve špatném zdravotním stavu, odborné

Rada města Náchoda vyzývá sportovní
oddíly / kluby ve městě Náchod, aby předložily projekty pro rozdělení finančních
prostředků z výnosu ze sázkových her.

ošetření většiny stromů spočívající především v provedení zdravotních, redukčních a odlehčovacích řezů, a také výsadba
nových stromů. Součástí projektu je i zajištění dvouleté povýsadbové péče o nové
stromy.
Projekt je spolufinancován z EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Na projektu se finančně
podílí Město Náchod a Povodí Labe s. p.

Informace pro nájemníky městských bytů
Správa budov Náchod, s. r. o, si vás dovoluje na základě řady dotazů informovat
o povinnostech nájemníků bytů vyplývající z níže uvedeného nařízení vlády ČR.
Úhrady za drobné opravy bytu
a za údržbu bytu, které hradí nájemníci
bytu, řeší od 1. 1. 2010 nařízení vlády č.
174/2009 Sb., kterým se provádí občanský
zákoník, a to v § 5 a § 6 (k §687 odst. 3 občanského zákoníku).
Nařízení vlády č. 174/2009 Sb.,
kterým se provádí občanský zákoník
§ 5 Drobné opravy bytu hrazeny nájemníkem bytu (k § 687 odst. 3)
(1) Za drobné opravy se považují opravy
bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je
toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného
vymezení nebo podle výše nákladu.
(2) Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny: a) opravy jednotlivých vrchních částí
podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt, b) opravy jednotlivých
částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií,
c) výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových
sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla
v osvětlovacích tělesech, d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, e) opravy
uzavíracích armatur na rozvodech vody,
výměny sifonů a lapačů tuku, f) opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace
bytových vodoměrů teplé a studené vody.
(3) Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří,
mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody,
bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů,
splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných
skříní. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá
paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového
topení na pevná, kapalná a plynná paliva,

včetně uzavíracích a regulačních armatur
a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění.
(4) Za drobné opravy se považují rovněž
výměny drobných součástí předmětů uvedených v odstavci 3.
(5) Podle výše nákladu se za drobné
opravy považují další opravy bytu a jeho
vybavení a výměny součástí jednotlivých
předmětů tohoto vybavení, které nejsou
uvedeny v odstavcích 2 a 3, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 500 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově
na sebe navazují, je rozhodující součet
nákladů na související opravy. Náklady
na dopravu a jiné náklady spojené s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy, se do nákladů
na tuto opravu nezapočítávají, jsou však
součástí ročního limitu podle odstavce 6.
(6) Součet nákladů za drobné opravy
uvedené v odstavcích 2 až 5 nesmí přesáhnout částku 70 Kč/m2 podlahové plochy bytu za kalendářní rok, včetně nákladů na dopravu a jiných nákladů spojených
s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy.
(7) Podlahovou plochou bytu se pro
účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a jeho příslušenství,
a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha
sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.
§ 6 Náklady spojené s běžnou údržbou
bytu hrazeny nájemníkem bytu
(k § 687 odst. 3)
Náklady spojené s běžnou údržbou
bytu jsou náklady na udržování a čištění bytu, které se provádějí obvykle při
delším užívání bytu. Jsou jimi zejména
pravidelné prohlídky a čištění předmětů
uvedených v § 5 odst. 3 (plynových spotřebičů apod.), malování včetně opravy
omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn,
čištění zanesených odpadů až ke svislým
rozvodům a vnitřní nátěry.

Prioritní okruhy:
údržba majetku, investice a provoz
sportovišť
celoroční činnost dětí a mládeže
Přílohy k dotazníku:
výroční zpráva sport. klubu za rok 2012
účetní výsledovku sport. klubu za rok
2012
Vyplněný dotazník zašlete na adresu:
Město Náchod, Roman Toušek, odborový
pracovník pro kulturu a sport, Masarykovo náměstí 40,
547 01 Náchod.
Termín uzávěrky pro předložení projektů – do 31. března 2013.
Více informací a dotazník na www.mestonachod.cz , případně kontaktujte R. Touška
tel. 491 405 287, mob. 736 613 415, r.tousek@
mestonachod.cz.

Senátor Lubomír Franc
otevřel v Náchodě svou
kancelář
Lubomír Franc – senátor za volební obvod Náchod – odpoledne 31. ledna 2013
oficiálně otevřel svou obvodní kancelář.
Slavnostního otevření senátorské kanceláře na Masarykově náměstí v Náchodě
se zúčastnil i starosta Náchoda Jan Birke a další hosté. Starosta společně se senátorem Lubomírem Francem přestřihli
symbolickou slavnostní pásku při otevření kanceláře (viz foto). Senátorská kancelář je umístěna v I. patře objektu domu
čp. 68, kde se nachází i sídlo Okresního
výkonného výboru ČSSD Náchod, v levém horním rohu Masarykova náměstí
mezi Hotelem U Města Prahy a Hotelem
U Beránka.
Další informace najdete na www.lubomirfranc.cz, kontakt: kancelar@lubomirfranc.cz. Asistenty senátorské kanceláře
jsou: Praha – Mgr. Zuzana Ulmanová,zuzana.ulmanova@lubomirfranc.cz, tel.
725307 404; Náchod – Mirek Brát,mirek.
brat@lubomirfranc.cz, tel. 725 307 402
a Jan Prouza, jan.prouza@lubomirfranc.
cz, tel. 725 307 403.
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OKÉNKO

OKÉNKO ZASTUPITELŮ, POPLATKY

zastupitelů

Kauza Tepna
V tomto článku bych se rád věnoval areálu bývalé Tepny, který
hyzdí naše město. Tento areál dnes patří třem subjektům, na jejichž přístupu lze demonstrovat odlišné způsoby realizace podnikatelských záměrů, které značně ovlivňují život ve městě. První část areálu „u Plhova“ patří p. Drapačovi. Staré tovární budovy
zrekonstruoval a zachoval drobnou průmyslovou výrobu, která do města patří. Druhou část areálu „za Kamenicí“ vlastní investiční skupina Protivítr, která zde začíná realizovat výstavbu
obytného a nákupního centra TEPNA. To by mělo být umístěné
uvnitř citlivě zrekonstruované tovární budovy. Pokud bude tento
záměr realizován v té podobě, jakou slibuje projekt, bude patřit
k ukázkovým příkladům vhodného využití staré průmyslové zástavby. V těchto případech pozitiva jednoznačně převažují. Třetí
„prostřední“a nejrozsáhlejší část areálu patří p. Třešňákovi. Jak
to tam vypadá, všichni víme. Jako po bombardování – ne nadarmo se místu přezdívá Drážďany. Situace je taková, že většina Náchoďáků asi bude považovat jakoukoliv změnu za lepší než stávající stav, což je jistě i záměr investora, který zde chce vybudovat
blok klasických hypermarketů s navazujícím obřím parkovištěm.
Domnívám se, že jde o problematický projekt a to hlavně z následujících důvodů. Na velmi rozsáhlé ploše (přibližně 3,5 ha!),
zde mají v bezprostřední blízkosti historického jádra vyrůst obří
hypermarkety a rozsáhlá venkovní parkoviště. Na nákresech
předložených investorem byly unifikované jednopodlažní budovy – typická zástavba, kterou se všude snaží vytlačit na periferii. Velmi dramaticky projekt ovlivní i situaci v dopravě. Podle
podkladů pro řízení EIA z r. 2007 má tento záměr zvýšit dopravu
v Náchodě nejméně o 10%: předpokládá se, že plánované hypermarkety přivedou do centra denně 2600 nových vozidel, to znamená ve špičce asi 250 vozidel „navíc“ každou hodinu. Z novější
dopravní studie (2011) vyplývá, že dopravní zátěž na ulici Plhov-

Jak uhradit poplatek ze psů?
Místní poplatek ze psů na rok 2013 je splatný do 30. 6. 2013.
U druhého a dalšího psa je poplatek navýšen o 50 %.
Roční sazba poplatku ze psa (pokud není držitel osvobozen) činí:
rodinný dům...................................................................400 Kč
jiný než rodinný dům (dům s více jak čtyřmi byty).1200 Kč
lokalita Dobrošov, Jizbice, Lipí, Pavlišov.....................200 Kč
poživatelé důchodu (důchodů),
které jsou jediným zdrojem příjmů............................ 200 Kč
Místní poplatek je možné hradit na účet města Náchoda:
převodem na účet číslo: 19-222551/0100
poštovní poukázkou na účet číslo: 19-222551/0100
hotově v pokladně MěÚ Náchod
(budova radnice – Masarykovo náměstí 40)
(variabilní symbol je desetimístný – 134100
+ číslo evidenční známky psa)
K dnešnímu dni je evidováno 1671 poplatníků místního poplatku ze psů. Poplatek 400 Kč (rodinný dům) 485 poplatníků,
1200 Kč (obytný dům s více jak čtyřmi byty) 226 poplatníků,
200 Kč (poživatelé důchodu 671 poplatníků, poplatníci bydlící ve vzdálenější části města 117 poplatníků. Poplatek 1800 Kč
(obytný dům s více jak čtyřmi byty) 6 poplatníků, 300 Kč (poživatelé důchodu 49 poplatníků, poplatníci bydlící ve vzdálenější části města 7 poplatníků) – tyto částky jsou navýšeny o 50 %
(druhý a další pes). Poplatek v částce 0 Kč (osvobození – držitelé
průkazek ZTP/P, majitelé lovecky upotřebitelných psů se zkouškami, pes z útulku – osvobození dva roky) 110 poplatníků.
V této souvislosti opět vyzýváme všechny držitele psů, kteří mají trvalý pobyt v Náchodě, aby svého psa přihlásili do evidence. Je evidentní, že ne všichni respektují obecně závaznou
vyhlášku města a svého psa do evidence přihlásí a následně

ské by měla vzrůst asi o 30%. Křižovatka „u Itálie“, kde tato ulice
končí, je již dnes přetížena a nárazově se zde tvoří kolony. Při takovémto nárůstu počtu automobilů zde bude doprava pravidelně
kolabovat. A stojí-li doprava u Itálie, zastaví se provoz i v centru
a na hlavním tahu v Pražské. Nejsem schopen posoudit, do jaké
míry zlepší nový Interspar a další prodejní řetězce obchodní obslužnost v Náchodě, pro dopravu to ale bude znamenat katastrofu.
Z těchto důvodů jsme společně s dalšími občany před několika
lety na prvním projednávání tohoto projektu připomínkovali špatné propojení pro pěší s centrem a Plhovem, nedořešený dopravní
přístup a celkově nevhodný charakter plánované zástavby. Naše
připomínky byly tehdy investorem i radnicí odbyty jako bezpředmětné s tím, že jde o soukromé pozemky a město nemůže ovlivnit, jak s nimi investor naloží. S tím nesouhlasím, protože celý
areál je v územním plánu veden jako tzv. smíšené území centrální, kde nemá převažovat jedna funkce (zde prodejní) nad ostatními. Tento fakt dává městu silnou vyjednávací pozici „regulátora“
výstavby. To si jistě uvědomuje i investor. Náchod má dnes urbanizační tým, který může danou problematiku řešit, s p. Třešňákem jedná i radnice.
Je třeba, aby vedení města důsledně upozorňovalo na dnešní
stav a trvalo na odpovídajícím zabezpečení celého areálu, který
začíná ohrožovat kolemjdoucí. A město může ovlivnit i to, co zde
bude stát. Když už zde majitel odmítá vybudovat smíšenou zástavbu (jak to předpokládá územní plán), může zde být tedy alespoň
moderní obchodní zóna se zelení a ne ošklivé unifikované hypermarkety obklopené asfaltem. Zde je velký prostor pro zmíněný
urbanizační tým, který by měl daný projekt co nejvíce připomínkovat ve prospěch Náchoďáků – vždyť jde o nejvýznamnější změnu ve městě za posledních padesát let. A každopádně by realizace
tohoto záměru měla proběhnout až poté, co budou vyřešeny problémy s dopravní dostupností tohoto areálu.
Vážení spoluobčané, přeji nám všem, aby co nejrychleji z Náchoda zmizely „Drážďany“ a vyrostla zde nová moderní městská
čtvrť.					
Mgr. Jan Ježek
platí místní poplatek. Zastupitelstvo města Náchod se na svém
zasedání dne 12. 12. 2011 rozhodlo vydat na základě ust. § 13b
odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d),
§ 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 11/2011 o trvalém označování psů. Na základě výše
uvedené vyhlášky byli všichni chovatelé (držitelé) psů, mající trvalý pobyt na území města Náchod, povinni nechat psa, který je
ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky starší tří měsíců,
označit elektronickým čipem. Nedodržení povinnosti stanovené
výše uvedenou obecně závaznou vyhláškou lze postihnout podle zvláštních právních předpisů (uložení pokuty). Všem držitelům psů, kteří nechali svého psa očipovat a číslo čipu nahlásili
do evidence MěÚ Náchod, děkujeme. Upozorňujeme, že čipy slouží nejenom pro zaevidování psa v databázi města Náchod, ale
i v kterékoliv národní a mezinárodní databázi. Je pouze na samotném chovateli (držiteli) psa, pro který registr se rozhodne.
Toto je však třeba vždy učinit z vlastní iniciativy, buď prostřednictvím veterinárního lékaře, nebo přímo samotným držitelem.
Město Náchod vynakládá nemalé výdaje spojené s umísťováním ztracených psů do útulku či k novým majitelům, na veterinární péči o tato zvířata, krmivo a v neposlední řadě i na příspěvek občanům na pořízení el. čipu. Jenom v loňském roce se tyto
náklady vyšplhaly na částku přesahující 700 tis. Kč.
Upozorňujeme, že Městská policie bude provádět namátkové kontroly čipů i to, zda je pes v evidenci Městského úřadu
Náchod. V případě, že držitel místní poplatek za psa neuhradí,
je vystaven platební výměr a následně poplatek vymáhán exekucí dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. V současné době je
vedeno několik exekučních řízení.
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INZERCE

Náchodský zpravodaj
TRIGA REALITY realitní kancelář
Náměstí TGM č. p. 82,
Dvůr Králové n. Labem nabízí:
Prodej stavebního pozemku v klidném a krásném místě nedaleko centra obce Bezděkov
nad Metují. Inž. sítě: elektřina na pozemku,
voda na hranici, kanalizace na hranici, plyn
u pozemku. Celková
výměra pozemku
618 m2.
CENA: 179.000 Kč

Prodej prostorného družstevníh bytu 3+1
s lodžií na sídlišti U nemocnice v Náchodě,
umístěný v 7. patře, 78 m2. Jádro je umakartové, ale udržované.
Dům po revitalizaci. Klidné místo,
dětské hřiště
za domem.
CENA:
636.000 Kč

Prodej stavebního pozemku v obci Spy
u Nového Města nad Metují o výměře
500 m2 (dalších 80 m2 je možné odkoupit
od obce). Pozemek je mírně svažitý . Elektřina
a kanalizace jsou
u pozemku, voda
na pozemku.
Přístup po obecní
komunikaci.
CENA: 149.000 Kč

Prodej dřevěné chaty v krásném prostředí
Náchoda - V Kalhotách. Elektřina 230/400V,
voda veřejná, vytápění krbem. Pozemky
celkem
336 m2. Oploceno.
Přístup po obecní
komunikaci.

Prodej krásného, udržovaného domu 4+kk
s garáží s vraty na dálkové ovládání, kotelnou,
skládkem a se zahradou o výměře 637 m2
v obci Rohenice u Českého Meziříčí. Kolaudace v roce 2007, zastavěná plocha je 170 m2 .
Vytápění automatickým
kotlem na pelety a krbovými kamny.
CENA: 3,290.000 Kč

Nabízíme k prodeji chalupu ve Slatině nad
Úpou – Končiny. Jedná se o komplex dvou
nemovitostí propojených stodolou. První
objekt je zděný z roku 1940, dispozičně 2+1,
Druhý objekt je roubenka
postavená asi r. 1884 –
dispozičně 2+1. Možnost
odprodeje i rozsáhlých
pozemků cca 5 ha.
CENA: 1.590.000 Kč

Nabízíme k prodeji rodinný dům v Červeném
Kostelci 3+1 s možností podnikání v přízemí,
kde jsou dvě velké dvougaráže o celkové
podlahové ploše cca
103 m2 a dílna o rozloze
cca 100 m2, přímo
u hlavního tahu
na Hronov. Celkové
pozemky jsou 542 m2.
CENA: 2.699.000 Kč

Prodej zděné chaty na krásném a klidném
místě v Červeném Kostelci – část Horní
Kostelec, oblast „V Ráji“ . Podsklepena. Elektřina 230/400V, voda
veřejná, trativod, vytápění na TP. Zastavěná
plocha 20 m2. Pozemky
celkem 382 m2.
CENA K JEDNÁNÍ:
630.000 Kč

CENA:
469.000 Kč

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

JIRÁSKOVA CHATA
DOBROŠOV

LETNÍ
STUDENTSKÁ BRIGÁDA
zájemci pište na adresu

Zájemci piště na adresu: jiraskovachata@email.cz

FOTO GRAFIKA TISK
491 420 239 | 603 311 052
e-mail: studio@creopress-cz
www.creopress.cz

PLAKÁTY | PROSPEKTY | KNIHY | VIZITKY
KATALOGY | SAMOLEPKY | KALENDÁŘE
TISK od 1 kusu

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
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POZVÁNKY

Malina Brothers zahrají
v náchodském klubu UFO
19. NÁCHODSKÝ
V SOBOTU 9.3.2013

V SÁLE HOSTINCE U NOVÁKŮ NA LIPÍ

Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá Tráva), kytarista Pavel (Žalman a spol.) a Josef (Cop) se společně sešli na pódiu v unikátním projektu nazvaném Malina Brothers a přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku (Spirituál Kvintet). Všechny zmíněné muzikanty
dohromady pojí rodné město Náchod a vztah k podobným hudebním žánrům.
Repertoár je sestaven z písní, na kterých muzikanti od malička vyrůstali. Např. písně od Zelenáčů, nebo Krise Kristoffersona, přetextované do češtiny Mirkem "Skunkem" Jarošem, které později nazpíval Wabi Daněk na své desky "Nech svět, ať se točí dál" a „Život
běží dál“, které produkoval Luboš Malina.
Do repertoáru se také promítá vliv bluegrassu a irské hudby, převážně patrné v instrumentálních skladbách. Zajímavostí je také např.
Skočná Bedřicha Smetany v úpravě Luboše Maliny.
Skupina Malina Brothers vystoupí v rámci jarních koncertů také v náchodském klubu UFO.
sport klub UFO Racing Team, Běloves 378, Náchod
neděle 24. března v 19.00.
Více najdete na www.malinabrothers.cz

VSTUPNÉ 70 KČ
Pozor! Stále nejlevnější vstupné široko daleko, abyste mohli i
v době nekončící krize nakoupit co nejvíce losů do tomboly !!

Historie se opakuje
V letošním roce uplyne 90. let od otevření Jiráskovy turistické
chaty na Dobrošově. V květnu 1923 byla zbourána stará chata –
útulna a 28. 9. 1923 se již na vrcholu návrší skvěla nová Jurkovičova chata. Chata dostala jméno Mistra Aloise Jiráska u příležitosti jeho 70. narozenin. Podle záznamů přispělo do sbírky
na stavbu nové chaty 384 občanů a organizací z celých Čech.
Sbírka vynesla přes 213 tisíc korun českých, 11 000 cihel a 31 m³
písku. Další dary ve formě materiálu, např. cihly, písek, řezivo
nosili lidé dobrovolně v rukách nebo nůších na Dobrošov od náchodského pivovaru.
Proč to připomínám? Klub českých turistů přijal významné
rozhodnutí o obnově vyhořelé horské chaty na Lysé hoře v Beskydech. Chata, která dostala jméno Petra Bezruče, byla slavnostně otevřena pro veřejnost Klubem českých turistů v roce 1935
a přes 40 let byla Mekkou beskydské turistiky. Ke zničujícímu
požáru došlo v roce 1978. Náklady na stavbu Bezručovy chaty
byly uhrazeny z darů prostých členů KČT Ostravska. V současné době je obnova Bezručovy chaty předmětem zájmu krajských
orgánů Moravskoslezského kraje, vedení KČT, ale v duchu historické tradice a symboliky je organizována i podpůrná sbírka
na úhradu nákladů výstavby nové chaty.
Se svolením vyhlašovatele sbírky si dovoluji informovat veřejnost s prosbou o podporu.
Vladimír Štěpánek,
Jiráskova turistická chata KČT Dobrošov u Náchoda

bazar

Laponskou tajgou i tundrou s panem Ing. H. Langerem
pátek 22. 3. 2013 v 18 hodin
Jiráskova chata Dobrošov rezervace míst 602 451 421, 775 086 305

dobrocinný
ˇ

od 11. do 15.3.2013

ve sboru Církve bratrské,
Purkyňova 584, (vedle hotelu Hron)
Prosíme pouze o zboží, které nechcete vrátit
a u něhož výtěžek z prodeje ponecháte
na charitativní účely.
Přijímány budou pouze věci ve slušném stavu.
PRÁVO VÝBĚRU VYHRAZENO

Více informací na tel. 775 080 337, 777 109 980,
E-mail: bazarnachod@googlegroups.com

OBLEČENÍ, BOT, HRAČEK,
KNÍŽEK, ČASOPISŮ,
NEVHODNÝCH DÁRKŮ,
A VŠEHO, CO JEŠTĚ NĚKOHO POTĚŠÍ ČI
NĚKOMU POSLOUŽÍ.
Příjem zboží
Po 11.3.
11.00 - 17.00 hod.
Prodej:
Út 12.3.
St 13.3.
Čt 14.3.
Pá 15.3.

11.00 - 18.00 hod.
11.00 - 18.00 hod.
9.00 - 13.00 hod.
11.00 - 16.00 hod.

Výtěžek bude prostřednictvím Sboru CB v Náchodě darován
Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci (www.hospic.cz)
Hospic Anežky České je nestátní zdravotnické a sociální zařízení, které pečuje o nevyléčitelně nemocné zejména
s onkologickým onemocněním v pokročilém stádiu onemocnění.
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POKLOP, ARCHA

březen

Náchodský zpravodaj

v POKLOPU

Rock vystřídá charismatická písničkářka a principál
V únoru Alternativní čajový klub Poklop rozhoupaly hned tři rockové kapely:
v pátek 8. 2. studentská skupina "Monochrome puzzle", v sobotu 16. 2. pak hned dvě
hudební formace zkušených muzikantů "Asfalto" a "Rozpolcená osobnost".
Na březen chystáme společné vystoupení dvou umělců, IAMME CANDLEWICK + JAKUB ČERMÁK/CERMAQUE.
Charismatická pražská písničkářka, cestovatelka a iniciátorka skupiny BuskerVille zahraje písně z cest po Indii, Americe, Izraeli i jiných vnějších světech.

Hodina Země 2013
v Náchodě proběhne 23. března
2013 od 20.30 do 21.30 hodin
Zhasněte na jednu hodinu světla a vypněte co nejvíce elektrických spotřebičů!
Celosvětový happening Hodina Země
(bývá také značen 60+) na podporu ochrany životního prostředí spojuje všechny,
kteří jsou připraveni začít měnit svůj svět

http://bandzone.cz/iammecandlewick.
Básník, písničkář a principál kapely Cirkus Cermaque představí repertoár své poslední desky Démon v Paříži
http://www.bandzone.cz/cermaque,
http://www.indies.eu/umelci/732/cermaque/.
Oba hudebníci dokáží svými texty říznout hodně hluboko, očekáváme tedy velmi intenzivní zážitek. Koncert proběhne
v pátek 8. března, začátek je plánován
na 19.30. Vstupné bude 80 Kč.

a inspirovat k pozitivní změně ostatní. Cílem není návrat do doby bez elektrického
osvětlení. Cílem je upozornit celý svět, že
lidstvo spotřebovává vice zdrojů, než potřebuje k udržení kvality života, a že čerpá ze zdrojů, které nejsou obnovitelné pro
další generace.
Již v roce 2012 se město Náchod připojilo k velké rodině měst podporujících Hodinu Země a tím i péči o udržitelné přírodní zdroje. Myšlenku k nám přinesl
dobrovolník Andris Abolins z Lotyšska,
který pro ni získal své přátele v Déčku
a take vedení města.
V roce 2013 jeho štafetu převzal dobrovolník Dennis Weizenecker z Německa
(na fotografii), i tentokrát s podporou radnice a vedení a přátel Déčka.
Dennise jsme se osobně zeptali, jak
probíhá příprava celé akce přímo v Náchodě a co znamená pro něj osobně: „Připravuji podrobně program, plakáty, prezentuji
připravovanou akci v náchodských školách,
oslovuji ke spoluúčasti i soukromé subjekty
ve městě (restaurace, obchody, atd.). Letošní novinkou je taneční vystoupení v centru
města. Hodina Země 2013 bude v Náchodě
také symbolickým vyvrcholením mezinárodního semináře Mysli globálně, jednej lokálně.
Osobně si tuto pro mě novou myšlenku alespoň symbolického vyjádření podpory ochrany životní prostředí odnesu i do svého domova a budu ji šířit i nadále.”
Vedení náchodské radnice přivítalo nápad stát se součástí celosvětového projektu, který se týká každého z nás. A tak
po vzoru významných velkoměst a památek zhasne náchodský zámek, do tmy se

KDYŽ UČENÍ
NENÍ MUČENÍ
Díky finanční podpoře z Města Náchoda, Úřadu vlády, Ministerstva školství
a Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje fungoval po celý rok 2012 projekt
Učení je hra! a zapojilo se do něj 125 dětí
ve věku 10–18 let.
Největší zájem byl o pomoc s domácími úkoly, s přípravou referátů a o počítačovou výuku. Doučování probíhalo pětkrát týdně, děti a mládež se učily pracovat
na počítači a to nejenom kvůli referátům
a aktualitám, ale někteří si vyzkoušeli
také to, jak se píše scénář k filmu nebo
jak se do něj vkládá hudba. Novou aktivitou projektu bylo poradenství a podpora
při výběru středních škol a učilišť. Pracovníci projektu pomáhali při hledání informací o středních školách, jejich oborech
a zaměřili se také na pomoc při vyplňování příslušných formulářů. V individuálních případech se intenzivně věnovali přípravě na přijímací zkoušky.
Finanční podpora umožnila pořídit
učebnice a řadu školních pomůcek, které byly zájemcům o doučování k dispozici
v Arše každé všední odpoledne po celý rok
2012. Díky čilé komunikaci s pedagogy se
dařilo řešit aktuální potřeby dětí. Skvělá
spolupráce probíhala hlavně s pedagožkami ze ZŠ Náchod Komenského.
Odměnou pro děti zapojené do tohoto projektu byla možnost jet na letní pobyt do Orlických hor, kde strávili super
týden plný soutěží, výletů a her. Projekt
Učení je hra! byl realizován v prostorách
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Archa.
V letošním roce samozřejmě pokračuje
a nově je dostupný také pro děti ve věku
6–9 let.
Michaela Exnerová, vedoucí Archy,
Dokořán, o. s.
zahalí Masarykovo náměstí, kostel, radnice i ulice Kamenice.
Současně v uvedenou hodinu vypneme
co nejvíce světel a spotřebičů a čas sešeření využijeme pro příjemný happening
na Masarykově náměstí v prostoru před
radnicí.
Ve velkém indiánském týpí bude
u ohně bubenický workshop, kde si budou moci všichni vyzkoušet sladění rytmu různých akustických nástrojů a ponoření se do energie vzniklé souzněním.
Ohňovou etudu na téma 60+ předvedou členové žonglerského kroužku Déčka a skupina Golden edition předvede taneční kreaci pro Živou vodu.
Hodinu Země zakončí symbolické uhašení fléry – plamene z břidličného plynu,
jehož nebezpečné těžbě, která ohrožovala zdroje pitné vody, se snad na Náchodsku podařilo definitivně zabránit.

březen 2013

CENY NADACE

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

Slavnostní udělování „Cen v oblasti kultury a sportu“ osobnostem, které se významnou měrou zasloužily o propagaci města Náchoda, včetně udíleného ocenění „Talent roku“é, se stává tradičním slavnostním vyvrcholením činnosti Nadace. Každoročně je tato událost součástí Reprezentačního plesu města Náchoda. Při příležitosti konání letošního plesu v sobotu 23. února 2013 byli oceněni:

Cena v oblasti kultury za rok 2012
Mgr. Jan Kapusta
za dlouholetou činnost v Galerii výtvarného umění v Náchodě
Jan Kapusta vystudoval Gymnázium
Aloise Jiráska v Litomyšli. Bezprostředně poté nastoupil ke studiu oboru kulturní výchovná práce, které bylo určeno pro
absolventy středních škol při Gymnáziu
a pedagogické škole Josefa Ressla v Chrudimi. V roce 1980 sháněl a zajímal se o práci v kulturní sféře. Podal žádost o práci
v Okresní galerii Náchod k rukám tehdejšího ředitele Jindřicha Roubíčka. Byl přijat
na dobu určitou. Jeho práci v galerii přerušila základní povinná
vojenská služba. O dva roky později (1982) byl opět přijat do práce v galerii. Při zaměstnání studoval Filozofickou fakultu Karlovy
Univerzity v Praze obor dějiny umění. Od roku 1992 byl pověřen
vedením Státní galerie výtvarného umění v Náchodě. Tou dobou byla galerie zřizována Ministerstvem kultury České republiky. Od roku 2001 byla galerie převedena pod správu Královéhradeckého kraje a Jan Kapusta byl potvrzen ve funkci ředitele.

Cena talent roku v oblasti kultury
Davidu Fiedlerovi v oblasti hudby – hra na kytaru
David Fiedler (nar. 1986) je český multižánrový kytarista. Na kytaru začal hrát
v deseti letech v náchodském volnočasovém centru, o rok později přestoupil na náchodskou ZUŠ a o další dva roky později
na ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové. Souběžně s tímto formálním vzděláním mu
bylo velkou muzikantskou školou pravidelné víkendové jamování v náchodské hospůdce Na Ostrovech. V osmnácti letech, ještě během studia na gymnáziu, nastoupil
na Pardubickou konzervatoř, kde až do úspěšného absolutoria
v roce 2010 studoval klasickou kytaru u profesorky Anny Lauterbachové-Hronové a profesorů Petra Saidla a Stanislava Juřici.
Dalšími významnými faktory v jeho hudebním vývoji bylo působení v hard-rockové kapele Broskvin Satnik a v kytarovém orchestru Bohemian Guitar Orchestra, se kterým mimo jiné získal v roce 2008 první cenu na evropské přehlídce kytarových
orchestrů GOFI v německém Bad Nauheim. Nemalý vliv na něj
měla a má také spolupráce s českým folkovým kytaristou/zpěvákem Milošem Dvořáčkem. V březnu 2012 byl přijat ke studiu
na bostonskou Berklee College of Music, na kterou ovšem z finančních důvodů prozatím nenastoupil.

Ceny v oblasti sportu za rok 2012
Zdeněk Dušek za dlouholetou
a obětavou trenérskou práci v oblasti sportu v Náchodě
S trénováním začal již v roce 1972, kdy
mu byla svěřena rezerva dorostu tehdejšího oddílu házené při TJ Tepna Náchod.
O dva roky později, po uspořádání náboru,
začal pracovat s chlapci ve věku 7 a 8 let
a to ročníku narození 1966 až 1968. Po doplnění o ročník 65 s tímto družstvem pracoval od kategorie mini žáků až po starší
dorost. Zároveň s těmito dosáhl výrazných

úspěchů, ať již jako několikanásobný přeborník kraje s následným II. místem na celostátním přeboru mladšího žactva, I. místem v turnaji TSM (tréninkové středisko mládeže), IV. místem
v I. lize staršího dorostu a to prvním rokem v této vrcholné soutěži. Jeho dalšími úspěchy byly např. tituly přeborníků oblasti
od kategorie mini až do starších žáků, II. místo na mistrovství
ČR mladších žáků, o dva roky později III. místo v kategorii starších žáků. Dále pak úspěšné působení v lize mladšího dorostu
a v sezóně 1998-99 vítězství ve II. lize staršího dorostu s následným postupem do I. ligy dorostu. Po předání družstva staršího
dorostu do mužské kategorie to byl opět návrat k nejmladší složce házenkářů, působících pod hlavičkou TJ Náchod. Následovalo doplnění družstva a zároveň zásluhou dobré spolupráce se ZŠ
Komenského, kde od roku 1999 učí vybrané žáky od VI. do IX.
třídy házenou nejprve ve sportovních třídách, později v rámci volitelného předmětu, zvýšení kvality tréninkového procesu
u těchto házenkářů. Po celou dobu své 40leté trenérské kariéry
pracoval s mládeží, výjimkou byla sezona 2002-2003, kdy po rezignaci dosavadního trenéra též převzal druholigové družstvo
mužů TJ Náchod, složené ze svých vlastních odchovanců. S těmito po skončení soutěže v roce 2003 slavil zasloužený postup do I.
ligy mužů. V současnosti pracuje pro oddíl jako vedoucí trenér
klubového centra žactva, které bylo oddílu přiděleno ČSH (Českým svazem házené) v loňském roce a zároveň trénuje družstvo
starších žáků a mladšího dorostu.

Miroslava Vejrková za dlouholetou
a obětavou trenérskou práci
v oblasti sportu v Náchodě
Se sportovní gymnastikou začala v roce
1957 ve svých třinácti letech v hronovské sokolovně a jelikož bylo málo cvičitelů a trenérů, tak již v šestnácti letech začala pomáhat s tréninkem mladších děvčat
a ještě sama v gymnastice závodila.
V roce 1969, po zániku oddílu SG v Hronově, přešla se šesti děvčaty do sousedního Velkého Poříčí. V roce 1980 vybojovala
jedna z žákyň titul mistryně Československa v kategorii juniorek v Bratislavě, stříbrnou medaili z korejského Pjongjangu a byla zařazena do centrální přípravy na olympijské hry do Soulu, kam v roce 1988 odletěla
a družstvo tam vybojovalo krásné 7. místo.
V roce 1982 přestoupila Míla Vejrková do Náchoda, kde opět
začala pracovat v mládeží. A i když vybavení tělocvičny nebylo
valné, výsledky se brzy dostavily. Žákyně získaly titul mistryní
ČR v kategorii žákyň. V roce 1999, již pod hlavičkou Sokola, se
mistryněmi republiky staly závodnice II. ligy žen. O rok později přivezly dívky z Mistrovství ČR bronz.
V roce 2008 začala Míla Vejrková vést děvčata v sokolské všestrannosti, jelikož nářadí pro výkonnostní a vrcholovou gymnastiku v Náchodě nevyhovuje. Ale i zde se závodí ve sportovní
gymnastice, i v plavání, atletice a šplhu.
Úspěch se dostavil již týž rok. Děvčata přivezla z přeborů republiky hned několik medailí. V roce 2010 to byly Míša Adamu
a Pavlína Vejrková – zlatá medaile v gymnastice. V roce 2011 přivezla děvčata z přeborů republiky již celkem pět medailí a tři tituly přeborník republiky. Nejúspěšnějším rokem byl rok 2012,
kdy dívky přivezly ve třech závodnicích celkem devět medailí,
a to šest zlatých, dvě stříbrné a jedna bronzovou. K tomu dvakrát titul absolutního přeborníka republiky v celém desetiboji.
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PRIMÁTOR, PIVOBRANÍ

Náchodský zpravodaj

Dvě zlaté si z Tábora
odvezl pivovar PRIMÁTOR
Náchodský pivovar PRIMÁTOR, a. s. rozšířil svou rozsáhlou sbírku ocenění o další dva zlaté kovy.
Na Reprezentačních slavnostech piva v Táboře, které
se každoročně konají první únorový týden v táborském
Hotelu Palcát, vyhrál v kategorii výčepních piv PRIMÁTOR® Světlý a své prvenství z loňského roku obhájil
i tmavý ležák PRIMÁTOR® Premium Dark.
O prestižní Zlatou pivní pečeť v letošním roce bojovalo rekordních více než 550 vzorků piva, rozdělených
do 25 kategorií. Mezi téměř 130 přihlášenými pivovary
nechyběli výrobci z Japonska, Norska, Arménie, Ruska
a řady dalších evropských států.

Pitná voda pro děti v Ugandě
Ve dnech 30. 1. – 15. 2. 2013 se v rámci aktivit Zahraniční misijní agentury při
Církvi bratrské uskutečnil již čtvrtý pracovní výjezd dobrovolníků do Ugandy.
Skupina 8 mužů a 2 žen se vydala realizovat připravovaný projekt zajištění pitné vody pro místní školu (130 dětí) s ubytovnou pro 50 sirotků. Díky ochotě dárců
a sponzorů byly zajištěny prostředky pro
nákup materiálů a zařízení. Hledání, nalezení a zajištění zdroje vody bylo náplní
naší práce, která nás hned od počátku cele
zaměstnala. Po příjezdu jsme byli jako
vždy mile domácími přijati a stali jsme
se součástí školy i celého prostředí. S odvahou víry jsme se v příjemném teplíčku
32°C pustili do díla. Výkop rýhy pro kabel
a potrubí, vysekání porostu a odstranění mnoha vrstev bahna v místě několika
tůní proběhlo za vydatné pomoci místních lidí. Vlastní výkop pro studnu byl
pro nás velmi milým překvapením, protože se nenaplnily naše obavy ze sesouvání okolního terénu a velmi brzo jsme
narazili na skalní podloží. Tyto skutečnosti uspíšily vytvoření základu pro skruže.
Za neustálého čerpání vody pomocí mobilní elektro-centrály, jsme dopravovali
skruže k místu montáže. Doprava probíhala po prudkém svahu na provizorních
saních v délce 200 metrů přes intenziv-

ní zeleň buše. Při montáži skruží jsme
přijali konkrétní Boží ochranu a nikomu
se nic nestalo. Velkou zkouškou pro nás
bylo několikadenní zjišťování příčiny závady v solárním systému, který je hlavním zdrojem el. energie pro vodní čerpadlo. Hledání závad jsme řešili za vydatné
a odborné pomoci s odborníky po telefonu v Čechách. Odměnou za vytrvalost byl
fungující systém. Další výzvou pro naši
práci bylo osazení nádrže 2000 litrů na pilón 6 metrů vysoký. Její osazení včetně napojení přívodního potrubí a elektrického
kabelu v délce 530 metrů jsme jako sehraný tým provedli bez velkých komplikací. Současně s montáží vodovodu probíhaly další práce: malování tříd (včetně
malování tabulí), výroba polic a nábytku,
zakoupení dvou koz do stádečka školních
zvířat. Místní instalatér prováděl kompletaci kanalizace a vody pro další připravovaná sociální zařízení v rámci ubytovny.
Ve čtvrtek 7. 2. ve 13.30 byly místní děti
pokropeny vodou, která vytékala z nově
nataženého vodovodu. Rozzářené tváře
dětí i správců školy nám byly odměnou
i poděkováním za odvedenou práci a obětavost dárců. Celá řada jich je z Náchoda.
Pro mě a všechny účastníky mise to byl
silný zážitek a poznání nových krásných
lidí v rovníkové Africe. Jaroslav Hejzlar

Vyberte hudební
hvězdu náchodského

Na Masarykově náměstí v Náchodě se
v létě uskuteční druhý ročník Pivobraní.
Stane se tak třetí prázdninovou sobotu
20. července. Na loňskou úspěšnou premiéru pivních slavností, které nabídly zlatavý mok z píp tří pivovarů a celodenní
kulturní produkci, dorazily téměř tři tisíce návštěvníků. Nejen jim nyní organizátoři připravili možnost zapojit se do sestavení hudebního programu a vybrat hlavní
hvězdu. Od 1. března mají lidé možnost
hlasovat na webových stránkách Pivobraní (www.pivobrani.eu), časopisu Náchodský Swing (www.nachodskyswing.
cz) a města Náchoda (www.mestonachod.
cz). Na výběr jsou tři možnosti: Dalibor
Janda, Arakain a Roxette revival. Hlasování potrvá až do konce dubna, kdy bude
zveřejněno, kdo se stane hlavní hudební
hvězdou Pivobraní 2013.
(hs)

OD PONDĚLÍ DO PÁTKU
aneb

CO SE ČTYŘLÍSTKU NEPŘIHODILO
12. – 16. 8. 2013

každý den od 8.00 do 16.30 hod.
PRO DĚTI, KTERÉ CHTĚJÍ ZAŽÍT DOBRODRUŽSTVÍ,
ALE SPÁT VE SVÉ POSTÝLCE

Čeká vás týden v knihovnickém zákulisí,
plný her, výletů a tvoření,
volně inspirovaný příběhy legendárního
ČTYŘLÍSTKU
Cena tábora je 700 Kč

V ceně jsou jízdenky, vstupy, tričko a materiál na tvoření,
základní pojištění.
Cena nezahrnuje stravování. Jídlo si děti přinesou s sebou.

Přihlásit se můžete do 25. 6. 2013 osobně v knihovně.
Podrobné informace v knihovně nebo na www.mknachod.cz.

Maximální počet 20 dětí.

březen 2013

Výstava

Jak jsme budovali
(ne)šťastné zítřky

KULTURA

Spolupráce česko-polských regionů

V sobotu 2. února začala v budově Regionálního muzea v Náchodě na Masarykově náměstí čp. 18 multimediální výstava „Jak jsme budovali (ne)šťastné zítřky“.
Potrvá do 31. 3. 2013 a dá možnost nahlédnout do každodenního života obyčejných lidí za socialismu (1948–1989).
Výstava je koncipována pro širokou
škálu návštěvníků včetně školních skupin. Zájemci mají možnost si pomocí audiovizuálních, hmotných, písemných
a obrazových prostředků oživit vzpomínku na dobu socialismu, mladší se s tímto obdobím seznámit. Nemá za cíl dobu
hodnotit, ale spíše ji prezentovat tak, aby
si návštěvník, který socialismus nezažil,
mohl vytvořit vlastní názor na to, jak se
v socialistickém Československu dříve
žilo.
V rámci výstavy je možné zhlédnout
krátké dokumentární filmy, předměty,
které z našich domácností již zpravidla
vymizely (např. kotoučový magnetofon,
rozhlas po drátě, horské sluníčko). Své
kvality si udržely i některé prezentované
hračky od významných designérů, nebo
„bruselská“ křesílka z 60. let. Za zmínku
stojí i exponát obří propagandistické malby od náchodského výtvarníka Karla Hýbla, který v roce 1948 vyměnil dosavadní
tvorbu náboženských motivů za angažovanou grafiku a malbu.
Výstava je doplněná o slovníček komunistického Československa s hesly jako
Tuzex, pracovní sobota, melouch, kádrový posudek apod. Návštěvníci budou
moci dále porovnat ceník zboží a služeb
z roku 1989 se současností. Spíše než texty z učebnic o době socialismu budou
na výstavě prezentovány různé osudy lidí
žijících za socialistické éry šťastně i nešťastně.
Organizátoři výstavy budou rádi, když
návštěvníci na emailovou adresu muzea
zašlou své vzpomínky, aby mohla být tato
pestrá mozaika životních příběhů průběžně rozšiřována.
Více informací o výstavě získáte
na stránkách muzea www.rmn.wz.cz,
nebo na mailu kontaktních osob:
Kontaktní osoby:
Mgr. Petr Landr – ředitel muzea muzea
Tel.: 491 423 248, 606 620 624
e-mail: muzeumna.reditel@seznam.cz
nebo
Mgr. Blanka Nešetřilová – vedoucí sbírkového oddělení muzea
Tel.: 00420 491 423 248
e-mail: muzeumna.sbirky@seznam.cz

* * *

Ve středu 13. února podepsal ředitel
Branky Daniel Denygr a přednosta okresního úřadu v polském Kladsku Maciej
Awizieṅ smlouvu o vzájemné dlouhodobé
spolupráci. „Jsme velmi potěšeni, že se nám
podařilo uzavřít tuto dohodu právě s Powiatem Kłodzkim, protože Kladské hrabství
patří mezi nejvýznamnější turistické regiony v celém Polsku s vysokou návštěvností“,
řekl hronovský místostarosta a zároveň
předseda představenstva Svazu CR Kladské pomezí Josef Thér.
K podepsání dohody došlo díky podpoře
starosty města Náchod
Jana Birke a místostarostky Drahomíry Benešové, která je zároveň aktivní členkou
správní rady Branky
o. p. s. První konkrétní
výsledek této spolupráce je příprava společného česko-polského
projektu zaměřeného
na turistiku pro rodiny s dětmi. O tom, zda
bude projekt finančně

podpořen a realizován rozhodne zasedání Euroregionu Glacensis v květnu letošního roku. „Pro Branku je finanční dotace
projektu velmi důležitá, protože její činnost
je přímo závislá na získávání grantů a dotací,“ sdělil předseda správní rady Branky o.
p. s. Zdeněk Špringr, který je zároveň starostou města Rtyně v Podkrkonoší a předsedou Svazku obcí Jestřebí hory.
Nezisková společnost Branka, o. p. s.,
sídlící v Náchodě usiluje již od roku 1997
o rozvoj cestovního ruchu na území turistické oblasti Kladské pomezí. Mezi hlavní činnosti patří vydávání propagačních
tiskovin, provozování webových stránek, účast na veletrzích, spolupráce s informačními centry, podpora provozu cyklobusů, úprava lyžařských tras a další. Její
aktivity podporují města a obce, ale i soukromé subjekty zabývající se cestovním
ruchem, které jsou zároveň členy svazu.
Markéta Venclová

Kladské pomezí
nabízelo své atraktivity v Praze
Stejně jako v loňském roce se Kladské
pomezi prezentovalo na veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD v Praze pod
společnou expozicí Královéhradeckého
kraje.
Veletrh navštívil i předseda správní
rady Zdeněk Špringr, delegace z Červeného Kostelce vedená starostou Petrem Mědílkem, ředitel muzea v Novém Městě nad
Metují Mgr. Jiří Hladík nebo provozovatel
TIC v Broumově Jan Neumann.
„Byl jsem příjemně překvapen úrovní a organizací veletrhu v Praze. Po návštěvách podobné výstavy Regiontour v Brně považuji
ten pražský o mnoho zajímavější. Během
mé návštěvy v expozici Královéhradeckého
kraje a Kladského pomezí jsem zaregistroval několik konkrétních informací a dotazů
na náš region od přítomných návštěvníků,“
okomentoval svoji první návštěvu veletrhu Zdeněk Špringr. Podobné pocity měli
i zástupci z Červeného Kostelce pod ve-

dením starosty Petra Mědílka.
Tradičně nejvíce fanoušků cestování si
našlo cestu do veletržního paláce v Holešovicích v sobotu. Kladské pomezí prezentovaly Lenka Lembejová a Petra Kuřátková (TIC Nové Město nad Metují), kterým
patří dík. Během čtvrtka proběhlo několik jednání.
„Jednalo se hlavně o koordinační schůzky s ředitelkou DS Orlické hory a Podorlicko
Bc. Petrou Smrčkovou, zástupci cestovních
kanceláří nebo například firmou Veba Broumov,“ dodal ředitel Daniel Denygr, který
byl na veletrhu přítomen ve čtvrtek a pátek.
V letošním roce nás čekají ještě tři tuzemské veletrhy v Jablonci nad Nisou
(ve spolupráci s městem Hronovem), Hradci Králové a znovu v Praze na přelomu
března a dubna.
Daniel Denygr, BRANKA, o. p. s.
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Prázdniny v ZOO
Čtyřicet šest dětí ze Školní družiny ZŠ
T. G. Masaryka v Náchodě strávilo volný
den pololetních prázdnin v ZOO ve Dvoře Králové. Děti si prohlédly opičky, slony
a malé tygříky. Navštívily ptačí a vodní
svět, hrochy a lemury. Obdivovaly různé
druhy antilop, ale i hyeny a gepardy. Celá
prohlídka byla ukončena občerstvením
a krátkým odpočinkem v restauraci U lemura. Nesmím zapomenout také na to, že
35 dětí, které předložilo kopie vysvědčení s jedničkami a dvojkami, mělo vstup
do ZOO zdarma a ještě dostalo malý dáreček v podobě horké čokolády. Tak uznejte sami, že se nám ten prázdninový výlet
opravdu vydařil.
Michaela Šimonová, vychovatelka

První stupeň
ZŠ T. G. M. na horách
Jak se stalo již několikaletou tradicí, i letos žáci 1. stupně ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě vyrazili na týden do hor
(9. 2. – 16. 2. 2013) – tentokrát do penzionu Alamo v Krkonoších. Na programu byla
nejen výuka lyžování, nově i snowboardování, ale i závodění na pekáčích, koulování a s ním spojené dovádění na sněhu a samozřejmě i spousta her a soutěží.
Určitě však nechyběla ani noční stezka
odvahy, během níž si děti mohly ověřit
svou statečnost a zároveň musely trochu

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
zapojit i svou fantazii, aby vyprávěním
pěkné pohádky zaujaly Krakonoše, který
si lebedil pod smrčkem hned u sjezdovky.
Zajímavým zpestřením pobytu však
určitě byl i poutavý výklad člena horské
služby, při němž se děti mimo jiné seznámily i s pravidly chování při lyžování
a také s ukázkami první pomoci při zlomeninách. A protože děti skutečně pozorně naslouchaly a mnohému se naučily,
následoval pro odlehčení veselý karneval, kdy děti překvapily pestrostí a krásou svých masek, takže vybrat tu nejoriginálnější byl pro porotce opravdu nelehký
úkol.
Na konci týdne pak děti při závěrečných závodech ve sjezdu, slalomu a dokonce i v obřím slalomu zúročily své
celotýdenní pilování lyžařských a snowboardových dovedností a ke chvále malých závodníků nutno podotknout, že nakonec všichni kopec sjeli a předvedli tak,
že pohyb na lyžích nebo snowboardu už
jim není vůbec cizí.
A jako ta správná tečka za naším parádním pobytem na horách posloužilo slavnostní předávání diplomů a medailí a pro
každý mlsný jazýček velký zmrzlinový pohár se šlehačkou. Tak ahóóój a za rok už
se všichni zase moc těšíme!
Děkujeme všem sponzorům za věcné
dary a firmě Knauf – I. Kozákové za finanční dar.
                         Mgr. Ivana Maršíková

150 let od zrodu Červeného kříže
V neděli 17. února uplynulo 150 let
od chvíle, kterou lze pokládat za zrod Červeného kříže. 17. 2. 1863 se sešli v Ženevě
na první schůzi ženevští občané Dunante,
Moynier, Dufour, Appia a Maunoir. Rozhodli o ustavení stálého mezinárodního
výboru pro pomoc raněným vojákům. Mezinárodního uznání se této snaze dostalo na podzim téhož roku, kdy mezinárodní konference za účasti zástupců 16 států
uznala onen výbor jako specifickou mezinárodně působící instituci – dnešní Mezinárodní výbor Červeného kříže – a vyzvala k zakládání národních společností.
V roce 1863 se tak zrodilo Mezinárodní
hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce tvořené v současnosti Mezinárodním výborem Červeného kříže, 188 národními společnostmi Červeného kříže
(Č. půlměsíce, Davidovy hvězdy) a Mezinárodní federací národních společností.
Tato celosvětově působící humanitární
asociace má dnes kolem 90 milionů členů
a dobrovolníků a přes 300 tisíc zaměstnanců, představuje největší humanitární
organizaci světa, jejíž pomoci se dostane
ročně čtvrtmiliardě potřebných. U zrodu
Červeného kříže stálo utrpení desetitisíců v bitvě u Solferina. I dnes je působe-

ní v ozbrojených konfliktech, snaha o to,
aby se i v takto výjimečných podmínkách
dostalo každému odpovídající zdravotní
péče, jedním ze základních úkolů Červeného kříže. Jeho snaha najít místo pro
humanitu i na bitevním poli došla mezinárodní odezvy a jejím hmatatelným výsledkem je existence rozsáhlého systému
Ženevských úmluv a dalších smluv a obyčejů známých jako mezinárodní humanitární právo, chránící raněné a nemocné,
zdravotníky a duchovní, zadržené bojovníky i civilisty v téměř polovině zemí
světa, v nichž se dnes vedou boje. Český
červený kříž je, jako jedna ze 188 národních společností, součástí Mezinárodního
hnutí ČK&ČP již dvacet let. Svými projekty v oblasti humanitární, zdravotní, sociální a pomoci při katastrofách se snaží pomáhat potřebným v České republice
a přispívá i k zahraničním aktivitám Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
Základními principy Hnutí ČK&ČP jsou
Humanita, Nestrannost, Neutralita, Nezávislost, Dobrovolnost, Jednota a Světovost.
Dr. Marek Jukl, Ph.D. Dr. Josef Konečný
prezident ČČK ředitel Úřadu ČČK

Pozvánka k návštěvě webu
Jedním z výstupů projektu Ekologická
výchova na Jiráskově gymnáziu je web
Krajinou a přírodou východních Čech,
který najdete na adrese http://bohemiaorientalis.cz/. Kompletní zpracování
webových stránek od grafického návrhu
přes kódování a programování realizovali studenti gymnázia. Vlastní obsah
stránek včetně fotografií má na svědomí
jejich učitel Jan Ježek. Další podrobnosti o celém projektu zde najdete pod záložkou O webu. Srdečně Vás tedy tímto
zveme k návštěvě webu. Děkujeme městu Náchod za trvalou podporu ekologické
výchovy na naší škole.
Jan Ježek

Týden otevřených dveří
v 1. třídách ZŠ TGM
V posledním lednovém týdnu proběhl v 1. třídách na ZŠ TGM „Týden otevřených dveří“. Každý den nás navštívily děti
z náchodských mateřských škol, převážně předškoláčci.
Naši prvňáčci jim předvedli, co se již
za první půlrok naučili – skládání slov
z písmen, čtení a psaní slov, porovnávání
čísel, sčítání, odčítání. K tomu jsme si společně hezky zazpívali a na závěr si předškoláčci za pomoci prvňáčků vyrobili dáreček. Celý týden se nám velice vydařil.
Třídy 1. A, 1. B ZŠ TGM

Křesťanská společnost Nový Život
Vás zvespolečnost
na přednášku:
Křesťanská
Nový Život

Vás zve na přednášku:

JJan Kalvín
andávané
Kalvín
Srdce
v službu
Srdce
dávané v službu
27. března (st) od 18.30 hod.
Přednášející
– Mgr.
Dan Török
27. března (st)
od 18.30
hod.
Přednášející
–
Mgr.
Dan
Török
Sborová budova NŽ
Raisova
Náchod
Sborová253,
budova
NŽ
Raisova 253, Náchod

www.novyzivot.cz
www.novyzivot.cz

Chcete hrát divadlo?
Náchodská divadelní scéna Náchod přijme do svých řad muže a ženy mladšího,
středního i staršího věku. Přijďte mezi
nás a zažijte s námi krásné okamžiky divadelnění.
Přihlásit se můžete na
e-mail: thalie-nachod@seznam.cz,
nebo na telefonu 607 987 327.
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ZUŠ, HOPSÁČEK

Mezinárodní seminář Karlovarský skřivánek 2013
pro pracovníky s mládeží
„Mysli globálně, jednej lokálně“

Ve dnech 19.–24. března se v Náchodě uskuteční již třetí ročník mezinárodní vzdělávací akce pro pracovníky s dětmi
a mládeží. Tématem té letošní je vedení
mladých lidí k ekologickému myšlení a zájmu o témata trvale udržitelného života
na Zemi.
Cílem mezinárodního semináře je vedení mládežnických lídrů k ekologickému
myšlení v širších souvislostech celosvětové situace a současně k umění na to reagovat v místě svého působení. Motto semináře znamená, že činností na místní
úrovni můžeme ovlivnit situaci v ochraně přírody na celém světě.
Semináře se účastní pracovníci s mládeží z Česka a 10 evropských zemí – Polska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Německa, Itálie, Řecka
a Portugalska.
V jejich programu je kromě odborných
seminářů také návštěva náchodské radnice a diskuse s představiteli města Náchod
o jejich zkušenosti s občanskou kampaní
proti hydraulickému frakování.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V NÁCHODĚ
ZVE VŠECHNY KAMARÁDY KNÍŽEK
NA SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ AKCE

ČTENÁŘ ROKU 2012
27. 3. 2013 od 15.30 hodin
v oddělení pro děti

Dne 12. 2. 2013 se v Opočně a Červeném Kostelci konala oblastní kola celostátní pěvecké soutěže "Karlovarský skřivánek".
V Opočně naši školu reprezentovali žáci
Bohumily Čonkové, DiS., které korepetovala klavíristka Hana Písaříková:
Terezie Bernardová
(kategorie A2) získala 2. místo
David Vintera a Kateřina Havlíková
(kategorie C) se podělili o 1. místo.
Školu dále reprezentoval žák Radky Jiřičkové, DiS., Jakub Syrovátka (kategorie
A1), který za jejího klavírního doprovodu
získal čestné uznání.
V Červeném Kostelci naši ZUŠ reprezentovaly žákyně Bohumily Čonkové, která je
zde také korepetovala:

MC Hopsáček
www.hopsacek.cz
Pobytový tábor vhodný též pro úplné
táborové začátečníky
od 7. do 12. 7. – pobytový tábor na Pavlišově pro děti od 7 do 10 let – ve stanech
s podsadou
– Mauglího dobrodružství – Barbora Doležalová – 1750 Kč
Přehled příměstských táborů
na léto 2013
od 15. do 19. 7. – příměstský tábor pro
děti od 5 do 9 let – od 6.30 do 16 hod.
–Cesta kolem světa (Denisa Hurdálková),
800 Kč
od 22. do 26. 7. – příměstský tábor pro
děti od 3 do 6 let – od 6.30 do 16 hod.
– Duhový týden (Dominika Špetlová),
800 Kč
od 5. do 9. 8. – příměstský tábor pro
děti od 3 do 6 let – od 6.30 do 16 hod.
– Výprava do pohádkového světa (Martina Fléglová), 800 Kč.

Anna Čonková
(kategorie A2) získala 2. místo,
Andrea Štefková
ve stejné kategorii 3. místo,
Adéla Uždilová (kategorie C)
obsadila 2. místo.
Naši žáci v početné a kvalitní konkurenci suverénně obstáli. Patří se proto
na tomto místě poděkovat nejen žákům
za píli při cvičení a učitelům za úsilí věnované přípravě, ale i rodičům za podporu, bez které by byl úspěch našich žáků
jen těžko dosažitelný. V neposlední řadě
je také nutno zdůraznit zásluhu pořadatelů o hladký průběh soutěže.

od 12. do 16. 8. – příměstský tábor pro
děti od 3 do 6 let – od 6.30 do 16 hod. –
Putování s Večerníčkem (Michaela Gregorovičová), 800 Kč
od 19. do 23. 8. – příměstský tábor pro
děti od 6 do 10 let – od 6.30 do 18 hod.
– Sportovní týden (Lucie Mádrová), 850 Kč
Přihlášky prosím pište na email hopsacek@
seznam.cz nebo volejte 608 970 406 nebo
604 610 581.
A na co se můžete těšit v měsíci březnu?
2. 3. Qigung – zdravotní, protahovací
cvičení, dopolední seminář, kde se mimo
jiné naučíme jak správně dýchat, jak držet
tělo, jak relaxovat; bližší informace a přihlášky – Ivana Šimková – 736 671 051
6. 3. regionální setkání mateřských center v Trutnově – zájemci, co se chtějí přidat a dozvědět se, jak to funguje jinde –
pište nebo volejte
12. 3. návštěva z náchodské knihovny
–dopolední povídání nejen o knížkách
15.–21. 3. Burza dětských potřeb (bližší
info viz. letáček)
16. 3. Jóga – zdravotní a meditační
cvičení se zdravým obědem – bližší informace a přihlášky Ilona Krunčíková
– 605 988 539
26. 3. volná beseda na téma „Novinky
v příkrmech“ – při dopoledním cvičení
21. 3. Stříhání – prosím hlásit se předem, nejpozději do 21. 3. 11.00 hod.
2. 4. ukázka výukových destiček společnosti Muco Bene (Logicco a Piccolo)
– možno na místě zakoupit při dopoledním cvičení
Pozor od 4. do 8. 3. jsou jarní prázdniny –
provoz Hopsáčku je omezen – dopolední
cvičení bude pouze v úterý a čtvrtek nebo
na základě telefonické dohody. V případě
zájmu je možné využít prostory Hopsáčku pro soukromé aktivity.

* * *
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Náchodský zpravodaj

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – březen 2013
1. kuželkářská liga mužů:
2. 3. 2013		
15.00
Primátor Náchod
– TJ Valašské Meziříčí
23. 3. 2013		
15.00
Primátor Náchod
– Sokol Kolín
30. 3. 2013		
15.00
Primátor Náchod
– Spartak Vrchlabí (odložené utkání)
1.kuželkářská liga žen:
2. 3. 2013		
11.00
Primátor Náchod
– TJ Valašské Meziříčí
23. 3. 2013		
11.00
Primátor Náchod
– Lokomotiva Česká Třebová
1. kuželkářská liga dorostu:
3. 3. 2013		
10.00
Primátor Náchod A – Primátor Náchod B
od 10. 3. 			 bude liga pokračovat nadstavbovou částí
3. kuželkářská liga mužů:
16. 3. 2013		
15.00
Primátor Náchod B – Dynamo Liberec
6. 4. 2013		
15.00
Primátor Náchod B – Lokomotiva Trutnov
Východočeská divize mužů:
8. 3. 2013		
17.00
Primátor Náchod C – Jiskra Hylváty
22. 3. 2013		
17.00
Primátor Náchod C – Sokol Dobruška
5. 4. 2013		
17.00
Primátor Náchod C – Start Rychnov n. Kn. B
Východočeská soutěž:
8. 3. 2013		
19.30
Primátor Náchod D – Jiskra Přelouč
22. 3. 2013		
19.30
Primátor Náchod D – TJ Třebechovice B
5. 4. 2013		
19.30
Primátor Náchod D – Sokol Solnice B

Neregistrovaní kuželkáři znají vítěze
V sobotu 9. února 2013 se v novém sále
MÚ ve Velkém Poříčí uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního
40. ročníku turnaje neregistrovaných kuželkářů o „Pohár ředitele pivovaru Primátor Náchod, a. s.“ Tento největší sportovní
turnaj pro neregistrované sportovce v našem regionu i letos přepisoval rekordy.
Celkem se do tříměsíčního zápolení zapojilo 86 družstev, ve kterých se vystřídalo
482 hráčů (z toho 97 žen). Byly překonány
absolutní rekordy ve výkonech jednotlivců. Rekord v kategorii mužů má od letošního roku hodnotu 316 kuželek (F. Majer),
v kategorii žen pak 292 kuželky (M. Volfová). Miroslava Volfová z Devítky Dobruška překonala i rekord turnaje v celkovém
průměru žen – 263,26 kuželek. Oceněni
na vyhlášení byli vítězové každé z deseti
lig. Celkovým vítězem turnaje se pak stalo družstvo REAL Dobruška, které bude
náš turnaj reprezentovat na Mistrovství ČR neregistrovaných. Druhý skončil
sedminásobný vítěz turnaje DONAP Česká Skalice a bronz patří obhájcům vítězství z loňského ročníku družstvu MARTA
Dobruška. Nejlepší „náchodský“ tým Pri-

mátor Náchod nezvládl závěr a po dvou
porážkách mu patří pomyslná „bramborová“ medaile za čtvrté místo. Jednotlivcům kralovali celkově Miroslava Volfová
v kategorii žen a Tomáš Jirout (Primátor
Náchod) v kategorii mužů. A protože se letos konal jubilejní 40. ročník, ocenili pořadatelé i dva muže, kteří stáli na startu
každého z uplynulých ročníků. Je to neuvěřitelné, ale ani jednou nechyběli Vlastimil Pázler a Petr Štrof st. Jako jediné družstvo, které nechybělo, byl ATAS Náchod
(bývalý MEZ).
Celé vyhlášení, stejně jako celý turnaj,
se velmi vydařilo. Program byl výborně
doplněn krátkými filmy z jednotlivých lig,
které naprosto mistrně natočil a zpracoval Miroslav Trudič. Každé družstvo obdrželo jako tradičně brožuru s celkovými výsledky a statistikami-skvělou práci
tiskařů z Integrafu Náchod. Proto asi jediným drobným kazem je to, že z kapacitních důvodů není v současné době v Náchodě dostupný sál, kde by se tato velká
akce mohla pořádat. O to větší poděkování patří městysu Velké Poříčí za nabídku
uspořádat akci v jejich novém sále. Veškeré výsledky včetně videí a fotogalerie z vyhlášení naleznete
na internetových stránkách náchodských kuželkářů www.kuzelky.nachod.net .
Náchodští kuželkáři děkují
všem účastníkům turnaje a již
nyní se těší na příští ročník, který načne pátou desítku tohoto
obrovsky populárního turnaje
„O pohár ředitele pivovaru Primátor Náchod, a. s.“.
Foto:
Real Dobruška – vítězové turnaje

Volejbal

SK Rubena Náchod Na Hamrech
v sobotu 2. března 2013
liga juniorek od 10.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod – ŠSK Demlova Jihlava
v neděli 3. března 2013
Krajské kolo Zimního poháru žen
od 9.00 hod turnaj 4 družstva
v sobotu 16. března 2013
II. liga ženy od 9.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod – TJ Sokol Žižkov
liga juniorek od 11.00 a 15.00 hod.
SK Rubena Náchod – SK Španielka Řepy

Házená
mistr. soutěž
So 9. 3. 14.30 hod., II. liga st. dorostenci            
TJ SOKOL Chrudim
So 9. 3. 17.00 hod., I. liga muži
HC Zlín
So 16. 3. 14.30 hod., II. liga st. dorostenci
TJ JM Chodov
So 16. 3. 17.00 hod., I. liga muži  
TJ JM Chodov

Hokej
Junioři
2. 3. 16.45 hodin
HC Náchod – HC Opočno
Dorost
3. 3. v 10.00 hodin
HC Náchod – HC Nová Paka
Minihokej 2005
10. 3. za účasti družstev
HC Dvůr Králové, HC Nová Paka
Mladší žáci HC Náchod si Vás dovolují
pozvat na svůj Velikonoční turnaj 23. 3.
2013 za účasti týmů
HC Opočno, HC Frýdlant, HC Náchod a HC
Nový Bydžov. O našem výsledku na turnaji Vás budeme určitě informovat, ale raději se přijďte podívat.

Výzva pro
sportovní kluby
Město Náchod

Město Náchod

Město Náchod vyzývá sportovníMěsto
klubyNáchod vyzývá sporto

Tělovýchovná
komise Žádost
města
Náchoda
Žádost o příspěvky na činnost sportovních klubůo příspěvky na činnost sportovních klubůTělovýchovná komise města Náchoda vyhlašuje termín
podání žádostí
poskytnutí
příspěvku
Tělovýchovná
komiseo města
vyhlašuje termín podá
vyhlašuje
termín
podání
o Náchoda
pona činnost pro sportovní
kluby ve městě
Náchod pro
rokžádostí
2013.
na činnost
pro sportovní kluby ve městě Náchod pro rok 2013
skytnutí
příspěvku na činnost
pro sporPřílohy k dotazníku:
Přílohy k dotazníku:
• výroční zpráva sport. klubu za rok 2012
• výroční zpráva sport. klubu za rok 2012
• účetní výsledovku
sport. klubu za
rok 2012 • účetní
tovní kluby
ve městě
Náchod
provýsledovku
rok sport.
2013.
klubu za rok 2012
Vyplněný
dotazník
zašlete na adresu:
Vyplněný dotazník zašlete na adresu:
Přílohy
k
dotazníku:
Město Náchod, Roman Toušek, odb. pracovník pro
kulturu
a sport,
Masarykovo
40,
Město
Náchod,
Roman
Toušek,náměstí
odb. pracovník
pro kulturu a
547 01 Náchod.
547 01 Náchod.
výroční
zpráva
sport.
klubu
za rok 2012
Termín podání
- do 31. března
2013
Termín podání - do 31. března 2013
účetní
výsledovku
sportovního
, případně
kontaktujte
R.naTouška
Více informací
a dotazník na www.mestonachod.cz
Více
informací
a dotazníkklubu
www.mestonachod.cz , případn
tel. 491 405 287, mob. 736 613 415, r.tousek@mestonachod.cz
. mob. 736 613 415, r.tousek@mestonachod.
tel. 491 405 287,
za rok 2012
Vyplněný dotazník zašlete na adresu:
Město Náchod, Roman Toušek, odb. pracovník pro kulturu a sport, Masarykovo
náměstí 40,
547 01 Náchod.
Termín podání – do 31. března 2013
Více informací a dotazník
na www.mestonachod.cz,
případně kontaktujte R. Touška
tel. 491 405 287, mob. 736 613 415,
r.tousek@mestonachod.cz.
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Mladí házenkáři
zabodovali

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců
okresu Náchod za rok 2012

Tým mladších žáků HC TJ Náchod opět
zabodoval.
Poté, co se ztrátou jediného bodu naši
mladí házenkáři zvítězili v podzimní části INTER REG ligy házené, zúčastnili se
v rámci zimní přípravy již druhého turnaje. V tom prvním, který se konal v lednu v Jičíně, nestačili na týmy Sokol Bělá
pod Bezdězem, Sokol Úvaly a HK Město
Lovosice a obsadili 4. místo. Za nimi pak
zaostaly týmy TJ Košutka Plzeň a domácí HBC Jičín.
Druhý turnaj, v Novém Veselí na Moravě, už dopadl o poznání lépe. Jeho jasným favoritem byla Dukla Praha, což
také potvrdila. Náchodští se jí to pokusili přece jen trochu znepříjemnit a na začátku utkání nějakou dobu vedli. Dukla
pak přišla s rychlými útoky a vývoj otočila ve svůj prospěch. Zápasy s Olomoucí a domácím Novým Veselím byly pořádně infarktové po celou hrací dobu, když
oba skončily vítězstvím Náchoda o jedinou branku. V zápase s Kutnou Horou nakonec dali soupeři branky i oba brankáři,
takže nikdo z náchodských neměl při odjezdu nulové střelecké konto. Po zásluze
si tak kluci odvezli z Nového Veselí stříbrné medaile a pohár za 2. místo. O tento
výsledek se zasloužili J. Poláček, D. Komárek, V. Vyskočil, M. Jakoubek, T. Lipovský,
L. Bajer, R. Nagl, Š. Filip a M. Hofman.
Další přípravný turnaj, kam se kluci
chystají, se uskuteční 2. března ve Zruči
nad Sázavou. Doufejme, že ani tady je neopustí hráčské štěstí a rozšíří svou sbírku trofejí.
V jarní části INTER REG ligy mladších
žáků, která startuje 23. března, čekají
na náchodské házenkáře dva týmy Liberce (A i B), Jičín a Dvůr Králové nad Labem.
Na domácí palubovce se náchodští představí 13. dubna v 8.30 v Plechárně. Přijďte je povzbudit!!!			
(PL)

Nominované sportovce ze všech tělovýchovných organizací tedy ČSTV, Sokol,
Orel, ATJ, Sdružení motoristických sportů, ASPV, ASŠK, ale i nezávislé sportovce bude posuzovat jednak 60 odborníků
v oblasti sportu a veřejné správy, ale také
čtenáři ve čtenářské anketě v Náchodském deníku.

V pátek 15. března 2013 vše vyvrcholí vyhlášením „Nejúspěšnějších sportovců okresu Náchod za rok 2012“ od 18.00
hodin v sále Josefa Čapka Hronov. Doprovodný program zajišťují místní i profesionální umělci. Vstup pro diváky je zdarma.
Hana Kopecká, předsedkyně VV OS ČSTV

Dorostenec Janeček pátý
v Českém poháru v plavání mužů

V pražském hotelu Chateau St. Havel
se uskutečnilo vyhlášení ankety Českého svazu plaveckých sportů Plavec roku
2012. Vítězkou se stala chomutovská znakařka Simona Baumrtová, držitelka šesti medailí z vrcholných akcí uplynulé
sezony a především bronzu na mistrovství světa v krátkém bazénu v Istanbulu
na 100 m trati.
V rámci slavnostního večera došlo
i k předání odměn nejlepším plavcům
ve vybrané sérii top mítinků v rámci Českého poháru plavců. A zde mělo své zastoupení i náchodské plavání díky Pavlu Janečkovi, 18letému svěřenci trenéra
Hakla v plaveckém oddílu Delfín Náchod.

Vítáme vás
v „Tichém
dole“
TJ Kraso Náchod pořádá dne 17. 3. 2013
v 16.45 exhibici pro
všechny milovníky krasobruslení. Přijďte se podívat, jak jsme na sobě
zapracovali a povzbudit
nás do dalších pokroků.

Tomu se podařilo za uplynulou plaveckou
sezonu nasbírat celkem 4 680 bodů v šesti
závodech z celkových osmi. Tímto výkonem se zařadil na pátou pozici mezi nejlepšími českými muži. Svůj nejlepší výkon
zaznamenal hned ve druhém kole Českého poháru na VC Ostravy, kde na 200m
polohovce nasbíral 798 bodů za výkon
2:06,35.
Vítězný Micka z USK Praha překročil jako jediný plavec v ČR hranici 5 000
bodů. Druhý skončil prsař Bartůněk a třetí kraulař Verner. V ženách kralovala Barbora Závadová, specialistka na polohové
tratě.				
(PJ)
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné vstupné (studenti, důchodci, ZTP)
300 Kč, abonentní vstupné 270 Kč.

SVĚTOVÁ OPERA I BALET, KONCERTY…
Sobota 2. března v 17.45 hodin
Přímý satelitní přenos z Metropolitní opery v New Yorku
PARSIFAL
Hudba a libreto: Richard Wagner
Vrcholné Wagnerovo hudební drama o třech jednáních, které
čerpá ze středověkých legend o Svatém grálu – legendy ze středověké poezie Wolframa von Eschenbacha z počátku 13. století. Jonas Kaufmann v titulní roli čistého mladíka, který nachází
nejhlubšího poznání a moudrost v nové inscenaci Wagnerova posledního díla režírovaného Françoisem Girardem. Po jeho boku
se objeví další špičkoví wagnerovští pěvci: Katarina Dalayman
v roli tajemné Kundry, Peter Mattei coby nemocný Amfortas, Jevgenij Nikitin ztvární temného čaroděje Klingsora a René Pape
šlechetného rytíře Gurnemanze. Nastudováno v německém originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné vstupné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní vstupné 270 Kč.
Pátek 8. března 2013 v 19.30 hodin
Digitální záznam koncertu
BOCELLI: LOVE IN PORTOFINO
Romantický koncert nevidomého zpěváka Andrea Bocelliho, který se uskutečnil v malebném přímořském městečku Portofino.
Bocelli, Itálie, moře, romantika a oslava Dne žen…
Bocelli zde vystoupil s čistě romantickým repertoárem milostných písní, které převzal od legend jako Frank Sinatra, Elvis Presley, Edith Piaf a další; doprovázel ho 40ti členný orchestr a několik mladých pěveckých talentů včetně jeho přítelkyně. Záznam
obsahuje i zákulisní rozhovory a exkluzivní rozhovor s Bocellim
a jeho přítelkyní Veronicou Berti z jejich milánského domu.
Vstupné 250 Kč.
Neděle 10. března 2013 v 17 hodin
Digitální záznam tanečního představení
ve formátu 3D s brýlemi
FLAMENCO HOY (FLAMENCO HOY DE CARLOS SAURA)
Záznam tanečního představení Flamenco Hoy v režii slavného španělského filmaře Carlose Saury nabízí nevšední pohled
na současné flamenco – úchvatný tanec, hudba nabitá energií
a zpěv, při kterém se tají dech. Diváci proniknou do světa současného flamenca díky dvaceti nejtalentovanějším španělským
umělcům nové generace v hudební režii známého pianisty Chano Domíngueze a choreografii Rafaela Estéveze a Naniho Pañose. Filmový režiséři Pierre & François Lamoureux tento výjimečný taneční film převedli do 3D, díky čemuž již beztak dynamické
představení působí ještě intenzivněji. Vstupné 150 Kč.
Sobota 16. března v 16.45 hodin
(POZOR NA ZMĚNU ZAČÁTKU!!!)
Přímý satelitní přenos z Metropolitní opery v New Yorku
FRANCESCA DA RIMINI (FRANCESCA DA RIMINI)
Hudba: Riccardo Zandonai, libreto: Tito Ricordi
Opera o čtyřech jednáních, podle dramatu Gabriela d’Annunzia
na základě 5. zpěvu Dantova Pekla z jeho Božské komedie. Na pozadí rodových sporů mezi ghibelliny a guelfy ve 13. století líčí
příběh nikoli milostného trojúhelníku, ale hned čtyřúhelníku,
ve kterém trojice charakterově odlišných bratrů miluje krásnou
mladou Francesku. Zandonaiova Francesca da Rimini je postpucciniovské hudební drama, z něhož se doslova řinou vášně – milostné touhy, nenávisti, žárlivosti, závisti. Eva-Maria Westbroek,
která vládne dramatickým sopránem, a tenorista Marcello Giordani ztvární nešťastné milence. Orchestr řídí Marco Armiliato.
Nastudováno v italském originále a uváděno s anglickými a českými titulky.

Pátek 22. března 2013 v 19 hodin
Digitální záznam koncertu
FILADELFSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Program večera:
Johann Sebastian Bach - Passacaglia a fuga C moll
Maurice Ravel – Klavírní koncert G dur
Igor Stravinskij – Svěcení jara
Dirigent Yannick Nézet-Séguin, Jean-Yves Thibaudet – klavír,
tančí Ridge Theater Company.
Stravinského Svěcení jara se dočkalo své americké premiéry v jevištní i koncertní verzi přímo ve Filadelfii, v režii Leopolda Stokowského. V rámci historicky prvního vzájemného partnerství
s Philadelphia Live Arts spolupracuje Filadelfský orchestr v současné chvíli se souborem Ridge Theater Company z New Yorku. Společně představí moderní zpracování Svěcení jara v duchu
21.století, s množstvím tanečníků, videoprojekcí a s divadelním
nasvícením. Philadelphia má kromě toho za sebou také své první
americké vystoupení Ravelova Klavírního koncertu G dur, který
přednese hvězdný sólista Jean-Yves Thibaudet. Program zahájí
Passacaglia a fuga C moll Johanna Sebastiana Bacha.
Vstupné 150 Kč.
Neděle 31. března v 16.45 hodin
Záznam baletního představení
z Baletu Velkého divadla v Moskvě
ESMERALDA
Hudba: Cesare Pugni
Choreografie: Jurij Burlaka, Vasilij Medveděv podle Mária Petipy
Balet o třech jednáních na motivy románu Victora Huga Chrám
Matky Boží v Paříži o krásné temperamentní cikánce, o jejíž krásu soupeří celá Paříž, je příležitostí pro balerínu ukázat brilantní
techniku, smyslnost a temperament zároveň… V roli Esmeraldy
Maria Alexandrova, v dalších rolích Ruslan Skvortsov, Jekatěrina Krysanová a Denis Savin. Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), baletní abonentní 230 Kč.

Máte trápení se svým
psím miláčkem?
Chcete správně začít
s výchovou vašeho štěňátka?
ZKO NÁCHOD – SPORT
připravuje
od dubna KURZY pro štěňata a mladé psy.
Zájemci mají možnost se přijít podívat na náš výcvik
kteroukoli sobotu od 14.00 do 16.00 hodin.
POZOR!!!
Naše cvičiště se nachází v Kosné hoře - Náchod Babí
(bývalá střelnice).
Informace p. Borkovcová – tel. 723 221 872
www.zkonachodsport.4fan.cz
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Školské zařízení

pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Královéhradeckého kraje
Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod, 491 428 345,
722 569 515, www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz
Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 – A2 (pro účastníky
po cca 1–2 letech studia nebo věčné začátečníky), místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, konání každý čtvrtek 15.30
–17.00 hodin, lektor: Mgr. Pavel Smola
11. 3. 2013, 13.00–17.00 hodin, Using Old Techniques in New
Wals Teaching English – Dictations, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Milena Lockerová
12. 3. 2013, 8.30–12.30 hodin, Výtvarné činnosti pro nejmenší děti, místo konání: SVČ Déčko Náchod, Zámecká 243, lektor:
Bc. Tereza Išová
12. 3. 2013, 16.00–19.00 hodin, Nápady do hodin pracovního
vyučování II, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005,
lektor: Ines Šťovíčková
15. 3. 2013, 9.00–15.00 hodin, Co se říká, na to si hned hrajeme, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor:
Mgr. Hanka Švejdová
15. 3. 2013, 9.00–13.30 hodin, Cesty minulosti. Renesance jako
znovuzrození, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005,
lektor: Mgr. Ivan Bauer
20. 3. 2013, 14.00–18.00 hodin, Pleteme květy z papírového
pedigu, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor:
Mgr. Michaela Lantová
25. 3. 2013, 9.00–15.00 hodin, Jednoduchá cvičení pro děti
předškolního věku, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova
1005, lektor: Mgr. Iva Doudová
26. 3. 2013, 9.00–12.00 hodin, Řemeslná dílna. Drátování, místo konání: DDM Bájo Česká Skalice, lektor: PaedDr. Hana Vavřínová
Další akreditované programy pro školská zařízení
a neakreditované pro firmy na objednávku po celý školní rok.
Podrobné informace a přihlášky na tel. 491 428 345 linka 45,
722 569 515, www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz

Výstava

Lidová roubená architektura Kladského pomezí

V pátek 22. února 2013 v 16.00 hod. byla ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodě (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zahájena výstava nazvaná "Lidová roubená architektura Kladského
pomezí - mizející tvář krajiny". Otevřeno do 30. března 2013 denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod.
Putovní výstava vznikla v rámci stejnojmenného česko-polského projektu číslo CZ.3.22/3.3.02/11.02366, který byl spolufinancován Evropskou Unií z prostředků ERDF prostřednictvím
Euroregionu Glacensis. Cílem projektu realizovaného Regionálním muzeem v Náchodě ve spolupráci s Muzeem Kultury Ludowej w Kudowie Zdroju je dokumentace zanikající lidové roubené
architektury, která patří k nejohroženějším objektům našeho regionálního kulturního dědictví. V rámci projektu jsou
také vyhledávány a digitalizovány historické fotografie, skleněné negativy, kresby, obrazy, plány a modely historických
staveb. V současné době má databáze, která je stále průběžně doplňována a rozšiřována, záznamy o více jak 1250 číslech popisných na 52 katastrech Náchodska a tzv.
Českého koutku. Na výstavě je prezento-

ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ, MUZEUM
ván pouze zlomek z těchto dokumentů. Představeny jsou především nejstarší stojící stavby (Svobodný dvůr v Hronově a fara
ve Stárkově), roubené budovy škol, kovárny, mlýny, hospody,
statky ale i tkalcovské chaloupky. Historické snímky jsou doplněny fotografiemi zachycujícími současný stav, mapkami a texty. Výstava byla již s velkým úspěchem prezentována v Hronově (27. 8. – 22. 9. 2011) a v Polsku ve skanzenu ve Stroužném
/ Pstrążna (25. 9. 2011 – 9. 3. 2012) a Polici nad Metují (7. 12. 20126. 12.2013). V Náchodě bude výstava ve větší míře doplněna místními historickými fotografiemi a kresbami, trojrozměrnými modely lidové architektury a ukázkami vybavení domácností jako
je lidová keramika a kamenina, nářadí, nábytek apod.

Státní zámek Náchod
S blížícím se jarem začne i návštěvní sezóna na náchodském
zámku a to už 29., 30. a 31. března, kdy bude pro návštěvníky
otevřen I. okruh – Piccolominská expozice, II. okruh – Salóny II.
patra a Exteriérový okruh. Otevírací doba je od 10:00 do 16:00
hodin. Poslední prohlídka je hodinu před zavírací dobou. Jak si
všiml už asi každý, věž náchodského zámku pokrývá již od listopadu loňského roku lešení. Samotná rekonstrukce by měla začít na počátku léta. Oprava nijak neomezí přístup návštěvníků
do vnitřku věže, ale na ochoz s vyhlídkou bude vstup ZAKÁZÁN!
Stavební práce by měly trvat až do zimy.
Těšíme se na Vaši návštěvu!		
Správa zámku

Přehled kulturních akcí
v březnu 2013 v Regionálním muzeu Náchod
Lidová roubená architektura Kladského pomezí
Do 30. 3. 2013 mohou návštěvníci ve výstavní síni muzea (roh
Zámecké a Tyršovy ulice) spatřit výstavu dokumentující lidovou
roubenou architekturu na Kladském pomezí, doplněnou o modely z muzejních fondů a další trojrozměrné exponáty. Výstava
vznikla v rámci stejnojmenného česko-polského projektu číslo
CZ.3.22/3.3.02/11.02366, který byl spolufinancován Evropskou
Unií z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod.,
v sobotu 8–12 hod.
Jak jsme budovali /ne/šťastné zítřky
Po celý měsíc březen, do 31. 3. 2013, mohou zájemci v budově
stálé expozice na Masarykově nám., čp. 18 navštívit výstavu Jak
jsme budovali /ne/šťastné zítřky připomínající dobu tzv. budování socialismu. K vidění jsou dobové tiskoviny i trojrozměrné exponáty. Otevřen 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 muzeumna.expozice@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností.
Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu – je otevřeno pouze pro
předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze
objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese:
Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř.
elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.
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POHOTOVOST, DÉČKO, LOUTKÁŘI

Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
2. 3.
		
3. 3.
		
9. a 10. 3.
		
16. a 17. 3.
		
23. a 24. 3.
		
30. a 31. 3.
		
Pondělí velikonoční 1. 4.
		

MUDr. Jarmila Vokůrková
Červený Kostelec
MUDr. Božena Rysnarová
Červený Kostelec
MUDr. Lucie Třísková
Náchod
MUDr. Tomáš Žďárský
Dolní Radechová
MUDr. Helena Ansorgová
Červený Kostelec
MUDr. Renata Čábelková
Hronov
MUDr. Simona Ságlová Ph.D.
Nové Město nad Metují

PROGRAM
BŘEZEN

www.decko-nachod.cz
AKCE PRO VEŘEJNOST
1. 3. od 15.00 hod. – KERAMICKÝ PÁTEK
s sebou: pracovní oděv, přezůvky, jednorázové vstupné: 30 Kč; info: tel. 774 223 296
– Bc. Tereza Išová
2. 3. od 17.00 hod. – DD DISKOTÉKA –
LENTILKOVÁ PARTY – vstup 30 Kč, info J.
Karásek (tel.: 775 223 919)
9. 3. 10.00–12.00 hod. – HIP HOP
WORKSHOP S BDS AKADEMIÍ z Prahy
– vstup 30 Kč, info J. Karásek (tel.:
775 223 919)
9. 3. 13.00–19.00 hodin – HIP HOP BATTLE JUNIOR A 15+; vstup 50 Kč info, J.
Karásek (tel.: 775 223 919)
od 15. 3. do konce dubna v budově Déčka – výtvarná výstava dětí DO POHÁDKY
NA UKRAJINU A ZASE ZPÁTKY
15. 3. v 10.00 hod. – VERNISÁŽ VÝSTAVY
s pohádkovým představením a prezentací
ruské kultury, vstupné 10 Kč
16. 3. od 9.00–15.00 hod. – SOBOTA
S HERBERTEM; den s angličtinou pro děti
ve věku od 6 do 10 let; bližší info podá
PhDr. Jaroslava Nývltová (tel.: 775 223 291)
16. 3. od 9.00 hod.– minikurz JARNÍ
FIMO HRÁTKY – dopolední workshop
modelování z polymerové hmoty FIMO;
předpokládaný konec ve 14 hodin; lektorka: Barbora Hrabčuková; cena 250 Kč/
pro členy Kreativního klubu a Déčka jen
150 Kč; info a přihlášky (do 15. 3.) – Tel.
774 223 296 – Bc. Tereza Išová
na Smrtnou neděli 17. 3. od 16.00
hod. – VÍTÁNÍ JARA – VYNÁŠENÍ MORENY – tradiční akce pro děti, rodiče i širokou veřejnost, průvod s vynášením Zimy
a přinášením jara do Náchoda; zahájení
v 16.00 před budovou SVČ Déčko, krátký program kroužků Déčka a MC Macíček před radnicí (16.15) a vynesení Zimy
do Metuje na lávce u Benziny (17.00)
– od 14.30 do 15.30 bude probíhat dílnička na výrobu „Morenek“ v keramické dílně Déčka, vstupné dobrovolné

Stomatologická pohotovost
Větrník 720,
Tel.: 491 462 331
Burdychových 325,
Tel.: 491 463 237
Denisovo nábřeží 665,
Tel.: 491 421 920
Náchodská 240,
Tel.: 491 424 322
Sokolská 317,
Tel.: 491 462 800
Jiřího z Poděbrad 937,
Tel.: 491 482 911
ZŠ Malecí
Tel.: 491 520 373

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

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

VÍKENDOVÉ AKCE
víkend 15.–17. 3. na chatě Sokolka – LYŽOVÁNÍ V KRKONOŠÍCH – víkend pro klubáky, externisty a vedoucí Déčka a Duhy
Bartoňka; bližší informace podá Bc. Gerd
Weinlich (tel.: 775 223 292)

AKCE NA VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY
27. – 31. 3. ve Vižňově – Tývý VELIKONOCE. Velikonoční tábor pro děti od 5 do 15
let na motivy televizních dobrodružných,
záhadných a hravých pořadů a soutěží.
Cena 990 Kč (pro členy Déčka 890 Kč); bližší info Bc. Gerd Weinlich (tel.: 775 223 292)
28. – 29. 3. v budově a zahradě Déčka –
VELIKONOCE S TLAPÍKY
Příměstský tábor pro děti od 5 do 12 let
plný péče o drobná zvířata a jejich krmení, hry a soutěže v klubovně i lesní tělocvičně, zdobení vajíček, pletení pomlázek,
velikonoční dekorace. Cena 350 Kč (pro
členy Déčka 300 Kč); bližší informace podá
Ing. Ludmila Pohanková (tel.: 608 812 232)

AKCE MC MACÍČEK
11. 3. od 9.45 hod. – ŠKOLENÍ O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI ZA PODPORY ČSOB
A ERA BANKY – školení pro maminky
i tatínky v Macíčku. Přihlásit se můžete u Martiny Hladíkové (tel: 774 635 232)
nebo na recepci SVČ Déčka do 8. 3. 2013.
14. 3. od 17 hod. v klubu Hnízdo přednáška na téma ŠKOLNÍ ZRALOST. Co je
školní zralost? Otázka předčasného nástupu, dodatečný odklad školní docházky,
od koho potřebují rodiče doporučení k odkladu apod. se dozvíte na našem setkání;
přednáší Mgr. Petra Fettersová – dětská
psycholožka. Cena 50 Kč, bližší informace
u Martiny Hladíkové (tel.: 774 635 232),
přihlásit se lze i formou sms do 13. 3. 2013
21. 3. od 9.45 hodin – beseda na téma
KOJENÍ s Mgr. Petrou Fettersovou – dula,
laktační poradkyně, dětská psycholožka
Vám poradí a zodpoví Vaše dotazy ohledně kojení. Vstupné 50 Kč, přihlášky přijímá Martina Hladíková do 20. 3. 2013
na tel.774 635 232 (i formou SMS).

OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO
A ICM PRO MLÁDEŽ
Otevřeno každý všední den od 14.30
do 19.30 hodin.
pondělí 4. března od 15 hodin – turnaj ve hře BLOKUS – přijďte se pobavit
s kamarády k zábavné hře Blokus. Pokud
jí neznáte, ničemu to nevadí, rádi Vás ji
naučíme!!
středa 6. března od 15 hodin – LOGICKÝ TURNAJ – pojďte si vyzkoušet logické
uvažování a zároveň si i zasoutěžit
pondělí 11. března od 19 hodin
– OCHUTNÁVKA FAIR TRADOVÉ KÁVY
A NEMÉNĚ FÉROVÉHO ČAJE – přijďte poznat svět FAIR TRADE
úterý 12. března od 15 hodin – turnaj ve hře LIGRETO – přijďte se na chvilku odreagovat, vypadnout ze stereotypu
všedních dnů a zapojit všechny své smysly naplno. Zahrajte si s námi karetní hru,
kde karty jen lítají vzduchem
pátek 15. března od 15 hodin – turnaj
v DESKOVKÁCH – Chcete poznat nové zábavné deskové hry? Máte tu příležitost si
jí vyzkoušet.
středa 20. března od 15 hodin – seminář TVORBA WEBU – lekce číslo 1 základy
tvorby webu a seznámení s HTML a CSS
čtvrtek 28. března od 15 hodin – TVOŘENÍ Z KORÁLKŮ – chcete si vyrobit přívěšek z korálků? Neváhejte s přijďte si vyzkoušet něco nového.
Více informací o všech akcích najdete
na www.decko-nachod.cz

březen 2013

Senior klub „Harmonie 2“
čtvrtek 7. 3. od 14 hod. hudební odpoledne – Andrea Bocelli,
výběr z koncertů připravil a promítne p. Miloslav Hlaváč.
čtvrtek 14. 3. od 14 hod. bude výroční členská schůze tentokrát v klubovně Harmonie. Občerstvení zajištěno. Od 13.30 budou vyřizovány přihlášky nových členů a vybírány příspěvky
(50 Kč/rok). Po 15 hod. budou přijímány přihlášky se zálohami
na připravované zájezdy.
čtvrtek 21. 3. od 14 hod. „Japonsko“, film ze své cesty doplní
vyprávěním p. Libuše Lukášová.
čtvrtek 28. 3. od 14 hod. „Fibromyalgie“, je nemoc – její příznaky, příčina, výskyt syndromu a úloha dostatečného prokrvení centrální nervové soustavy – magnetoterapie jako doplňková léčebná metoda. Přednášku na dané téma ve spolupráci
s lékaři MUDr. J. Chvojkou CSc. a MUDr. J. Jeřábkem CSc. Připravil p. Jan Turek.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp-nachod.cz

Jarní posezení při hudbě s programem. Restaurace Odas na Karlově náměstí. 14. 3. 2013 od 14.00 hod. Připravovaný program:
Jarní poezie s dětmi z MŠ Náchod – Babí ve spolupráci s SVČ Déčka – studentka z Krymu – postřehy, seznámení s Velikonočními tradicemi – Svět kolem nás, pokračujeme hudbou pro dobrou
náladu. Občerstvení zajištěno, vybíráme 70 Kč. Přihlášky s platbou na Vaše občerstvení vybíráme každou středu v naší klubovně v Palachově ul. 1303 Náchod od 13 do 15 hod.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Ruské malířství 19. století
Tradiční výstava ruského malířství 19. a počátku 20. století.
Výjimečná sbírka GVUN obohacená o díla z Národní galerie
v Praze, Moravské galerie v Brně, Galerie moderního umění
v Hradci Králové a Magistrátu města Pardubice. Vůbec
poprvé budou představena také unikátní díla umělců,
kteří opustili svoji vlast a jsou nyní řazeni k jedné z mnoha
generací ruské emigrace (přízemí jízdárny 2. 3. – 3. 11.).
Antonín Kanta / Zastavení
Souborná výstava experimentální tvorby postmoderního
fotografa, který se vydal vlastní, nečekanou uměleckou
cestou. Ochoz jízdárny 2. 3. – 21. 4. Vernisáž 1. 3. v 17.00.
Václav Magid / Romaněnko nakreslil koně
Výstava bude úvahou na téma společenské role umělce
(kabinet kresby, grafiky a fotografie 7. 3. – 21. 4.). Vernisáž
6. 3. v 17 hodin.
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Ilja Jefimovič Repin a jeho doba
Přednáška Mgr. Vlastislava Tokoše o vývoji a proměně
ruského malířství od 60. let 19. století až do prvních
desetiletí století dvacátého. (čtvrtek 21. 3. v 17 hodin)
Jak to vidí ruský malíř.
Sobotní výtvarná dílna 23. března od 14 do 16 hodin.
Navazuje na aktuální výstavu Ruského malířství 19. století.
Cílem tvořivého odpoledne je přiblížit rodinám s dětmi
i dospělým nejen současné, ale i starší výtvarné umění,
nabídnout jim netradiční práci s tradičními technikami
a zároveň podnítit jejich fantazii a inspiraci ke společné
výtvarné činnosti nejen v galerii.
Program je pro děti od 2 do 12 let, není nutná žádná
příprava. Doporučujeme vzít s sebou pracovní oděv.
V případě zájmu se přihlaste nejpozději dva dny před
daným termínem na čísle 491 423 245 u Mgr. Veroniky
Mesnerové nebo na e-mailové adrese mesnerova@gvun.cz.

KULTURA, CÍRKVE

Církve v Náchodě

Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, telefon 491 426 223, administrátor Mgr. Jiří Musil, mobil 606 658 686, e-mail: nachod@
ccsh.cz., www: nachod.ccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 8.30. hod.
Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je otevřeno denně od 9.00–17.00 hod.

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073,
past. asistentka Hana Zítková 721 697 409, http://www.nachod.
farnost.cz/, email: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, středa od 8.15 do 10.00 a od 16.45 do 17.30, pátek od 8.15
do 10.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so
18.00, ne 7.30, 9.00; v kostele sv. Michaela pro děti a mládež ne
10.15. Křížové cesty: středa od 15.30 a pátek od 17.30 v kostele
sv. Vavřince. Příležitost k přijetí svátostí smíření v kostele sv.
Vavřince před ranní a večerní mši sv.; navíc ve dnech od 22. 3.
do 27. 3. od 9.00 do 10.00 a od 15.00 do 18.00 (kromě soboty 23.
3. a neděle 24. 3.). Existuje možnost navštívení nemocných knězem v předvelikonoční době. Zájemce o návštěvu a přijetí svátosti prosíme o telefonickou domluvu termínu a místa. Příležitost ke společnému přijetí svátostí pomazání nemocných bude
ve dnech 22. 3. a 27. 3. při mších sv. v kostele sv. Vavřince. Na Zelený čtvrtek bohoslužba v kostele sv. Vavřince bude v 18.00 hod.,
na Velký pátek v 16.00 hod a na Bílou sobotu v 19.00 hod.; na Neděli a Pondělí velikonoční jako v každou neděli, kromě kostela
sv. Michaela, kde na Pondělí velikonoční nebude mše sv. Společenství mladších manželů, setkání nad Písmem s modlitbou se
koná v neděli od 20.00. Modlitební setkání „Modlitby matek“
vždy 2. neděli v měsíci od 19.30. Povídání o Bohu a zpívání pro
nejmenší děti „Andělka“ je v pátek od 17.00 hod. na děkanství.
Modlitební společenství "Večeřadlo" se koná v pátek po večerní
mši sv. na děkanství. Setkání s výukou sebeobrany se uskutečňuje v sobotu po večerní mši sv. na děkanství.
Všem čtenářům Zpravodaje a občanům Města Náchoda jménem
naši farnosti přeji krásné, spokojené, požehnané prožití velikonočních svátků. P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka, děkan.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova ul. 535, tel. 491 426 712, bohoslužby v neděli v 9.00 hod.
a pravidelně v 16.30 v Evang. domově Betanie (Špreňarova 1053).
Sejití mladých – každý čtvrtek od 16.00 hod. (Purkyňova 535)
Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Biblické hodiny se konají po domluvě a ohlašovány jsou v neděli při
shromážděních. Farář Marek Bárta.

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

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

Křesťanská společnost Nový Život
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384,
http.//www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.
Jan Kalvín – Srdce dávané v službu, středa 27. březen 2013
od 18.30 v budově křesťanské společnosti Nový Život – Raisova ul.
253 – za okresním soudem v Náchodě, přednáší – Mgr. Dan Török,
absolvent Filozofické fakulty UK a člen Luterské společnosti.
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KNIHOVNA

Náchodský zpravodaj

Městská knihovna Náchod
Březen měsíc čtenářů je tentokrát ve znamení cestování, poznávání krajů blízkých i dalekých, krajin vnějších i vnitřních. Celostátní motto: S námi jen all inclusive ! No aby ne, s knížkou
cestujeme po celém světě, aniž bychom opustili pohodlné křeslo, na stolku nám voní horká káva a u nohou nám přede kočka.
A my přitom poznáváme nové kraje, zažíváme dobrodružství
nebo na sebe necháme působit krásu poezie.
I tentokrát vám naše knihovna v březnu nabízí zajímavé aktivity a zve vás na výstavy, společné čtení, zajímavou besedu. Pro
mateřské školy máme připravené čtení s loutkou. Ale budeme
číst i v nemocnici, v penzionu Marie nebo v Hopsáčku. Čekají
vás i oblíbené dílničky.

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v pátek 5. 3.
v dopoledních hodinách.

Výstavy
HALA
Velikonoční výstava
ZŠ a MŠ Josefa Zemana a OS J. Zemana Náchod
Proběhne ve dnech 13., 14. a 15. 3. 2013. Srdečně zveme.
Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží ve středu 13. 3. 2013
ve 13.00 hodin
Velikonoční výstava ZŠ Plhov 17. – 22. 3. 2013.
Vernisáž výstavy v neděli 17. 3. v 16 hodin.
STUDOVNA
Místa a lidé
Výstava obrazů Jitky Friedové do 6. 3. 2013
Z historie náchodské knihovny 8. 3. – 13. 4.
ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Koláže z čajových sáčků – Výstava dětí ze školní družiny ZŠ
T. G. Masaryka v Náchodě do 25. 3. 2013
Co umějí a dovedou knihovnické třídy – od 27. 3. do 30. 5.

Kurz trénování paměti
Březnové lekce se konají 6., 11. a 20. Nezapomeňte!

Náchodská univerzita volného času – 4. semestr
4. 3. STANĚK, Rostislav: Jižní Súdán, nejmladší stát světa
18. 3. JANEČKOVÁ, Jaroslava: Dějiny hudby (3. díl): klasicismus
V březnu proběhne v knihovně minikurz práce s počítačem pro
seniory, přihlášeným připomínáme, že lekce se konají 8., 21. a 28.
3. vždy od 9.00 do 11.30 hodin.

Další akce pro dospělé
4. 3. v 18 hodin – ROSE WABASCA – indiánka z kmene Cree
v Náchodě. Neobyčejné vyprávění ženy z indiánské rezervace
Driftpile v Kanadě o nelehké životní cestě zpět ke kořenům a indiánské spiritualitě, která vede ke šťastnému životu tady a teď.
Vstupné 100 Kč.
11. 3. od 16 hodin – Drátovací dílna s Kateřinou – Pohádkové stromečky
Dílna pro mírně pokročilé drátkařky s Kateřinou Smutnou. Cena
kurzu 200 Kč. V ceně veškerý materiál, včetně korálků i zapůjčení kleští a kleštiček. Přihlásit se můžete ve studovně MK Náchod. Počet míst omezen.
VELKÉ VEČERNÍ ČTENÍ – S knížkou kolem světa
ve středu 20. března od 18 hodin
Budeme vám číst, možná i vy budete číst nám, příběhy z celého
světa, které nás přenesou na místa daleká i blízká, pobaví i poučí. Přijďte poslouchat a zažít už možná pozapomenutou radost
ze společného čtení.

informuje na březen 2013

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Klub deskových her dráče
každou středu odpoledne od 12.30 do 16.30
Tematické kufříky pro děti a rodiče
Jarní prázdniny v náchodské knihovně
– dětské oddělení je otevřeno ve dnech 4.– 8. 3. od 9.00 do 17.00,
po celý den si u nás děti mohou číst, hrát stolní i počítačové hry
a navíc:
4. 3. Turnaj v pexesu od 10.00 do 12.00 hodin – přijďte změřit síly.
5. 3. Chyťte Široka – program pro děti ve spolupráci s centrem Archa
6. 3. Záložková dílnička 10.00–12.00
Čtení v pohádkovém křesle 17.00–18.00
7. 3. Chyťte Široka – program pro děti ve spolupráci s centrem Archa – 2. část
8. 3. 10.00 do 12.00 hodin Turnaj ve scrabble
– kdo zná nejvíc slov?
Vyhlášení nejlepších dětských čtenářů 27. 3. v 15.30
Nejlepší dětské čtenáře náchodské knihovny za rok 2012 vyhlásí starosta města Náchoda pan Jan Birke.
Čtení v pohádkovém křesle – 6. a 27. 3. od 17 do 18 hodin
Přiveďte děti na podvečerní čtení, tentokrát z knížek patrona oddělení pro děti spisovatele Miloše Kratochvíla.
Cesta k Andersenovi
Soutěžní hra pro druháky, třeťáky, čtvrťáky a páťáky a šesťáky, která probíhá od 1. ledna do 22. března 2013. Kdo se chce zúčastnit
13. Noci s Andersenem v náchodské knihovně, musí splnit tři úkoly
a odevzdat je všechny do 22. března v knihovně.
Úkol na březen: Doplňovačka. Vyzvednout si ji můžeš v knihovně,
najdeš ji i na www.mknachod.cz
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 října 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.
Přijímáme přihlášky na 2. tábor s knihovnou 12.–16. 8. 2013
„Od pondělí do pátku aneb Co se Čtyřlístku možná nepřihodilo“. Týden nejen v knihovnickém zákulisí, plný her, výletů a tvoření volně inspirovaný příběhy legendárního Čtyřlístku.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na www.mknachod.cz. 			          (Vo)  
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PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR V MĚSÍCI BŘEZNU 2013 NAJDETE NA STRANĚ 20 NÁCHODSKÉHO ZPRAVODAJE
1. pátek pouze v 16 hodin
2. sobota 14 a 16 hodin
3. neděle 14 a 16 hodin
4. pondělí pouze v 16 hodin
5. út. 6. st pouze v 16 hodin

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE

1. pátek pouze v 19.15 hodin
3. neděle pouze ve 28 hodin
4. pondělí pouze v 18 hodin

JENÍČEK A MAŘENKA – LOVCI ČARODĚJNIC
Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Pomsta je sladší než perník… Pokud jste si pod vlivem známé pohádky mysleli, že Jeníček s Mařenkou po upečení čarodějnice žili šťastným životem bez dalších incidentů, šeredně jste se spletli!
Jak léta ubíhala, stali se z nich obávaní lovci čarodějnic, bosorek a ježibab, jenže hrozba, které budou tentokrát čelit, bude pro jejich schopnosti pořádnou výzvou. Akční fantasy komedie, uváděná s českými titulky. Vstupné 150 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

4. po pouze ve 20 hodin
5. úterý pouze v 18 hodin

KRÁLOVSKÝ VÍKEND

5. úterý pouze ve 20 hodin
6. středa pouze v 18 hodin

Oblíbení hrdinové konečně ve filmu! Dobrodružný filmový příběh plný humorných a gagových situací. Dynamický, vtipný, moderní animovaný film se spoustou nečekaných zápletek, legrace a překvapení. Po více než čtyřiceti letech od zrodu prvního legendárního českého komiksu Čtyřlístek (první vydání vyšlo v roce 1969), se chystají oblíbené postavičky Fifinky, Myšpulína, Bobíka a Pinďi
zaútočit i na kina v kresleném filmu ze současné i rudolfínské doby. V pátek 1. března představení za účasti tvůrců filmu – přijďte se vyfotit s Fifinkou, Myšpulínem, Pinďou i Bobíkem. Mezi vzácnými
hosty nebude chybět i „duchovní otec“ Čtyřlístku – kreslíř Jaroslav Němeček – a proto nezapomeňte na památníčky! Vstupné 120 Kč, v úterý 5. března tzv. levný den – vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

Prezident, první dáma, král, královna a… milenka. Každý občas potřebuje rozptýlení od každodenních starostí… i prezident. Režisér Roger Michell (Notting Hill) natočil příjemnou komedii o jedné významné historické události, prosycené nezaměnitelným britským humorem. V hlavních rolích Bill Murray, Laura Linney a Olivia Williams. České titulky.
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

JENÍČEK A MAŘENKA – LOVCI ČARODĚJNIC

Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

6. středa pouze ve 20 hodin
7. čtvrtek pouze ve 20 hodin

HAŠIŠBÁBA

9. sobota pouze v 17.30 hodin

BABOVŘESKY

Premiéra v ČR! POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!

„Nový dealer v našem městě…“ Komedie o zapšklé staré babce, která se stala náhodným svědkem pochybného obchodu a vidí v tom znamení osudu a přilepšení si… Její smysl pro obchod i kuchařský talent jsou pro ni dostatečnými trumfy, aby našla originální řešení k provozování svého nového „povolání“. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno…, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům… Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

7. čtvrtek pouze v 15.30 hodin
8. pátek pouze v 14.30 hodin
9. sobota pouze v 15 hodin
10. neděle pouze ve 14.30 hodin
11. po. 12. út pouze v 17 hodin
7. čtvrtek pouze v 18 hodin
8. pátek pouze v 17 hodin
9. sobota pouze ve 20 hodin
10. neděle pouze v 19 hodin
11. p. 12. út pouze v 19.30 hodin
13. středa pouze v 17 hodin

MOCNÝ VLÁDCE OZ
Premiéra v ČR i v celém světě!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Fantastická rodinná podívaná, ve které se cirkusový kouzelník dostane do životem pulsující Země Oz. Sláva a bohatství jsou jeho, dokud nepotká tři čarodějky: Theodoru, Evanoru a Glindu. Nechtěně se zaplete do velikých problémů, kterým čelí země Oz a její obyvatelé, a musí se naučit odlišovat dobré lidi od zlých dřív, než bude příliš pozdě… České znění.
Vstupné 175 Kč, děti 145 Kč, v pondělí tzv. levný den – jednotné vstupné 150 Kč. Mládeži přístupný.
MARTIN A VENUŠE
Premiéra v ČR!
Ženy a muži – ony z Venuše, oni z Marsu. Společně obývají Zemi, a třebaže jsou jako voda a oheň, musejí a hlavně chtějí spolu žít. Jen to občas nejde tak lehce, jak by si obě strany představovaly...
Nová česká romantická komedie o tom, co se stane, když děti hlídá táta. V hlavních rolích Kristýna Boková a Marek Taclík, v dalších rolích Tomáš Hanák, Lubo Paulovič, Jan Budař, Robert Nebřenský, Jakub Kohák, Zuzana Stivínová, Tomáš Matonoha a Nikol Moravcová. Režie Jiří Chlumský. V PÁTEK 8. BŘEZNA 2013 FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ FILMU.
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

13. středa pouze v 19.15 hodin

NEPOUŽITELNÍ

14. čtvrtek pouze v 19.15 hodin

TERAPIE LÁSKOU

Nejzářivější hvězda současné francouzské komedie, Omar Sy, se po velkém úspěchu „Nedotknutelných“ představuje v dalším filmu o dvou parťácích jiného původu a barvy pleti, kteří společně
překonávají nástrahy osudu, přičemž o přehmaty a humorné situace opět není nouze. České titulky. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Život vždycky nejde podle plánu… Prošel psychickou krizí, během níž přišel o všechno – ztratil dům, práci, manželku i svůj dosavadní život. Jediné, co získal, bylo osm měsíců strávených v psychiatrické léčebně. Po jejich skončení mu soud dovolí vrátit se domů. A tady teprve začíná příběh Terapie láskou, excelentního filmu, který se pyšní osmi nominacemi na Oscary. České titulky.
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

14. čtvrtek pouze v 17 hodin
15. pátek pouze v 19.15 hodin
17. neděle 17 a 19.30 hodin
18. po. 20. st pouze v 17 hodin
19. úterý pouze v 19.15 hodin

SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI
Premiéra v ČR!
Bruce Willis se vrací ve své nejslavnější filmové roli, v roli Johna McClane, „lidového“ hrdiny, který díky svým schopnostem nakonec vždycky přežije všechno a všechny. Tentokrát se polda, jenž
nebere rukojmí, vážně ocitne v nepravou chvíli na nepravém místě, a to když vyrazí do Moskvy, aby pomohl synovi Jackovi… České titulky.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

15. pátek pouze v 17 hodin
16. sobota pouze ve 14.30 hodin
17. neděle pouze v 15 hodin

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE

18. pondělí pouze v 19.15 hodin
19. úterý pouze v 17 hodin

NA ŠROT

20. středa pouze v 19.15 hodin

BABOVŘESKY

21. čtvrtek pouze v 19.15 hodin

RENOIR

21. čtvrtek pouze v 17 hodin
22. pátek pouze v 16.30 hodin
23. sobota pouze v 17 hodin
24. neděle pouze v 15 hodin

CROODSOVI
Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Seznamte se s Croodsovými. Dobrodružná animovaná rodinná komedie, vyprávějící příběh první pravěké rodiny na světě. Ta podnikne cestu do neznáma, ohromující výlet do krajiny plné nejrůznějších, neuvěřitelných a někdy i pěkně nebezpečných stvoření. Jejich pohled na svět se díky tomu navždy změní. Čeká je velká zkouška, ale také největší dobrodružství jejich života! České znění.
Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč. Mládeži přístupný.

23. sobota pouze v 19.15 hodin

BABOVŘESKY

23. sobota pouze v 15 hodin
24. neděle pouze v 17 hodin

CROODSOVI
Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!
Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč. Mládeži přístupný.

24. neděle pouze v 19.15 hodin
25. pondělí pouze v 17 hodin

SPRING BREAKERS

25. pondělí pouze v 19.15 hodin
26. úterý pouze v 17 hodin

MAMA

26. úterý pouze v 19.15 hodin
27. středa pouze v 17 hodin
27. středa pouze v 19.15 hodin

Oblíbení hrdinové konečně ve filmu! Dobrodružný filmový příběh plný humorných a i napínavých situací. Dynamický, vtipný, moderní animovaný film se spoustou nečekaných zápletek, legrace a překvapení. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Tři kamarádi, jedna noc … a tolik chyb! Je mu právě 21 a plnoletost se musí pořádně oslavit. Zpít se na šrot se však nedoporučuje noc před největší zkouškou na medicíně… Scénáristé „Pařby
ve Vegas“ a „Pařby v Bangkoku“ jsou zpět s další super komedií. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Do života velkého malíře Renoira a jeho syna Jeana nečekaně vstoupí nekonvenční mladá a krásná žena… Píše se rok 1915 a malíř Auguste Renoir i jeho syn Jean jsou poznamenáni smrtí ženy
i matky zároveň. Jejich životy však změní mladá kráska s ohnivými vlasy, která jim dodá ztracenou energii a uměleckou inspiraci. České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

Příběh potřeštěných, bláznivých, sexy středoškolaček, které se vydaly na jízdu plnou zážitků… Nejenže vykradou fast food, aby měly peníze na dovolenou a mají pletky s policií, ale pod svá ochranná křídla je vezme nechvalně proslulý místní gangster – a ta nejdivočejší jízda právě začíná… České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Mateřská láska je věčná… Slavný mexický hororový tvůrce Guillermo del Toro (Faunův labyrint, Hellboy) uvádí do kin další děsivou lahůdku, horor Mama. Jeho protagonistkami jsou dvě malé sestry, jimž se podařilo zcela samotným dlouhých pět let přečkat v divočině. Když je našli, živé a relativně zdravé, všichni mluvili o zázraku. Nikdo netušil, že na jejich přežití mohly mít podíl i jiné,
mnohem temnější síly. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

GAMBIT

Komedie z pera bratrů Coenů má všechno, na co si diváci u téhle svérázné dvojice filmařů zvykli. Brilantní plán hlavního hrdiny, kterého se drží smůla, skvělé gagy i legrační postavy. V hlavních
rolích Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman a Stanley Tucci. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

HLEDÁ SE PREZIDENT

11 kandidátů a desítky hodin exkluzivních záběrů… Mimořádný dokument o zákulisí prezidentské kampaně. Producentem filmu je společnost Negativ, která má vedle úspěšného časosběrného
„Občana Havla“ na svém kontě například sérii dokumentů Heleny Třeštíkové. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
28. čtvrtek pouze v 17.30 hodin

BABOVŘESKY

Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
28. čtvrtek pouze v 15.30 hodin
29. pá. 30. so pouze v 15.30 hodin
28. čtvrtek pouze ve 20 hodin
29. pátek pouze v 17.30 hodin
30. sobota pouze ve 20 hodin

29. pátek pouze ve 20 hodin
30. sobota pouze v 17.30 hodin

31. neděle pouze ve 14 hodin
DUBEN 2013
1. pondělí pouze v 16 hodin
2. úterý pouze v 16.30 hodin
31. neděle pouze ve 20 hodin
DUBEN 2013
1. pondělí pouze v 18.30 hodin
2. úterý pouze v 19 hodin

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE

Oblíbení hrdinové konečně ve filmu! Dobrodružný filmový příběh plný humorných a i napínavých situací. Dynamický, vtipný, moderní animovaný film se spoustou nečekaných zápletek, legrace a překvapení. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

G.I.JOE 2: ODVETA

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

Modrá planeta se ocitla na pokraji zkázy vinou intrik mocné organizace Cobra, která má s G. I. Joe nevyřízené účty. Jak moc leží jejím vůdcům v žaludku, se ukáže ve chvíli, kdy rafinovanou lstí
ovládnou Bílý dům… Pár přeživších může jen nečinně přihlížet tomu, jak si vůdci Cobry s prstem na jaderném tlačítku podmaňují celý svět. Ve chvíli, kdy zoufalství vrcholí, zrodí se plán s krycím
označením „Druhá americká revoluce“. Jeho klíčovou součástí je angažování vůbec prvního velitele G. I. Joe, který už pár podobných krizí zažil. Je otázkou, zda budou zkušenosti muže, který už
byl na odpočinku, stačit k tomu, aby se rovnováha sil natrvalo vychýlila ve prospěch G. I. Joe. V hlavních rolích Channing Tatum, Dwayne Johnson a Bruce Willis. České titulky.
Vstupné 150 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

HOSTITEL

Premiéra v ČR!
Věřit. Bojovat. Milovat. Je to na tobě! Příběh z nedaleké budoucnosti, z doby, kdy Země čelí mimozemské invazi, v hlavní roli ale zůstává láska a odhodlání za svou lásku bojovat, stěžejní postavou je
pak mladá dívka na hraně dvou znepřátelených světů. „Hostitel je sci-fi pro všechny, kteří nemají rádi sci-fi“. Nový příběh od autorky fenomenální ságy „Twilight“ Stephenie Mayerové. České titulky.
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MOCNÝ VLÁDCE OZ

POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!

G.I.JOE 2: ODVETA

POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!

Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč. Mládeži přístupný.

Vstupné 125 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany
•Strážní fyzická ochrana objektů•Veškerá činnost týkající se organizačních
záležitostí v požární ochraně •Detektivní služby
•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích,
protipožárních a kamerových systémů
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