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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Sindibád
Divadlo Scéna Zlín
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením 
v pokladně divadla

Radůza
Vstupné: 320, 300, 280 Kč
Předprodej od 14. 7. 2014

Filharmonie Hradec Králové
900. koncert Komorní hudby Náchod
Housle: Roman Patočka
Dirigent: Jan Talich
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 140, 130, 120 Kč   
Předprodej od 15. 9. 2014

„Na kole přes Rumunsko do Bosny“
Dia show Martina Adámka
Přednáškový sál
Vstupné: 60 Kč   
Předprodej od 15. 9. 2014

Princezna se zlatou hvězdou na čele
Divadelní společnost Julie Jurištové
Činoherní pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 15. 9. 2014

Pondělí
6. 10. 2014
v 9.00 hodin

Úterý
7. 10. 2014
v 19.00 hodin

Středa
15. 10. 2014
v 19.00 hodin
SLEVA

Čtvrtek
16. 10. 2014
v 19.00 hodin

Neděle
19. 10. 2014
v 15.00 hodin

Další pořady 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka

Každou středu
od 17.00 hodin
od 18.30 hodin

Každý pátek
od 17 hod. a
od 19.45 hod.

Pondělí 
6. 10. 2014
v 19.00 hodin

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru v hotelu U Beránka, tel. 491 426 060, v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119 

a v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870. www.beraneknachod.cz
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.: 737 261 645 vstup zdarma.

 uvádí v říjen

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

Taneční kurzy 
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových
 
Screamers – Tyjátr
Pořádá agentura Řemen rock agency

NO NAME Acoustic Tour 2014
Vstupné:  340, 320, 300 Kč 
Předprodej od 17. 6. 2014

Milan Uhde, Miloš Štědroň: 
Balada pro banditu
Východočeské divadlo Pardubice
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč   
Předprodej od 22. 9. 2014

Čtvrtek
23. 10. 2014
v 19.00 hodin

Středa
29. 10. 2014
v 19.00 hodin

Radůza
Radůzu objevila v roce 1993 kolegyně Zuzana Navarová, která ji pozvala na koncert skupiny Nerez do pražské Lucerny a byla její patronkou 
v počátcích kariéry. Zpívající harmonikářka, kytaristka a pianistka, která vystudovala konzervatoř v oboru skladby, vyrostla v jedinečnou 
šansoniérku. Inspiraci nachází ve folklóru i městských odrhovačkách. Za album ...při mně stůj (2003) získala tři výroční ceny Akademie populární 
hudby a její desky včetně titulu V hoře (2005) se bez velké reklamy dostaly na přední místa prodejních žebříčků. Rok 2010 byl pro Radůzu 
přelomový. Založila vlastní label Radůza records, na kterém vydala album Miluju vás, které se drželo 5 týdnů v čele hitparády IFPI. Na podzim 
2014 Radůzu čeká práce na hudbě k hranému fi lmu Tenkrát v ráji scénáristy Josefa Urbana (Habermannův mlýn, Sedm dní hříchu) o osudech 
prvorepublikového horolezce Josefa Smítka.

Milan Uhde, Miloš Štědroň: Balada pro banditu
Východočeské divadlo Pardubice

Režie: Michael Tarant. Hrají: Jan Musil / Tomáš Lněnička j. h., Petra Tenorová, Zdena Bittlová, Josef Vrána, Petr Dohnal, Ladislav Špiner, Petra 
Janečková, Radek Žák a další.
Láska, zrada, svoboda! Velký baladický muzikál o osudu obávaného zbojníka Nikoly Šuhaje, muže velkého srdce a živelné nespoutanosti.
Dnes již legendární muzikál, jehož mnohé písně zlidověly, napsal Milan Uhde na motivy románu Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník. 
Společně s hudebním skladatelem Milošem Štědroněm vytvořili dílo trvalé hodnoty, které poprvé spatřilo světlo světa v brněnském Divadle 
na provázku v roce 1975 a o tři toky později bylo také zfi lmováno.



1ÚVODNÍK

Vážení občané,
blíží se nám termín konání voleb do za-

stupitelstva města Náchod, a proto Vám 
zde přinášíme několik důležitých infor-
mací.

Volby se budou konat v pátek 10. a v so-
botu 11. října. V pátek můžete přijít volit 
od 14 hodin až do 22 hodin. V sobotu jsou 
volební místnosti pro Vás otevřeny od 8 
hodin do 14 hodin. Pak zasednou volební 
komise ke sčítání vašich hlasů a předpo-
kládáme, že první výsledky budeme znát 
někdy v pozdních večerních hodinách. 
Umístění volebních místností zůstává 
nezměněno. Pokud si nejste jisti, do kte-
ré volební místnosti spadá vaše bydliště, 
dozvíte se tuto informaci v Oznámení sta-
rosty města Náchod (tzv. volební vyhláš-
ka), která je v každém volebním okrsku 
umístěna na výlepových plochách a dále 
je k dispozici na úřední desce Městského 
úřadu Náchod.

Do zastupitelstva města Náchoda se 
volí 27 členů. Všechny volební strany, kte-
ré se ucházejí o Vaši přízeň, jsou uvede-
ny na jednom hlasovacím lístku, který je 
tištěn oboustranně. Do voleb kandiduje 
devět volebních stran, které podaly bez-
chybnou kandidátní listinu. 

Nyní něco k principu hlasování. Máte 
možnost si vybrat hned z několika způso-
bů, jak hlasovat. Každý volič má tolik hla-
sů, kolik se volí členů zastupitelstva, máte 
tedy 27 hlasů, které můžete uplatnit buď 
všechny, nebo třeba jen některé z nich. 
Přednostní hlasy ve formě, jak je známe 
např. z voleb např. do Poslanecké sněmov-
ny, ve volbách do zastupitelstev obci ne- 
existují, vždy je Vaše volba hlasem pro 
konkrétního kandidáta. Můžete tedy: 
– označit pouze jednu volební stranu kříž-
kem u jejího názvu – pak se této straně 
a jejím kandidátům započítá všech vašich 
27 hlasů v pořadí od shora dolů,

– označit maximálně 27 osobností napříč 
politickým spektrem – potom se váš hlas 
započte každému z těchto kandidátů,
– poslední možností je kombinací prvních 
dvou předešlých, tedy zaškrtnete jednu 
volební stranu a dále ještě několik dal-
ších kandidátů z ostatních volební stran. 
Potom se nejprve započítají vaše hlasy pro 
tyto jednotlivé kandidáty a zbytek hlasů 
– v počtu, kolik zbývá do volených 27 za-
stupitelů případně označené volební stra-
ně opět pro kandidáty postupně uvedené 
od shora dolů. 

Jiné způsoby volby nejsou možné. Ne-
můžete například upřednostnit některé 
kandidáty, když již předtím označíte je-
jich volební stranu jako celek. 

 Obálku s hlasovacím lístkem obdržíte 
prostřednictvím České pošty nejpozději 
tři dny přede dnem voleb, tj. tedy nejpoz-
ději 7. října. Pokud dojde k jeho poškození 
či ztrátě, zažádejte volební komisi ve vo-
lební místnosti, aby vám vydala hlasova-
cí lístek nový.

A nezapomeňte! Je nutné mít s sebou 
k volbám nezbytné doklady prokazují-
cí Vaši totožnost, ať už občanský průkaz 
nebo cestovní pas nebo průkaz o povolení 
k pobytu, jinak vám komise nebude moci 
umožnit hlasování.

Těšíme se na vás ve volebních místnos-
tech. Přijďte ovlivnit budoucnost vašeho 
města. Přijďte k volbám!

 Bc. Hana Horáková
 vedoucí správního odboru

Další informace k volbám najdete na www.
mestonachod.cz nebo je možné kontaktovat 
Městský úřad Nachod,
odbor správní na tel. č.: 491 405 224 
– vedoucí odboru, 
491 405 161 – oddělení evidence obyvatel
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Zprávy 
z radnice
Rada města 2. 9. 2014
Jednání rady města se 
zúčastnilo pět radních, 
čtyři byli omluveni.
Číselný popis u zprávy před-
stavuje poměr hlasů při hlasování 
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 RM upřednostnila jednání o bezúplat-

ném převodu parcely č. 257 v Bražci 
do vlastnictví Města Náchoda. Jedná se 
o pozemek cesty místní komunikace uli-
ce V Ostrovech. 5-0-0

 RM souhlasila s úhradou daně z naby-
tí nemovitostí při převodu nemovitostí 
z vlastnictví společnosti InterCora, spol. 
s r.o., do vlastnictví Města Náchoda. Jedná 
se o majetkové vypořádání pozemku po-
třebného pro vybudování výjezdu na stát-
ní komunikaci u Kauflandu. 5-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene se společností RWE GasNet, 
s. r. o. Plynárenské zařízení bude umís-
těno na pozemkové parcele č. 1165/3  
a č. 2020/26 v ul. Němcové a Pražská v dél-
ce cca 32 m. Budoucí věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou. 5-0-0

 RM schválila záměr pronájmu nebyto-
vého prostoru č. 100 v ulici Němcové č. p. 
656 v Náchodě firmě p. Pavla Maliny. 
 5-0-0
Výběr zhotovitele na stavební práce 
– oprava chodníku Kladská ulice 5-0-0

 RM schválila uzavření objednávky 
na zakázku malého rozsahu na realizaci 
opravy chodníku v ulici Kladská před do-
mem čp. 1522–24 se společností BEZEDOS, 
s. r. o., Velké Poříčí.
Rekonstrukce chodníku ul. Václavická 
– výběr zhotovitele 5-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek ve veřejné zakázce malého rozsahu 
„Rekonstrukce chodníku ul. Václavická, 
k. ú. Náchod a k. ú. Staré Město nad Me-
tují.“ a uzavření smlouvy o dílo s uchaze-
čem na 1. místě – Vše pro stavby, s. r. o., 
Praha 3 – Žižkov.
Oprava místní komunikace 
v Náchodě, ul. Polní 5-0-0

 RM schválila realizaci opravy komu-
nikace v ul. Polní firmou STRABAG, a. s., 
Hradec Králové a uzavření smlouvy o dílo 
s touto firmou.
Žádost o čerpání fondu 
MŠ Myslbekova 5-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje ve výši 50.000 Kč a převod této část-
ky do rozpočtu příspěvkové organizace 
MŠ Myslbekova. Finanční prostředky bu-
dou použity na úhradu nákladů na poří-
zení nových koberců na odloučeném pra-
covišti v MŠ U Kočovny.

Projekt „Konsolidace IT a nové služby 
TC města Náchod“ 5-0-0

 RM schválila Podmínky Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace k projektu „Konsoli-
dace IT a nové služby TC města Náchod“, 
číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09375
Žádost o čerpání fondu ZŠ Plhov 5-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje v celkové výši 168.577 Kč a převod 
této částky do rozpočtu příspěvkové or-
ganizace Základní škola Náchod-Plhov. Fi-
nanční prostředky budou použity na ná-
kup licencí aktuálních verzí OS Windows 
8.1. a MS Office 2013 pro 40 počítačů. 
Kino Vesmír – přístavba schodiště, 
výběr zhotovitele 5-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na přístavbu schodiště k promíta-
cí kabině kina Vesmír se společností En-
taze, s. r. o., Náchod.
Záměr – oprava chodníku Trojická  
ulice a část opravy v letošním roce 5-0-0

 RM schválila záměr opravy chodní-
ku v ulici Trojická u řadových domů  
č. p. 1629–1635 v roce 2015 a uzavření 
objednávky na zakázku malého rozsahu 
na realizaci opravy části chodníku před 
domem č. p. 1629 se společností STAVIBET, 
s. r. o., J. Fučíka 96517 71, České Meziříčí.
Výstavba rodinných domů 
nad nemocnicí  5-0-0

 RM schválila uzavření dodatku 
ke smlouvě o dílo na dodavatele stavby 
„Výstavba rodinných domů Nad nemocni-
cí – Náchod, Podmiňující výstavba komu-
nikací a inženýrských sítí“ v rámci stejno-
jmenného projektu. 

TELEGRAFICKY:
 RM schválila uzavření Smlouvy o zajiš-

tění zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů, jež nahradí dosud platnou smlou-
vu z roku 2000. 5-0-0

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – veřej-
ná podpora de minimis ve výši 10.000 Kč  
pro Český svaz ochránců přírody, Základ-
ní organizace JARO, Jaroměř. 5-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy se spo-
lečností CHAPS spol. s r.o. na poskytová-
ní dat pro informační tabule na autobu-
sovém nádraží za cenu 6.500 Kč bez DPH/
rok. 8-0-0

 RM schválila vystavení objednávky 
na dodávku exteriérových hodin ve výši 
75.686 Kč. 5-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jednání ko-
mise životního prostředí a čistoty města 
ze dne 25. 8. 2014. 5-0-0

Rada města 16. 9.  
Jednání rady města se zúčastnilo šest rad-
ních, později sedm, dva byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila pokračování výběrové-
ho řízení na prodej pozemků č. 1069/15,  
č. 1069/17 a č. 1069/20 v lokalitě nad ne-
mocnicí formou obálkové metody s vyvo-
lávací základní cenou 1210 Kč/m2.  6-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o sdru-
žení finančních prostředků na pokrytí ná-
kladů spodní stavby komunikace v rámci 
podmiňující výstavby komunikací a in-
ženýrských sítí pro výstavbu rodinných 
domů v lokalitě nad nemocnicí s vlastní-
ky přilehlých parcel. 6-0-0 

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ Distribuce, a.s. Vedením vysokého 
napětí jsou zasaženy pozemkové parce-
ly města č. 48/1, 53/3, 57/1, 560/3, 560/4, 
599/1, 611/7, 611/9, 633/1 a 643/1 v Bělov-
si v ulicích Kpt. Jaroše, 1. Máje, a Polská 
v celkové délce 546,35 m. Smlouva se uza-
vírá na dobu neurčitou.  6-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene se společností ČEZ Distri-
buce, a.s. Novým vedením kabelů nízkého 
napětí bude zasažena pozemková parce-
la města č. 412 a č. 413 na Jizbici v délce 
65 m. 6-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene se společností ČEZ Distri-
buce, a. s. Novým vedením kabelů nízkého 
napětí bude zasažena pozemková parcela 
města č. 462/1 v Bražci v délce 11 m.  6-0-0

 RM souhlasila se zveřejněním záměru 
pronajmout společnosti Česká pošta, s. p., 
Praha, část pozemkové parcely č. 272/6 
v ulici Za Řekou za účelem umístění do-
ručovací (poštovní) schránky. 6-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene se společností ČEZ Distri-
buce, a. s. Novým vedením kabelů nízkého 
napětí bude zasažena pozemková parce-
la města č. 488 v k. ú. Dobrošov v délce 
28 m. 6-0-0

 RM souhlasila s vyhlášením výběrového 
řízení na dva volné nájemní byty v domě 
čp. 577 v ulici Komenského a se zveřejně-
ním inzerátu v tisku. 6-0-0

 RM schválila výsledek výběrového ří-
zení na pronájem nebytového prostoru 
v pravé části domu na Masarykově náměs-
tí čp. 1, na pronájem uvedeného prosto-
ru nebyla předložena žádná nabídka. RM 
proto schválila případnou další nabídku 
za stejných podmínek, jako byly stanove-
ny ve výběrovém řízení (vyvolávací cena 
11.400 Kč/měs. + DPH). 6-0-0
Kino Vesmír – záměr zakoupení digitál-
ní promítačky druhé generace 5-1-0

 RM schválila záměr nákupu digitální 
promítačky II. generace pro Kino Vesmír 
v roce 2014 s tím, že do profinancování 
nákupu budou zapojeny vytvořené vlast-
ní zdroje kina a město Náchod dofinancu-
je zbytek nákupní ceny.
Vybudování dešťové kanalizace
– lokalita V Kalhotách 6-0-1

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o převodu a převzetí investorství na stav-
bu „Dešťová kanalizace pro výstavbu ro-
dinných domů V Kalhotách“ 1. část se 
spol. HOLTY, s. r. o., Praha a souhlasila 



říjen 2014 3ZPRÁVY Z RADNICE

fotografi e, knihy a ocenění náchodského rodáka 
si můžete prohlédnout

v Městské knihovně Náchod od 9. 9. do 10. 10. 2014
otevřeno Po–Pá 9.00–17.00 hodin

vernisáž výstavy za účasti hudebního doprovodu 
Dannyho Smiřického – Petra Kroutila proběhne 8. září v 16.00 hodin

Partnerem akce je Regionální muzeum v Náchodě a Státní okresní archiv Náchod.

Město Náchod
a Městská knihovna Náchod o. p. s.

vás srdečně zvou na

90
Výstavu k životnímu jubileu 

Josefa Škvoreckého
(*27. září 1924, † 3. ledna 2012)

se zapracováním případných připomí-
nek právníka do textu smlouvy. Dohoda 
o harmonogramu provádění prací bude 
radě města předložena ke schválení.
Dodávka a zprovoznění kamer 
do systému Městské policie 6-0-1

 RM schválila vystavení objednáv-
ky na dodávku bezpečnostních kamer 
do prostoru autobusového nádraží pro 
společnost JJ TREND, Náchod. 
Uložení přípojky plynu a elektro 
v ul. Borská pro CDS Náchod 
– nová trasa 7-0-0

 RM souhlasila se záměrem na uložení 
přípojky plynu z ul. Wolkerova a Borská 
a přípojky elektro z ul. Za Teplárnou pro 
areál CDS Náchod za podmínky, že přes 
komunikace budou přípojky vedeny pro-
tlakem bez zásahu do vrchního krytu ko-
munikace a na opravy zasažených chod-
níků ze zámkové dlažby bude poskytnuta 
dvouletá záruka proti propadnutí.
Rekonstrukce stávajícího plynovodu 
a přípojek v ul. Českoskalická 
a Štefkova 6-0-1

 RM souhlasila s provedením rekon-
strukce plynu v ul. Českoskalická a Štef-
kova za těchto podmínek:
1. v ul. Českoskalická Město souhlasí 
s jedním překopem u čp. 276 a 277 a zása-
hem do chodníků za podmínky, že v mís-
tě daného překopu bude položen nový as-
faltový koberec po celé šířce vozovky 5 m 
před a za překopem, zámkové chodníky 
budou přeloženy v celé šířce,
2. souhlasí se zásahem do chodníku u ho-
telu Hynek s tím, že Město Náchod dodá 
novou zámkovou dlažbu a investor tuto 
dlažbu vymění za starou a Město Náchod 
si vymiňuje stavební dozor,
3. v ul. Štefkova (na straně rod. domů  
– pravá strana – směr z kopce dolů) bude 
od Města Náchod dodán potřebný materi-
ál na přeložení chodníku a ten zajistí in-
vestor plynovodního řádu a plynovodních 
přípojek a Město Náchod si vymiňuje sta-
vební dozor.
Bez splnění výše uvedených podmínek 
Město Náchod nesouhlasí s plánovanou 
rekonstrukcí plynovodu. Stavební dozor 
za Město Náchod zajistí odbor investic 
a rozvoje města.
Zvýšení kapacity školní družiny 
při ZŠ Náchod, Komenského 6-1-0

 RM souhlasila se zvýšením nejvyššího 
povoleného počtu žáků školní družiny 
v ZŠ Komenského v rejstříku škol a škol-
ských zařízení ze 150 na 170 s účinností 
od 1. 10. 2014.
Rekonstrukce chodníků ul. Polská 
– výběr zhotovitele 7-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek ve veřejné zakázce malého rozsahu 
„Rekonstrukce chodníků ul. Polská, k. ú. 
Náchod a k. ú. Běloves“ a uzavření smlou-
vy o dílo s uchazečem na 1. místě – Al-
prim CZ, s. r. o., Velké Poříčí.

TELEGRAFICKY:
 RM souhlasila se změnou předmětu 

nákupu pro hasiče z vysavače na přívěs 
za osobní automobil. 6-0-0

 RM schválila zadat k vypracování od-
borný znalecký posudek na rolbu Okay 
Elektra, která je na Zimním stadionu 
v Náchodě. 6-0-0

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace ve výši 4500 Kč z rozpočtu města Ná-
choda pro Klub voj. důchodců. 7-0-0

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace ve výši 10.000 Kč z rozpočtu Měs-
ta Náchoda pro Ligu proti rakovině Ná-
chod. 6-0-1

 RM vydala Nařízení obce č. 5/2014 o zá-
měru zadat zpracování lesních hospodář-
ských osnov. 7-0-0

 RM souhlasila s umístěním Spolku rodi-
čů a přátel školy při ZŠ T. G. Masaryka Ná-
chod, v sídle školy Bartoňova 1005, 547 01 
Náchod. 7-0-0

Pro všechny Náchoďany i návštěv-
níky města je od 15. září t. r. dostup-
né mimořádné číslo Náchodského 
zpravodaje připravené redakcí k ne-
dožitým devadesátinám v součas-
nosti nejslavnějšího náchodského 
rodáka Josefa Škvoreckého. Kromě 
fotoreportáží z hlavních jubilejních 
akcí roku 2014 – instalace pomníčku 
na hrobě rodičů a odhalení lavičky 
na náměstí – přináší řadu osobních 
vzpomínek Škvoreckého přátel, spo-
lupracovníků a obdivovatelů. Většina 
z nich byla přednesena dne 9. února 
2012 v Městském divadle Dr. Josefa 
Čížka na večeru nazvaném „Vzpomí-
náme na Josefa Škvoreckého“. Ostat-
ně i obálka tohoto mimořádného 
čísla večer evokuje dvojportrétem, 
který byl použit tehdy na pozván-
ce. Byla by škoda, kdyby tato osob-
ní a mnohdy silně emotivní vyznání 
nezůstala zachována v písemné po-
době, a proto je možno nazvat ten-
to tisk tiskem pamětním. Zůstane 
zcela jistě i pro budoucnost cenným 
svědectvím o přátelství, úctě a trvalé 
hodnotě vzpomínek. Zpravodaj v ob-
vyklém formátu, leč s neobvyklým 
obsahem a s barevnými fotografiemi 
vyšel v nákladu 500 ks a je možno si 
ho vyzdvihnout v přízemí náchodské 
radnice. Všichni, kdo jsme se na něm 
podíleli, věříme, že čtenáře nezkla-
me a splní svůj účel.                      (lb) 

Mimořádné vydání 
zpravodaje 
k mimořádnému výročí

Časopis Náchodský SWING 
pomohl prostřednictvím ná-
vštěvníků uplynulé kulturní 
sezóny Náchodský SWING uvá-

dí 2013/2014 dobré věci. Z každé prodané 
vstupenky ze všech šesti akcí organizá-
toři věnovali pět korun obecně prospěš-
né společnosti Pomocné tlapky. Ta se za-
bývá chovem a výcvikem asistenčních 
psů, které pak zdarma předává do užívá-
ní hendikepovaným. Celkem tak časopis 
Náchodský SWING poslal na konto spo-
lečnosti deset tisíc korun. 

Už v říjnovém vydání SWINGU se čte-
náři mohou těšit na odhalení kompletní-
ho programu sezony nadcházející. Opět 
s podtitulem Vítejte v dobré společnosti! 
nabídne výjimečné zážitky, kterými di-
vákům a posluchačům zpříjemní celkem 
šest večerů.

Náchodský SWING 
podpořil POMOCNÉ TLAPKY
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KRONIKA narození a sňatky v srpnu

Byli oddáni v srpnu 2014
 1. 8. Štěpán Macura, Náchod
  Soňa Hrachová, Česká Čermná
 2. 8. Milan Slavík, Náchod
  Kateřina Kosařová, Náchod
  Štěpán Šubert, Náchod
  Jitka Smrčková, Náchod
 8. 8. Zdeněk Mata, Náchod
  Žaneta Jandejsková, Náchod
  Ondřej Hájovský, Rtyně v Podkr.
  Monika Hejnová, Náchod
  Petr Dalihod, Česká Skalice
  Linda Benschová, Česká Skalice
 15. 8. Pavel Huneš, Provodov–Šonov
  Vendula Šolcová, Náchod
 16. 8. Robert Kocourek, Náchod
  Jana Černá, Náchod
  Vojtěch Kopta, Děčín
  Miroslava Tlapáková, Česká S. 
 30. 8. Stanislav Hausknecht, Náchod
  Marie Hurdálková, Náchod

   Pavel Berka, Police nad Metují
  Jana Nohejlová, Chotěvice
   Jakub Valtera, Hronov
  Lenka Chmelařová, Náchod
   Václav Špaček, Starkoč
  Tereza Šmídová, Náchod

Narodili se srpnu 2014
 1. 8. Rozálie Leontina Pražáková
 1. 8. Mirka Pibilová
 2. 8. Matyáš Sucharda
 5. 8. Nikol Balášová
 8. 8. Marie Hejzlarová
 8. 8. Jaroslav Vokůrka
 20. 8. Elen Railová
 22. 8. Karel Beneš
 25. 8. Ondřej Kočnar
 26. 8. Jakub Zelený
 27. 8. Andrea Máslová
 29. 8. Antonio Eduard Kot
 31. 8. Elen Syrovcová
 31. 8. Nela Kociánová 

Jmenuji se Miloš a je mi 51 let. Když 
moji rodiče zemřeli, zůstal jsem sám se 
svými dvěma bratry, o které jsem se mu-
sel starat. Byli sice už dospělí, ale oba 
nemocní a s mentálním postižením. Asi 
před rokem jeden z mých bratrů zemřel. 
Já a můj bratr Jirka jsme prošli dost těž-
kým obdobím, kdy jsme neměli ani kde 
bydlet a lidé se k nám chovali moc špatně. 
I když jsme měli oba důchod, tak se často 
stávalo, že jsme neměli ani co jíst. Vždyc-
ky se totiž našel někdo, kdo nám všech-
ny peníze vzal.

Dnes bydlíme v bytě jednoho zařízení 
pro důchodce, které je tady přímo v Ná-
chodě. Máme oba přidělenou opatrovnici, 
která nám pomáhá. Naše situace se hodně 
zlepšila. Je ale pravda, že celý den věnu-
ji péči o Jirku a jsem často moc unavený. 
Přál bych si chodit do práce a mít kama-
rády a i nějakou hodnou přítelkyni. Ještě 
nedávno jsem si myslel, že tohle nikdy ne-
budu mít. Jednoho dne mě naše opatrov-
nice z městského úřadu seznámila s lid-
mi z náchodského stacionáře CESTA. Vzali 
nás oba mezi sebe a co víc, nabídli mi, že  
s nimi můžu jet na ozdravný pobyt k moři.

Můžu říci, že nic krásnějšího jsem ni-
kdy neviděl. Netušil jsem, že moře je tak 
úžasná věc, tak modrá, tak čistá a obrov-
ská. Byla to láska na první pohled a já si 
moc přál, abych tam mohl zůstat. Ale to 
nešlo. Mám totiž doma Jirku, kterého za 
čas pustí z nemocnice a on mě bude zase 
moc potřebovat. Co mi ale zůstalo, jsou 
vzpomínky a hlavně dobří lidé, na které 
se můžu kdykoli obrátit. Možná se mi jed-
nou splní i to, že budu mít nějakou prá-
ci. Třeba v zahradnictví, protože já rost-
linám moc dobře rozumím. A možná se 
jednou seznámím i s hodnou paní, která 
bude krásná jako moře. Miloš

Spolupráce mezi OS CESTA a Odborem so-
ciálních věcí Náchod je na velmi dobré úrov-
ni. I tady platí, že vše dobré i špatné pochází 
od člověka samotného. Ráda bych vyzdvih-
la práci některých sociálních pracovníků  
– opatrovníků, pro které je jejich zaměstná-
ní zároveň posláním. Jsem vděčná za tyto vý-
jimečné lidi, kteří pro potřebné dělají víc, než 
jim ukládá jejich pracovní povinnost.

 Denisa Voborníková
 Ředitelka OS Cesta Náchod

Jak jsem poprvé 
uviděl moře 
– Jak jsem našel CESTU

Dne 16. 9. 2014 oslavila své 100. naro-
zeniny paní Erna Prokešová, která žije 
od roku 2009 v Domově důchodců Ná-
chod, kde ji často a pravidelně navštěvuje 
její dcera. Ředitel domova pan Václav Vol-
tr jí přinesl nádhernou kytici voňavých 

Oslava 100. narozenin

růží, zaměstnanci kuchyně upekli výbor-
ný narozeninový dort. Na oslavě nechy-
běla místostarostka města Náchod paní 
Drahomíra Benešová a zástupci z OSSZ 
Náchod.

Paní Erně Prokešové přejeme hodně 
zdraví a spokojenosti v kruhu klientů a za-
městnanců Domova důchodců Náchod.

Komise pro obřady a slavnosti (dří-
ve Sbor pro občanské záležitosti) a míst-
ní odbor Společnosti přátel žehu pořádají 
VZPOMÍNKU NA ZESNULÉ, která se koná 
31. října 2014 v 15 hodin v obřadní síni 
na hřbitově ve Starém Městě v Náchodě.

Vzpomínáme v tyto dny na řadu svých 
blízkých a přátel, jejichž ostatky spočinu-
ly na hřbitově pod korunami stromů, kte-
ré jim hrají hymnus věčné přírody.

Vzpomínáme na všechno dobré, co vy-
konali, a v tom jsou nám příkladem. Vzpo-
mínáme také na chyby, kterých se dopus-
tili, a ty jsou pro nás varováním na naší 
další cestě. Proto přijďte i Vy zavzpo-
mínat. Na Vaši účast se těší pořadatelé 
a účinkující. 

V programu zahraje hudba, vystoupí 
pěvecký sbor HRON a promluví zástupce 
městského úřadu. 

Josef Jeništa

Vzpomínka 
na zesnulé
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se opět uskutečnily za příjemného stá-
le ještě letního počasí, které dotvořilo krás-
nou atmosféru těchto, letos již osmých, oblí-
bených městských slavností. Páteční večerní 
koncert v chrámu sv. Vavřince ukázal vyso-

kou hudební kulturu náchodských mladých zpě-
váků, žáků hudebního odboru Základní umělecké školy, a výbor-
ného komorního orchestru Slávy Vorlové, který pod vedením 
zasloužilého dirigenta Jindřicha Roubíčka provedl rovněž sklad-
by získané badatelským průzkumem původních hudebních ar-
chiválií zámku v Náchodě. 

Sobotní program na zámku byl vpravdě pestrý, nabídl divá-
kům a posluchačům spoustu dobré hudby, vystoupení pěvec-
ká, taneční, divadelní, zá-
bavu i pobavení pro celé 
rodiny. V Koncertu pro vé-
vodu předvedl své vyspělé 
umění smyčcový orchestr 
ZUŠ Náchod, pěvecky do-
plněn novoměstským Po-
lyfonním sdružením.

Všechny určitě nadchl 
svým vystoupením dvace-
tičlenný folklórní taneční 
soubor MEMELITE. Mladí ta-
nečníci přijeli ze spřátelené-
ho města Bauska do Nácho-
da již podruhé, a předvedli 
nový program i v nových li-
dových krojích. S nimi přije-
la paní Ligita Irbite, vedou-
cí souboru, v čele delegace našich lotyšských přátel byla paní Inita 
Nagnibeda, členka městského zastupitelstva a vedoucí odboru škol-
ství, kultury a sportu, s ní pak zastupitel pan Martinš Ruža, a paní 
Benita Svareniece, ředitelka střediska pro děti a mládež v Bausce. 
V rodném jazyce pozdravila publikum paní Nagnibeda účastníky 
Kuronských slavností hezkým proslovem.

Náchodské Kuronské slavnosti 
My zástupci města Bauska a taneční skupiny Memelite přinášíme 

srdečné a přátelské pozdravy všem náchodským obyvatelům a hos-
tům. Je to pro nás velká čest, že jsme dnes zde, a také jsme opravdu 
rádi, že smlouva o přátelství mezi Náchodem a Bauskou není jen 
na papíře. Jsme velmi rádi, že se můžeme opět vzájemně setkat. Ve-
lice nás těší, že oceňujete nás a naši kulturu a že jste opět pozvali 
taneční skupinu Memelite z Bausky, která působí v mládežnickém 
centru našeho města. Přivezli vám malou ukázku lotyšské duše, lo-
tyšské národní tance. Doufáme, že se vám budou líbit a přejeme vám 
veselou a báječnou slavnost. Na shledanou v Lotyšsku, v Bausce!

Pozvání do Bausky bude určitě přijato a Náchod vyšle své zá-
stupce do tohoto krásného města v kraji původního kuronské-
ho vévodství.

Na slavnostech jsme 
opět přivítali lotyšského 
velvyslance pana Albert-
sa Sarkanise s manželkou, 
který nás pozdravil v hez-
kém českém projevu. Tra-
dičně se slavností účastní 
také starosta blízké Ku-
dowy Zdroj, přijeli i zá-
stupci německého partner-
ského města Halberstadt, 
členové městské rady pá-
nové Jürgen Jügling, kte-
rý je předsedou kulturní 
komise, a Jens Müller, člen 
kulturní komise, který je 
zároveň starostou městské 
části Halberstadtu– šacho-

vé vesnice Ströbeck. Oba pochválili program Kuronských slav-
ností a vyjádřili zájem o rozšíření vzájemné spolupráce Nácho-
da a Halberstadu. 

Letošní Náchodské Kuronské slavnosti skončily, připravujeme 
a těšíme se na ty v příštím roce!   Věra Vlčková
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Říjnová výročí
1. října 1894 zemřel červenokostelec-
ký rodák, malíř zejména chrámových 
obrazů Gustav Vacek. Je autorem dív-
čího portrétu, který patrně zobrazuje 
mladičkou Boženu Němcovou, s níž se 
v době jejího nedlouhého pobytu v Čer-
veném Kostelci znal.
1. října 1899 zahájilo svou činnost c. k. 
okresní hejtmanství v Náchodě. Do té 
doby patřil Náchod s okolím do politic-
kého okresu novoměstského.
7. října 1864 se narodil spisovatel a sbě-
ratel folkloru Josef Štefan Kubín. Na po-
čátku 20. století zaznamenal lidová vy-
právění a písně z vesnic Českého koutku 
Kladska, kde tehdy ještě běžně zněla 
čeština. 
10. října 1904 se v Náchodě narodil ar-
chitekt doc. Ing. Adolf Erben, CSc.x)

11. října 1424 zemřel nejslavnější český 
vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Jeho 
posezení u kamenného stolu na zámec-
kém úbočí patří jen do známé pověsti, 
stejně jako jeho účast při dobývání hra-
du Vlčinec u Police nad Metují.
12. října 1684 zemřel Carlo Lurago, ital-
ský architekt, který se podílel na barok-
ní přestavbě náchodského zámku.
14. října 1894 se narodil Karel Plicka, 
učitel, folklorista a umělecký fotograf, 
který působil i v našem okolí. Učil v Úpi-
ci a Novém Městě n. Met.
20. října 1924 se narodil malíř Vladimír 
Tesař, mj. ilustrátor Babičky nebo Hala-
sovy sbírky Naše paní Božena Němco-
vá. Při přípravě ilustrací pobýval u Old-
řicha Hlavsy na Plhově.
23. října 1854 se narodil učitel a spiso-
vatel Stanislav Řehák – Kamenickýx).
27. října 1949 zemřel básník František 
Halas, s nímž se mohli Náchodští se-
tkat v Beránku při besedách 16. listo-
padu 1935 a 24. října 1936.
27. října 1994 zemřel učitel Josef Što-
kx), regenschori u sv. Vavřince, hudeb-
ník i dlouholetý člen pěveckého sboru 
Hron.
28. října 1989 zemřel jeho mladší bratr, 
učitel a dirigent Jan Štokx).
28. říjen je státní svátek, výročí vzniku 
samostatného státu Čechů a Slováků. 
Před 96 lety se aktem vzniku republiky 
Čechům vrátila po třech stoletích mož-
nost rozhodovat sami o sobě a Slováci 
se vymanili z uherské nadvlády, kte-
rá trvala od konce Velkomoravské říše, 
tedy tisíc let.
30. října 1949 byl odhalen památník 
obětem holocaustu na novém židov-
ském hřbitově v Náchodě. Ten je bohu-
žel už řadu let nepřístupný.             (AF)
Pozn. Hvězdičkou jsou označeny osobnos-
ti, o nichž bližší údaje najdete v knize Za-
nechali stopu… Osobnosti kultury v Ná-
chodě.

Tábor Dvojky Náchod
Pro letošní tábor jsme vy-

brali krásné místo na souto-
ku Židovky a Metuje poblíž obce Bezdě-
kov nad Metují. Přestože tábořiště bylo 
blízko našeho domovského města Ná-
choda, většinu času jsme si tam připada-
li jako na opuštěném ostrově. A to nejen 
díky poloze tábořiště, ale i celotáboro-
vé hře, při které světlušky musely pro-
kázat, že jsou schopny přežít ztroskotání 
na opuštěném ostrově. Překonaly spous-
tu překážek, mezi které patřilo rozdělání 
ohně ve ztížených podmínkách, lov divo-
ké zvěře pro získání obživy, boj s nepřá-
telskými domorodými kmeny a také odpá-
lení světlice pro přivolání pomoci. Roveři 
a rangers měli program zaměřený přede-
vším na rozvoj fyzické zdatnosti a pozná-
vání okolí na kolech. Také přijímali výzvy, 
za které dostávali táborovou měnu Vassi-
landy. Ti nejlepší pak byli odměněni pěk-
nými outdoorovými cenami. 

Týden utekl jako voda v potoce pod tá-
borem, nejtěžší však bylo rozloučit se se 
všemi skvělými lidmi, bez kterých by tá-
bor nemohl fungovat. Tak zase příští rok, 
Dvojko!

Wonkova továrna 
otevřela svá vrata

Čokoládovna Willyho Wonky opět ote-
vřela své dveře. Dvacet nálezců zlatého 
kuponu přijelo, aby prošli vraty, z kterých 
vyjíždějí Wonkovy sladkosti.

Z tajného zdroje se nám podařilo zjis-
tit, že všichni prošli lékařskou prohlídkou 
a mohli tak vejít do sálů továrny. V džung- 
lích byli o pár dní později spatřeni tajem-
ní cizinci, kteří bojovali o kakaové boby 
s „bobovými“ opicemi. Na pouštních du-
nách Íránu vyrostly čokoládové paláce 
pro Sultána Solimána, brzy poté se však 
v poledním žáru roztekly.

Střípky ze skautského léta
Z jiných zdrojů jsme zjistili, že velký 

červencový výpadek elektřiny byl způ-
soben problémem ve Wonkově továrně, 
ta ho ovšem během noci spravila. Jeden 
z lidí, jež navštívili továrnu, podal svě-
dectví o ořechovém sále plném veverek 
a oříšků, o televizi, jež mění velikost čoko-
lády a mnoha dalších podivnostech.

Bohužel toho, kdo zdědil továrnu, jsme 
nevypátrali. Od notáře jsme pouze dosta-
li informaci, že dědici se staly dvě sest-
ry, kterým továrna připadne po Wonko-
vě skonu.

Z Machovské Lhoty se s Vámi loučí  
4. dívčí oddíl Náchod – Podskaláci

Tábor – Nesyta 
Koncem června jsme vyrazili na (pro 

nás již známé) tábořiště nedaleko Hajnic 
u Trutnova – Nesyta. Je to tábořiště jaro-
měřských skautů. První dva dny jsme se 
věnovali stavbě tábora – postavit si celý 
stanový tábor na holé louce není nic jedno-
duchého. Pak se již rozjel program ve vel-
kém stylu – začala se plnit sokolí brčka, 
vlčci a rozjeli jsme etapovou hru na téma: 
Globální katastrofa. V průběhu tábora jsme 
si udělali skotský den, který jsme prožili 
v duchu soutěžení a poznávání skotské kul-
tury. Na táboře jsme také vyrazili na Úpu 
– na raftech a dvou kánoích, kterou jsme 
sjeli z České Skalice do Jaroměře přímo 
do loděnice. Následující den jsme podnikli 
výlet do královédvorské zoo, kde jsme vy-
drželi celý den obdivovat krásy tropické 
přírody přes safari až po lanové centrum. 
Další den jsme prošli kus cesty z Chvalko-
vic až do tábora. Celý tábor trval 14 dní, 
kdy si vlčata zkusila svoje první hlídky 
a služby v kuchyni. Proběhlo také pár slav-
nostních ohňů a návštěva nedaleké pískov-
ny, kde se děti vyřádily do sytosti. 

4. chlapecký oddíl Náchod – Podskaláci

V průběhu měsíce října se uskuteční 
výstavy středních škol na podporu vol-
by povolání žáků 9. tříd základních škol. 
Společnost bon miroir, s. r. o. Hronov se 
pořádáním těchto akcí zabývá již něko-
lik let. Generální záštitu nad přehlídkami 
přijali poslanci Parlamentu ČR a starosto-
vé měst Trutnova a Náchoda Ivan Adamec  
a Jan Birke.

Na výstavy je celkem přihlášeno více 
než 60 vystavovatelů, středních škol z vý-
chodočeského regionu.

Generálním sponzorem je Česká spoři-
telna OP Hradec Králové. Hlavními partne-
ry jsou ATAS elektromotory Náchod, a. s., 
a Kongresové centrum ALDIS Hradec Krá-
lové. Cílem akce je poskytnout žákům  
9. tříd a jejich rodičům informace o nabíd-

Výstavy středních škol – informace pro rodiče
ce oborové struktury všech typů střed-
ních škol pro školní rok 2015/2016.
 PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH 

ŠKOL REGIONU KRÁLOVÉHRADECKO– 
HRADEC KRÁLOVÉ, Kongresové centrum 
ALDIS – úterý 7. 10. 2014.
 PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH 

ŠKOL REGIONU KRKONOŠE – TRUT-
NOV Společenské centrum UFFO – úterý  
14. 10. 2014.
 PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH 

ŠKOL REGIONU KLADSKÉ POMEZÍ – NÁ-
CHOD hala Hamra – úterý 21. 10. 2014.  
Výstavy jsou otevřeny rodičům a veřejnosti 
v den konání od 9 do 17 hodin.
Vstup na přehlídky je bezplatný!

Marcela Štěpánková 
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Procházka staroměstským hřbitovem náchodským

9. Hroby architektů a stavitelů
Pokud se procházíte hřbitovem stejně jako v letošním roce 

já, určitě si všimnete, že na náhrobcích se za konkrétními jmé-
ny kromě označení měšťan nebo soused náchodský snad nejčas-
těji vyskytuje termín „stavitel“. Nevím, zda je příčinou fakt, že 
jich v Náchodě bylo skutečně hodně, nebo že to bylo velmi ce-
něné a důležité povolání. Ať tak či tak, všichni nositelé tohoto 
přívlastku se svým způsobem zapsali do podoby města. Nebudu 
mluvit o tom nejznámějším Janu Letzelovi, ani o jménu, které 
na pamětní desku přibylo teprve nedávno, Antonínu Hartmano-
vi. O obou se můžete dočíst v mnohokrát připomínané publika-
ci Věry Vlčkové.

Všimneme si dnes těch dalších, i když hned 
na začátku musím přiznat, že o nich toho příliš 
nevím, respektive o některých téměř nic. Jistě, 
dlouhodobým pátráním v pramenech by se snad 
dalo zjistit víc, ale nebyl čas a snad by vynalože-
ná námaha nebyla ani adekvátní výsledku. Ale co 
vím, povím. A určitý nedostatek textu vynahra-
dím fotografiemi, které obětavě pod mým vede-
ním pořizuje Martin Hurdálek.

Jména tří členů rodiny Hakaufů ovlivnila starší 
výstavbu ve městě realizacemi stavebních zámě-
rů dodnes pro město platných a zde viditelných. 
Zakladatelem firmy byl stavitel Josef Hakauf 
(1835–1919), pokračovatelem jeho syn Ing. Jaro-
slav Hakauf (1871-1938) a poté téměř v součas-
nosti vnuk prvního architekt Vratislav Hakauf 
(1899–1990). Jejich hrob naleznete při hřbitovní 
zdi vlevo vzhůru od kostela sv. Jana Křtitele. Hakaufové jsou po-
depsáni pod mnoha projekty především obytných domů v Ná-
chodě. I když mnohé z nich byly později přestavěny, jejich podíl 
je stále platný. Podrobnější informace můžete nalézt v publikaci 
Alexandra Skalického st. Náchod, Soupis a popis památek, kte-
rou vydal Státní okresní archiv Náchod v roce 2003.

Již potřetí se v letošním seriálu zastavíme u hrobu, který ne-
chal zřídit machovský učitel a hudebník Jan Berger po předčas-
né smrti svého syna, prvního violoncellisty Českého kvarteta, 
Otty. Tentokrát nás upoutá jméno nejstaršího ze tří synů Jana 
Bergera – Vilém Berger (1864–1932). Narodil se ve Slatině nad 
Úpou, byl poněkud uzavřené povahy, ale vzhledem ke svému pr-
vorozenství platil v rodině vždy za vedoucího. Studoval v Pra-
ze na technice a nějaký čas zde působil jako učitel na vyšší prů-
myslové škole. Jako inženýr architekt se však natrvalo usadil 
v Brně, kde zastával rovněž místo profesora na průmyslové ško-

le, později post inspektora a školního rady. V Ná-
chodě nikdy nic nepostavil ani neprojektoval, ale 
je zde pohřben. A stejně jako všichni členové ro-
diny měl mimořádné hudební nadání.

Architekt a stavitel Augustin Plšek (1896–1974) 
je pochován ve společném hrobě rodiny Antošo-
vy a Plškovy u hřbitovní zdi pod kostelem. Naro-
dil se na Kramolně, vystudoval průmyslovou ško-
lu stavební v Praze, v roce 1922 složil stavitelskou 
zkoušku a následně roku 1924 založil v Náchodě 
stavební firmu. V témže roce se oženil s Růženkou 
Antošovou z rybárny na Starém Městě. Jeho firma 
prosperovala a v Náchodě či okolí je řada jeho sta-
veb. Nejblíže od hřbitova můžete vidět „dům s la-
butí“, který v současnosti získává novou fasádu. 

Ostatní stavitele, na něž jsem na hřbitově na-
razila, připomenu již jen jménem a obrázkem ná-
hrobku. Určitě bude příležitost si o nich popoví-

dat jindy. Tedy: Josef Martinek, Josef Němeček, Vojtěch Härtel, 
František Řezníček a Jaroslav Uhlíř. Pokud najdete další jména, 
ráda přivítám upozornění na ně.

                 Mgr. Lydia Baštecká  
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Město Náchod prostřednictvím Technických služeb, s. r. o. provede
Jednorázový svoz nebezpečných a objemných odpadů

Pátek 16. října 2014
Klínek – prodejna 16.30 – 16.45 hodin
Sokolská (u Vatikánu) 16.55 – 17.10 hodin
Bezručova, Vojanova (u trafa) 17.25 – 17.40 hodin
Smetanova, V Zátiší (u hřiště) 17.45 – 18.00 hodin

Sobota. 17. října 2014
Dobrošov – náves  8.00 – 8.15 hodin
Jizbice – u prodejny  8.20 – 8.35 hodin
Lipí – náves  8.40 – 8.55 hodin
Sídliště U nemocnice (u prodejny)   9.00 – 9.15 hodin
Kladská (parkoviště u Pekáren)  9.45 – 10.00 hodin
Pavlišov u prodejny 10.15 – 10.30 hodin
Horní Babí u školy 10.35 – 10.50 hodin
Ryšavého/Lesní 10.55 – 11.10 hodin
Malé Poříčí, naproti zastávce ČD  11.15 – 11.30 hodin
Běloves, 1. máje (k Brodu) 11.45 – 12.00 hodin
Za Kapličkou (u rybníka) 12.15 – 12.30 hodin
Sídliště Plhov (před prodejnou Verner) 12.35 – 12.50 hodin
Bražec (Novoměstská u rybníka) 13.05 – 13.20 hodin
Bražec (Drtinovo nám.) 13.25 – 13.40 hodin
Sídliště Branka (parkoviště) 13.50 – 14.05 hodin

Sváženy budou následující odpady. 
a) nádoby od barev, znečištěné štětce, elektrické spotřebiče (zářivky, výbojky, te-

levizory, počítače, chladničky a mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, spo-
ráky apod. – spotřebiče nerozebírejte a předávejte kompletní), elektrické člán-
ky a akumulátory, barvy, motorové oleje a filtry, 

b) nábytek, sanitární zařízení, koberce atd.,
c) větve, listí, tráva.
Stavební odpad se nesváží, neboť se nejedná o komunální odpad (tento odpad 
je možno za úplatu uložit přímo ve sběrném dvoře)!!!

V druhé polovině září zahájilo Ředi-
telství silnic a dálnic (ŘSD) Hradec Králo-
vé stavbu s názvem „I/33 Náchod, rekon-
strukce silnice a křižovatky u Slávie“. Jde 
v pořadí o již 5. etapu dopravních opatře-
ní v Náchodě, jejichž realizace započala 
v listopadu 2011 otočením směrů někte-
rých komunikací v centru města, násled-
ně pokračovala výstavbou nové kruhové 
křižovatky v Bělovsi, úpravou kruhového 
objezdu „U Itálie“ a nedávno dokončený-
mi stavebními úpravami komunikace I/13 
ve směru na Červený Kostelec. 

„Cílem všech těchto postupně realizova-
ných dopravních opatření je především zvý-
šení bezpečnosti a plynulosti dopravy v Ná-
chodě. Bez součinnosti státu, tzn. ŘSD HK, 
bychom se jako město pochopitelně neobe-
šli“, uvedl starosta Jan Birke. „Souběž-
ně s opravou komunikace budou opraveny 
také městské chodníky“, dodal místostaros-
ta Tomáš Šubert.

Pátá etapa spočívá v opravě povrchu 
páteřní komunikace procházející Nácho-
dem, která také nejvíce trpí dopravní zá-
těží spojenou s tranzitní dopravou. Sta-
vební práce jsou rozděleny do několika 
částí, první dvě etapy (oprava komunika-
ce ve směru na Vysokov a oprava komu-
nikace v ul. Polské směrem na státní hra-

Rekonstrukce silnice I/33 v Náchodě
nice) budou realizovány ještě v letošním 
roce, oprava kruhové křižovatky „U Slá-
vie“ proběhne v roce příštím.
 A jaké budou přesné termíny realizace?
Etapa Vysokov (od Vysokova od nadjez-
du nad silnicí I/33 po křižovatku se silni-
cí I/14, ulice Dobenínská): 
22. 9. – frézování poloviny vozovky 
ve směru výjezdu z Náchoda na Hradec 
Králové 
23.–28. 9. sanace vozovky
29. 9. pokládka podkladních vrstev 
a obrusné vrstvy poloviny vozovky
6. 10. frézování druhé poloviny vozovky 
v opačném směru 
7.–12. 10. sanace vozovky
13. 10. pokládka podkladních vrstev 
a obrusné vrstvy druhé poloviny vozovky
15.–19. 10. úprava krajnic a obnova vodo-
rovného dopravního značení 
Etapa ul. Polská – dva úseky: 
1. od ul. 1. Máje (autobazar) po novou 
okružní křižovatku u Kauflandu 
2. od okružní křižovatky po pracovní spá-
ru před státní hranicí
18. a 19. 9. frézování v š. 0,5 m podél obrub 
17. 9.–8. 10. odstranění obrub, pokládka 
nových a přídlažby
8. 10. frézování poloviny vozovky ve smě-
ru do Polska 

10. 10. frézování druhé poloviny vozovky 
ve směru na HK
9.–15. 10. sanace vozovky
16.–24. 10. pokládka podkladních vrstev 
a obrusné vrstvy obou částí 
25.–31. 10. vodorovné dopravní značení 

 „Do poloviny listopadu by měly být dle 
harmonogramu všechny práce, které budou 
probíhat za provozu, ukončeny“, upřesnil 
harmonogram starosta Jan Birke. 

V rámci možností bude stavba probí-
hat tak, aby byl vždy pro každý směr jízdy 
zachován jeden jízdní pruh, samozřejmě 
s občasným řízením dopravy kyvadlově 
pověřenými osobami. V úseku u Amete-
ku, kde se nachází ochranný ostrůvek, 
bude provoz řízen kyvadlově osobami 
v pracovní dobu a mimo pracovní dobu 
provizorní světelnou signalizací.

dotačního řízení pro poskytovatele soci-
álních služeb a projekty prevence krimi-
nality pro rok 2015

Město Náchod, odbor sociálních věcí 
a školství vyhlašuje dotační řízení pro po-
skytovatele sociálních služeb aj. organi-
zace. Dotace jsou určeny pro financování 
projektů, které poskytují sociální služby 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, nebo které se zaměřují na pre-
venci sociálně patologických jevů ve měs-
tě Náchod. Žádosti o dotaci na předepsa-
ném formuláři zasílejte na adresu, která 
je uvedena na příslušném formuláři.

Pokud poskytovatel podával žádost 
v předchozím roce, není nutno přikládat pří-
lohy k žádosti, jestliže v nich nedošlo k žád-
ným změnám.

Termín podání žádostí je do 15. 10. 2014
 Formulář žádosti o poskytování dotací 

si můžete stáhnout na této adrese:
Žádost o dotaci z rozpočtu města 

Náchoda – na poskytování sociálních 
služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. 
(295_17423123642.rtf/142404).

Žádost o dotaci z rozpočtu měs-
ta Náchoda – Prevence kriminality 
(271_2322312625.rtf/141279) nebo jej ob-
držíte na odboru sociálních věcí a škol-
ství u vedoucího odboru, tel. kontakt 
491 405 437 nebo e-mail: pavel.schuma@
mestonachod.cz.

Vyhlášení
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Závod Tour Bohemia UCI 1.2 se letos přesunul představit 
cyklistiku do další destinace, kterou se stalo město Náchod. 
Na startu se pod záštitou starosty města Náchod Jana Birke se-
šla kompletní sestava českých týmů, které doplnily kvalitní cel-
ky z Rakouska, Slovenska, Slovinska, Polska, Slovenska, Kataru, 
Azerbájdžánu a Kazachstánu. 

Závod byl letos situován na osm 21 km dlouhých okruhů, kdy 
na každém z nich čekalo závodníky více než 300 m převýšení. 
Takřka hned po startu, který se odehrál na Masarykově náměs-
tí, začal peloton stoupat do krátkého, ale prudkého výjezdu k ná-
chodskému zámku, které bylo obsypáno diváky, stejně jako celý 
okruh. V tu chvíli také v pelotonu zaútočila skupina 15 závod-
níků, kde pořadatelský Bauknecht Author reprezentoval Prze-
myslaw Kasperkiewicz. Polští závodníci také měli v této sku-
pině dominantní zastoupení, za českou stranu byla ve skupině 
pouze dvojice Turek z Favoritu Brno a Medek ze Sparty Praha.

Skupina postupně odjížděla pelotonu a její náskok dosáhl až 
čtyř a půl minuty. Peloton působil nerozhodně, chvílemi se ak-
tivně snažil a následně zase ze svého tempa slevil. V půlce závo-
du se náskok začal tenčit a již to vypadalo, že by se mohl začínat 
odznova. Následně však peleton zvolnil ze svého tempa a náskok 
z dvou minut vzrostl opět na tři a půl minuty. 

V šestém okruhu navíc z vedoucí skupiny nastoupil poměrně 
suverénním způsobem Rakušan Pöstlberger a pomalu se začal 
vzdalovat všem svým pronásledovatelům. Ačkoliv se ve skupi-
ně za ním velmi aktivně jelo, jeho náskok narostl až na dvě mi-
nuty a peloton ztrácel dokonce minut šest.

V tu chvíli již bylo jasné, že vítězem bude buď uniklý Raku-
šan, nebo někdo ze skupiny za ním. Tato skupina již v tuto dobu 
byla složena pouze z Kasperkiewicze z Bauknecht Author, Tur-
ka z Favoritu Brno, Poláka Zielinskiho z Mexlleru, Slovince Fajta 
z Adria Mobil a Kazacha Kozhatayeva z Astany. 

Rakušan Pöstelberger úspěšně vzdoroval a jeho náskok na cí-
lové pásce nakonec činil necelou minutu, když na náchodském 
náměstí získal první místo pro rakouský Tirol Cycling Team. 
Za ním se seřadili Kazach Kozhatayev a Zielinski z Mexlleru. Nej-
lepším zástupcem českého týmu byl Polák Przemyslaw Kasperkie- 
wicz z Bauknecht Author, kterého nyní čeká mistrovství světa 
ve španělské Ponferradě. Nejlepším Čechem se pak stal Daniel 
Turek z Favoritu Brno na 6. místě. 

Výsledky (168 km). 1. Lukas Pöstelberger (AUT) Tirol Cycling 
Team 4.29.58, 2. Bakhtiyar Kozhatayev (KAZ) Continental Team 
Astana +0.53, 3. Kamil Zielinski (POL) Mexller +0.59, 4. Fajt 
Kristjan (SLO) Adria Mobil +1.07, 5. Przemyslaw Kasperkiewicz 
(POL) Bauknecht Author +1.11, 6. Daniel Turek (CZE) Favorit Brno 
+1.15, 7. Piotr Kirpsza (POL) BDC Marcpol +2.50, 8. Gregor Mühl-
berger (AUT) Tirol Cycling Team +3.29, 9. Pawel Cieslik (POL) 
Bauknecht Author +3.29, 10. Bartosz Warchol (POL) Poland U23 
+3.29. Miloš Židík; FOTO. Jan Brychta / hkcycling.cz

Náchod hostil světovou cyklistiku
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OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY

Kde nás najdete
Náchod

Trutnov

Hradec Králové

Nové Město n.M.

Zavolejte nám 499 886 131

www.proplast-k.cz

kvalitní servis      výhodné ceny      individuální přístup

... okna patří k životu

Galerie výtvarného umění v Náchodě
vyhlašuje 9. ročník výtvarné soutěže 
pro občany Náchodska

Téma letošního ročníku: 
Město Náchod

Podrobné informace naleznete na webových 
stránkách galerie nebo na informačních letácích, 
které si můžete vyzvednout v Městském 
informačním centru nebo přímo v Galerii 
výtvarného umění v Náchodě

Téma letošního ročníku: 

www.gvun.cz

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Na ploše 400 m2 uvidíte vše, 
co potřebuje Vaše koupelna. 

ZVEME  VÁS  K  NÁVŠTĚVĚ

Na ploše 400 m2 uvidíte vše,
co potřebuje Vaše koupelna.
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Ve středu 27. 8. 2014 se pedagogové naší školy společně vzdě-
lávali v rámci projektu Profesionální chování pedagogů jako 
hlavní pilíř efektivní prevence, který je finančně podpořen 
z DOTAČNÍHO PROGRAMU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (Ná-
zev programu: Programy zaměřené na prevenci rizikového cho-
vání a zdravý životní styl dětí a mládeže – 14SMP01). 

Cílem společného vzdělávání pedagogů bylo prozkoumat pod-
mínky pro učení, diskutovat o podmínkách učení a navrhovat 
cesty jejich naplňování a sestavení společných pravidel týmu 
pedagogů ZŠ T. G. Masaryka Náchod pro vzájemnou spoluprá-
ci a komunikaci.

Lektorem byla Mgr. et Bc. Jana Žaludová, zástupkyně ředitele. 
Pestré aktivity střídala digitální technika, prezentace. A co ne-

chybělo? Lidský faktor – vzájemná motivace, komunikace, spo-
lupráce, kreativita, schopnost tvořit a inovovat, flexibilita, do-
vednosti.

Výsledek našeho společného vzdělávání – „Pravidla pedago-
gů ZŠ TGM Náchod“ naleznete na webových stránkách i v pro-
storách školy.

A co bylo dál?
V pondělí 1. září jsme společně s našimi žáky do nového škol-

ního roku vstoupili s novým očekáváním, elánem a energií. Lesk 
slavnostnímu prvnímu dni dodalo i otevření víceúčelového hři-
ště za účasti představitelů města, hostů i firmy Eurovia. První 
týden školy utekl jak voda a školou zase zní hlasy žáků. 11. září 
se žáci 6. ročníku vrátili z adaptačního seznamovacího pobytu 

Jak začal školní rok na „Masaryčkách?“
I učitelé zasedají do lavic a vzdělávají se…

a je velmi příjemné slyšet, kolik společných zážitků si přivezli. 
Z Českého ráje, kde právě probíhal cyklistický kurz, přicháze-
ly fotky a zprávy o ujetých kilometrech. Ve večerních hodinách 
v aule školy proběhla ukázka výuky pro nově připravovanou tří-
du a těší nás, že skupina rodičů, pedagogů a dalších zájemců spo-
lupracujících na tomto projektu se každým dnem rozrůstá. Po-
kud se chcete o „Masaryčkách“ dozvědět více, přijďte se podívat, 
ptejte se nás nebo sledujte www.zstgmnachod.cz.

Existuje několik málo jistot v životě společnosti. Jednou z nich 
je skutečnost, že 1. září se otevřou dveře škol a opět začíná kaž-
dodenní školní práce. Ve škole na Plhově jsme pro letošní rok na-
chystali několik novinek a doufáme, že nabídneme zase o něco 
kvalitnější vzdělávání a výchovu dětí. 

Uvítali jsme téměř pět desítek prvňáků. Stačilo jim jen něko-
lik dní na to, aby si zvykli, že jsou ve škole, a hned se dali do prá-
ce. Nově mají naši prvňáci (a také žáci druhých tříd) zařazenou 
výuku anglického jazyka. Také jsme od letošního školního roku 
pozměnili metodiku výuky matematiky u nejmenších žáků. Pra-
cujeme s metodikou pana Hejného a připojili jsme se k desítkám 
škol v ČR, které se tímto směrem ubírají. 

Pokračujeme v tradici sportovních tříd, během měsíce září ab-
solvovalo více než devadesát děvčat a kluků turistický a sportov-
ní kurz. Dále chceme zkvalitňovat práci Rady žáků, pod vedením 
zástupkyně ředitele školy Martiny Olejákové se scházejí zástup-
ci 3.–9. tříd a učí se více se podílet na životě školy.

Moderní škola musí být moderní nejen způsobem práce, ale 
i tím, v jakém prostředí se děti učí, jaké prostorové a materiál-

ní vybavení škola nabízí. Během prázdnin jsme zmodernizova-
li počítačový systém školy. Investovali jsme do nového serveru 
a softwarového vybavení, dovybavili jsme další třídu 1. stupně 
moderní didaktickou technikou. 

Je dokázáno, že pokud žáci pracují a pohybují se v estetickém 
a přívětivém prostředí, projeví se to i na jejich vztahu k němu. 
O prázdninách byla dokončena rekonstrukce sociálních zaříze-
ní na 1. stupni, teď už čeká vedení školy úkol přesvědčit zřizo-
vatele, že sociální zařízení, které využívají žáci 2.stupně, je už 
opravdu nevyhovující, zastaralé a aby pro rok 2015 byla tato re-
konstrukce zařazena do rozpočtu města. Stejně tak čeká na mo-
dernizaci tělocvična, podle aktuálních zpráv by se měla dočkat 
rekonstrukce v příštím roce. 

Školní rok 2014–2015 se 
rozběhl a už ho nikdo a nic 
nezastaví. Jak se nám práce 
daří, o tom všem budeme 
dál referovat na stránkách 
Zpravodaje, aktuální infor-
mace najdete i na www.
zsplhov.cz.                                                                                 

Vladimír Honzů

Plhovská škola 
odstartovala nový školní rok
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Dobrý den, 
vážení čtenáři Náchodského zpravodaje!

Tak jako kouzelník podzim nabízí pes-
trý koktejl barev a vůní, nabízíme Vám 
i my směsici zážitků tak, jak je u nás 
ve škole přinesl první měsíc nového škol-
ního roku.

První školní den byl pro letošní prvňáč-
ky a jejich rodiče ve znamení hudby. Při 
prvních krůčcích po školní zahradě je to-
tiž doprovázel svými písničkami zpěvák 
Josef Vágner, který zde spolu s moderá-
torem celé akce zastupoval rádio Blaník.

Dojmy prvňáčků z jejich „velkého“ dne 
byly různé. Některým se líbily písničky, 
dalším paní učitelky, někoho potěšilo, že 
po dvou měsících vidí kamaráda ze škol-
ky, jiné zaujal pan ředitel či pan starosta. 
Radost přinesly i drobné dárky, které s se-
bou přivezlo právě rádio Blaník, a jedno 
z dětí bylo dokonce nejvíce potěšeno (ci-
tujeme doslova) „úkolem na domů“. Bude-
me moc rádi, když úsměv a spokojenost 
přetrvá i do dalších dnů.

Veselo a živo však bylo i na všech ostat-
ních budovách naší školy, kam se po dvou 
měsících zase vrátil čilý ruch. Probíraly 
se zážitky z prázdnin, nové lásky, pří-
růstky do šatníků, obavy deváťáků i ne-
jistota těch, kteří k nám do školy dorazi-
li z okolních škol. Třem slečnám, Pavlíně 
Vejrkové a sestrám Janě a Anně Hurdál-
kovým, zbývaly tři dny do odjezdu na re-
publikové finále soutěže OVOV (Odznak 
Všestrannosti Olympijských Vítězů, kona-
jící se pod patronací desetibojařů Rober-
ta Změlíka a Romana Šebrleho). Pavlína, 
která ve své kategorii obsadila koneč-
nou stříbrnou pozici, si zde navíc doslo-
va vyseděla (a vyležela) absolutní vítěz-

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

ství ve všech dívčích kategoriích (řeč je 
samozřejmě o disciplíně sedy – lehy, kte-
rých za dvě minuty stihla zcela neuvěři-
telných 128). Pokud k tomu přidáme ještě 
Janino vítězství ve shybech. Jen pro zají-
mavost – 103 shybů za dvě minuty! Ano, 
čtete správně! a k tomu Aniččino krás-
né 12. místo (z 1300 účastníků), nezbývá 
nám, než upřímně gratulovat a trénovat. 

První měsíc školy je pryč a vše běží jak 
má. Šesťáci se v Janovičkách za asistence 
speciální pedagožky Ivy Třískové a škol-
ního psychologa Martina Macháče řádně 
spřátelili a při hodnocení pobytu nešet-
řili chválou. Kromě sportovního vyžití, 
her a samozřejmě Amazonského mostu, 
či Tramvaje plné lidí (pro ty, kteří nejsou 
znalci adrenalinových záležitostí toho-
to druhu, dodáváme, že se jedná o názvy 
atrakcí v lanovém centru, to jen aby ne-
došlo ke zmatkům, kde se to vlastně ty 
Janovičky nacházejí). Děti si pochvalova-
ly i péči o své žaludky. A co při svém po-
bytu považovaly za nejtěžší? „Nejhorší je 
krok do prázdna...“ 

Tak doufejme, že těch kroků do prázd-
na, či do neznáma, bude co nejméně, že 
všech 789 žáků naší školy zvládne školní 
rok podle svých představ, že se nám po-
dařilo z větší části vyhovět požadavkům 
rodičů starších dětí a za pomoci zřizova-
tele i vlastních sil „přifouknout“ školní 
družinu (kraj zde na základě žádosti ško-
ly a zřizovatele povolil navýšit kapacitu 
o dvacet míst) a že konflikty budou pouze 
základem schůzek kroužku válečné his-
torie 20. století, který právě odstartoval 
svoji činnost.

Tak, to bude pro dnešek všechno, pokud 
máte zájem, zveme Vás ještě na webové 
stránky naší školy, kde se dozvíte více na-
příklad o soutěži OVOV (www.komenske-
hozsnachod.cz).

Mějte krásné babí léto.
Kolektiv ZŠ Komenského

V úterý 16. září 2014 byla slavnostně 
otevřena v tělocvičně ZŠ T. G. Masaryka 
nová horolezecká stěna. Město Náchod in-
vestovalo do její výstavby částku přibliž-
ně 1.250.000 Kč. Dodavatelem byla firma 
PILKA Kameny z Hodonína, o výstavbu 
nezbytného zázemí a sociálního zařízení 
se postaral pan Hájek z Náchoda.

Součástí slavnostního otevření bylo 
symbolické přestřižení pásky, kterou 
přestřihli společně místostarostové To-
máš Šubert a Drahomíra Benešová, Ro-
man Odvářka, ředitel ZŠ T. G. Masaryka  
a Adam Práza, předseda Horolezeckého 
oddílu Náchod. Nechyběla ani ukázka le-
zení v podání přítomných členů horole-
zeckého oddílu.

Horolezecká stěna se skládá ze dvou 
částí. První je stěna s jištěním lanem. 
Druhá je tzv. boulder stěna o rozloze cca 
45 m², která slouží hlavně pro nácvik ob-
tížnějších kroků, dopad je zajištěn mat-
rací.

Stěna s jištěním s lanem slouží pro ná-
cvik klasického skalního lezení, lezec je 
navázán na lano, které cvaká do karabin 
(tzv. expresek) umístěných na stěně. Tato 
stěna má rozlohu cca 200 m², asi 1200 
chytů, šest různě převislých lezeckých 
profilů (převislost 0,5–4 metry) + strop 
a je určena jak pro děti a začátečníky, tak 
pro zkušené lezce. 

Horolezecký oddíl, jehož členové se po-
díleli na výstavbě stěny, budou také za-
jišťovat její provoz. Stěna bude otevřena 
pro veřejnost, a to v pondělí a ve stře-
du od 17 do 19 hodin, v pátek od 18 do 20 
hodin. Zaváděcí cenou bude 50 Kč za jed-
nu návštěvu.

Nová horolezecká stěna 
v ZŠ TGM v Náchodě
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 V letošním roce začne v rámci projektu CZ.1.02/6.5.00/13.20731 
Sadové úpravy na městském hřbitově v Náchodě, reg.c. IS SFZP 
14181866 obnova zeleně náchodského hřbitova. Projekt je spolu-
financován ze zdrojů Evropské unie – Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí ČR v rám-
ci Operačního programu Životní prostředí. Předpokládá se, že 
práce započnou v zimním období a budou ukončeny v květnu 
2015. V současnosti probíhá zadávací řízení na dodavatele prací.

 V tomto článku vám nastíníme v jakém stavu se nyní zeleň 
na hřbitově nachází a jaké zásahy budou v rámci obnovy zele-
ně provedeny. 

SOUČASNÁ SITUACE – ZDRAVOTNÍ STAV DŘEVIN
Hlavní skladbu dřevin na městském hřbitově tvoří břízy, sa-

kury, stříbrné smrky a zeravy (neboli tůje). Většina z těchto dře-
vin (zejména břízy a sakury) je nyní ve fázi velmi rychlého stár-
nutí pletiv, křehnutí dřeva a nástupu patogenů. Důvodem je, že 
celková koncepce celého prostoru je postavena na dřevinách tzv. 
„krátkověkých“. 

Charakteristikou krátkověkých dřevin je v mládí rychlý růst 
a vytvoření včasného efektu plnosti dřeviny, ale zároveň je je-
jich nevýhodou brzké a hlavně rychlé stárnutí. Rychlé stárnutí 
pletiv způsobuje křehnutí dřeva a s tím související nástup pato-
genů. Protože se jedná o jevy dané, které nelze změnit, je nut-
né u takovýchto dřevin počítat s mnohonásobně dřívější obno-
vou na stanovišti než např. u lip, dubů a javorů (tyto dřeviny se 
řadí k tzv. „dlouhověkým“ a u nich naopak v tomto věku můžeme 
docílit prodloužení zachování na stanovišti nastavením vhod-
ných podmínek a kvalitně provedenými pěstebními opatřeními.)

Tato pravidla však neplatí pro břízy, jeřáby, sakury, jasa-
ny, vrby, smrky. A přestože můžeme vhodným řezem dřevinu 
krátkodobě na stanovišti zachovat, nemůžeme rozhodně po-
čítat s její regenerací, naopak je nutné tento zákrok brát jako 
nevyhnutelné řešení k zajištění statiky a omezení padání vět-
ví, ale v nejbližších letech musíme počítat s jejich náhradou.

Převážná část bříz, které tvoří kostru rozptýlené zeleně ce-
lého hřbitova, je ve stádiu, ať už začínajícím nebo pokročilém, 
napadení tracheomykózami (houbami, způsobujícími ucpávání 
cévních svazků a následně urychlujícími odumírání dřeviny). 

Sakurová alej, která tvoří hlavní osu hřbitova, je stejně jako 
břízy, již za zenitem své existence. Moniliová hniloba má již ně-
kolik let velmi rychlý průběh a stejně jako u bříz je zachování 
dřevin v takovémto stavu na stanovišti naprosto neefektivní. 
Každým rokem je zhoršování jejich zdravotního stavu okem pa-
trné. U sakur dochází nejen k padání menších větví, ale často 
i k vylamování kosterních větví, což je příznakem silného zasa-
žení houby ve dřevě a hlavně v kmeni stromu. Tím se dřeviny 
stávají velmi nebezpečnými, přestože na první pohled vypada-
jí vitálně a svěže zeleně. Sakury sice mají velmi dobrou regene-
rační schopnost, ale ve stavu, kdy v rozvětvení bují plodnice hub 
(choroše) a v kmeni silně roní mízu (často během celé vegetace), 
je to příznak velmi silného napadení a je nutné se smířit s jejich 
odstraněním a náhradou za nový druh. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o prostor veřejný a často na-
vštěvovaný, je nutné co nejdříve přistoupit k obnově zeleně, 
protože velká část dřevin začíná být v havarijním stavu.

NÁVRH ŘEŠENÍ – PRIORITY V OBNOVĚ ZELENĚ
 Odstranění pouze dřevin s velmi špatným zdravotním sta-

vem (havarijních a téměř havarijních). 
I když se jedná o podstatnou část dřevin, (především sakurová 

alej a část bříz bude muset být odstraněna pro svůj velmi rychle 
a viditelně se zhoršující zdravotní stav, často ohrožující bezpeč-

Obnova zeleně 
náchodského hřbitova 

nost pohybu na hřbitově), bylo snahou zachovat i dřeviny, které 
za běžných podmínek bývají často v této fázi již nahrazovány.

 Nutnost ošetření velké části stávajících dřevin ohrožujících 
bezpečnost. Dochází u nich k rychlému křehnutí pletiv a násled-
ně častému padání větví. Některé z nich jsou ve fázi rizikové 
svým tlakovým působením ve vidlicích – hrozí zde riziko vylo-
mení. Ze stávajících dřevin budou zachováni i někteří jedinci se 
zhoršeným zdravotním stavem za předpokladu, že budou ošet-
řeni zdravotním řezem či redukcí koruny. Důvod zachování je, 
aby nezůstal hřbitov zcela bez zeleně. 

 Dosadba stromů – doplnění kosterních i výplňových dřevin 
ve volných místech, aby vznikly již nyní náhradní skupiny, kte-
ré zajistí věkovou různorodost ve stávajícím porostu. Dosadba 
dřevin zde nyní chybí.

 Vyzdvižení hlavních pohledových os dosadbou stromů. 
 
V návrhu je zároveň počítáno se zachováním těchto rysů 

zeleně hřbitova.
1) zachování hlavní osy i do budoucna v kvetoucím druhu dře-

viny (náhrada sakurové aleje za alej z růžově kvetoucích hlohů)
2) vytvoření pozadí za Bartoňovou hrobkou, jako ukončení 

boční pohledové osy
3) zachování stromů v maximální možné míře jako rozptýle-

né zeleně mezi hroby (v místech kde je to jen trochu možné jsou 
navrženy dosadby mezi hroby – viz příloha „Osazovací výkres“)

4) kombinace krátkověkých a dlouhověkých dřevin, aby se 
v budoucnu neopakoval problém s náhlým odumíráním většiny 
stromů během krátké doby (z důvodu krátkověkosti) a hřbitov 
tak nemusel zůstat téměř bez vzrostlé zeleně, jako to hrozí nyní 

5) zachování úprav okolí památníku a rozptylových louček 
v pravidelně uspořádaných jehličnanech (což vytváří dokonalou 
protiváhu v zrcadlení se rozptýlené zeleně mezi hroby a listna-
té, kvetoucí ose hřbitova)

6) zachování osobitosti urnového háje ve smutečním charak-
teru převislých listnatých stromů v kombinaci s tůjemi, které 
vymezují jednotlivé „sektory“ a vytvářejí tak větší intimitu pro-
storu.

 
 

 
OBNOVA  ZELENĚ  NÁCHODSKÉHO  HŘBITOVA  

 
     V letošním roce začne v rámci projektu CZ.1.02/6.5.00/13.20731 Sadové úpravy  
na městském hřbitově v Náchodě, reg.c. IS SFZP 14181866 obnova zeleně náchodského 
hřbitova. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie – Evropského fondu  
pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí. Předběžný termín zahájení prací je stanoven na říjen 2014, předpokládá se 
však, že větší rozsah prací započne až v listopadu po dni “Památka zesnulých“. Práce budou 
ukončeny v květnu 2015. V současnosti probíhá zadávací řízení na dodavatele prací. 
 
     V tomto článku vám nastíníme v jakém stavu se nyní zeleň na hřbitově nachází a jaké 
zásahy budou v rámci obnovy zeleně provedeny.     
 
SOUČASNÁ  SITUACE – ZDRAVOTNÍ  STAV  DŘEVIN 

Hlavní skladbu dřevin na městském hřbitově tvoří břízy, sakury, stříbrné smrky  
a zeravy (neboli tůje). Většina z těchto dřevin (zejména břízy a sakury) je nyní ve fázi velmi 
rychlého stárnutí pletiv, křehnutí dřeva a nástupu patogenů. Důvodem je, že celková koncepce 
celého prostoru je postavena na dřevinách tzv. „krátkověkých“.  

Charakteristikou krátkověkých dřevin je v mládí rychlý růst a vytvoření včasného 
efektu plnosti dřeviny, ale zároveň je jejich nevýhodou brzké a hlavně rychlé stárnutí. Rychlé 
stárnutí pletiv způsobuje křehnutí dřeva a s tím související nástup patogenů. Protože se jedná 
o jevy dané, které nelze změnit, je nutné u takovýchto dřevin počítat s mnohonásobně 
dřívější obnovou na stanovišti než např. u lip, dubů a javorů (tyto dřeviny se řadí k tzv. 
„dlouhověkým“ a u nich naopak v tomto věku můžeme docílit prodloužení zachování na 
stanovišti nastavením vhodných podmínek a kvalitně provedenými pěstebními opatřeními.) 

Tato pravidla však neplatí pro břízy, jeřáby, sakury, jasany, vrby, smrky.  
A přestože můžeme vhodným řezem dřevinu krátkodobě na stanovišti zachovat, 
nemůžeme rozhodně počítat s její regenerací, naopak je nutné tento zákrok brát jako 
nevyhnutelné řešení k zajištění statiky a omezení padání větví, ale v nejbližších letech 
musíme počítat s jejich náhradou. 

Převážná část bříz, které tvoří kostru rozptýlené zeleně celého hřbitova, je ve stádiu, ať 
už začínajícím nebo pokročilém, napadení tracheomykózami (houbami, způsobujícími 
ucpávání cévních svazků a následně urychlujícími odumírání dřeviny).  

Sakurová alej, která tvoří hlavní osu hřbitova, je stejně jako břízy, již za zenitem své 
existence. Moniliová hniloba má již několik let velmi rychlý průběh a stejně jako u bříz je 
zachování dřevin v takovémto stavu  na stanovišti naprosto neefektivní. Každým rokem je 
zhoršování jejich zdravotního stavu okem patrné. U sakur dochází nejen k padání menších 
větví, ale často i k vylamování kosterních větví, což je příznakem silného zasažení houby  
ve dřevě a hlavně v kmeni stromu. Tím se dřeviny stávají velmi nebezpečnými, přestože  
na první pohled vypadají vitálně a svěže zeleně. Sakury sice mají velmi dobrou regenerační 
schopnost, ale ve stavu, kdy v rozvětvení bují plodnice hub (choroše) a v kmeni silně roní 
mízu (často během celé vegetace), je to příznak velmi silného napadení a je nutné se smířit 
s jejich odstraněním a náhradou za nový druh.  
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U obou bříz inv. 85, 86 (na obrázku vlevo) dochází k rychlému 
odumírání koruny od terminálu. Neprůchodnost cévních svaz-
ků signalizuje i silné obrážení z kmene. Navrženy k odstraně-
ní jsou proto, že veškerá pěstební opatření v tomto případě po-
zbývají smyslu.

 

Jedná se o břízu inv. č. 49 nejvíce zasaženou tracheomykózou. 
Navržena je na odstranění.

Nakloněná bříza u kostela inv.č.133 bude odstraněna, z důvo-
du pokročilých hnilob v kosterních větvích i ve kmeni, ale i z dů-
vodu silně narušené statiky.

Zdravotní stav břízy inv.č. 37 se během dvou let velmi zhor-
šil, odumírání koruny je patrné v celé horní třetině. Navržena 
je na odstranění. 

Stinná sakurová alej, nejdůležitější a zároveň nejbolestivěj-
ší pohledová osa hřbitova. Z důvodů rozsáhlých hnilob ve vidli-
cích kosterních větví je nutné její včasnou obnovu nepodcenit.

V návrhu je počítáno s růžově kvetoucím kultivarem hlohu 
obecného – Ćrataegus laevigata Paul ś Scarlet́ , který má opač-
né nároky na živiny v půdě, na základě čehož se předpokládá 
dobrý start nové dosadby. 

Vzhledem k pokročilé fázi bakterióz a hnilob je odumírání jed-
notlivých dřevin v aleji patrné i v průběhu vegetace. Obrázek za-
chycuje odumření krajní sakury během vegetace.
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Rozsáhlá poškození kmene a kosterních větví vedou často 
i k samovolnému vylomení kosterní větve.

Stav dřevin je havarijní, navrženy jsou na odstranění.
 

Další detaily rozsáhlých poškození. Plodnice hub jsou u krát-
kověkých dřevin (jako jsou např. sakury, břízy, vrby, jeřáby 
apod.) posledním poločasem rozpadu struktury dřeva. Zacho-
vání dřevin na stanovišti je v těchto případech neperspektivní. 
Navrženy jsou k odstranění.

 
 

Převislá vrba inv. č. 38 je bezpochyby nejmohutnější domi-
nantou hřbitova. Její zdravotní stav je však natolik špatný, že je 
nutné přistoupit k jejímu odstranění. Rozpad dřevní hmoty je 
v tomto stádiu u krátkověkých dřevin natolik rychlý, že je ne-
zodpovědné takovéto dřeviny ponechávat na stanovišti. Obráz-
ky zachycují jednak plodnice hub, ale i dutinu – nezhojenou ránu 
po odstraněné kosterní větvi. Sekundární výhony jsou v této fázi 
velmi nestabilní a může docházet i k jejich samovolnému vyla-
mování.

 .

.

Převislé břízy v urnovém háji jsou ve velmi špatném zdravot-
ním stavu. Jejich odstranění je rozděleno do více částí a nahra-
zeny budou dosadbou převislých habrů. 
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Nakladatelství Pavel Mervart Červený Kostelec s finanční 
podporou města Česká Skalice vydalo pozoruhodnou, velmi za-
jímavou, podnětnou a čtivou knihu „ČESKÁ SKALICE. Osobnos-
ti kultury, umění, vědy“. Autorkou knihy je literárně velmi pro-
duktivní spisovatelka, členka Obce spisovatelů a Klubu autorů 
literatury faktu v Praze, náchodská středoškolská profesorka 
Mgr. Věra Vlčková, životně spjatá s Českou Skalicí, kde prožila 
se svými rodiči dětství, mládí, studia a od roku 1977 po provdá-
ní přesídlila do Náchoda, kde žije dosud, ale kontakt s městem 
svého mládí stále udržuje. Od roku 1999 do roku 2014 vydala už 
celkem dvanáct samostatných odborných publikací z Náchodska 
a Českoskalicka. Její regionální historické monografie se zvlášt-
ním důrazem na osobnosti mají zásadní význam a přínos pro šir-
ší region Náchodska, Náchoda a České Skalice. Po zásluze se jejím 
publikacím dostalo nejen patřičné pozornosti veřejnosti, histo-
riků i archivářů, ale i ocenění. Průkopnicky a příkladně na zá-
kladě studia archiválií zmapovala ve dvou dílech osudy politic-
kých vězňů okresu Náchod 1948-1989, řadu vlastivěd (Hořičky, 
Litoboř, Slatina nad Úpou, Česká Skalice), editovala memoáry, pa-
měti a vzpomínky, překládala z němčiny. Velmi cenné jsou i její 
biografie významných osobností pohřbených na Staroměstském 
hřbitově v Náchodě. ¨

Ve své nové knize uvádí nejen rodáky, ale i významné uměl-
ce, vědce, kteří se posléze významně uplatnili v uměleckém, 
vědeckém a kulturním životě České Skalice. Autorka vyslovu-
je moudrou ideu: „Úcta k rodákům a zasloužilým osobnostem je 
příznakem zdravého regionalismu a usnadňuje správné pocho-
pení prostředí a tradice kraje. Čím lepší tradice a její představi-
telé, tím větší je odpovědnost k přítomnosti.“ 

Autorce by měli být vděčni především kultury milovní Čes-
koskaličané za zdařilý průkopnický životopisný slovník osob-
ností se vztahem k Českoskalicku a Ratibořicím, jejichž význam 
je národní, a někdy dokonce mezinárodní. Kniha přináší mno-
ho nových poznatků a zajímavostí o osobnostech s často pohnu-
tými osudy, životními peripetiemi. Autorka zajímavě odkrývá 
v detailech život osobností, které často kultivovaly a formovaly 
život svých současníků. Do knihy je vloženo obrovské množství 
mravenčí heuristické, stylizační práce, jež si vyžádala mnoho 
hodin poctivého studia i úsilí. V. Vlčková zdařile přibližuje život 
českoskalických osobností i rodáků, konstituuje představu a ob-

raz o osobě, osobnos-
ti i jejím životě, díle 
zanechaném budou-
cím generacím. Jde 
zajisté o první prů-
kopnický souhrn 
osobností Českoska-
licka a jejích přínos 
pro místní, národní 
i světovou kulturu. 
Knihu mohu čtená-
řům z Českoskalic-
ka i Náchodska jen 
a jen vřele doporučit. 
Získáte hodně, neboť 
podle J. W. Goethe-
ho: „Největším štěs-
tím pozemšťanů je 
osobnost.“ Stojí zato 
se s nimi seznámit.

 PhDr. Jiří UHLÍŘ  

Čtivá kniha 
o osobnostech kultury, umění, 
vědy města Česká Skalice Dobrou zprávou pro cestující autobusovou dopravou v Nácho-

dě je výměna celkem deseti zastávek, která proběhla v srpnu le-
tošního roku. 

Jedná se o zastávky:
Auto Branka, sídliště Branka, u ZŠ T. G. Masaryka, na sídlišti  

u nemocnice v obou směrech, v ulici Bražecká, v Bělovsi „u Skle-
níku“, Malé Poříčí naproti bývalé Tepně, mezi příměstskými část-
mi Babí a Pavlišov a nad Klínkem v ulici Krkonošská.

Na investici za téměř 900 tisíc korun se podílely dvě firmy. Sa-
motné zastávky dodala společnost HOSTALEK-WERBUNG, spol. 
s. r. o., z České Třebové za cenu 762.300 Kč a stavební úpravy 
předcházející jejich osazení společnost BEZEDOS, s. r. o., Velké 
Poříčí za cenu 136.000 Kč.

Že se jedná o mnohdy velkou změnu k lepšímu dokládají při-
ložené fotografie.

Nové autobusové zastávky 
v Náchodě
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OBLEČENÍ, BOT, HRAČEK, 
KNÍŽEK, ČASOPISŮ, 
NEVHODNÝCH DÁRKŮ, 
A VŠEHO, CO JEŠTĚ NĚKOHO POTĚŠÍ 
ČI NĚKOMU POSLOUŽÍ.

od 20. do 24.10.2014
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.comgg gggg ggg ppp

sledujte nás také na facebooku
https://www.facebook.com/dobrocinnybazar

Výýtěěžeekk buudde prrosstttřeeddnnicctvvíímm SSbboruu CBB vv NNácchoodděě ddaarrovváánn nnaa ddvvěě noovvě 
vzzniikléé ttřííddyy MMMŠŠ a ZŠŠ ssppeeciiáálnníí NNOONNAA, oo.pp.ss. vv HHroonnnovvě vv DDoolíččkuu.

Více informací o tomto projektu najdete na www.nonanmnm.com.

ˇ

Příjem zboží 
Po 20.10.    11.00 - 17.00 hod.

Prodej: 
Út 21.10. 11.00 - 18.00 hod.
St 22.10.  11.00 - 18.00 hod.
Čt 23.10.   8.00 - 14.00 hod.
Pá 24.10. 11.00 - 16.00 hod.

s
h

Na kole přes Rumunsko do Bosny
Dia show Martina Adámka

Přijďte se podívat na úžasné putování 
doplněné poutavým vyprávěním.

Ve čtvrtek 16. října od 19 hodin v přednáškovém sále 
Městského divadla dr. Josefa Čížka v Náchodě. 

Vstupné. 60 Kč, předprodej vstupenek od 15. 9. 2014.

MĚSTO NÁCHOD VÁS ZVE NA 

SLAVNOSTNÍ KONCERT 
K VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY 

KLENOTY ČESKÉ HUDBY 
V PODÁNÍ TRIA 

MUSICA DOLCE VITA 

STÁTNÍ HYMNA ZAZNÍ V PODÁNÍ DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU  

CANTO ZUŠ NÁCHOD 

NÁCHOD 
KOSTEL SV. VAVŘINCE 

ČTVRTEK 23. 10. 2014 V 19 HODIN 
VSTUPNÉ – DOBROVOLNÉ 

(výtěžek ze vstupného bude použit na opravu kostela sv. Vavřince) 

Stolní kalendář NÁCHOD 2015
si můžete zakoupit od poloviny října 

v KNIHKUPECTVÍ Horová-Maur na Kamenici
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Město Náchod, ZŠ T. G. Masaryka a Horolezecký oddíl Náchod 

vám s potěšením oznamují, že byla postavena 

NOVÁ HOROLEZECKÁ  
STĚNA V NÁCHODĚ 

Lezeš nebo chceš lezení vyzkoušet a neměl jsi dosud možnost? 
Neváhej a přijď vyzkoušet nové sportoviště a poznat své možnosti i Ty! 

tělocvična ZŠ T. G. Masaryka  
samostatný vchod vpravo  

od hlavního vchodu do budovy školy 

vstupné: 50 Kč  (za jednu návštěvu) 

od 17. září 2014 
Po 17.00–19.00 
St 17.00–19.00 
Pá 18.00–20.00

Lezecký materiál je možno zapůjčit za symbolický poplatek na místě. 
Stěna vhodná jak pro děti a začátečníky, tak pro pokročilé lezce.
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Ve dnech 28. – 30. srpna 2014 proběhlo v pražské hale Na Foli-
mance již II. Mistrovství světa v mažoretkovém sportu. Náchod-
ské mažoretky MONA se staly nejen jeho účastnicemi v mnoha 
soutěžních kategoriích i disciplínách, ale z celkového počtu dva-
cet startů si odsud odvezly úžasných deset cenných kovů. Úpl-
ně největším překvapením pro celý soubor však byl zisk titulu 
ABSOLUTNÍHO MISTRA SVĚTA, který byl po třídenním soutěž-
ním klání udělen skupině seniorek MONA 1 za naprosto nejvyš-
ší počet bodů po součtu pochodového defilé a pódiové sestavy. 
Přestože byla soutěž po všech stránkách velmi náročná a sou-
peřek čekalo v každé disciplíně i kategorii mnoho, ukáplo ná-
chodským děvčatům nespočet slz radosti a dojetí nad skvělý-
mi úspěchy a letošní Mistrovství světa se tak stalo tou nejsladší 
tečkou za rokem plným práce a tréninků. Výčet získaných titu-
lů je následující.
Seniorky baton, pódiová sestav MISTRYNĚ SVĚTA 2014
Seniorky pom pom MISTRYNĚ SVĚTA 2014

Mažoretky MONA
ABSOLUTNÍ MISTR SVĚTA 2014

Seniorky baton, miniformace MISTRYNĚ SVĚTA 2014
Seniorky mini mix MISTRYNĚ SVĚTA 2014
Seniorky baton, defilé I. VICEMISTRYNĚ SVĚTA 2014
Nina Sedláčková, sólo pom pom kadet 
 I. VICEMISTRYNĚ SVĚTA 2014
P. Ruferová + A. Michlová, duo pom pom senior 
 I. VICEMISTRYNĚ SVĚTA 2014
Juniorky mini mix I. VICEMISTRYNĚ SVĚTA 2014
Kadetky pom pom II. VICEMISTRYNĚ SVĚTA 2014
Patricie Ruferová, sólo pom pom senior
 II. VICEMISTRYNĚ SVĚTA 2014

Seniorky baton ABSOLUTNÍ MS 2014

Skvělým zjištěním je i fakt, že zbývajících deset soutěžních 
choreografií se vždy umístilo buď těsně pod stupínky vítězů 
nebo v první desítce. Ačkoli by se tak mohlo zdát, mažoretky 
MONA po tak úžasných výkonech v žádném případě neodpočíva-
jí. Již počátkem září totiž začínají trénovat na sezónu další a už 
nyní se těší na všechny nováčky, kteří by se k nim rádi připojili.

Text: Veronika Pecoldová, Foto: Zdeněk Pecold
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to vše v kině Vesmír v Náchodě v měsíci ŘÍJNU 2014
SVĚTOVÁ OPERA, DIVADLO, BALET, VÝTAVA I KONCERT…

 Čtvrtek 9. října v 19.30 hodin
Záznam výstavy z British Museum v Londýně
VIKINGOVÉ Z BRITSKÉHO MUZEA
Výstava Vikingové. Život a legenda a její filmová prohlídka se 
soustřeďují na historické období od konce 8. století do začát-
ku 11. století, které bývá nazýváno věkem Vikingů… Přijměte 
pozvání na nerušenou prohlídku výstavy s výkladem expertů 
na vikinská plavidla, zbraně, pohřební a náboženské rituály, ja-
zyk Vikingů a jejich odkaz budoucím generacím lidstva…
Uváděno v anglickém originále s českými titulky.
Vstupné 250 Kč, studenti a senioři 200 Kč

 Sobota 11. října v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
MACBETH
Hudba. Giuseppe Verdi
Nová sezóna přímých přenosů MET. Live in HD bude zahájena 
Verdiho shakespearovskou tragédií Macbeth. V úspěšné insce-
naci Adriana Noblea z roku 2007 vystoupí v náročné dramatické 
úloze Lady Macbeth sopranistka Anna Netrebko. Po jejím boku 
se v titulní roli objeví Željko Lučić, dále Joseph Calleja jako Ma-
cduff a René Pape jako Banco. Orchestr bude řídit Fabio Luisi.
Nastudováno v italském originále a uváděno s anglickými a čes-
kými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchod-
ci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.

 Sobota 18. října v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
FIGAROVA SVATBA
Hudba. Wolfgang Amadeus Mozart
Dirigent James Levine bude řídit novou inscenaci Mozartovy Fi-
garovy svatby v titulní roli s Ildarem Abdrazakovem a v režii Ri-
charda Eyrea. Děj opery, která během jediného, událostmi na-
bitého dne prověřuje lásku bohatého manželského páru a jejich 
dvou zasnoubených sloužících, je zasazen do zámečku ve špa-
nělské Seville dvacátých let minulého století. V dalších úlohách 
se představí Marlis Petersen jako Figarova mazaná snoubenka 
Zuzanka, Peter Mattei jako jejich milostpán hrabě Almaviva, 
Amanda Majeski jako Almavivova nešťastná manželka a Isabel 
Leonard jako troufalé páže Cherubín. Nastudováno v italském 
originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, 
abonentní 270 Kč.

 Pondělí 20. října v 19 hodin
KOUZELNÁ PLANETA – Nejnovější fotograficko–filmová diashow Ka-
teřiny a Miloše MOTANI
KEŇA & GORILY
Červení sloni, zelená mamba a Masajové…
Zlaté rozlehlé travnaté pláně, divočina, africká zvířata, hliněné 
černošské chatrče a černé tváře – tak si každý z nás představuje 
Afriku. Jaká je však skutečná Keňa? Je ještě stále tak úchvatná 
a divoká? Každý den strávený na africkém kontinentu nás pře-
svědčuje – tady se rozhodně ani chvíli nudit nebudete!
Vstupné 100 Kč.

 Čtvrtek 23. října v 19.45 hodin
Záznam přenosu z Wyndham Theatre v Londýně
SKYLIGHT (SKYLIGHT)
Autor. David Hare, režie. Stephen Daldry. Hrají. Bill Nighy, Carey 
Mulligan, Matthew Beard a další. Nové nastudování hry Davida 
Harea Skylight v režii Stephena Daldryho. Jednoho velmi chlad-
ného londýnského večera nečekaně navštíví učitelku Kyru Hollis 
její bývalý milenec Tom Sergeant, úspěšný a charismatický re-
stauratér, jemuž nedávno zemřela žena. Pokus o oživení kdysi 
vášnivého románku skončí bitvou dvou protikladných ideologií 

a vzájemných tužeb… Hra Skyligt měla svou premiéru v roce 
1995 v National Theatre na scéně Cottesloe a byla vyhlášena nej-
lepší hrou roku (Olivier Award for Best New Play).
Nastudováno v anglickém originále a uváděno s anglickými 
a českými titulky. Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.

 Sobota 25. října ve 14.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Dvořákovy síně pražského Rudolfina
ČESKÁ FILHARMONIE ŽIVĚ. Z NOVÉHO SVĚTA
Dirigent. Jiří Bělohlávek, sólista. koncertní mistr ČF Josef Špaček
Program koncertu. Leoš Janáček. Taras Bulba, rapsodie pro or-
chestr Felix Mendelssohn-Bartholdy. Houslový koncert e moll 
op. 64, Antonín Dvořák. Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Z Nového 
světa“. První koncert z letošní sezóny (ten druhý bude 20. 12. 
2014 a mj. uvidíte provedení Rybovy České mše vánoční). Česká 
filharmonie je světově uznávaným orchestrem, patří k absolut-
ní koncertní špičce, a je tedy přirozené, že se projektem satelit-
ních přenosů přiblíží stejně renomovaným zahraničním tělesům  
– a to je ta pravá chvíle nabídnout divákům v kinech v HD kvalitě 
a se špičkovým zvukem také obsah vysílaný z České republiky!
Vstupné 250 Kč, vstupné na oba koncerty (25. 10. + 20. 12.) 400 Kč

 Neděle 26. října v 15,45 hodin
Satelitní přímý přenos baletního představení z Baletu Velkého diva-
dla v Moskvě
LEGENDA O LÁSCE
Hudba. Arif Melikov, choreografie Jurij Grigorovič
Zahajovací přenos sezóny 2014/15 baletů z Moskvy. Příběh o věč-
ném konfliktu mezi povinností a láskou. Raná práce velkého mi-
stra Jurije Grigoroviče se vrací na jeviště Bolšoje po deseti letech. 
Orientální legenda o lásce, sebeobětování pro druhé, žárlivos-
ti a utrpení… Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, 
ZTP), baletní abonentní 230 Kč.
 

Po delší odmlce bych se s Vámi – stálými příznivci i „nováč-
ky“ – opět rád setkal v klubu UFO v Bělovsi, mám pro Vás  
tři hudební pohlazení. 10. 10. to bude Jan Vančura – Plavci a LSD 
Trio, 21. 11. Monogram a 4. 12. Robert Křesťan a jeho Trapeři.
Nejprve krátce k UFO klubu, kdo ho neznáte tak vězte, že je to sou-
kromý klub v Náchodě Bělovsi, u hranic blízko nábytku Polo a hy-
permarketu Albert (dříve Hypernova).  Jeho kapacita je cca 80 osob, 
příjemný interiér „ve dřevě“, součástí je bar s milou obsluhou a vel-
kým výběrem kvalitních vín. V minulosti jsme tu uspořádali už 
téměř 20 koncertů různých žánrů, namátkou otec a syn Milošové 
Dvořáčkové s hosty, Zdeněk Bína s Janem Urbancem, Malina Bro-
thers, Kateřina García, Cop, Jimmy Bozeman a další.
Letošní sérii koncertů můžeme uspořádat jednak díky vstřícnos-
ti a podpoře majitele klubu Ládi Exnera, jednak díky finanční-
mu příspěvku od Sportovní a kulturní nadace města Náchoda. 

Pátek 10. 10. od 19.30 – Jan Vančura & Plavci a LSD Trio
Jana Vančuru stejně jako repertoár skupiny Plavci netřeba 
představovat. Smutnou skutečností je, že bývalí (a zbývají-
cí) členové této legendární formace nevystupují spolu, kaž-
dý z nich se obklopil novými muzikanty a v odkazu skupi-
ny Plavci pokračují každý svou cestou. Abych tedy uvedl věci 
na správnou míru. Plavce Jana Vančury v současnosti tvoří 
Irena Budweisserová, Mário Biháry, Jakub Racek a Lukáš Pelc, al-
ternujícími členy jsou David Fiedler a Standa Vít. Poslední tři 
jmenovaní samostatně tvoří formaci zvanou LSD trio a hrají 
kromě vlastní tvorby např. takové pecky jako je Spain. V Ná-
chodě zahrají ve složení Jan Vančura – kytara zpěv, Lukáš 
Pelc – kontrabas zpěv, David Fiedler – kytara zpěv, Standa 
Vít – perkuse a budou to jak písničky Plavců, tak něco z re-
pertoáru LSD tria. Další informace o skupině Plavci nejde-
te na jejich stránkách www.plavci.com, informace o LSD trio 
najdete tady. www.lsdtrio.com – případně jako ochutnávku 
jeden odkaz. Spain.

Podzim v UFU
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Farní charita Náchod, IČ 46524282 - Realizace IP Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II - Tisková zpráva 
Farní charita Náchod realizuje od 1. 1. 2013 prostřednictvím projektu SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod 
IP Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II. Doba trvání IP je od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014  
a jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 

SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod 
Poskytuje pomoc a podporu matkám s dětmi nebo zletilým těhotným ženám v nepříznivé životní situaci, 
která souvisí se ztrátou bydlení. Tedy uživatelům, kteří nemohou řešit svoji situaci vlastními silami ani za pomoci 
blízkého okolí. 
Cílem zařízení je taková podpora, která směřuje k rozvoji schopností a dovedností uživatelů, snížení sociálních 
a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života. Hlavní snahou je, aby uživatelky zůstaly nadále součástí 
společnosti a nebyly závislé na poskytování sociálních služeb. 
Projekt SV. ANNA plnohodnotně funguje již přes deset let, nepřetržitě od roku 2003. 
Zajišťujeme následující formy pomoci: 

• Dočasné ubytování 
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a pomoc při obstarávání osobních záležitostí 
• Základní sociální poradenství 

 
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Aktivita je  součástí služby sociální 
prevence v Královehradeckém kraji II. 
Farní charita Náchod, IČ 46524282, ředitel, statutární zástupce: Bc. Jan Čada, Adresa: Mlýnská 189, Náchod, 547 01 
WEB: www.charitanachod.cz,http://nachod.charita.cz, Telefon: 491 433 499,E-mail: charita.nachod@mybox.cz 
 

Občanskému sdružení Dokořán, které 
zřizuje sociálně aktivizační službu pro ro-
diny s dětmi Archu, se letos ve spoluprá-
ci s městem Náchod podařilo úspěšně re-
alizovat projekt s názvem Obnova hřiště 
Kašparák. V pondělí 8. září 2014 v 15.00 
hodin se zrekonstruované hřiště slav-
nostně otevřelo.

V 60. letech minulého století bylo v Ná-
chodě mezi Ruskou a Slunečnou ulicí vybu-
dováno hřiště ve stráni. To časem chátralo 
a na jaře roku 2014 už zde byla jen zarostlá 
plocha plná nepořádku s rozbitým plotem 
okolo. Díky dotaci města a dobrovolné prá-
ci obyvatel lokality „Kašparák“ společně 
s klienty Archy se podařilo hřiště opravit. 
„Bylo zapotřebí celou plochu uklidit, urov-
nat, odstranit keře, kterými hřiště zarostlo. 
Dále spodní část plotu zabezpečit prkny pro-
ti úniku míče ze hřiště a proti neoprávněné-
mu vniknutí na hřiště. Museli jsme natáh-
nout nové pletivo na železné kůly, tak aby 
bylo hřiště ohraničeno ze všech čtyř stran. 
Zpevnit celou konstrukci vzpěrami a zabu-
dovat vchodové branky na zámek, urovnat 
plochu a potáhnout ji štěrkovou drtí. Podél 
hřiště byla vybudována cestička k menšímu 
hřišti, kterému říkáme dětský koutek. Tam 
jsme umístili pískoviště a skluzavku,“ uvedl 
koordinátor projektu Jan Vajsar, který je 
také sociálním pracovníkem v Arše. 

Archa podporuje sportovní dění v Náchodě
Jan Vajsar dále popisuje, že kromě vy-

budování hřiště je dalším a možná ještě 
důležitějším cílem aktivizace místních 
obyvatel, kteří se touto formou podílejí 
na rozvoji města a dělají tak něco nejen 
pro sebe, ale i pro své sousedy. „Při práci 
na tomto projektu mnohem více než kdyko-
li předtím spolupracujeme s rodiči romských 
dětí, zejména pak s panem Tiborem Jano 
starším. Ten vzal přestavbu hřiště za svou 
a pracoval zde každý den za jakéhokoli po-
časí. Na pracích se kromě něj velkou měrou 
podíleli i další klienti Archy. Bylo to celkem 
asi patnáct dospělých lidí a také asi dvacet 
dětí ve věku od šesti do osmnácti let,“ dodá-
vá Vajsar.

Tím, že se hřiště obnovilo, vzniklo dal-
ší místo v blízkosti sociálně vyloučené lo-
kality „Kašparák“, kde se budou moci te-
rénní sociální pracovníci Archy se svými 
klienty setkávat a na děti výchovně půso-
bit, pořádat různé sportovní akce, turna-
je a podobně. 

Hřiště bude sloužit také veřejnosti. Vy-
užívat ho budou i školská zařízení, jako 
například Střední odborná škola sociální 
– Evangelická akademie Náchod.

Na výstavbě hřiště se podíleli i míst-
ní obyvatelé, děkujeme zejména Tiboru 
Janovi, Petru Čisárovi a Martinu Kurovi. 
Pan Jano byl zároveň jmenován správcem 
hřiště.

Veliké poděkování za podporu a spolu-
práci patří Radě Města Náchoda, panu Pe-
trovi, panu Ungrádovi, Technickým služ-
bám, s. r. o., Správě budov, s. r. o. a Lesům 
města Náchoda, s. r. o.

Celoroční provoz Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi Archa je finan-
cován z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a za-
městnanost a státního rozpočtu ČR. Dále 
se na jeho financování podílí Královéhra-
decký kraj a Město Náchod.

Jan Vajsar, DiS., sociální pracovník SASRD 
Archa, Dokořán, o.s.

V srpnu roku 2013 začal platit nový zá-
kon o obětech trestných činů, který vý-
razně rozšířil a posílil práva a postavení 
obětí. Mezi některé změny, které nastaly 
přijetím tohoto zákona, patří citlivější pří-
stup k obětem, důstojné zacházení nebo 
odborné poradenství od státních i nestát-
ních organizací. Objevuje se zde i mož-
nost doprovázení obětí k výslechu nebo 
k soudnímu jednání.

Probační a mediační služba je instituce, 
která běžně ve své praxi pracuje s poško-
zenými, oběťmi trestných činů. Na stře-
disku Probační a mediační služby v Ná-
chodě již více jak rok působí poradna pro 
oběti trestných činů. Zde jsou obětem po-
skytovány právní informace a psychická 
podpora v těžkých chvílích vyplývajících 
z události – trestného činu. 

Odborné poradenství jsme za rok půso-
bení již poskytli více jak 70 obětem majet-
kové, násilné trestné činnosti, ale i napří-
klad v rámci dopravních nehod. Mohou se 
na nás obrátit osoby, kterých se jakkoliv 
dotkl trestný čin. 

Stali jste se obětí trestných činů? Nevá-
hejte se na nás obrátit. 

Služby poskytujeme anonymně a zdar-
ma.

Probační a mediační služba, středisko 
Náchod, Palachova 1303, Náchod 547 01 
(budova Okresního soudu v Náchodě  
2. patro).
Poradci:
Mgr. Aneta Hejcmanová, tel. 733 788 970, 
email: ahejcmanova@pms.justice.cz
Mgr. Markéta Salačová, tel. 733 788 970, 
email: msalacova@pms.justice.cz

Mgr. Aneta Hejcmanová
Vedoucí střediska Probační 

a mediační služby

POMÁHÁME 
obětem trestných činů 
na Náchodsku

Probační a mediační služba ČR 
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Zajímavé semináře, ukázkové ho-
diny a lekce, kreativní dílny, výstavy 
a workshopy na nejrůznější témata Vás 
čekají v týdnu od 10. do 14. listopadu 
2014 v rámci Týdne vzdělávání dospě-
lých. Účastníci se mohou dozvědět mno-
ho zajímavých informací, vyzkoušet, co 
by je bavilo, objevit v sobě možný poten-
ciál a touhu po dalším vzdělávání. Všech-
ny aktivity budou probíhat ZDARMA a to 
v prostorách Úřadu práce v Náchodě (na-
proti autobusovému nádraží). Podrobný 
program bude zveřejněn v listopadovém 
čísle zpravodaje.

TÝDEN 
vzdělávání dospělých
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Pferda – kdo to je? Pferda je sdružení pro všestranný rozvoj 
osob s mentálním postižením.

Naše sdružení letos oslavilo desetileté výročí od založení a fun-
gování. Provozujeme šest projektů, dvě tréninkové kavárny Láry 
Fáry v Rychnově nad Kněžnou a v Náchodě, projekt Takový nor-
mální život, Tréninkový byt, Pekárnu Láry Fáry v Kvasinách 
a Úklidovou firmu působící v Rychnově nad Kněžnou a v Nácho-
dě. Úspěšně jsme zprovoznili v Kvasinách další projekt, pekár-
nu NA PLECHU. Celkově občanské sdružení Pferda lze rozdělit 
na dvě poloviny. 

1. Sociálně terapeutické pracoviště pro klienty s mentálním 
postižením, kde se učí dovednosti, které se nutně potřebují na-
učit k tomu, aby mohli lépe a samostatněji fungovat. 

2. Sociální podnikání. Tato oblast nám umožňuje vydělávat 
peníze pro naši finanční samostatnost a umožňuje zaměstnávat 
klienty, kteří již prošli tréninkem a jsou schopni fungovat samo-
statně a danou práci zvládnout.

Celkovou vizí našeho sdružení je pomoci lidem s mentálním 
postižením zařadit se do normálně fungujícího života bez závis-
losti na někom třetím. Vzděláváme je, učíme základní a důleži-
té dovednosti, které vedou k jejich osamostatnění se. Zvyšuje-
me jejich sebevědomí, důvěru. Ale nesmíme opomenout ani fakt, 
že díky našemu sdružení Pferda spojujeme lidské životy a vklá-
dáme do nich lidskost. Společenství lidí, ve kterém každý z nás 
žije, formuje náš život. Proto se snažíme obohacovat život na-
šich klientů ale také veřejnosti.

Snažíme se „proplést prsty rukou našich klientů a ruce veřej-
nosti“. Je krásné vidět, jak se spojuje společenství lidí, kteří bu-
dují komunitu bohatou na zážitky, stávají se příznivci, debatují, 
berou věci tak, jak jsou a nedělají vůči nikomu předsudky. De-
set let Ferdy chceme oslavit, a proto se s Vámi chceme podělit 
o naši radost. Spustit projekt není lehké, ale je to lehčí, než ho 
udržet při životě deset let. Proto slavíme ve velkém. Na našich 
stránkách www.pferda.cz nebo na našem facebookovém profilu 
Kavárna Láry Fáry již brzy naleznete informace ohledně říjno-
vé narozeninové oslavy Pferdy. Akce se bude konat v Rychnově 
nad Kněžnou a mimo jiné tam vydražíme nádherně pomalova-
né cihly v rámci akce Cihla 2014 od místních umělců a předsta-
víme Vám blíže naše projekty a určitě si i zatančíme!

Pferdí novinky. 
Hledáme stále nové dobrovolníky. Proto jsme se rozhodli uspo-

řádat akci nazvanou DOBROVOLNICKÉ SOCIÁLNÍ ZÁŽITKY. Akci 
chceme věnovat komukoliv, jednotlivci, firmám nebo budoucím 
sponzorům, aby si vyzkoušeli práci, kterou u nás v projektech 
sociální rehabilitace zvládají naši klienti – lidé s mentálním po-
stižením. Tento zážitek budeme nabízet jako „teambuildingovou“ 
akci pro firmy, duševní odpočinek a načerpání sil pro manažery, 
zážitek jako dárek, zapojení našich sponzorů do projektů. Lidé 
nám mohou pomáhat na zkrácenou dobu – 4 hodiny.

Všem našim příznivcům děkujeme za podporu. Vážíme si 
toho. Pferda.

Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

PFERDA slaví 10 let!

START v 10.30 hodin na náměstí v Hronově, kam budou závod-
níci dopraveni z Náchoda autobusy.
PŘIHLÁŠKY: ELEKTRONICKY do pátku 24. 10. 2014 do 10 ho-
din (spuštěno na www.hronovnachod.cz). V pátek 24. 10. 2014  
13–18 hodin ve sportovní hale Rubeny v Náchodě (startovné 100 
Kč). V sobotu 25. 10. 2014 v městské radnici v Náchodě od 7.15–
9.15 hodin (startovné 200 Kč).
(Elektronicky přihlášení závodníci bez zaplaceného startovného se 
musí opět přihlásit.)
PREZENTACE a PŘEDÁNÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL: Elektronicky při-
hlášeným závodníkům (kteří zaplatili startovné) a nově přihlá-
šených závodníků v pátek 24. 10. 2014 od 13–18 hodin v hale 
Rubeny u krytého bazénu v Náchodě a v sobotu 25. 10. 2014 
od 7.15–9.15 hod. v městské radnici na Masarykově náměstí v Ná-
chodě.
Běh je veřejným závodem, současně přeborem okresu Náchod 
mužů a žen v silničním běhu pro rok 2014 a 10. ročník běžecké-
ho seriálu „MIZUNO RUNNING CUP 2014“. Mládež do 15 let star-
tuje pouze se souhlasem rodičů!
Vyhlášení výsledků se uskuteční v obřadní síni MěÚ Náchod  
(2. poschodí radnice) cca ve 12.15 hodin. Ceny předají představi-
telé pořádajících měst, obce a zástupci pořadatele. Po vyhlášení 
výsledků závodu bude následovat vyhlášení 10. ročníku Mizu-
no running cupu 2014.
STARTOVNÉ:

 100 Kč předem elektronicky přihlášení závodníci s platbou 
startovného do 24. 10. 2014 do 10 hod.

 100 Kč přihlášení v pátek 24. 10. od 13–18 hodin ve sportov-
ní hale Rubeny

 200 Kč závodníci přihlášení v den závodu 25. 10. 2014 
 200 Kč a závodníci přihlášení elektronicky, kteří však neuhra-

dili startovné. (nutno nově přihlásit) 
 Závodníci přihlášení v den konání se vystavují riziku, že ne-

obdrží tričko od Mizuna! 
 Závodníci startují na vlastní náklady nebo náklady vysílají-

cí organizace. 
 Startovné se nevrací!

Výsledky: budou zveřejněny na internetových stránkách www.
behej.com, www.hronovnachod.cz, www.mizuno–running–cup.cz.
Informace: na OS ČUS Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod, tel. 
491 426 744, 775 945 866 a e–mail. rufer.nachod@tiscali.cz , rufer.
starkoc@seznam.cz , www.hronovnachod.cz 
Generálním partnerem závodu je VZP ČR!
Závod je zařazen do 10. ročníku MIZUNO RUNNING CUP 2014!
Závod je zařazen do Velké ceny východních Čech v bězích pro 
rok 2014!
Organizátoři Běhu Hronov–Náchod přejí vše nejlepší k 70. naroze-
ninám a především hodně sil do dalších let Miloši Linhartovi z Ná-
choda. Legendárního běhu se zúčastnil celkem 40krát, nejlepší vý-
konem byl čas 31 minut.

57. ročník silničního běhu 
HRONOV–NÁCHOD
Sobota 25. října 2014

* * *
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Volejbal 
 v sobotu 4. října 2014 

od 9.00 hod. 
Krajský přebor turnaj mladších žákyň

 v sobotu 11. října 2014 
od 10.00 hodin 
liga juniorek
SPORT KLUB Náchod 
– TJ Slavia Hradec Králové
od 10.00 a 13.00 hod.

 v sobotu 18. října 2014
KP I. ženy
SPORT KLUB Náchod 
– TJ Slavia Hradec Králové
od 10.00 a 13.00 hod.

 v neděli 19. října 2014
liga juniorek
SPORT KLUB Náchod 
– TJ Sokol Nové Veselí
od 10.00 a 13.00 hod.

1. kuželkářská liga mužů (hrací den – sobota)
 11. 10. 2014 15.00 Primátor Náchod – Baník Stříbro
 25. 10. 2014 15.00  Primátor Náchod – Centropen Dačice
 8. 11. 2014 15.00 Primátor Náchod – KK Slavoj Praha
1. kuželkářská liga žen (hrací den – sobota)
 11. 10. 2014 11.00 Primátor Náchod – KK Blansko
 25. 10. 2014 11.00 Primátor Náchod – SKK Jičín
 8. 11. 2014 11.00 Primátor Náchod – KK Slávia Praha
2. kuželkářská liga mužů (hrací den – sobota)
 18. 10. 2014 15.00 TJ Červený Kostelec – SKK Jičín
 1. 11. 2014 15.00 TJ Červený Kostelec – KK Hvězda Trnovany
3. kuželkářská liga mužů (hrací den – sobota)
 18. 10. 2014 10.00 Primátor Náchod B – KK Jiří Poděbrady
 1. 11. 2014 10.00 Primátor Náchod B – SK Žižkov Praha
1. kuželkářská liga dorostu (hrací den – neděle)
 5. 10. 2014 10.00 Primátor Náchod B – TJ Červený Kostelec
 12. 10. 2014 10.00 Primátor Náchod A – Start Rychnov nad Kněžnou
 19. 10. 2014 10.00 Primátor Náchod B – Lokomotiva Česká Třebová
 2. 11. 2014 10.00 Primátor Náchod B – KK Šumperk
Byl vyhlášen 42. ročník turnaje neregistrovaných „O pohár ředitele Pivovaru Primá-
tor Náchod“. Bližší informace uvnitř tohoto čísla Zpravodaje nebo na www.kuzelky.Na-
chod.net.

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – říjen 2014

SKK Primátor Náchod vyhlašuje již 42. ročník tradičního turnaje neregistrovaných 
kuželkářů a kuželkářek, který nese název největšího sponzora turnaje „O pohár ředite-
le pivovaru Primátor Náchod, a. s.“ Turnaj bude zahájen opět začátkem listopadu 2014 
a vyvrcholí koncem ledna 2015. Veškeré informace naleznete na webových stránkách 
našeho klubu www.kuzelky.nachod.net. Přihlášky podávejte buď mailem na adresu: 
fana22@seznam.cz, nebo telefonicky na číslo 602 490 088. Nebo se zastavte v odpoled-
ních hodinách přímo na naší kuželně. Termín uzávěrky přihlášek je 15. října 2014. 
Po velkém úspěchu loňského ročníku věříme, že stejně úspěšně začneme i letošní roč-
ník tohoto největšího sportovního turnaje v našem regionu. Těšíme se na vaší účast.

Přihlášky do turnaje neregistrovaných v kuželkách

Mezinárodní organizace ISCA přišla 
s projektem 100000 Evropanů v pohybu 
v akci MOOVE WEEK v týdnu 27. 9. – 4. 10. 
2014. Jejím smyslem je propagace zdravé-
ho životního stylu se zdůrazněním důleži-
tosti pohybu. Protože Česká obec sokolská 
je v rámci naší republiky spolupořadate-
lem této akce, přidal se i Sokol v Náchodě. 

Ve dnech 1.–3. října vyhlašuje DNY 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, kdy od malých dětí 
po seniory, nabídne cvičení zadarmo (vzít 
si jen cvič. úbor a obuv) v oddílech:
Ve středu 1. října od 16 h: 
Oddíl R+D – pro dítě od 2 let s jedním 
dospělým
Oddíl PD – pro samotné děti od 4 do 7 let
Oddíl gymnastické přípravky – pro po-
hybově nadané předškoláky
Od 17.30 h – oddíl integrální jógy pro 
ženy a muže, kteří si chtějí udržet nebo 
zlepšit svoje tělesné i duševní zdraví
Od 18 h taneční klub pro páry od 15let 
do seniorského věku. 
Ve čtvrtek 2. října od 16 h oddíl žactva 
pro žákyně a žáky od 8 do 15 let
 Od 17 h – karate pro všechny od 8 let
V pátek 3. října od 19.30 h – oddíl nohej-
balu mužů

Zájemce o cviky pro zdraví z řad ná-
chodské veřejnosti pak zve Sokol Náchod 
v sobotu 18. října od 9 do 13 h na semi-
nář: „ZDRAVÝM POHYBEM KE ZDRAVÍ“ 
s programem: „Cvičení chodidel, s hud-
bou, na židli“. 

Bližší informace budou zveřejněny ve vý-
věsce na sokolovně.

T. J. SOKOL NÁCHOD v říjnu 2014

První zářijový víkend se náchodský pi-
vovar zúčastnil Žateckých pivních slav-
ností. Počasí se umoudřilo, sluníčko vy-
svitlo a pivo se pilo. Návštěvníci měli 
největší zájem o nefiltrovanou 11% a svět-
lý ležák Premium. Nicméně jsme čepova-
li i naše svrchně kvašená piva… pšeničný 
kvasnicový Weizenbier, polotmavý Eng-
lish Pale Ale a tmavý Stout. 

V rámci pivních slavností je pořádá-
na prestižní degustační soutěž Dočes-
ná, do které bylo přihlášeno celkem 149 
vzorků z 26 pivovarů. Náchodská piva si 
z Žatce odvezla hned tři medaile. V kate-
gorii pšeničné pivo získal 2. místo PRI-
MÁTOR® Weizenbier. Dalšími oceněnými 
pivy jsou bronzový PRIMÁTOR® Premi-
um Dark v kategorii tmavý ležák a PRI-
MÁTOR® Exkluziv 16 % v kategorii spe-
ciální světlé pivo. 

získal na Dočesné další kovy

V sobotu 13. září jsme se 
sešli s náchodskými sportov-
ními kluby na atletickém sta-
dionu na Hamrech. Přesto, že 
se jednalo o první ročník, na-
vštívilo akci velké množství 
dospělých i dětí, kteří zhlédli 
mnoho vystoupení a sportov-
ních exhibicí. Přesvědčili jsme 
se, že je o náchodský sport 
velký zájem, což nás motivu-
je udělat z této akce tradici. 
Věříme, že příští rok vyrazí-
me opět společně za sportem 
na Hamra a nadchneme pro 
sport ještě více dětí než letos.

Za sportem na Hamra
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v říjnu 2014 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcíStátní zámek Náchod
V říjnu nabízí náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Picco-
lominské expozice, Salonů druhého patra a Malého okruhu o ví-
kendech od 10.00 do 16.00 hodin, v ostatních dnech prohlídky 
možné pro objednané skupiny deseti a více osob.
Kulturní akce v říjnu 2014

  25. 10. – Večerní prohlídky – „Ottavio Piccolomini se loučí 
s návštěvníky“ od 17.30 do 19.00 hodin

 Přijďte i Vy si s námi vychutnat tu jedinečnou atmosféru zá-
meckých komnat po setmění. Prohlídky I. okruhu (Piccolomin- 
ská expozice) budou oživené scénkami z historie zámku a hudeb-
ními vstupy v podání žáků ZUŠ Police nad Metují.

  Nutná rezervace na tel.. 491 426 201, 608 181 921 nebo na pro-
kopova.lucie@npu.cz

 Vstupné. 120 Kč/plné, 80 Kč/snížené, 360 Kč/rodinné
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Více informací na www.zamek–nachod.cz nebo na tel. 491 426 201.

 Václav Macháň – obrazy, kresby, grafika
Retrospektivní výstava malíře Václava Macháně, jehož 
hlavním námětovým zdrojem tvorby je kraj, ve kterém 
vyrostl a do něhož se vrátil. (přízemí a ochoz, 13. 9. – 9. 11.)

 Alžběta Skálová – ilustrace a autorské knihy
Výtvarnice Alžběta Skálová se věnuje především ilustracím 
pro děti, za které získala již několik ocenění a nominací 
v soutěžích Nejkrásnější kniha, Zlatá stuha, Magnesia Lite-
ra. V náchodské galerii si proto především malí návštěvníci 
budou moci prohlédnout obrázky a ilustrace dětských kní-
žek. (kabinet kresby, grafiky a fotografie, 18. 9. – 9. 11.)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

 Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
Barvy podzimu
Dovolujeme si Vás pozvat na sobotní výtvarnou dílnu, bě-
hem níž se necháme inspirovat dílem malíře Václava Ma-
cháně, jehož výstava Obrazy/kresby/grafika je do 9. 11. 2014 
v galerii k vidění.
Program je připravený pro dvě věkové skupiny dětí (do  
9 let a od 10 let výš) a uskuteční se v sobotu 25. října od 14 
do 16 hodin v Galerii výtvarného umění v Náchodě, ul. Smi-
řických 272. Přihlášky posílejte nejpozději dva dny předem 
na email vysatova@gvun.cz nebo tel. číslo 491 427 321. 
Prosíme o sdělení počtu dětí a jejich věku. Doporučujeme 
pracovní oděv. 
Na setkání s Vámi se těší Mgr. M.Vyšatová a Mgr. V. Tokoš.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě

  Osobnosti Náchoda
Do 25. 10. 2014 je možné ve výstavní síni regionálního muzea 
(roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu připomínají-
cí významné osobnosti města Náchoda z oblasti politiky, vědy, 
kultury apod. Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 9–12;  
13–17 hod., v sobotu 8–12 hod.

  Náchod včera a dnes
Do 19. 10. 2014 probíhá v budově stálé expozice na Masarykově 
nám., čp. 18 výstava fotografií mapující podobu města Nácho-
da v minulosti a současnosti. Jedná se o dlouhodobý fotografic-
ký projekt členů Fotoklubu Náchod, kteří k historickým fotogra-
fiím starého Náchoda pořizují aktuální fotografie ze stejných 
míst. Ve spolupráci s městem Náchodem vydali i stejnojmennou 
publikaci, první tohoto druhu v Náchodě, která je spolu s výsta-
vou věnována devadesátému výročí od založení náchodského 
Klubu fotografů amatérů. Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 
13–17 hod.

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

  Pevnost Dobrošov
V říjnu je otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 16 ho-
din. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 120 498, 
491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese. Regionální muzeum, 
Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muzeum-
na.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.
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Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

říjen
PROGRAM

www.decko–nachodincz

 4. a 5. 10. MUDr. Jan Klimek Českých Bratří 407, 
  Náchod tel.: 491 427 603
 11. a 12. 10. MUDr. Michaela Kučerová Komenského 72, 
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 924
 18. a 19. 10. MUDr. Jana Malíková Denisovo nábřeží 665, 
  Náchod tel.: 491 428 885
 25. a 26. 10.  MUDr. Hana Matoušová Komenského 134, 
  Nové Město nad Metují tel.: 491 470 566
 28. 10. MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48,
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 947
 1. a 2. 11. MUDr. Svatava Olšarová Komenského 72, 
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 946

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 3. října od 15.00 do 18.00 hodin 

– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
Pro zájemce z řad veřejnosti bude i letos 
vždy jeden pátek v měsíci otevřena ke-
ramická dílna (příští pak 7. 11.) Přijďte si 
zkusit práci s hlínou při tématickém tvo-
ření a točení na hrnčířském kruhu, vhod-
né pro děti i dospělé (děti do 6 let prosíme 
v doprovodu rodičů), a to zcela ZDARMA 
S sebou: pracovní oděv, přezůvky.
Info: Bc. Tereza Išová (tel.: 774 223 296)

 pátek 3. října od 15.00 do 18.00 hodin 
– PALIČKOVÁNÍ NA ZKOUŠKU
Pro zájemce od 9 let nabízíme kroužek 
paličkování (jednou za 14 dní v pátek 
od 15.30 do 18.30) s individuálním přístu-
pem lektorky Lucie Smetanové. V pátek  
3. 10. pořádáme pro všechny nové zájemce 
ZDARMA ukázkovou lekci. Pravidelné ho-
diny kroužku budou následovat od 10. 10. 
S sebou: brýle (kdo potřebuje), přezůvky 
Info: Bc. Tereza Išová (tel.: 774 223 296)

 sobota 4. října od 18.00 hodin 
– DD DISKOTÉKA pro teenagery 
– LÍZÁTKOVÁ PARTY
Vstup 30 Kč, bližší informace podá Jaro-
slav Karásek (tel.: 775 223 919)

 sobota 11. října od 9.00 do 15.00 hodin 
– ZELENÁ SOBOTA 
Den s angličtinou pro děti ve věku od 6 
do 12 let. Hrátky a soutěže, výuka anglič-
tiny, svačinka, oběd, pitný režim. S sebou 
přezůvky a penál, cena 130 Kč. Bližší info 
PhDr. J. Nývltová (tel.: 775 223 291)

 neděle 12. října – VODÁCKÝ VÝLET 
NA VAVŘINECKÝ POTOK
Akce pro členy klubu Hec a Duhy Bartoň-
ka a další případné vodácké nadšence. 
Více informací získáte u Bc. G. Weinlicha.

 středa 29. října od 16.00 hodin 
– HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE ANEB ZÁ-
BAVNÝ PROGRAM S DUCHY 
– určeno pro rodiče s dětmi od 3 let 
Zábavný, ale i trochu strašidelný program 
pro celou rodinu s podzimními strašidly, 
hodnými duchy, divoženkami aj. S sebou 
baterku a teplé oblečení.

AKCE NA PODZIMNÍ PRÁZDNINY
 středa 29. října od 8 do 16 hodin 

– HALLOWEENSKÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
S TLAPÍKEM
Výtvarný a chovatelský den v Déčku pro 
děti od 6 do 12 let, tvorba podzimních de-
korací a strašidýlek na Halloween, navští-
víme zvířátka v Tlapíkárně. Dětem zajišťu-
jeme nápoj a polévku. Cena 60 Kč.

 pátek 24. října – neděle 2. listopadu 
– PUTOVÁNÍ EVROPOU
Hory, ferraty, voda, moře a nejen to čeká 
na účastníky putování Evropou. V přípa-
dě příznivého počasí navštívíme Slovin-
ské Alpy, vylezeme na Triglav a užijeme si 
u horských jezer i u moře. Konečné slovo 
bude mít počasí, to rozhodne, kterou krás-
nou oblast Evropy navštívíme. Akce pro 
členy klubu HEC a Duhy Bartoňka a další 
zájemce z řad veřejnosti. Více informací 
získáte u G. Weinlicha na tel.: 775 223 292.  

AKCE MC MACÍČEK
Zajíčci – pondělí a středa od 9.30 – cviče-
ní, pohybové hry, říkadla, písničky a vy-
rábění pro děti 2 – 4 roky s doprovodem
cena: 35 Kč/setkání
Kuřátka – úterý v 9.30 a 10.30 - veselé 
hrátky s batolátky (1–2 roky) s doprovo-
dem, cvičení, pohybové hry, říkadla a pís-
ničky. Cena: 30 Kč/setkání.
 Mimi klub – čtvrtek v 9.30 – pro mamin-
ky s dětmi od 6 týdnů do 1 roku (necho-
dící), psychomotorická cvičení pro zdra-
vý rozvoj miminka, konzultace a povídání 
o výživě a dalších tématech. Cena: 30 Kč/
setkání.
Človíčci – čtvrtek od 16.00 – odpolední 
hraní a hlídání dětí ve věku od 2 do 5 let 
s programem (veselé vyrábění, cvičení, 
zpívání a hraní zaměřené na rozvoj dítě-
te). Bez doprovodu rodičů. Cena: 60 Kč/se-
tkání, pravidelné návštěvy: 40 Kč/setkání
Jazyková herna – čtvrtek od 10.00 – ang-
lická konverzace s rodilou mluvčí pro do-
spělé s dětmi. Cena: 400 Kč/rok.
ZAČÍNÁME VE STŘEDU 1. ŘÍJNA SKUPINOU 
ZAJÍČKŮ. 

 27. řijna od 10.00 – CESTOVÁNÍ PO ZEMI 
PODZIMNÍCH SKŘÍTKŮ
Zabloudíme do podzimní země, kterou 
nás provedou povedení skřítkové. Pro-
gram pro děti do 6 let věku. Vstupné dob-

rovolné. Bližší info podá a účast registru-
je Mgr. D. Pokorná, tel: 774 635 232.
Hledáme nové posily týmu – pracujete-li 
rádi s dětmi, v příjemném prostředí, s mi-
lými lidmi, přidejte se k nám. Více infor-
mací na mc@deckonachod.cz.

OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO 
A ICM PRO MLÁDEŽ
Od září můžete opět navštěvovat otevře-
ný klub Hnízdo a ICM pro mládež v bu-
dově Déčka a to ve všední dny od 14.30 
do 19.30. Klub nabízí pro návštěvníky 
deskové a stolní hry, X-box, Laserovou 
střelnici, fotbálek a kulečník a mnoho 
dalších her pro volný čas, či při čekání 
na kroužek. ICM nabízí počítače na vy-
hledávání informací a veškerý informační 
servis z dění v regionu. V klubu probíha-
jí průběžně workshopy, semináře a akce, 
každý měsíc proběhne jeden tradiční tur-
naj, dále prostory nabízí wifi, různé časo-
pisy a pro příjemné posezení i kávu a čaj.

 pondělí 6. října od 19 hodin 
– PREZENTACE O ŠPANĚLSKU
Svoji rodnou zemi Vám přiblíží dobro-
volník Evropské dobrovolné služby Alva-
ro Torres, součástí prezentace bude i Fair 
Trade kavárnička. Vstup volný, bližší info   
Ing. K. Hiebschová (tel.: 775 223 294)

 úterý 14. října od 16 hodin 
– TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
Registrace od 15.30. Pro mistry stolního 
fotbálku jsme připravili turnaj této stá-
le oblíbené hry. Turnaj dle počtu účastní-
ků proběhne, jak v jednotlivcích, tak v tý-
mech. Vítěz získá pohár. 

 čtvrtek 23. října od 16 hodin 
– UŽIJ SI BUMPERBALL 
Pro všechny co chtějí poznat něco nového 
a zábavného nabízíme netradiční odpole-
dne s Bumperbollem. Jedná se o speciál-
ní nafukovací balony, které vyzkoušíme 
při aktivitách typu: fotbal, sumo, kutále-
ní, a různých zábavných energizerů. 
Bližší informace o všech akcích Déčka najde-
te na www.decko-nachod.cz.

 4. 10. Z pohádky do pohádky 
 11. 10. 
 18. 10. Tři pohádky pro rošťáky 
 25. 10. 
 1. 11. Kašpárek a Jaga Baba 
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Církve v Náchodě

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchodin Farář ThDr. Stanislav 
Švarc ThD. Kontakt. 776 736 885, 491 426 22, e–mail. stanislav.
svarc@volny.cz, www. nachodinccshhk.cz. Bohoslužby. nedě-
le 8.30 hodin Úřední hodiny. středa 15–17 hodin Kolumbárium 
je otevřeno denně 9–17 hodin Biblické hodiny – čtvrtek 16.00–
18.00 hodin
Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefo-
ny: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, 
past. asistentka Hana Zítková 721 697 409,, http://www.nachod.
farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pon-
dělí, středa od 8.15 do 10.00, od 16.45 do 17.30, pátek od 8.15 
do 10.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohosluž-
by v kostele sv. Vavřince: út. 18.00, st. 16.00, čt. 7.00, pá. 18.00, 
so. 18.00, ne. 7.30, 9.00. Mše sv. pro děti a mládež v kostele sv. Mi-
chaela v 10.15. Adorace Nejsvětější svátostí oltářní bude v kostele  
sv. Vavřince v neděli 5. 10. začátek po mši sv. v 9.00., zakonče-
ní korunkou k Božímu milosrdenství v 15.00. Posvícenské boho-
služby v kaplích se konají podle rozvrhu: Jizbice 5. 10. ve 14.00  
a 6. 10. v 18.00; Pavlišov 12. 10. v 15.00; Vysokov 12. 10. v 15.00 
a 13. 10. v 18.00; Dobrošov a Kramolna 19. 10. v 15.00 a 20. 10. 
v 18.00, hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele v Náchodě Starém Měs-
tě 26. 10. v 10.30 a 27. 10. v 17.30. Posvícenská mše sv. pro farníky 
z Bražce bude v neděli 5. 10. v 7.30 v kostele sv. Vavřince a v pon-
dělí 6. 10. v 17.30 v kostele sv. Jana Křtitele; pro farníky z Dolní 
Radechové bude v neděli 12. 10. v 7.30 a z Náchoda v 9.00; pro 
farníky z Babí v neděli 26. 10. v 9.00. Povídání o Bohu a zpívání 
pro nejmenší děti „Andělka“ každý pátek od 17.00 na děkanství. 
Společenství mladších manželů, setkání nad Písmem s modlit-
bou se koná v neděli od 20.00. Modlitební setkání „Modlitby ma-
tek“ vždy 2. neděli v měsíci od 19.30 hod.
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby vždy v neděli 
v 9.00 hod. (není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Nácho-
dě, v 10.30 hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické 
bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). 
V neděli 12. 10. je Neděle dík činění – společné rodinné bohosluž-
by se slavností konfirmace a křtu v evangelickém kostele v Šo-
nově v 10.00 hod. s možností společného oběda ve 12.00 hod. 
Schůzky dětí na faře v Šonově v pátek 17. 10. a 31. 10. od 17.00. 
Třicátníci v pátek 24. 10. od 17.00 také na faře v Šonově. Přehled 
všech akcí a aktuální informace naleznete vždy na adrese www.
nachod-sonov.evangnet.cz.
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Petr Adame, mo bil. 605 874 765,  
e–mail. petr.adame@volny.cz. Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 
hodin.
Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax. 491 427 332; kazatel Ing. R. Sta něk,  
e–mail. rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Ja vor nic-
ký, CSc.; stránky sboru. www.cb.cz/nachodin Bo ho služ by v neděli 
v 9.30 hodin, studium Bible ve středu v 18.30 hodin
Církev Nový Život 
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384, 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin

* * *

Senior klub „Harmonie 2“
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrt-
ky na měsíc říjen v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se se-
jdeme při následujících programech:

 čtvrtek 2. 10. od 14 hod. „Mocné síly planety Země“, která je 
naprosto jedinečná v rámci sluneční soustavy, dokumentární 
film promítne p. A. Poláková;

 čtvrtek 9. 10. od 14 hod. „Naše partnerství s městem Bauska 
v Lotyšsku“, na dané téma pohovoří p. Mgr. Věra Vlčková;

 čtvrtek 16. 10. od 14 hod. „TURECKO-ANTIKA STŘEDOMOŘÍ“ 
– I. část, film připravil a doplní vyprávěním p. Zdeněk Nývlt;

 čtvrtek 23. 10. od 14 hod. „Volynští“ – dokument o životě vo-
lyňských Čechů na Ukrajině v letech 1868–1947, připravil a pro-
mítne p. Rostislav Kaufman;

 čtvrtek 30. 10. od 14 hod. „Rok v přírodě“ – čtyři roční období 
v obraze s hudebním doprovodem, film pro nás připravil a pro-
mítne p. Otto Mach.
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť 
jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členo-
vé výboru MO SD ČR.

Zdravotní beseda v rámci programu „Veselý senior – zdravý 
senior.“ S primářem Interního oddělení v Náchodě a Následné 
péče v Broumově  MUDr. JIŘÍM VESELÝM
KDY: ve čtvrtek 23. 10. 2014 od 14.00 hodin. KDE: v hotelu Hron 
– ve velkém sále v prvním poschodí (je zde výtah)
PROGRAM:  a) seznámení se změnami na těchto odděleních  
p. primáře; b) překvapení; c) informace o připravovaných akcích, 
návrhy a diskuze
Občerstvení zajištěno. Vybíráme od členů 60 Kč, nečlenové 70 Kč
Důležité! Opět pro zajištění občerstvení a míst je třeba se včas 
přihlásit!! Nejlépe každou středu od 13–15 hod v naší klubovně 
v Palachově ul.        Za výbor vás zve O. Frühaufová a M. Čiháček.

Provozovatelé Jiráskovy turistické chaty s nejkrásnější roz-
hlednou Královéhradeckého kraje v Dobrošově srdečně zvou 
veřejnost k prohlídce fotografií pana Jaroslava Grima z Nácho-
da, člena Fotoklubu KIS Hronov.

V průběhu následujících měsíců bude obměňována výstav-
ka autorových prací z cyklu Krásy přírody očima Jaroslava 
Grima.

V Jiráskově chatě tak navazujeme na prezentace prací foto-
grafa ing. Hynka Langa, akademického malíře Michala Burge-
ta a řezbáře Lubomíra Zemana, všech z Náchoda, a malíře Jiří-
ho Součka z Hronova.                       Marcela Štěpánková

Pozvání na výstavu
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Městská knihovna Náchod informuje v říjnu 2014

Výzva
Letos je tomu 60 let, kdy jsme získali nové prostory na Kameni-
ci v domě továrníka Cyrila Bartoně-Dobenína. Je to také 110 let, 
kdy byla v Náchodě otevřena Veřejná čítárna Národní jednoty se-
veročeské. A připomínáme si i 10 let od rekonstrukce knihovny. 
Chystáme proto na podzim a zimu několik neobvyklých akcí. Jed-
nou z nich bude také výstava fotografií a zajímavých dokumen-
tů. Prosíme proto čtenáře, kteří mají fotografie z různých akcí 
knihovny, ať už historických nebo současných, o jejich zapůjčení.

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v pátek 3. 10. 
v dopoledních hodinách.

Výstavy
  JOSEF ŠKVORECKÝ 90

Výstava k životnímu jubileu Josefa Škvoreckého. Fotografie, 
knihy a ocenění náchodského rodáka si můžete prohlédnout 
do 10. 10.

  Veronika Jelenová – Oldřich Jelen 
Výstava grafiky, ilustrací a portrétů.
Vernisáž výstavy se koná 17. 10. v 16.30 hodin ve studovně. Sr-
dečně zveme. Výstava potrvá do 27. 11.

Náchodská univerzita volného času – 9. semestr
 14. 10. Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. – Co jsou peníze? Vý-

jimečně 15.00
 20. 10. Mgr. Jaroslava Janečková – Novoromantismus v hudbě

Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní 
dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

  Městská knihovna v Náchodě vyhlašuje soutěž
o nejkrásnější, nejvtipnější, nejoriginálnější záložku 
do knihy
* pro všechny děti i dospělé, výtvarníky amatéry 
 i profesionály, z Náchoda i z celého světa…
* velikost, tvar, barva i zpracování je zcela na vaší fantazii
Záložky doručte do knihovny do pátku 7. listopadu.
Záložky budou vystaveny v knihovně a vydraženy.
Nej záložky vyberete Vy, čtenáři.

  2. 10. – Beseda s Terezou Boučkovou
Autorské čtení, beseda a autogramiá-
da spisovatelky, scenáristky a publi-
cistky Terezy Boučkové. Setkání s ní se 
uskuteční ve čtvrtek 2. října v 17 ho-
din ve studovně.

Týden KNIHOVEN 2014
  Pondělí 6. 10. v 17 hodin – Guláš pro Masaryka. Beseda a au-

torské čtení s Milenou Štráfeldovou
  Úterý 7. 10. dopoledne čtení dětem v nemocnici

14–17 hodin Turnaj v pexesu
  Středa 8. 10. v 17.30 hod. – Výkřik 

ze zapomnění – autentický příběh 
rakousko-uherského a českého pilota 
vypráví jeho syn Tomáš Kašpar

  Čtvrtek 9. 10. Maratón čtení – číst 
budou děti, studenti, dospělí i sta-
rosta pan Jan Birke. Zapojte se i vy 
a přijďte číst ze své oblíbené knížky. 
Začínáme ráno v devět a končíme…

  Pátek 10. 10. Vyhlášení soutěže 
o nej záložku

  Sobota 11. 10. Knihovna pro celou 
rodinu – otevřeno i oddělení pro děti., 
Začínáme půjčovat audioknihy.

  22. 10. v 18.00 Moderní stát Izrael
Interaktivní přednáška spojená cestopisným vyprávěním Rad-
ka Hejreta.

Oddělení pro děti  
  Náchod – moje město.

Soutěžní hra k výročí 760 let od založení města
Zajímá vás, jak to bylo před stem, dvěma, třemi, šesti sty lety 
v místě, kde žijete dnes vy? Pod roušku času vám pomůže na-
hlédnout soutěž, která od května běží v oddělení pro děti.
Přidat se můžete až do poloviny listopadu, kdy soutěž končí. 
Soutěžní otázky nemusíte řešit sami, spolupracujte s kamará-
dy, rodiči, prarodiči a také knihovníci MK jsou připraveni po-
moci vám s pátráním.
Otázky najdete jednak v knihovně, jednak na jejích interneto-
vých stránkách.

Otázky na říjen:
11) Kdy byla do města Náchoda zavedena železniční trať?
12) Z jakého důvodu byl založen vojenský hřbitov v zámecké aleji?

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

VÝSTAVA 

O L D Ř I C H    J E L E N  

ak. mal. 
VERONIKA JELENOVÁ  

GRAFIKA  
ILUSTRACE 

PORTRÉTY 
 KOPIE 

Výstava potrvá  
od 17. 10.  

do 27. 11. 2014 

Městská knihovna 
 v Náchodě 

studovna (2.patro) 

Místo konání: 

(DUBOVÁ) 



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

ŘÍJEN

FAKJŮ PANE UČITELI
Nemá na vybranou. Školní tělocvičnu postavili „přímo nad jeho „úsporami“. Tedy nad místem se zakopanými ukradenými penězi, které tam pro něj ukryla jeho přítelkyně. A tak se musí vydávat 
za suplujícího učitele na gymnáziu, čímž vznikne už tak sužovanému vzdělávacímu systému další problém, protože od toho okamžiku zaměstnává nejbláznivějšího učitele všech dob… Komedie 
uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DÍRA U HANUŠOVIC
Načernalá komedie Miroslava Krobota. Příběh mladé ženy, která namísto kariéry učitelky vede hospodu na malé vesnici… Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ZMIZELÁ
Nikdy nevíš, co máš, dokud… Amy se ztratila v den pátého výročí svatby a vše naznačuje, že nezmizela dobrovolně. Zoufalý manžel organizuje rozsáhlé pátrací akce a snaží se dělat vše možné pro 
to, aby se jeho žena našla. Všechny stopy, nalezené důkazy a svědectví ale ukazují právě na něho! Film natočil podle knižního bestselleru Gillian Flynn režisér David Fincher. V hlavních rolích str-
hujícího napínavého filmu Ben Affleck a Rosamund Pike. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

7 TRPASLÍKŮ FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Sedm hrdinů – sedmkrát větší zábava! Pohádkový příběh, jak ho neznáte - možná to byla nemotornost, možná jen smůla, když nejmladší ze sedmi trpaslíků píchnul princeznu Růženku do prstu 
a naplnil tak kletbu zlé čarodějnice... Rodinná animovaná bláznivá komedie se spoustou nástrah a dobrodružství, uváděná v českém znění ve formátu 3D a 2D. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 
120 Kč. Mládeži přístupný.

TŘI BRATŘI
Česká filmová pohádka režiséra Jana Svěráka se spoustou dobrodružství, překvapivých situací, ale také spoustou laskavého humoru.  Vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč.

LABYRINT: ÚTĚK
Natočeno podle světového bestselleru – podle prvního dílu úspěšné knižní trilogie Jamese Dashnera. Napínavý akční sci-fi příběh o hledání únikové cesty. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

NYMFOMANKA II. – REŽISÉRSKÁ VERZE
Otevřená studie ženské sexuality podle Larse von Triera. Režisérská verze je odvážnější pojetím sexuálních scén, obsahuje i nové epizody a dialogy. Díky hodině a půl nového materiálu (oba díly do-
hromady) dochází vize kontroverzního dánského režiséra naplnění… České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 18 let nepřístupný.

DŮM KOUZEL
Báječná dobrodružství kocourka Bouřky v tajuplném domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada nevšedních bytostí ze světa fantazie… Animovaný rodinný dobrodružný film od tvůrců fil-
mů Cesta na měsíc a Sammyho dobrodružství. České znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

TŘI BRATŘI
Česká filmová pohádka režiséra Jana Svěráka se spoustou dobrodružství, překvapivých situací, ale také spoustou laskavého humoru.  Vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč.

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Kdybyste dokázali zastavit čas, možná byste si jich všimli... Podle mimořádného románu Michala Viewegha natočila režisérka Alice Nellis originální příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Mari-
án Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský. V dalších rolích komediálního dramatu Bolek Polívka, Zuzana Bydžovská, Václav Neužil, Ondřej Sokol, Klára Melíšková, Zuzana Kronerová.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ANNABELLE
Naháněla divákům hrůzu již ve filmu „V zajetí démonů“, kde pro Annabelle všechno začalo. Skutečná panenka, schopná nevýslovného zla, je držena pod zámkem v okultním muzeu v Connecticutu, 
kde jediným návštěvníkem je kněz, který jí dvakrát za měsíc požehná… Horor pro diváky opravdu pevných nervů. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

DIVOKÉ HISTORKY
Nervy můžou rupnout každému aneb film o neodolatelné rozkoši ze ztráty sebeovládání… Šest divokých historek spojuje téma drobných i větších nespravedlností a křivd, kterým se člověk nemů-
že bránit, nechce-li překročit hranice zákona či dobrých mravů. Nejzábavnější film letošního MFF v Cannes a zakončovací snímek letošního MFF v Karlových Varech. České titulky. Vstupné 80 Kč. 
Mládeži do 15 let nepřístupný.

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
Znáte skutečný životní příběh dvojice Hanzelka a Zikmund? Všichni znají jejich expedice a knihy. Nikdo ale neví, jaký žili život… Osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, 
který poznal celý svět. Vydejme se napříč dějinami a nechme si vyprávět příběh minulého století prostřednictvím muže, který jej zažil v dokumentu Petra Horkého. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

TŘI BRATŘI
Česká filmová pohádka režiséra Jana Svěráka se spoustou dobrodružství, překvapivých situací, ale také spoustou laskavého humoru. Vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč.

DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA
Zrození monstra… Nebál se postavit obrovské přesile. Obětoval se, aby ochránil svou rodinu a svůj lid. Stal se legendou, která úspěšně zbrzdila turecký vpád do Evropy. Přesto ho dnes vnímáme 
především jako jedno z největších monster, jaké lidská mytologie stvořila. Řeč je o hraběti Drákulovi, krvelačném vládci Transylvánie. Výpravné historické fantasy, které potvrzuje, že cestu do pe-
kel obvykle dláždí jen ty nejlepší úmysly… České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
Hodinové pásmo krátkých kreslených pohádek pro nejmenší diváky. Vstupné 30 Kč. Mládeži přístupný.

DÍRA U HANUŠOVIC
Načernalá komedie Miroslava Krobota. Hrají Tatiana Vilhelmová, Ivan Trojan, Jaroslav Plesl, David Novotný, Lukáš Latinák, Hynek Čermák, Simona Babčáková, Lenka Krobotová, Klára Melíšková, 
Martin Myšička a další. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ZVONILKA A PIRÁTI
Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek Zvonilka a piráti, velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciózní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného 
prášku. Zvonilka se společně se svými přáteli musí vydat na dobrodružnou pouť, musí bojovat s bandou pirátů pod vedením plavčíka Jamese, ze kterého se má záhy stát legendární Kapitán Hook. 
České znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

SEX TAPE
… tohle video neměl nikdo vidět! Komedie o manželích, kteří si během nepřerušeného natáčení vyzkoušejí všechny pozice z knihy o sexu. Zdá se to jako skvělý nápad – než zjistí, že jejich nejsoukro-
mější nahrávka už jaksi není soukromá. Stačilo video nahrát na iPady všech svých známých… V hlavních rolích Cameron Diaz a Jason Segel. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

CO S LÁSKOU
Na první lásku nikdy nezapomeneš… Neviděli se celé čtvrtstoletí, ani jeden z nich nežil život, jaký si vysnil... a ani jeden z nich nezapomněl na první lásku, která je navždy změnila. Všechny krás-
né i bolestivé vzpomínky najednou ožijí a bývalí milenci mají před sebou společný víkend. Je
možné přepsat minulost? A je láska opravdu to nejcennější, co může člověk darovat? Michelle Monaghan a James Marsden v hlavních rolích romantického filmu. České titulky. Vstupné 120 Kč. Do-
poručená přístupnost: od 12 let.

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Kdybyste dokázali zastavit čas, možná byste si jich všimli... Podle mimořádného románu Michala Viewegha natočila režisérka Alice Nellis originální příběh.  Vstupné 120 Kč. Doporučená přístup-
nost: od 12 let.

EQUALIZER
Pokud se ocitnete v nesnázích s mizivou šancí na záchranu, a nemáte se na koho obrátit, McCall vám pomůže. Je tím jediným, kdo dokáže vaše problémy vyřešit jednou provždy. Je to Equalizer! Den-
zel Washington v hlavní roli akčního thrilleru. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

JOHN WICK
Oba jsou nájemní zabijáci, staří a dobří přátelé a teď jsou nuceni postavit se proti sobě! Keanu Reeves a Willem Dafoe v akčním filmu, ve kterém se kácí les a kde ve velkém létají třísky. Prostě čistá 
radost ze stylové akční jízdy, jaká v kině již dlouho nebyla! České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

INTIMITY
Den strávený bez lásky je promarněný den… Romantický film, složený ze sedmi příběhů o lásce, které se vzájemně prolínají. Hrají Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Kristýna Leichtová, Tomáš Klus, 
Ondřej Vetchý, Jitka Ježková, Jaroslav Plesl, Petra Hřebíčková, Martin Stránský, Adéla Petřeková, Robert Jašków, Lada Jelínková, Michal Hruška, Marie Blahynková, Marika Procházková,
Leoš Noha a další. Režie Ivo Macharáček. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ŠKATULÁCI FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Hrdinové mohou mít překvapivé tvary… V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z podzemních doupat vylézají podivní tvorové zvaní Škatuláci, kteří kradou vše, co jim přijde do rukou. Bláz-
nivá dobrodružná animovaná komedie, uváděná v českém znění ve 3D i 2D formátu. Vstupné 3D verze 130 Kč (děti 110 Kč, 2D verze 110 (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.

SOUDCE
Obhajte svoji čest! Robert Downey Jr. v hlavní roli dramatického filmu o právníkovi, který se z velkoměsta vrací domů, kde prožil dětství a kde je jeho odcizený otec, maloměstský soudce, podezřelý 
ze spáchání vraždy. Rozhodne se proto zjistit pravdu a v průběhu pátrání obnovuje spojení s rodinou, od které před lety odešel… České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MEZI NÁHROBNÍMI KAMENY
Je soukromým detektivem bez licence a pracuje pro ty, kdo z jakýchkoliv důvodů nemůžou jít na policii. Jedním z takových je i drogový dealer Kenny, který si detektiva najme, aby našel ty, kdo mu 
unesli a brutálně zavraždili ženu. Scudder začne postupně odkrývat stopy vedoucí k únoscům a zjišťuje, že tento zvrácený zločin není jediným a rozhodně ani posledním, který v ulicích New Yorku 
spáchali. Sérioví vrazi se chystají opět zaútočit a pro soukromého detektiva v podání Liama Neesona, se tak rozehrává nelítostný boj s časem… Akční thriller uváděný s českými titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

FALEŠNÍ POLDOVÉ
Když si velký kluci hrají na policajty a na zloděje… Byla by to dokonalá akční krimikomedie o dvou policajtech a velkých parťácích, až na jednu maličkost: naši hlavní hrdinové vůbec nejsou poldo-
vé. Do služeb zákona se totiž dostali tak trochu nelegálně, a to jen díky tomu, že se oblékli do policejních kostýmů a vyrazili na jednu párty! Jake Johnson a Damon Wayans Jr. v hlavních rolích ko-
medie, uváděné s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

WINX CLUB: V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císařského trůnu a aktivovat ohromnou sílu, omylem však probudí krutou vílu Politeyu, která byla zakletá třemi čarodějkami. Ona je však připravená uza-
vřít s Winx dohodu… Animovaná dobrodružná komedie, uváděná v českém znění. Více informací o filmu na http://www.hce.cz a na http://www.winxclubthemovie.com. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

1. středa pouze v 17 hod.

1. středa pouze v 19.30 hod.

2. čtvrtek pouze v 19 hod.
3. pátek pouze v 19 hod.
4. sobota pouze v 19 hod.
5. neděle pouze v 17 hod.

2. čt, 6. po, 8. st v 17 hod. – 2D
3. pá, 7. út pouze v 17 hod. – 3D
4. sobota pouze v 15 hod. – 2D
5. neděle pouze v 15 hod. – 3D

4. sobota pouze v 17 hod.

6. pondělí pouze v 19 hod.
7. úterý pouze v 19 hod.

8. středa pouze v 19 hod.

10. pátek pouze v 17 hod.
11. sobota pouze ve 14 hod.
12. neděle pouze ve 14.30 hod.

12. neděle pouze v 16.30 hod.

9. čt, 15. st pouze v 17 hod.
10. pátek pouze v 19 hod.
11. sobota pouze v 16 hod.
12. neděle pouze v 18.30 hod.
13. po, 14. út pouze v 19.15 hod.

13. pondělí pouze v 17 hod.
14. úterý pouze v 17 hod.

15. středa pouze v 19.15 hod.

16. čtvrtek pouze v 19.15 hod.

17. pátek pouze v 17 hod.

16. čtvrtek pouze v 17 hod.
17. pátek pouze v 19.15 hod.
19. neděle pouze v 18.30 hod.

18. sobota pouze ve 14.30 hod.

18. sobota pouze v 16 hod.

19. neděle pouze ve 14.30 hod.

19. neděle pouze v 16.30 hod.

20. pondělí pouze v 17 hod.
21. úterý pouze v 19.15 hod.

21. úterý pouze v 17 hod.
22. středa pouze v 19.15 hod.

22. středa pouze v 17 hod.

24. pátek pouze ve 20 hod.
25. sobota pouze ve 20 hod.
27. pondělí pouze v 17 hod.

23. čt, 28. út pouze v 17 hod.
24. pátek pouze v 18 hod.
25. sobota pouze v 17.45 hod.
26. ne, 29. st pouze v 19.30 hod.
27. pondělí pouze v 19.15 hod.

24. pátek pouze v 16 hod. – 3D
26. neděle v 13.45 hod. – 2D
27. po, 29. st pouze v 15 hod. – 3D
28. úterý pouze v 15 hod. – 2D

28. úterý pouze v 19.15 hod.
29. středa pouze v 17 hod.

30. čtvrtek pouze v 17 hod.
31. pátek pouze ve 20 hod.
LISTOPAD 2014
2. neděle pouze v 19.15 hod.

30. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
31. pátek pouze v 18 hod.
LISTOPAD 2014
2. neděle pouze v 17 hod.

31. pátek pouze v 16 hod.
LISTOPAD 2014
1. sobota pouze v 15 hod.
2. neděle pouze v 15 hod.
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Nevíte

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

Víme, kde se dobře vaří!
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