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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v listopadu
Středa
2. 11. 2016
v 19.00 hodin

F. Langer: Periférie
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 380, 360, 340 Kč
Předprodej od 17. 10. 2016

Čtvrtek
3. 11. 2016
v 19.00 hodin

Eddie Stoilow
Jupiter Tour
Vstupné: 230 Kč v předprodeji,
250 Kč na místě
Předprodej od 16. 6. 2016

Neděle
6. 11. 2016
v 15.00 hodin

Jak Vendelín s čerty vařil
DS Starý Návrat
Pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 17. 10. 2016

Úterý
8. 11. 2016
v 19.00 hodin

Bennewitzovo kvarteto
Jakub FIŠER – 1. housle,
Štěpán JEŽEK – 2. housle,
Jiří PINKAS – viola,
Štěpán DOLEŽAL – violoncello
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 110, 100, 90 Kč
Předprodej od 17. 10. 2016

Sobota
12. 11. 2016
v 19.00 hodin

Richard Müller – To najlepšie tour 2016
Vstupné: 690, 670, 650 Kč
Předprodej od 20. 4. 2016

Úterý
15. 11. 2016
v 19.00 hodin

B. Němcová: Neumím jinak, než láskou
Hrají: Tatiana Vilhelmová,
Aleš Procházka, Tomáš Pavelka
Představení ab. cyklu – skupina „M“
Vstupné: 370, 350, 330 Kč
Předprodej od 24. 10. 2016

Středa
23. 11. 2016
v 19.00 hodin

Neděle
27. 11. 2016
v 18.30 hodin

Trio Bel Canto
Martina MACKO – soprán, Mariia
MIKHAILOVA – flétna,
Libor JANEČEK – kytara
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 100, 90, 80 Kč
Předprodej od 17. 10. 2016
Adventní koncert
Účinkují: Světlana Nálepková
a Tomáš Savka
Pořádá Město Náchod
Vstup zdarma

Středa
30. 11. 2016
v 8.30 hodin
a v 10.00 hod.

Pověsti pro štěstí
Nezávislá divadelní scéna
SemTamFór Slavičín
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 60 Kč
lze zakoupit před představením
v pokladně divadla

Další pořady
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
Každou středu
od 17.00 hodin
od 18.30 hodin

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

4. 11. 2016
od 16 hod. a
od 19.45 hod.

Taneční kurzy – prodloužená
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových

13. 11. 2016
od 13.30 hod.
a od 16.15 hod.
18. a 25. 11.
od 17 hod.
a 19.45 hod.

Taneční kurzy
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových

5. 11. 2016
v 19.30 hodin

Ples Obchodní akademie Náchod
Pořádá Sdružení rodičů
a přátel OA Náchod

19. 11. 2016
ve 20.00 hodin

Ples Gymnázia Jaroměř
Pořádá Unie rodičů
při Gymnáziu Jaroslava Žáka, Jaroměř

26. 11. 2016
ve 20.00 hodin

Ples Jiráskova gymnázia v Náchodě
Pořádá Nadace Jiráskova Gymnázia

28. 11. 2016
v 19.00 hodin

Adventní koncert
Spirituál Kvintetu pro Domov Sv. Josefa
Vstupné: 280 Kč
Předprodej na všech
pobočkách předprodeje

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru v Náchodě, tel. 491 426 060, v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119,
v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657, v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870
a v Info – Centrum Hronov, tel. 491 483 646.
www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.
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Odešel poslední
ze „zbabělců“ PhDr. Boris Mědílek
Náchodský
zpravodaj
listopad 2016
Listopad
Je uhrančivý listopad
vynáší trumfy ze svých karet
a chtěl by se mnou verše psát
i na krabičku od cigaret
V rukou ji párkrát otočím
ať už mi v kapse nelenoší
I kdyby slušný byl ten rým
skončí s ní stejně někde v koši
S myšlenkou jsem se nehádal
prohra s ní bývá vždycky sladká!
Cudně mi řekla – hochu pal!
A já byl zase na lopatkách

Libor Volný
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Aby nedošlo k mýlce. Pan doktor Boris Mědílek v žádném případě nebyl zbabělcem v obecném slova smyslu. Naopak
byl vždy člověkem vysoce charakterním,
morálním a statečným. Bohužel už však
mohu pouze říci, že byl. V sobotu 8. října
2016 v Praze ve věku 91 let zemřel.
Tento náchodský rodák, bibliograf, publicista a vzácný člověk byl posledním žijícím ze skupiny celoživotních přátel, které provždy spojila studentská léta prožitá
v nelehké době Protektorátu na náchodském gymnáziu, láska k jazzu a literární
ztvárnění v díle Josefa Škvoreckého. Právě podle názvu jeho prvního a nejznámějšího románu, jenž jejich vlastní vzpomínky povýšil přímo do světové dimenze, se
hrdě začali nazývat „zbabělci“ či „zbabělecká generace“. Škoda, že se už nikdo
z nich nedožil zdařilého zdramatizování
knihy, které jsme v podání ostravského
Divadla Petra Bezruče měli možnost nedávno zhlédnout i my v Náchodě. Představení by je jistě potěšilo.
Boris Mědílek se narodil 18. 2. 1925
v Náchodě v rodině ruského legionáře Arnošta Mědílka (snad odtud křestní jméno
Boris?). V rodném městě vychodil obecnou školu a na místním gymnáziu maturoval v roce 1944 stejně jako Ladislav Čerych, Bohumír Španiel, Herbert Temlík
nebo Isidor Švorc. O rok dříve 1943 zde
absolvovali m.j. Albert Grym, Josef Škvorecký, Vladimír Nosek, Vladimír Stejskal
a Vladimír Šilhánek, o rok později 1945
ještě m.j. Pavel Bayerle a Jaroslav Celba.
V předchozím výčtu pozorný čtenář Škvoreckého Zbabělců a jejich nejnovějšího vydání s autentickými jmény jistě identifikoval hlavní protagonisty románu. Borise
Mědílka zde ale nalézt nemohl, protože
nebyl muzikant a jeho jméno spisovatel
použil jen pro hostinského v lázních Běloves. Byl to však vždy věrný kamarád
a účastník a hlavně pozorný glosátor společných zážitků a programů. Všechny ty
dnes již „siroty zbabělecké“ nám stále nenásilně, ale vytrvale připomínal.
Zásadní byla jeho role při vzniku knihy Swing na malém městě v roce 2002,
na jejíž křest v náchodském Beránku žijící bývalí spolužáci přijeli. Josef Škvorecký
dal k vydání impuls a vymyslel název, ale
nebýt neúnavného a vytrvalého redaktorského působení Borise Mědílka, nikdy

by kniha nespatřila světlo světa. A to by
byla velká škoda. Vždyť právě tento sborník vzpomínek na zbaběleckou kapelu
(legendární Orchestr Miloslava Zachovala), v němž se podařilo „dichtung“ Zbabělců podložit „wahrheitem“ sdělení tehdy ještě žijících členů a pamětníků, nabyl
vzhledem k neúprosnému běhu času velmi na ceně.
V roce 1940 se Mědílkovi z dobových
důvodů přestěhovali z Náchoda do Studnice a teď již dojíždějící student Boris „vyobcován z korzování po Kamenici a posedávání v Portíku“ byl podle svého tehdejšího
náhledu o to nejlepší z puberty ochuzen.
Bohatě si však vše vynahradil tím, že zde
našel svoji životní lásku a od roku 1947
manželku Jitku Lelkovou. Jejich krásné,
příkladné a záviděníhodné manželství
trvalo až do Jitčiny smrti obdivuhodných
63 let. Velmi mu až do konce života chyběla, dnes věřme, že jejich duše se opět
spojily.
Boris Mědílek, který vystudoval na Filozofické fakultě UK v Praze knihovnictví a roku 1951 získal doktorát, byl tělem
i duší bibliografem. Sám se jednou ve své
převeliké skromnosti vyjádřil. „Vždyť já
jsem jen vyklepával na stroji lístečky zaznamenávající, co literou vyjádřili jiní.“ Ale málokdo si dnes umí představit, jak nesmírně pracné bylo ono „lístečkování“ v době
bez počítačů, kolik vyžadovalo znalostí, úsilí a systematické pečlivosti. Nejprve působil v Univerzitní (dnes Národní)
knihovně v Praze, pak po vynuceném odchodu v roce 1968 následovalo krátkodobé provizorium, až se uchytil jako bibliograf v Památníku národního písemnictví,
kde vytvořil své nejzávažnější publikace.
Výsledky jeho práce mají trvalou hodnotu
a přes všechna příkoří, jichž se mu v minulém režimu dostávalo dost a dost, byl
zcela oprávněně v devadesátých letech
označen za „knihovnickou legendu“ a získal několik literárních cen.
Všichni ti „zbabělci“ si do svých posledních dnů nesli úžasný dar, kterého se jim
dostalo: nádherné mládí v nádherném
městě, a to vše ozvláštněné a posvěcené
jazzem. My z tohoto daru můžeme dále
čerpat. Proto jim všem a dnes zejména Borisi Mědílkovi věnujme vděčnou vzpomínku.		
Za redakci NZ a ostatní
Náchoďany upřímně Lydia Baštecká
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 26. 9.

Jednání rady města se zúčastnilo všech devět radních. Číselný popis u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM v souvislosti se záměrem společnosti RWE Energo, s.r.o. optimalizace a zvýšení účinnosti soustavy zásobování tepelnou energií souhlasila s uzavřením tří
smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s uvedenou společností.
Jedná se o rekonstrukci současné výměníkové stanice sídlišti SUN a vedení plynu, elektro, teplovodní přípojky a umístění akumulační nádoby a tří komínů vedle
výměníku.
9-0-P
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.
El. kabelové vedení bude umístěno pod
povrchem pozemkové parcely města č.
416 a č. 401/1 v katastrálním území Jizbice u Náchoda v délce cca 9 m.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy s Klubem vojenské historie Náchod, z.s. Smlouvou se přenechává žadateli do nájmu část pozemkové parcely č.
468/3 o výměře 1 m2 v katastrálním území Dobrošov. Přenechaná část pozemku
bude využita pro umístění informační
tabule označující přístup k pevnostnímu
muzeu Březinka.
5-0-4
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet,
s.r.o. Budoucí věcné břemeno spočívá
v uložení plynárenského zařízení v délce cca 976,9 m pod povrchem pozemkových parcel č. 1835/2, č. 1835/4, č. 1838/5,
č. 1856/10, č. 1887/2, č. 1889/3, č. 1889/4,
č. 1889/5, č. 1889/10, č. 1889/45, č. 1894/2,
č. 1894/21, č. 1897/2, č. 1900/1, č. 1916/11,
č. 2039 a č. 2044 v ul. Nemastova. 9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o. Věcné břemeno spočívá v uložení plynárenského zařízení
v délce 21,4 m pod povrchem pozemkové
parcely č. 2029 a č. 2034 v ulici Hřbitovní
a U Zastávky.
9-0-0
RM schválila záměr nabytí objektu čp.
845 v Zámecké ulici a pověřila tajemnici
MěÚ zajištěním prohlídky objektu pro členy zastupitelstva.
9-0-0
RM souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na volné nájemní byty v domech
čp. 293 a 294 v ulici Borská v Náchodě a se
zveřejněním inzerátů v tisku.
9-0-0
Poptávkové řízení
na geologický dohled
9-0-0
RM schválila uzavření smlouvy na geologický dohled v souvislosti s realizací

geologického průzkumu zřídelní oblasti
Běloves s uchazečem AQUA ENVIRO s.r.o.,
Brno.
Žádost o čerpání fondů
7-0-2
RM schválila čerpání fondu investic
ve výši 242.340 Kč na pořízení osobního
automobilu Dacia Dokker pro příspěvkovou organizaci ZŠ T. G. Masaryka, Náchod.
RM schválila čerpání fondu rezerv
a rozvoje ve výši 150.000 Kč a převod této
částky do provozních prostředků této příspěvkové organizace. Finanční prostředky budou použity na pokrytí odpisů nového automobilu na 4. čtvrtletí 2016,
opravu elektroinstalace ve sborovně
1. a 2. stupně, nákup 20 ks kovových zásobníků na ručníky, 2 ks skartovaček
a 2 ks laminovaček, výměnu pracovních
desek ponků ve školní dílně a nákup 37 ks
licencí Windows.
Fotoklub Náchod – publikace
„Náchod včera a dnes II.“
9-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o vytvoření díla a poskytnutí licence na vydání publikace „Náchod včera a dnes II.“.
Smlouva bude uzavřená s Fotoklubem Náchod, o. s.
RM schválila zvýhodněnou cenu publikace při vernisáži 260 Kč vč. DPH/ks, prodejní ceny v Městském informačním centru 310 Kč vč. DPH/ks a prodejní cenu pro
knihkupectví a knihovny: 260 Kč vč. DPH/
ks (stejná jako u publikace 1. díl).
Novostavba hasičské zbrojnice
– předložení žádosti o dotaci
9-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o podporu do Integrovaného regionálního
operačního programu, specifického cíle
1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, průběžné výzvy č. 36
Stanice integrovaného záchranného systému na akci „Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě“ a souhlasila s externím
zpracováním žádosti o podporu včetně
studie proveditelnosti a CBA společností Centrum evropského projektování a.s.,
za nabídkovou cenu 45.980 Kč vč. DPH
(38.000 Kč bez DPH) a schválila uzavření
příkazní smlouvy.
Dodatek Provozního řádu venkovních
hracích ploch
9-0-0
RM uložila Bc. Pavlu Schumovi pomocí
pracovníků veřejně prospěšných prací zajistit denní úklid na veřejných venkovních
hracích plochách v souladu s požadavky
Provozního řádu venkovní hrací plochy.
RM schválila Dodatek provozního řádu
venkovní hrací plochy s tím, že zodpovědnou osobou bude pan Michal Ungrád.
Rozšíření činností
terénních pracovníků
9-0-0
RM souhlasila s rozšířením činnosti
terénních pracovníků – zajištění dopoledních konzultací pro maminky s předškolními dětmi v Komunitním centru
v Náchodě a vybudování hracího a výukového koutku pro děti.
RM schválila předložené předpokládané
náklady spojené s částečnou rekonstruk-

cí místnosti určené pro uvedené aktivity
v celkové výši 19.000 Kč.
Zázemí stadionu Hamra – aktualizace
stávajícího projektu
9-0-0
RM souhlasila s provedením aktualizace projektové dokumentace na stavební
úpravy a přístavbu objektu č.p. 1759 Pražská ulice, Náchod Projekčním a inženýrským atelierem STING NA s.r.o., Náchod.
Scénické a architektonické osvětlení
veřejných prostranství
9-0-0
RM souhlasila se záměrem vypracování
podrobné studie osvětlení veřejných prostranství a vystavením objednávky pro
Ing. Tomáše Maixnera.
Nadační fond pro podporu
Nemocnice Náchod
9-0-0
RM souhlasila se záměrem založení Nadačního fondu a doporučuje do správní
rady jmenovat za město: MUDr. Ladislava Tichého, MUDr. Editu Novákovou, p. Juditu Koubkovou, Ing. Pavlu Maršíkovou,
do dozorčí rady – Mgr. Hanu Mílovou.

TELEGRAFICKY:

RM schválila podobu nového logotypu
města Náchoda.
9-0-0
RM schválila přijetí dodatku Smluv
o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů, včetně rozšíření
sběrné sítě kontejnerů na drobný elektroodpad o dalších pět kontejnerů. 9-0-0
RM schválila partnerství města Náchoda na akci Nej sestřička pořádané panem
Davidem Novotným dne 8. 10. 2016.9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smluv o právu
provést stavbu na akci „Propojení ulic Raisova – Parkány, nová komunikace“. 9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zajištění administrace krajského Programu obnovy venkova s Královéhradeckým krajem.
9-0-0
RM souhlasila s navázáním spolupráce ZŠ TGM Náchod s firmou Saar Gummi
Czech s.r.o. a přijetím cíleného daru v souvislosti s realizací technických kroužků
na škole.
9-0-0
RM souhlasila s přijetím věcného daru
dětských knih v hodnotě 6.390 Kč od Nadace Albatros pro ZŠ TGM Náchod. 9-0-0
RM vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna v ZUŠ Náchod v pátek 18. 11.
2016.
9-0-0
RM uložila odboru správy majetku a financování zajistit úhradu členského poplatku DSO Kladská stezka za rok 2016
ve výši 20.000 Kč a zahrnout do rozpočtu
roku 2017 a let následujících pravidelnou
výši ročního členského poplatku. 9-0-0
RM souhlasila s výsledkem výzvy Pořádání Akademie 60+ a s uzavřením smlouvy se Základní uměleckou školou Náchod,
ve věci Pořádání Akademie 60+ na období 2016/2017 a 2017/2018.
9-0-0
RM vzala na vědomí informaci ohledně
výsledků měření kvality ovzduší s tím, že
další měření bude realizováno v prosinci
2016.
9-0-0

listopad 2016
RM souhlasila s účastí ZŠ Plhov, Náchod
v projektu Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – šablony
pro MŠ a ZŠ.
9-0-0
RM uložila zpracovat odhad nákladů
na příštích 10 let u objektů Ruská čp. 500,
501, 502, 534.
9-0-0

Rada města 10. 10. s

Jednání rady města se zúčastnilo
šest radních, tři byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila objednání revizí již vypracovaných znaleckých posudků na domy
čp. 500, 501, 502 a 534 v ulici Ruské u firmy Jokl Appraisal, v.o.s. Praha.
6-0-0
RM schválila jednání vedoucí k získání pozemků potřebných pro realizaci dopravního propojení z ulice Plhovská
na Karlovo náměstí.
6-0-0
RM schválila jednání ve věci možného
získání nemovitých věcí k realizaci záměru ukončení Karlova náměstí.
6-0-0
RM schválila pokračování v jednání
o nabytí nemovitosti čp. 1845 v Zámecké
ulici do vlastnictví města Náchoda a uložila odboru správy majetku a financování zajistit potřebné finanční krytí tohoto nákupu otevřením investičního úvěru
na nákup nemovitostí spojených s objektem čp. 1845 Zámecká.
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. Dodatkem se rozšiřuje soupis pozemkových parcel, do kterých bude
uloženo zemní kabelové vedení nízkého
napětí v ulicích Nemastova a Českoskalická, o pozemkovou parcelu č. 1916/6. Délka vedení nízkého napětí je cca 28 m.		
5-0-0
RM souhlasila s uzavřením dohody
o ukončení nájemní smlouvy s MUDr. Špátou, MUDr. Střechou, MUDr. Kodýdkem
a MUDr. Brátovou, ke dni 10. 1. 2017
a se zveřejněním záměru pronajmout
MUDr. Antonínu Špátovi, MUDr. Marku
Střechovi a MUDr. Pavle Brátové, nebytové prostory v budově čp. 738 v ulici Němcové v Náchodě, která je součástí stavební parcely č. 2781/1. Jedná se o pronájem
nebytových prostorů ve třetím nadzemním podlaží budovy o celkové výměře
171,09 m2, které budou využity k výkonu
lékařské praxe.
5-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce s příspěvkovou organizací
Sportovní zařízení města Náchoda, kterou město Náchod přenechává organizaci
do bezplatného užívání stavební parcelu
č. 1367 o výměře 410 m2, jejíž součástí je
budova bez čp/če., občanská vybavenost
(restaurace Na koupališti), za účelem jejího provozování, včetně vybavení restaurace. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 10. 2016.
6-0-0
RM vyhlásila výběrové řízení na prodej
bytové jednotky v domě čp. 1971 v ulici
Bílá za 800.000 Kč.
6-0-0

ZPRÁVY Z RADNICE
Žádosti o čerpání fondů
6-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 30.000 Kč a převod této částky
do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ
Březinova. Finanční prostředky budou použity na pořízení herních a sportovních
prvků na školní zahradu.
RM schválila čerpání fondu investic
ve výši 477.456 Kč pro příspěvkovou organizaci ZŠ Komenského Náchod. Finanční
prostředky budou použity na nákup konvektomatu do školní jídelny.
RM schválila čerpání fondu investic
ve výši 149.774 Kč pro příspěvkovou organizaci ZŠ Komenského. Finanční prostředky budou použity na nákup serveru včetně potřebného programového vybavení.
Vytvoření funkčních míst MěÚ Náchod
a stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených v MěÚ 6-0-0
RM schválila s účinností od 1. 11. 2016
vytvoření jednoho funkčního místa - odborný pracovník personální, kanceláře tajemníka, MěÚ Náchod a vytvoření jednoho funkčního místa – odborný pracovník
schvalování technické způsobilosti vozidel, zkušební komisař, odboru dopravy
a silničního hospodářství, MěÚ Náchod.
RM stanovila celkový počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ na 172, bez
zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce.
Náchodské školy
6-0-0
RM souhlasila se zapojením ZŠ TGM, Náchod do výzvy č. 46, 47 operačního programu 06 IROP, prioritní osy 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života
pro obyvatele regionu, investiční priority
06.2.67 Investice do vzdělávání.
RM souhlasila se zapojením Odboru
sociálních věcí a školství MěÚ Náchod
do Výzvy v rámci veřejné zakázky na služby: „Podpora procesu plánování soc. služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Náchod“.
RM schválila Smlouvu o zajištění služby mezi Královéhradeckým krajem a Městem Náchod „Podpora procesu plánování
soc. služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Náchod“ a pověřila starostu k činění úkonů
souvisejících s účastí města v této veřejné zakázce.
RM souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru ZŠ TGM od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 33.579 Kč v rámci projektu Obědy
pro děti.
RM souhlasila s účastí ZŠ Komenského, Náchod v projektu OPVVV, výzva
č. 02 16 022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony
pro MŠ a ZŠ.
RM souhlasila se zakoupením konvektomatu v hodnotě 477.456 Kč a serveru
v hodnotě 149.774 Kč pro ZŠ Komenského.
RM vzala na vědomí zprávu o změně
termínu dokončení a navýšení ceny díla

„ZŠ Babí – stavební úpravy“ a souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1.
Park u města Prahy v Náchodě
6-0-0
RM schválila uzavření dodatku
ke smlouvě o dílo s názvem „Park u Města Prahy v Náchodě“ týkající se změny termínu ukončení a předání díla – 1. 5. 2017.
Pracovní skupina Programu regenerace
městské památkové zóny (MPZ) Náchod
6-0-0
RM vzala na vědomí nové složení odborné pracovní skupiny Programu regenerace MPZ Náchod: Ing. Pavla Maršíková, PaedDr. Tamara Baudišová, Mgr. Petra
Machová, Mgr. Jan Tůma, Mgr. Jan Čížek,
Ing. Andrea Lipovská, Jana Nývltová, Jaroslava Balcarová, Vratislav Husák, Bohuslav Voborník.
Rekonstrukce stadionu Hamra
6-0-0
RM souhlasila s uzavření m dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/430/2016
na zhotovení díla Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra v Náchodě. RM souhlasí se zapracováním připomínek právníka do výše uvedeného dodatku.
Žádost o nákup univerzálního nosiče
pro TS Náchod s.r.o.
6-0-0
RM schválila společnosti Technické
služby Náchod s.r.o. nákup nového univerzálního nosiče s očekávanou cenou
1.850.000 Kč bez DPH. Podmínkou je projednání a schválení dozorčí radou TS Náchod s.r.o. a předložení ekonomické rozvahy provozu.
RM vzala na vědomí způsob financování nákupu nového univerzálního nosiče.

TELEGRAFICKY:

RM schválila slevu z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka ve výši
6 500 Kč vč. DPH za účelem pořádání akce
vyhlášení podnikatele náchodského regionu pořádaného Krajskou hospodářskou
komorou Královéhradeckého kraje, která se uskuteční na přelomu ledna a února
2017.
5-0-1
RM souhlasila s parkováním dvou vozidel na parkovacích místech u čp. 281-82,
ul. Okrová pro účely zřízení dětské kardioordinace.
6-0-0
RM souhlasila s rekonstrukcí příjezdových komunikací z ul. Kopečná a Zahradní.
5-0-0
RM uložila odboru správu majetku a financování zahrnout částku 150.000 Kč
na nákup potřebné chladící technologie
do obřadní síně na hřbitově do návrhu
rozpočtu 2017.
6-0-0
RM souhlasila s doplněním dopravního značení u čp. 1525–1528 v ul. Pražská
v rámci regulace parkování v dané lokalitě.
6-0-0
RM vzala na vědomí odpověď společnosti JTH Holding a. s.
6-0-0
RM schválila vystavení objednávky na zhotovení 3D modelu náchodského zámku, který bude umístěn ve středu
okružní křižovatky „u Čedoku“.
6-0-0
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narození a svatby 2016

Narodili se v září
7. 9. Viktorie Smolová
7. 9. Adam Balcar
7. 9. Antonín Vymetálek
9. 9. Fabian Tibor Német
11. 9. Ellen Čejpová
11. 9. František Čisár
12. 9. Benjamin Nejman
12. 9. Anabelle Nejmanová
15. 9. Jan Josef Mach
18. 9. Natálie Vítková
26. 9. Tobiáš Lacko

V září 2016 byli oddáni:
2. 9.
Jiří Beneš, Náchod
Pavlína Stehlíková, Náchod

9. 9.
Petr Cicák, Červený Kostelec
Markéta Kaválková, Náchod
10. 9.
Jan Matouš, Vysokov
Lenka Tučková, Vysokov
16. 9.
Miroslav Konečný, Náchod
Eva Kosařová, Náchod
17. 9.
Matyáš Koubek, Náchod
Žaneta Diblíková, Česká Skalice
24. 9.
Jaromír Šolc, Studnice
Jaroslava Křepelková, Náchod
25. 9.
Jan Jirman, Hronov
Michaela Tylšová, Hronov

Vzpomínka na Václava Kaplana, prom. fil.
Dne 8. listopadu uplyne 90 let od narození Václava Kaplana, promovaného filozofa, historika moderních dějin, dlouholetého pracovníka tehdejšího Okresního
muzea v Náchodě, ale především správce dobrošovské dělostřelecké tvrze a významného představitele nejstarší generace „bunkrologů“ – zájemců o stálé
československé opevnění z let 1935–1938.
Rodák z Bystřice u Benešova (* 8. 11.
1926) pocházel z mlynářské rodiny, mlynářství vystudoval i na odborné škole
v Pardubicích, což určilo jeho celoživotní zájem o historii mlynářství. Již od mládí postupně vytvářel rozsáhlou databázi všech mlýnů v Čechách, shromažďoval
k nim historické prameny i dobovou literaturu. Mlynářskému řemeslu se věnoval, naposledy v České Skalici, až do roku
1969. Jeho přirozená píle, zvídavost a zájem o historii ho přivedla k soustavnému studiu. Při zaměstnání složil maturitu (1957) a ve studiu pokračoval externě
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy,
obor filozofie – historie (1957–1963).
Přelomem v jeho životě se stal rok 1969,
kdy nastupuje jako odborný pracovník
– historik novodobých dějin – do Okresního muzea Náchod. Právě v té době se
připravovalo stálé zpřístupnění dělostřelecké tvrze Dobrošov jako pobočky náchodského muzea. S tímto objektem, jehož byl správcem a s problematikou
předválečného československého opevnění pak Václav Kaplan spojil zbytek nejen svého profesního života. Řídil náročné
práce na postupném zpřístupňování tvrze, zajišťoval návštěvnický provoz, přiváděl vhodné průvodce, staral se o reklamu.
Především se však postupně stal jedním
našich největších odborníků na problematiku opevnění 1935–1938 – vyhledával pamětníky z řad stavitelů i obránců
mohutných betonových objektů, shroma-

žďoval a publikoval jejich vzpomínky, organizoval jejich setkání, spolupracoval
s nemnohými tehdejšími odborníky, jako
byl např. spisovatel Ota Holub, i s amatérskými nadšenci, kterým umožnil publikování jejich poznatků. Sám se rozhodující měrou podílel na pasportizaci objektů
těžkého a lehkého opevnění v okrese Náchod nutnou k jejich zapsání do seznamu kulturních památek. Napsal nebo byl
spoluautorem řady publikací, především
průvodce „Pevnost Dobrošov“, který se
dočkal pěti vydání nebo knihy „Opevnění 1935–1938, Náchodsko“, kterou napsal s Otou Holubem. Souběžně se věnoval
i dalším zájmům – fotograficky dokumentoval mizející stavby, evidoval pomníky
z 1. světové války, mizející pomístní jména, plakáty či závodní časopisy. Svým zálibám se věnoval i po odchodu do důchodu v roce 1986 až do své smrti 8. 3. 1996.
Zásluhou samotného Václava Kaplana a poté i jeho dcery Ireny byl postupně
v letech 1987–2015 vytvořen ve Státním
okresním archivu Náchod jeho rozsáhlý
osobní fond, který obsahuje výsledky jeho
badatelské a sběratelské činnosti a dokumentuje jeho neobyčejně pracovitou a činorodnou osobnost.
Mladší „bunkrologové“ si Václava Kaplana pamatují jako trochu svérázného,
ale vstřícného člověka, který se rád rozdělil o své poznatky a neváhal přijímat
nové od mladších kolegů či nadšenců.
I díky jeho podnětům se kolem dobrošovské pevnosti vytvořila parta průvodců,
která byla ochotná se problematice opevnění věnovat i po pracovní době a z níž
se vytvořil základ části nové generace
„bunkrologů“, kteří po roce 1990 zakládali po vzoru Dobrošova další pevnostní
muzea.
Mgr. Jan Čížek

Náchodský zpravodaj

Památka zesnulých 2016
Na 1. listopad každoročně připadá svátek „Všech svatých“, 2. listopad pak patří
„Památce zesnulých“.
Svátek „Všech svatých“ vychází z doložené historické události, již bylo vysvěcení Pantheonu v Římě v r. 609. Pantheon
byl původně antický chrám, v němž se
uctíval kult všech římských bohů. Svátek „Všech svatých“ je tak vzpomínkovou
slavností zemřelých, kteří již dosáhli věčné blaženosti.
„Památka zesnulých“, Dusičky jsou proti tomu vzpomínkou na ty, kteří této blaženosti zatím nedošli. Dušičky jsou svátkem
slaveným 2. listopadu už od 12. století jako
vzpomínka na mrtvé.
Oba tyto dny vzpomínají pozůstalí
na své zemřelé příbuzné a přátelé. Všichni přicházejí na hřbitovy, kde očistí hroby svých blízkých, položí květinu, věnec,
zapálí svíčky.
Proto přijďte v tyto dny na náchodský
hřbitov i Vy, zavzpomínejte na své blízké zemřelé a pokloňte se jejich památce.
Zároveň všechny zveme na krátkou
vzpomínku na zesnulé, která se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově
v Náchodě ve středu, 2. listopadu od 17
hodin za účasti pěveckého sboru HRON
a slovem bude provázet p. Aleš Fetters.
za komisi SPOZ
– Zdenka Petrová, Magda Havlíčková

Vernisáž

výtvarných prací
studentek Akademie 60+
Dne 3. 10. v 17 hodin proběhla ve vstupní hale náchodské ZUŠ historicky první
vernisáž výstavy výtvarných prací studentek Akademie 60+. Vernisáž zahájila žákyně ZUŠ Aneta Štěpánková hrou na
kytaru, dále pokračovala úvodním slovem
lektorka výtvarného programu Jana Matoušová a závěrem promluvil pan starosta
Jan Birke. Vystavené práce reprezentovaly čtyři výtvarné oblasti, jakými jsou keramika, floristika, kresba a malba. Z vystavených prací bylo patrné, že studentky
pracují s nadšením a vystavená díla jsou
velmi povedená.

listopad 2016

POZVÁNKY

Drakiáda na Jizbici
15. říjen – polojasno a mírně větrno – tak to byly kulisy již
5. ročníku „Jizbické drakiády“, která se konala druhou říjnovou
sobotu na hřišti místního SK Jizbice. Organizačně celou akci zajistilo občanské sdružení „Jizbice 2012“ ve spolupráci se Sportovním klubem Jizbice. I za těchto podmínek létalo nad jizbickým
hřištěm celkem 34 draků a dráčků. Jako tradičně se soutěžilo ve
dvou kategoriích – drak kupovaný, který vylétne nejvýše, a drak
doma vyráběný. V první kategorii byl zaznamenán nebývalý rekord, když nenápadný drak vzlétl až k Jiráskově chatě a byl z jizbického hřiště vzdálen přes 1000 m. Po rozdání cen a společném
fotografování dětí se svými dráčky byla celá akce zpestřena vystoupením parkurové skupiny Flow vision z Červeného Kostelce.
Došlo i na tradiční opékaní špekáčků. Akce by rozhodně nemohla vzniknout bez finanční podpory Sportovní a kulturní nadace města Náchoda. Nezbývá nám tedy těšit se na další akci, kterou bude Mikulášská nadílka. Mikuláš s čertem k nám zavítají
v pátek 2. 12. 2016 kolem 18. hodiny do Pivnice Jizbice. Srdečně
vás na tuto akci zveme.
B. Majerová

120 let ZŠ Komenského
Základní škola Komenského v Náchodě oslavuje v letošním
roce 120 let od svého založení. Oslavy budou zahájeny setkáním
současných i bývalých učitelů školy a hostů ve středu 16. listopadu od 16 hodin. Pokračovat pak budou ve čtvrtek 17. listopadu 2016 (státní svátek) „Dnem otevřených dveří“. V době od 9 Den
do
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me proto všechny rodiče, babičky, dědečky či přátele školy k návštěvě. Rovněž rádi přivítáme i bývalé žáky naší školy, pro které
Přijďte za námi v předvečer Světového dne diabetu,
V PÁTEK 11. LISTOPADU 2016 V DOBĚ OD 10 DO 16 HODIN
by to mohla být vhodná příležitost se opět sejít se svými spoludo foyer Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě.
žáky v místech, kde trávili svoji školní docházku. A můžou tak
porovnat, jak se škola změnila od doby, kdy do ní docházeli. Velice rádi vás všechny přivítáme. Využijte volného dne k prohlídce zařízení, které jste navštěvovali nebo které dnes navštěvují
vaše děti (vezměte je s sebou). Těšíme se na vás.
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VÝROČÍ, OPRAVENÝ POMNÍK

Opravený pomník děkana Lukavského
Půjdete-li o svátku Památky zesnulých
ozdobit hroby na Staroměstském hřbitově, můžete si povšimnout opraveného historického pomníku náchodského děkana
Kašpara Lukavského, zasazeného do fasády při pravé straně vstupu do kostela sv.
Jana Křtitele. Empírový náhrobek, který
je materiálovou kombinací pískovce a vápence, se skládá z pěti kamenných bloků, z nichž nejvýznamnějším dekorativním prvkem je trojúhelníkový fronton,
na kterém je ztvárněno bohoslužebné
náčiní, na rozích tympanonu jsou nárožní akroterie s rostlinným motivem. Nápis
na desce byl již značně nečitelný, pískovcový fronton oprýskaný, hrany římsy mechanicky poškozené, stav pomníku nijak
neodpovídal významu osobnosti, které
byl náhrobek určen.
P. Kašpar Lukavský, syn náchodského učitele a varhaníka, se narodil 6. ledna 1783. Po absolvování benediktinského
gymnázia v Broumově (1794–1798) obdržel císařské stipendium, které mu umožnilo studovat v Praze filozofii a hudbu.
Ve třetím roce filozofického kurzu vstoupil do akademické legie arcivévody Karla,
určené k hájení hranic proti Francouzúm.
V protinapoleonské legii sloužil od listopadu r. 1800 do konce dubna r. 1801, studia však nezanedbával, takže po míru
v Luneville, kdy byla legie zrušena, odbyl semestrální zkoušky, podržel si i své
stipendium. Zkušenosti z války obrátily
mysl mladého muže jiným směrem – rozhodl se věnovat duchovní službě, studovat bohoslovectví. Teologii studoval v Praze a v Hradci Králové, kde byl 24. srpna
1804 vysvěcen na kněze. Do roku 1816,

kdy byl jmenován zámeckým kaplanem,
sloužil jako kaplan při náchodském děkanství. V roce 1823 byl ustanoven farářem ve Chvalkovicích a v říjnu roku 1829
jmenován děkanem v Náchodě. Děkan
Lukavský byl výborným hudebníkem, zasloužil se o rozvoj a zkvalitnění chrámové hudby, byl rovněž členem významného
náchodského hudebního sdružení – hudebního grémia, založeného v roce 1809.
Zemřel 1. května 1845 v Náchodě a pohřben byl na zmíněném hřbitově.
Je potěšitelné, že v rámci rekonstrukce Staroměstského hřbitova byl citlivě restaurován také tento náhrobek. Obnovu
celého pomníku velmi zdařile provedla
restaurátorka Pavla Szabová z Náchoda-Dobrošova. Pomník byl zbaven povrchových nečistot, trhliny na desce injektovány a zatmeleny proti vnikání vody,
materiál ukrytý pod krustou je vlastně
tmavý mramor, deska není úplně leštěná, aby působila přirozeným dojmem, nápis obroušením vápencové kruchty vynikl sám, zvýrazněn byl barvou vhodného
odstínu. Dožité plastické retuše byly odstraněny, nahrazeny novými, drobná mechanická poškození redukována, značně
poškozený křížek vyžadoval hloubkovou
konsolidaci. Kamennému pomníku byl ponechán jeho přírodní vzhled, aby působil dojmem svého stáří, zachována patina
stáří. Obnova byla hrazena z prostředků
města Náchod, které se tímto hlásí k odkazu svých rodáků, významných osobností.
Věra Vlčková

Listopadová výročí
Začátkem listopadu, měsíce obvykle spíše posmutnělého, vzpomínáme všech zesnulých, blízkých i kdysi
jen známých, ať zemřeli nedávno, či
před lety.
4. listopadu 1946 bylo založeno
UNNESCO, mezinárodní organizace
pro výchovu, vědu a kulturu při OSN.
5. listopadu 1911 se narodil profesor
zdejšího gymnázia a překladatel Jiří
Propilek x).
6. listopadu 1836 zemřel v Litoměřicích Karel Hynek Mácha. Mezi kresbami „hradů spatřených“ najdeme
i Náchod, ale kresba není podle odborníků Máchova; asi tudy nikdy nešel, i když po návštěvě Adršpachu
mohl pokračovat přes Náchod.
6. 11. 1976 zemřel stále oblíbený pohádkář Václav Čtvrtek. Večerníčky
natočené podle jeho námětů zůstávají mezi nejoblíbenějšími.
7. listopadu 1856 se narodila spisovatelka Gizela Náchodská x).
7. listopadu 1876 byla premiéra Smetanovy opery Hubička, díla, které zůstává na našich operních scénách
stále.
8. listopadu 2006 byly předány do
užívání obě „pekelské“ lávky, součást
cyklostezky, o jejíž vybudování se zasloužil zejména tehdejší místostarosta Ing. Jaroslav Rohulán.
12. listopadu 1931 se v Hronově narodil Josef Lamka, divadelník, zakladatel Černého divadla, absolvent zdejšího gymnázia.
14. listopadu 1961 zemřela náchodská spisovatelka a publicistka Sida
Volfová x), autorka vzpomínkové knihy Město pod horami. Bude někde objeven rukopis druhého dílu, údajně
napsaný? Byl by jistě velmi zajímavý.
15. listopadu 1946 zemřel literární
historik, univ prof. dr. Jan Vilikovskýx)
18. listopadu 1786 se narodil v Brandýse n. Orl. Jan Ferdinand Schmidt z Bergenholdux), zakladatel běloveských lázní (1818).
21. listopadu 1916 zemřel ve Vídni
císař Franz Josef I. Svému nástupci
nechal zbědovanou zemi uprostřed
velkého válečného konfliktu, který
svým podpisem zahájil.
27. listopadu 1961 zemřela Helena
Čapková. Její kniha Moji milí bratři
vyšla vzhledem k různým zdržováním v nakladatelství až po její smrti.
28. listopadu 1906 se narodil spisovatel Jaroslav Žák, řádku let profesor
jaroměřského gymnázia, autor stále
populárních studentských příběhů
(AF)

listopad 2016

Z HISTORIE

Historické domy ve městě
11. Dům čp. 207 sokolovna
Dominantou dnešní Tyršovy ulice je rozsáhlý dvoupatrový
dům čp. 207, který slouží náchodským Sokolům a jejich snaze
naplňovat svoje skutky hesly: „Tužme se!“ a „Ni zisk – ni slávu“.
Ale nejdříve se podívejme do dávné minulosti.
Již od r. 1461 tu stála sladovna, která byla od r. 1562 v majetku města. Šlo o zděnou budovu s humnem vydlážděným cihlami a klenutým hvozdem. I když bylo měšťanům v r. 1636 odebráno právo vařit pivo, měšťané v letech 1642–1643 sladovnu
znovu postavili. Sice zanikla při požáru města r. 1663, ale na její
existenci se nezapomnělo. O tom svědčí zápis v městských knihách z 26. 3. 1736, jímž hrnčíř Pavel Bíl koupil od náchodské
městské rady a se souhlasem obecních starších „kus obce, jenž
sladovna od starodávna sluje“. Postavil si zde chalupu a hrnčířskou dílnu, poté čp. 54, 57 a 206, ve které on a jeho potomci žili
více jak jedno století.
Mezitím tu v blízkém sousedství vznikl dobře zařízený dům se
zahrádkou a k němu patřícími pozemky, který 10. 9. 1725 koupil
od měšťana a radního Kašpara Rodewalda pan soused Jiřík Ludvík za trhovou cenu 500 zl. Po devíti letech, 29. 3.
1734, koupil zhodnocenou nemovitost
Jiřík Hurdálek za 600 zl. Nový majitel
byl mj. strýcem pozdějšího osvíceného kněze a litoměřického biskupa Josefa Hurdálka (1747–1833). A zřejmě tu
podnikal v plátenictví. To již dům nesl
čp. 55 a poté 58 na Krajském předměstí. Dne 20. 10. 1855 se novými majiteli stali manželé Antonín a Helena Pozděnovi. Jejich příbuzný Adolf Pozděna
byl známý hudební skladatel. A jejich
syn Gustav Pozděna propagoval tělocvik a sokolské hnutí.
Když v listopadu 1869 se v Náchodě ustavila tělocvičná jednota Sokol,
bylo ve schůzi výboru rozhodnuto pořádat cvičení v zahradě hostince Radecký čp. 58 za roční nájemné 20 zlatých.
V zimě se cvičilo v hostinských sálech.
V r. 1895 náchodský Sokol za cenu
velkého zadlužení (24 000 zl.) zakoupil od majitelky a hostinské Františky
Stürlerové tento objekt (nově čp. 207)
za 31 900 zl. Ovšem pravidelná cvičení, zejména mládeže a žen,
probíhala v pronajatých tělocvičnách chlapecké školy a v nové tělocvičně reálky (dnes gymnázia).
V dubnu 1904 bylo založeno Družstvo pro stavbu tělocvičny „Sokola“ v Náchodě. Nepodařilo se mu však získat dostatečný kapitál ke stavbě, a tak alespoň v r. 1916 přikoupilo sousední zahradu od manželů Dlabalových. Další snahy byly přerušeny
světovou válkou. K oživení myšlenky došlo až v r. 1923, kdy bylo
budoucí staveniště rozšířeno o další sousední parcelu. Na základě rozhodnutí valné hromady z 6. 7. 1927 byl od Jiřího Nováka
přikoupen sousední dům čp. 206 za 320 000 Kč. Zároveň bylo
rozhodnuto postavit novou tělocvičnu a sokolský dům. Byla vyhlášena soutěž na projekt nové budovy, které se zúčastnilo šest
předních architektů s osmi návrhy. Zvítězily projekty významného pražského architekta prof. Dr. Milana Babušky (1884–1953)
a místního architekta ing. Antonína Hartmana (1887–1954). Byly
zbourány oba domy a 13. 4. 1928 vydal městský úřad stavební
povolení na novostavbu. Pokračovaly však spory a diskuze o způsobu provedení stavby, která byla zahájena podle Babuškova
projektu až 29. 4. 1929 a prováděna v režii místních stavitelů Jiránka a Bednáře. Základní kámen byl slavnostně položen 14. 7.

1929, rozsáhlá stavba šla za vydatné pomoci členů Sokola rychle kupředu a 15. 8. 1930 byla dokončena nákladem 2 500 000 Kč.
Vznikla dvoupatrová stavba ve tvaru písmene T, postavená
ve stylu emocionálního funkcionalismu. V přízemí byla umístěna restaurace, spolková místnost, vestibul se šatnou a v zadním traktu velké šatny, noclehárny a sklad nářadí. První patro
zaujímal především velký sál s balkonem o rozměrech 25x15 m,
který byl největší ve městě a byl pojmenován po JUDr. Josefu
Čížkovi, starostovi náchodského Sokola, který se o prosazení
stavby nejvíce zasloužil. K velkému sálu přiléhal malý sál pro
cvičení na nářadí oddělený posuvnou železnou oponou, který
mohl být využit jako jeviště. Další sál směrem do ulice, pojmenovaný po mecenáši stavby Cyrilu Bartoňovi-Dobenínovi, sloužil
k přednáškám, schůzím a výstavám. Oba sály a další společenská místnost byly přístupné z rozlehlého předsálí. Druhé patro obsahovalo místnost pro výborové schůze, hostinské pokoje,
předsálí se vstupem na balkon Čížkova sálu a projekční kabinu,
protože od počátku bylo v tomto sále
počítáno s provozem kina „Bio Sokol“.
Uliční fasáda byla členěna horizontálně s pravidelným rytmem oken, boční
fasáda se sálem pak vertikálně s velkými okny mezi pilíři a zaobleným schodišťovým rizalitem. Nároží do ulice
vrcholilo mohutnou plastikou sokola
s roztaženými křídly.
Ve dnech 15.–17. 8. 1930 se konalo
velkolepé slavnostní otevření sokolovny, jehož součástí bylo představení Medkova dramatu Plukovník Švec
s přednesem básně složené k této události Viktorem Dykem, sokolský průvod od nádraží k novostavbě, projevy
hostí a hojně navštívená večerní veselice. Bohužel, po celou dobu slavnosti hustě pršelo, takže sokolská cvičení
musela být přesunuta na 23. a 24. 8.
Tímto aktem však slavnostem zdaleka nebyl konec. Ve dnech 8. a 9. srpna 1931 se konala slavnost odhalení
bronzové pamětní desky náchodským
legionářům a sokolům padlým v době
světové války. Jedná se o dílo sochaře
Jaroslava Horejce ve stylu art déco. U příležitosti slavnosti byl vydán almanach. Po úmrtí Dr. Josefa Čížka 30. 5. 1934 mu byl v malém parčíku u sokolovny přesně za rok poté slavnostně odhalen
památník s bronzovou bustou. Na rozdíl od pamětní desky památník již dnes nestojí a Čížkova busta zdobí jeho sál sokolovny.
Budova následně Sokolům dobře sloužila až do okupace ČSR.
Po 15. 3. 1939 byl Sokol poprvé rozpuštěn, sokolovna zabrána
pro potřeby německé branné moci, zbavena sochy sokola a kino
bylo přejmenováno na „Bio Adria“. Na samém konci války složila budova jako útočiště pro uprchlíky. Bezprostředně po osvobození se opět rozvíjí sokolská činnost – ale jen do června 1948,
kdy probíhal v Praze všesokolský slet. Poté byl i náchodský Sokol znovu decimován. Majetek byl převeden na TJ Jiskra Tepna
01 (později TJ Tepna Náchod) a Bio Sokol přejmenováno na Kino
Květen. Tato situace trvala až do 1. 6. 1990, kdy byl majetek znovuobnovenému Sokolu opět navrácen, fyzicky se tak stalo 1. 8.
1991. Před Sokoly stál opět velký úkol – obnovit a opravit sokolovnu, do které se neinvestovalo. I tento úkol se nezdolným Sokolům daří naplňovat, i když konec rekonstrukce budovy, která se mezitím stala kulturní památkou, je ještě v nedohlednu.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Realizovaná obnova zeleně

v ulici Trojická a plánovaná obnova dřevin v ulici Pražská
V lokalitě ulice Trojická byla koncem loňského roku provedena rozsáhlá obnova zeleně. Původní stav byl tvořen výsadbami
realizovanými cca před 40 lety a v průběhu let nebyla realizována údržba většího rozsahu např. probírkou. V posledních letech proto vznikal problém s lámavostí větví vzrostlých borovic
v zimním období, nejednou došlo k vývratu vzrostlých smrků
a především původní keře musely být každoročně několikrát
ořezávány, aby nezasahovaly do komunikace nebo chodníku.
Občané ulice Na Pláni opakovaně také poukazovali na ztrátu výhledů do okolí a zastínění, jehož příčinou byly nevhodně zvolené a přerostlé stromy. S ohledem na přibývající nezbytné zásahy
přistoupilo Město Náchod k celkové obnově tohoto prostranství.
Před zahájením prací byl ve spolupráci s komisí životního prostředí města vytvořen projekt sadových úprav, ve kterém bylo předem naplánováno vytvoření přírodního prostředí
s nízkou potřebou údržby, které se stane přirozeným útočištěm
drobných savců, ptactva a hmyzu, a současně dojde ke snížení stromového patra stávajících dřevin. V rámci projektu bylo
navrženo podporovat věkovou různorodost porostu ke zvýšení
stability celku, zachovat část třešní s relativně průměrnou vitalitou, samovolně se rozrůstající šípky, hlohy a maliníky jako
specifické prostředí pro určité druhy živočichů, a především
vyzdvihnout vysokou estetickou a ekologickou hodnotu dvou
stávajících dubů.
Navržené výsadby vytvoří místy zapojený, místy rozvolněný
samovolně se obnovující porost. Toho bude dosaženo za použi-

tí nižších druhů dřevin s bobulovitými plody, které budou sloužit jako potrava pro živočichy. Cílem projektu je, aby se výsadby
po jejich vzrůstu staly nízkoúdržbovými, s pravidelným sečením trávníkových pruhů po stranách obou přilehlých komunikací a travnaté plochy v zadní části prostranství, kde jsou umístěny dřevěné prvky.
Výsadby byly provedeny podle projektu a v letošním roce byly
poprvé prováděny práce na jejich údržbě. Ta je plánována na několik let, do doby požadovaného zapojení porostů. Jsme přesvědčeni o tom, že po vzrůstu nově vysazených dřevin a vytvoření
plánované kompozice bude zvolenou kombinací vytvořeno krásné životní prostředí se zajímavou atmosférou, které danou lokalitu významně obohatí.
V části ulice Pražská plánujeme nezbytnou obnovu stromů
rostoucích u západní fasády domů čp. 1529a 1530, před domy
čp. 1531 a 1532 a v blízkosti domů čp. 1533 a 1534.
U domu čp. 1529 a 1530 bude provedeno kácení skupiny borovic. Jedná se o již prořídlou skupinu stromů s velkým výskytem
suchých větví a jehličí v korunách. Pouhým odstraněním těchto
suchých a proschlých částí dřevin by na místě zůstaly nevzhledné dřeviny, které nejsou pro veřejné prostranstvích vhodné. Proto bude přistoupeno k jejich obnově za nové jehličnany. K odstranění dvou krajních proschlých borovic ze skupiny tří dojde také
v blízkosti domu čp. 1534.
V prostoru před domem čp. 1531 a 1532 bude pokácena jedna
vrba bílá převislá, která je značně zasažena dřevokaznou houbou, a rozšířenou hnilobou ve dřevině. Strom se tak stal nestabilním a může dojít k jeho pádu. Vrba bude nahrazena vhodnou výsadbou v podobě převislého červeného buku. Druhá z vrb, která
je na kmeni porostlá břečťanem, bude, jak již tomu bylo i v minulosti, opětovně ořezána silným redukčním řezem. Všechny zásahy jsou plánovány na předjaří roku 2017 pokud město obdrží
kladné rozhodnutí ke kácení dřevin rostoucích mimo les od orgánu ochrany přírody.
Další dvě skupiny borovic rostoucí po obou stranách před domem čp. 1531 a 1532 budou pročištěny od suchých větví a dočasně ponechány, protože jejich zdravotní stav a míra poškození
není natolik vážná, aby došlo k jejich odstranění. Zároveň mají
významnou sociální a ochrannou funkci v blízkosti frekventované komunikace. 			
správa zeleně

INFORMACE

z Městského informačního centra

Přírodní sirupy
Camellus vás mile překvapí!
Máte rádi přírodní chutě a vůně bez
zbytečného cukru a není vám cizí bylinková vůně? Pak máme něco právě pro vás!
Nově jsme v našem Městském informačním centru zařadili do nabídky přírodní
sirupy značky Camellus, které se od konce září pyšní ochrannou známkou Regionální produkt – Kladské pomezí. Výroba sirupu probíhá z bylin vypěstovaných
ve vlastní bylinkové zahradě (máta, meduňka, šalvěj), i z bylin sbíraných v čistých přírodních lokalitách (např. lipový
květ, tužebník, jitrocel, bezinka). Velmi oblíbenými variantami jsou i jejich
vzájemné kombinace jako bezový s meduňkou, tužebníkový s mátou nebo jitrocelový s mátou. Na samotné výrobě,

etiketování a dekoraci lahví se podílejí zdravotně znevýhodnění zaměstnanci.
Tyto sirupy jsou u nás k dostání v cenové relaci 60 Kč (200 ml) a 96 Kč (500 ml).
Vánoce, Vánoce přicházejí…
Publikace „Velká encyklopedie osobností
Náchoda“ nesmí pod vánočním stromečkem vašich blízkých rozhodně chybět. Její
autoři Mgr. Lydie Baštecká a PhDr. Václav
Sádlo přináší v ucelené podobě 600 medailonů již nežijících osobností se vztahem k Náchodu ze všech oblastí života
s použitím mnoha nových, dosud nepublikovaných informací doplněných o 1280
barevných a černobílých fotografií.
Kniha je k dostání za cenu 605 Kč.
Otevírací doba informačního centra
říjen–duben: po–pá 9–12, 12.30–17 hod.,
so–ne 9–13 hod.
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Kontrola kotlů
na pevná paliva
Zima se blíží, topná sezóna začíná, proto bychom vás rádi informovali o povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně
ovzduší. Provozovatel kotle (spalovacího stacionárního zdroje) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10
do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu
a provozu zdroje v termínu nejpozději
do 31. prosince 2016.
Tuto kontrolu je třeba provádět jednou za dva kalendářní roky a předkládat
na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení
této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou, potvrzující, že kotel je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.
Pokud provozovatel nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností potvrzení o provedení této
kontroly, dopustí se tím provozovatel (fyzická osoba) přestupku, za který lze uložit pokutu ve výši do 20.000 Kč a provozovatel (právnická či podnikající, fyzická
osoba) správního deliktu, za který se uloží pokuta ve výši do 50.000 Kč.
Uvedenou kontrolu kotle může provést
osoba, která byla proškolena výrobcem
spalovacího stacionárního zdroje a má
od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.
Je třeba zjistit, kdo je výrobcem vašeho kotle. Převážná většina výrobců kotlů zveřejňuje seznam osob s oprávněním
k instalaci, provozu a údržbě kotlů například na svých internetových stránkách,
kde si můžete najít osobu nejblíže vašemu
bydlišti. Jedna osoba má většinou oprávnění ke kontrole kotlů od více výrobců.
Doporučujeme před provedením kontroly požádat vámi vybranou osobu o předložení oprávnění ke kontrole vašeho typu
kotle.
Odbor životního prostředí

KOMENĎÁČEK

INFORMACE Z RADNICE

Upozornění

Upozornění na opravu v harmonogramu svozu objemného rostlinného
odpadu ze zahrad (větve, listí, tráva atd.) v roce 2016:
Stanoviště
Běloves – k Brodu
Železniční kolonie
Běloves – U Zbrojnice x U Starých lázní
Branka – Veterinární st.
Drtinovo náměstí
Dobrošovská x Šafaříkova
Vojanova (u trafa)
V Zátiší
Klínek – prodejna
Sokolská (u Vatikánu)
Koupaliště
Za Kapličkou (u rybníka)
Malé Poříčí (u zastávky)
Babí – Truhlářská x Jabloňová

Čas
15.00		
16.00		
17.00		
15.00
1. 11.
16.00
1. 11.
15.00
2. 11.
16.00
2. 11.
17.00		
15.00
3. 11.
16.00
3. 11.
15.00
4. 11.
16.00
4. 11.
17.00		
17.00
4. 11.

Datum
14. 11.
14. 11.
14. 11.
15. 11.
15. 11.
16. 11.
16. 11.
16. 11.
18. 11.
18. 11.
19. 11.
19. 11.
19. 11.

v 9 hod.
v 10 hod.
v 11 hod.

V harmonogramu svozu pro druhé pololetí r. 2016 byla provedena následující oprava:
V posledním týdnu svozu byly opraveny termíny svozu v jednotlivých dnech s tím, že
ve svátek 17. 11. svoz prováděn nebude. Poslední termín svozu proto vychází na sobotu 19. 11., kdy bude mimořádně svoz proveden dopoledne v časech uvedených přímo
u data svozu.
Dále byl opraven chybný název stanoviště „Běloves – Na Horním konci“ na „U Zbrojnice x U Starých lázní“.

59. ročník Běhu Hronov-Náchod 2016
Na startu se sešlo 600 závodníků,
z nichž do cíle doběhlo celkem 598.
V mužské kategorii ovládli tento ročník
běžci z Kenyi, obsadili prvá tři místa v absolutním pořadí: 1. místo HENRY KEMBOI
(v čase 00:30:13), 2. místo SILAS KIPRONO TOO (00:30:14), 3. Místo JOEL MAINA
MWANCI (00:30:22).
V ženách absolutní pořadí: 1. místo PAULINA KACZYNSKA (00:33:25) ASIS
TEAM POLSKA, 2. místo AGNES CHEBET
(00:33:55) KENYA, 3. místo BETTY CHEPLETING (00:34:42) KENYA.
Okresním přeborníkem v silničním
běhu se stal Kamil Krunka (v absolutním
pořadí 13.), okresní přebornicí Dagmar

Rychnovská (v absolutním pořadí 43.).
Nejstarším závodníkem byl Jiří Soukup
ročník 1927, nejmladšími závodníky byli
dva chapci a dívka ročník narození 2004.
Na startu jsme přivítali i olympioniky
Jana Kreisingera, mezi ženami chodkyni
Anežku Drahotovou a triatlonistku Vendulu Frintovou.
Podrobné výsledky závodu najdete na
www.sportchallenger.cz, www.behej.com,
www.hronovnachod.cz.
Nová trať o délce 10.000 m byla náročná
pro organizátory, ale dle ohlasů velmi příjemná pro běžce. Příští jubilejní 60. ročník se bude běžet v sobotu 21. října 2017.
Hana Kopecká – ředitelka závodu
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 Šití záclon
 Římské rolety
 Interiérová technika
 Pergoly  Markýzy  plachty INGENUA
 Grafická návrh….

LF Design
Pod Kapličkou 1188
Náchod
+420 603 875 529
info@lfdesign.cz

www.lfdesign.cz

Česká Saar Gummi
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Ze Saar Gummi Czech do celého světa

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
Vedoucí správy budov a energe�ky 50 000 Kč
Operátor/ka gumárenské výroby
24 000 Kč
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování. Pracoviště Stolín 105, Červený Kostelec, pozice operátora je pro třísměnný a nepřetržitý provoz.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Červenokostelečtí experti ze Saar Gummi Czech
pomáhají s výrobou v americkém závodě skupiny
SaarGummi. Ve státě Tennessee ve městě Pulaski
se v třítýdenních turnusech vystřídaly dva
tříčlenné týmy pomáhající při výrobě těsnění oken
pro vozy BMW a pro elektromobily Tesla, do konce
roku proběhnou ještě dva turnusy. Spolu s Čechy
jsou v USA se stejným cílem týmy ze slovenského
a německého závodu gumárenské skupiny.
Pomoc si vyžádal i mexický závod SaarGummi,
vyrábějící těsnění pro vozy VW, nyní zde působí
dvojice pracovníků z Červeného Kostelce. V USA
i v Mexiku se přitom Češi museli zorientovat ve
výrobě dílů, které jsou konstrukčně odlišné od
výrobků SGC. Ohlasy z obou závodů dokazují,
že se jim to povedlo a že podstatným způsobem
přispívají ke splnění dodávek zákazníkům.
(pl)
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STAVEBKA
Obory ve stavebnictví mají budoucnost
Postavit nový dům, opravit starší usedlost, modernizovat interiér podle individuálního přání – k tomu jsou potřeba
kromě peněz a dobré vůle hlavně kvalifikovaní stavaři a dobří řemeslníci, kterých
bývá nedostatek, a proto jsou a budou, jak
se říká, k nezaplacení.
Takové odborníky připravuje pro praxi
VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. J. Letzela v Náchodě, ať už ve čtyřletém maturitním studiu v oboru Stavebnictví (zaměření Pozemní stavitelství, Obnova budov,
Rozpočtování a kalkulace staveb, Navrhování interiérů-design), nebo ve tříletých
učebních oborech podporovaných Královéhradeckým krajem formou stipendia
(Stavební klempíř, Tesař, Zedník, Pokrývač, Malíř, lakýrník). Pro ně škola zajišťuje také stravování a ubytování ve vlastních zařízeních.
Zájemce o studium srdečně zveme
na Den otevřených dveří v sobotu 5. listopadu 2016 od 8.30 do 13.00 hodin (případně na další 18. ledna 2017 od 14.00
do 18.00 hodin).
Ve stejný den budou mít návštěvníci také možnost zhlédnout v prostorách
školy dvě výstavy, a sice výstavu „Stavba roku Královéhradeckého kraje 2016“,
a dále výstavu, kterou ke stému výročí
počátku 1. světové války po několik let
postupně připravují Český svaz bojovníků za svobodu, spolek Poznávání a Městské muzeum Nové Město nad Metují, letos pod názvem „1916 – třetí rok Velké
války“. Opět bude představeno několik
legionářů pocházejících z našeho regionu. Jsme jednou ze škol, které na projektu spolupracují.
Přijďte se podívat, srdečně zveme příští studenty i širší veřejnost!
Mgr. Marie Vintrová, VOŠ stavební
a SPŠ stavební arch. J. Letzela v Náchodě

Holandské gymnázium
na ACADEMIA MERCURII
Academia Mercurii opět přivítala studenty z holandského gymnázia CSG

ŠKOLY
Willem van Oranje z Oud-Beijerlandu.
Holandští studenti, ubytovaní v rodinách žáků naší školy, objevovali kulturní a přírodní krásy náchodského regionu. V týdnu od 4. října do 7. října stihli
poznat Prahu, absolvovali milé přivítání
na náchodské radnici, navštívili náchodský zámek, skály v Adršpachu a pevnost
Dobrošov. Tento výměnný projekt, probíhající v anglickém jazyce, je zaměřen
na objevování kulturních odlišností našich zemí. Důležitou součástí tohoto výměnného programu je nutnost komunikace v cizím jazyce. Děkujeme našim žákům
a jejich rodinám, že se stali součástí pro
nás tak významné události.
Mgr. Michaela Hanzlová

EA dává radost dětem

Pohádkové putování tentokrát
Za zvířátky do ZOO aneb SOŠ sociální
a zdravotnická
V úterý 27. září 2016 jsme všichni s napětím otevřeli oči a podívali se na nebe,
zda nás ráno vítá sluníčko. Vítalo. To byl
nejlepší začátek našeho dalšího ročníku
Pohádkového putování.
Tentokrát se děti z náchodských základních a mateřských škol vydaly plnit
úkoly se zvířátky ze ZOO, ale jelikož se
jedná o pohádkový les, přivítaly je i některé pohádkové postavičky.
Akce začala v 8 hodin a děti vycházely
hned ze dvou startů. Pro menší děti byla
připravena trasa v Bělovsi. První úkol je
čekal v blízkosti prameníku a závěrečné
finále se konalo v areálu hasičské zbrojnice. Všechny děti, které touto trasou procházely, mohly skotačit s Bobem a Bobkem, plnit úkoly u pand, vlka, medvěda
a u slona a myší. Také vařily dort s Pejskem a Kočičkou. U zbrojnice na děti čekala Karkulka s celou svou partou a byl
tu i neposlušný Budulínek, liška a dědoušek s babičkou.
Velká trasa pro větší děti byla připravena v náchodské Montaci. Začínalo se u hájovny. Zde byl také instalován náš fairtradový stánek, u kterého si děti i paní
učitelky mohly koupit fairtradové dobroty (káva, čaj, čokoláda). (Podrobnosti o naší fairtradové činnosti naleznete
na webových stránkách. www.fairtradenachod.webnode.cz). Po občerstvení čekal
na děti výstup do kopce. I na této trase
se plnily úkoly za dohledu rozličných ži-

vočichů. Za stromy čekali lvi, tygři, medvědi, papoušek, gepard a další. Za absolvování velké trasy obdržely děti sladkou
drobnost.
Velký dík patří všem žákům Střední
odborné školy sociální a zdravotnické –
Evangelické akademie v Náchodě, kteří se
na přípravách tohoto programu podíleli,
kteří s velkým nasazením vyráběli masky
a zdobili svá stanoviště.
Celý program by se určitě neobešel bez
obětavé práce našich učitelů. Děkujeme.
V neposlední řadě musíme a chceme
poděkovat našim podporovatelům a sponzorům, zvláště pak sboru dobrovolných
hasičů z Bělovse za zapůjčení zbrojnice.
Mgr. Monika Lázňovská
Střední odborná škola sociální
a zdravotnická – EA Náchod

ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Podzimní hrátky
Vyučování žáků v říjnu zpestřilo mnoho zajímavých akcí. Hned v prvním týdnu proběhly „bramborové hrátky“, kdy se
žáci ze speciálních tříd dozvěděli mnoho
zajímavého o bramborách, zazpívali si
písničky s podzimní tematikou, vyrobili
si panáčky z brambor a přírodnin a upekli si vynikající „plněné brambory“. Všechny třídy naší školy se zúčastnily edukačního programu v Galerii výtvarného umění
v Náchodě. Program „Roztočme to!“ provedl žáky výstavou A. V. Hrsky – Zábavy
velkoměsta, na závěr si děti ve výtvarné
dílně vytvořily loutku, kterou pak „oživily“. Žáci speciální třídy s paní učitelkou
L. Renfusovou si udělali výlet do České
Skalice, kde v Centru rozvoje ve výukovém programu „Co vypěstoval Tykvínek?“ poznávali různé tykve všemi smysly, vytvořili si obrázek ze semínek dýní...
Moc se jim také líbilo „Bubnování“ a „Keramická dílnička“ v Dominu Hronov. Zúčastnili se i canisterapie a hipporehabilitačního ježdění na farmě Dubno, kde se
seznámili kromě koní i s dalšími zvířátky. Naši školu žáci vyzdobili pěknými výrobky z různých přírodních materiálů...
a už se těšíme na další měsíc, co zajímavého nám přinese...
Mgr. Marie Čejchanová

***
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Náchodský zpravodaj
Těšíme se na…
…nooo určitě na první sníh, ale i na
předvánoční výlet pro naše nejmenší, celoškolní projektový den, jehož téma zůstává zatím utajeno. Pomalu se už také
chystáme na vánoční jarmark, vánoční
akademii a mnohé další…
Sledujte nás po celý rok: http://www.
zsbeloves.cz/
Mgr. Šárka Brátová, učitelka ZŠ

Zprávičky
z Masaryčky
S úsměvem a všichni
spolu rozhýbeme město, školu III
Už jste někdy vyzkoušeli sedmimílové boty? Toužili jste někdy zažít ten pocit, když trefíte neskutečně malý otvor
v takřka zakryté bráně a vyhrajete několik desítek tisíc dolarů? Nebo přenést
vodu v úplně malé nádobě a neztratit cestou ani jednu kapičku?
Tak přesně tohle a ještě mnohem více
si na vlastní kůži vyzkoušely děti ze ZŠ
T. G. M. v rámci sportovního dne. Celý den
se opět nesl ve znamení spolupráce, a tak
veškeré činnosti vykonávaly děti z prvního stupně společně s těmi „druhostupňovými“.
Slalom mezi kuželi se jeví jako disciplína obzvláště jednoduchá, ale pokud jste
mašlí pevně přivázaní ke spolužákovi, obtížnost rázem poskočí o několik stupínků
výš. Ani převezení kamaráda na korbičce zahradního kolečka neskýtá na první
pohled žádné větší záludnosti, ale kolizí, nárazů, a dokonce vyklopených pasažérů bylo nepočítaně. Míče baví vždycky, ať jsou molitanové, úplně malinké
– ty na stolní tenis, nebo naopak trochu
„těžkotonážní“- medicinbaly. Svaly přišly ke slovu i v případě přetahování se lanem. Pozoruhodné výkony padaly rovněž
při výuce taneční. Po úvodních rozpacích
jsme se postupně naučili tanec, kterým
jsme celý den společně zakončili.
Jednotlivé disciplíny tentokrát nachystal tým učitelů z prvního stupně. O to, aby
na jednotlivých stanovištích všechno běželo hladce, se starali žáci devátých ročníků. Zjistili tak, že není vždycky snadné
vysvětlit, co se teď bude dělat, když někdo další k výkladu přispívá komentáři,
hledá pití či řeší důležitý problém se spolužákem. Ti, kteří se přicházeli na stanoviště protáhnout a pobavit, zase přivykali
na jiný způsob zadávání pokynů a museli se srovnat s tím, že v danou chvíli není
učitel tím, kdo vysvětluje, nebo radí.
Počasí přálo, o zábavu nouze nebyla,
žádný vážnější úraz – kromě modřin –
jsme nezaznamenali. Tak zase na jaře.
Za tým pedagogů Mgr. Monika Patzáková

„Pohár starostů“
V úterý 4. 10. 2016 se vybraní žáci
5. tříd zúčastnili okresní dopravní soutěže „Pohár starostů“, letos pod záštitou

ZŠ PLHOV
starosty města Jaroměř. Naše družstvo se
umístilo na skvělém 5. místě z 21 zúčastněných!
Tereza Šašinková, Adam Kočnar, Andrea Janatková a Kryštof Hanka se úspěšně poprali nejen s nepříznivým deštivým
počasím při jízdě zručnosti mezi překážkami a jízdě dle předpisů na dopravním
hřišti, ale i s testy z pravidel silničního
provozu.
Tímto moc děkujeme všem organizátorům za velmi zdařilou a přínosnou dopravní akci.		
Žáci 5. A, 5. B

Plhovští běžci úspěšní
v krajském finále přespolního běhu
Po vítězství v okresním kole si družstva
starších žáků a žákyň ZŠ Náchod-Plhov
výborně vedla také ve finále krajském.
Nejlépe ze všech si počínal Daniel Kubrt.
Jeho strojové tempo odstavilo na druhou
kolej všechny účastníky závodu na 3 km.

ZŠ BĚLOVES
Tak už je to zase tady…
Prázdniny jsou už dávno pryč, naše
děti zasedly opět do školních lavic, ty nejmenší úplně poprvé. Prvňáčci se u nás bez
problémů „zabydleli“ a pod vedením zkušené paní učitelky se jim vede moc dobře. Není divu, jejich třída nabízí dostatek
prostoru, světla a nová interaktivní tabule je jejich velký pomocník a kamarád.
Nižší počet dětí ve třídě navíc garantuje
individuální přístup. O zdravém klimatu
na škole vypovídá i naplněnost školy a tudíž i předpokládaná spokojenost rodičů.
S těmi jsme se pozdravili hned na konci
září, v rámci odpolední celoškolní akce na
dopravním hřišti. Tradiční „Loučení s létem“, bylo opravdu stylové, protože teploměr ukazoval ten den 25 stupňů a všichni
jsme si to parádně užili.
Bojovali jsme déšť ne déšť a zvítězili!
Počasí nás ale pěkně vypeklo při letošní soutěži cyklistů. O pohár starosty přišli opět bojovat páťáci z celého okresu
Náchod a paní Příroda všechny podrobila přetěžké zkoušce. Od rána pršelo, foukal silný vítr a byla neuvěřitelná zima.
Náš tým ve složení Kája Dianová, Natálka Boučková, Dan Strnad a Filip Brož se
i přesto statečně postavili na start a pro
naši školu vybojovali 1. místo. Prvenství
se pokusíme obhájit i na náročnější celostátní soutěži mladých cyklistů, která se
bude konat v květnu opět na DDH v Náchodě.

Dan se tak může pochlubit titulem nejlepšího vytrvalce Královéhradeckého kraje ve své kategorii. Pochvalu za předvedený výkon si však zaslouží všichni členové
našich družstev. Děvčata V. Maršíková,
A. Venclová, A. Banková, T. Netvalová,
L. Šrůtová a S. Nývltová obsadila ve své
kategorii vynikající 2. místo. Velmi vyrovnaný výkon všech členek našeho týmu
nestačil pouze na běžkyně ze ZŠ Trutnov.
Chlapci ve složení D. Kubrt, D. Donát,
O. Netolický, O Kobos a M. Brožek obsadili konečné čtvrté místo. Od bronzových
medailí je dělil nejtěsnější možný rozdíl
jednoho umístnění v součtu výkonu celého družstva. Děkujeme všem plhovským
sportovcům za reprezentaci školy.
David Horák

Virová onemocnění dětí
Během měsíců září a říjen jsme se
ve škole potýkali s tím, že deset plhovských žáků postupně onemocnělo virovou
meningitidou nebo virovou encefalitidou.
Nebyla to jednoduchá situace, to nejvíce
poznaly děti, které skončily v nemocnici,
a samozřejmě jejich rodiče.
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Ve škole se situace projevila zejména
tím, že jsme byli nuceni zrušit řadu školních akcí, zájezdem do Londýna počínaje
a návštěvami divadla, kina, bazénu konče. Zavedli jsme řadu opatření, která měla
minimalizovat možnost, že by se mezi sebou nakazily další děti. Na základě doporučení KHS jsme zpřísnili režim úklidu,
výuku jsme organizovali tak, aby se děti
1. stupně co nejméně potkávaly s dětmi
staršími. Několik týdnů jsme učili velmi
improvizovaně, protože desítky dětí nechali rodiče doma preventivně.
Jakou zkušenost jsme si z těchto týdnů odnesli?
Že školní práce je důležitá, jde však
stranou, pokud jde o zdraví dětí.
Že média často neumějí informovat bez
snahy o přehánění a někdy hodně zjednodušují.
Že v době internetu je každá informace
zastaralá a neaktuální nedlouho potom,
co se narodí.
Až v posledním říjnovém týdnu jsme
si mohli říci, že se situace vrátila do normálu. A doufáme, že podobný režim školní práce nás v příštích letech už nečeká.
Vladimír Honzů
Odpoledne s bývalými kolegyněmi
v ZŠ Náchod-Plhov
Ve středu 19. 10. jsme se po vyučování sešli ve sborovně na kávě s našimi kolegyněmi, které již mají své odpracováno
a užívají si důchodových let. Sice se dvakrát ročně vídáme při akcích pro všechny zaměstnance školy, ale setkání v užším kolektivu, a také přímo ve škole, bylo
něco trochu jiného.
Povídali jsme si zejména o tom, jaká je
naše plhovská škola, a jaká byla před lety,
ukázali jsme jim, co se za poslední roky
změnilo. A zároveň jsme všichni vzdychali nad tím, jak rychle čas běží. Na našich „důchodcích“ jsme ocenili jejich
elán, co vše stihnou, čemu všemu se věnují. Z učitelů se stali znovu studenti, cestovatelé, řada z nich poctivě plní dohled
nad vnoučaty.
V plhovské škole nás navštívili naše bývalé spolupracovnice paní Eva Pychová,
Alexandra Felklová, Jana Lavičková, Marie Fettersová, Ladislava Simonová, Eva
Kejzlarová, Alena Fiedlerová, Dagmar
Schulzová a Blanka Suchánková. Společně jsme strávili příjemné odpoledne, které ale hodně rychle uteklo. Příště se uvidíme na předvánočním posezení všech
pracovníků školy.
Vladimír Honzů

ŠKOLY
Tvořivá dílna – aktivita pro nadané děti
Na začátku měsíce října jsme v naší Mateřské škole Havlíčkova v Náchodě na Plhově pozvali děti do Tvořivé dílny. Tuto
nadstandardní aktivitu nabízíme rodičům a dětem v odpoledních hodinách.
Snažíme se podporovat a rozvíjet děti
s tvořivým a výtvarným nadáním. Cílem
tohoto kroužku je vytvořit pro děti příjemné a podnětné prostředí se zajímavými výtvarně-pracovními aktivitami, které zábavným způsobem rozvíjejí myšlení,
učí děti spolupracovat a podílet se na společné práci. Podněcují k učení a poznání,
rozvíjí barevnou citlivost a vnímavost,
pomáhají ovládat koordinaci ruky, zvládat jemnou motoriku a vedou k aktivitě,
vynalézavosti a tvořivému přístupu. Děti
se podílejí na plánování, řízení a organizování veškeré práce v dílně a na závěr
každého společného tvoření hodnotí prožitky a vyjadřují se ke své práci.
Jednotlivé výtvory i společná výtvarná
díla zdobí prostory školy a také prezentují mateřskou školu na výstavách a konferencích.
Bc. Marie Benešová,
učitelka MŠ Havlíčkova, Náchod

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Prvňáci na dopravním hřišti
Všechny 1. třídy se zúčastnily akce
„Bezpečně na silnici“ na dopravním hřišti. Děti vystřídaly celkem čtyři stanoviště, kde si vyzkoušely poutání do autosedačky, poskytování první pomoci, jízdu
na kole nebo koloběžce a zopakovaly si
pravidla bezpečné chůze po silnici a přecházení vozovky. Škoda, že si nestihly prohlédnout vozy záchranné zdravotní služby, hasičů a policie.
V závěru akce na každého čekala odměna ve formě reflexní samolepky.
A. Růžová, M. Lepšová, J. Komárková
Házená ve 2. třídách
Žáci 2. tříd se v průběhu měsíce října
setkali s trenéry házené. Ti pro ně v hale
Na Hamrech připravili pravý házenkářský trénink. Děvčata i kluci si osvojili základní pravidla házené, naučili se přihrávat, odrážet míč o zem, střílet na branku
i bránit. Na konci tohoto nácviku si všichni zkusili zahrát házenou zcela podle pravidel. Všem se tento nezvyklý „tělák“ moc
líbil. Někteří se rozhodli, že posílí oddíl
házené a budou trénovat pravidelně.
D. Hemelíková, I. Adlerová, E. Nováčková
Den se zvířátky v V. A
A bylo to tady! Akce, na kterou jsme se
připravovali a těšili celý minulý rok, se konečně uskutečnila. Setkali jsme se s našimi opravdovými zvířecími mazlíčky! Vloni jsme je malovali, psali o nich básničky
(ty se nám moc povedly), zjišťovali různé

zajímavosti a teď jsme je měli naživo před
školou a dokonce i ve třídě. Bylo to moc
fajn a těšíme se zase na další akci, kterou
má paní učitelka už jistě přichystanou!
Iva Prouzová a žáci V. A
Přírodovědný klokan
12. října proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan v kategorii KADET (žáci 8. a 9. tříd). Účast byla dobrovolná, takže se sešlo 16 nadšenců, kteří
poměřili své síly ve znalostech matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu. Některé otázky byly celkem jednoduché, jiné
daly žákům zabrat. No, posuďte sami. Věděli byste, odkud pochází lilek brambor,
co je to BREXIT, nebo kdo má schopnost
echolokace? Pokud ano, těšíme se na Vaši
účast v příštím ročníku.
Nejúspěšnějšími žáky školního kola
byli: Filip Umlauf z IX. B, Josef Kuchař
z IX. D a Natálie Tylšová z VIII. A. Gratulujeme!			
I. Šimurdová
OVOV 2016
Žáci naší školy se již potřetí úspěšně
zapojili do soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů, která se koná pod
patronací olympijských vítězů v desetiboji – Roberta Změlíka a Romana Šebrleho.
V letošním ročníku této soutěže opět bojovaly gymnastky ze Sokola Náchod – Pavlína Vejrková, Lucka Řehůřková a Andrea
Marešová. K nim se přidali nováčci - Nela
Mědílková, Adéla Hlaváčková, Filip Steiner a Martin Hepnar.
Pět žáků se úspěšně probojovalo až
do krajského kola, které se uskutečnilo
v závěru minulého školního roku v Hradci Králové. Pavlína Vejrková (IX. C) se zde
díky vítězství ve své věkové kategorii kvalifikovala do republikového finále OVOV,
které se konalo 8.–10. září v Brně v rámci
Evropského týdne sportu. Téměř 700 žáků
ZŠ i víceletých gymnázií z Čech, Německa,
Polska a Maďarska závodilo v šesti atletických a ve čtyřech silových disciplínách.
Pavlína se této soutěže mohla zúčastnit již naposled. To ji motivovalo k výborným výkonům. Po loňském 2. místě
v celkovém pořadí se letos dočkala zaslouženého vítězství. K tomuto úspěchu
přidala i dílčí vítězství v disciplíně sed leh, když jich za dvě minuty stihla provést 139.
Pavlíně gratulujeme ke zlatým medailím a všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme za reprezentaci naší
školy. Poděkování patří i trenérce Sokola
Náchod paní Vejrkové, která žákům pomáhala s přípravou na každý závod.
Jitka Štěpová
Přejeme Vám příjemné podzimní dny a zájemce o prohlídku všech čtyř budov naší
školy zveme 17. 11. 2016 od 9.00 do 13.00
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ při příležitosti 120. výročí založení školy.
Kolektiv ZŠ Komenského
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Město Náchod a Ekumenická rada církví
Náchodský zpravodaj
Vás zvou na tradiční

POZVÁNKY

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
u vánočního stromu na Masarykově náměstí
1. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 27. listopadu 2016 v 17.00 hodin

Vánoční inspirace

Nostalgické
Vánoce

V JIŘINKOVÉM SÁLE

•

MUZEA BOŽENY NĚMCOVÉ V ČESKÉ SKALICI.

TRADIČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA ROMANTICKÝCH VÁNOČNÍCH
DEKORACÍ, ADVENTNÍCH VAZEB A DÁRKŮ.
OTEVŘENA KVĚTINOVÁ KAVÁRNA S PŮVABEM MINULÝCH STOLETÍ.
OBLÍBENÉ VÁNOČNÍ DORTY.
Víkendy 19.–20. 11., 25.–27. 11.,
2.–4. 12. a 9.–11. 12. 2016.
Otevřeno 10.00–17.00 hod.
Pořádá společnost Kouzlo starých časů.
www.kouzlostarychcasu.com

inz_Vanoce_86x123.indd 1

17.10.16 22:13

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu za účasti představitelů města Náchoda
v programu účinkují
Církev římskokatolická a Církev adventistů sedmého dne
18.30 hodin – Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
Adventní koncert
Světlana Nálepková, Tomáš Savka

2. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 4. prosince 2016 v 17.00 hodin

v programu účinkuje
Církev bratrská a Českobratrská církev evangelická

3. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 11. prosince 2016 v 19.00 hodin
XXVI. SVOBODNÝ ADVENT
"Cokoliv jste udělali pro nejpotřebnějšího, pro mne jste udělali"
komponovaný pořad náchodských církví

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka – velký sál
Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován
Stacionáři Cesta Náchod z.ú. – společnosti pečující o osoby s postižením

listopad 2016

POZVÁNKY

Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121, zve všechny rodiče na

Martinsko-Cecilská
lidová slavnost

Téma:

v sob otu 12. listo p adu 2016 ve 14.30 ho din
v sále nácho dské Sokolovny

Vystoupí:
HLÁSEK pěvecký sbor ZŠ T.G.Masaryka v Náchodě
DĚTI ZE ZŠ VE STARÉM MĚSTĚ v Náchodě
BRUMBAMBULATA ze ZUŠ v Hronově
SBOREČEK Pěvecký sbor Jiráskova gymnázia v Náchodě
DALIBOR pěvecký sbor z Hronova
STA ALLEGRO pěvecký sbor z Kudowy

HRON pěvecký spolek z Náchoda,
jehož členové po vzoru starých tradic tuto akci pořádají

 Jak nastavit denní
režim školáka
 Co dělat, když se
učení nedaří
 Není moje dítě
přetěžováno?
 Potřebuje dítě
hranice?

Po dětských sborech vystoupí KOUZELNÍK Karel Kašpar
a na závěr celé akce za námi přijde kapela KLAPETO

O občerstvení se společně postarají sponzoři:
Manželé Škodovi – Synergie s čokoládou, čaji a kávou
z prodejny v atriu Komerční banky

Hostem bude

, speciální pedagožka.

Sejdeme se

Luděk Vacek Řeznictví u Vacků ze Studnice s uzenářskými výrobky
Pavel Dusbaba Vinotéka u gymnázia s víny a jinými studenými nápoji
Přimlouváme se, oplaťte sponzorům jejich nevšední štědrost Vaší
přízní, objednávkami a nákupem jejich produktů při této akci.

Pořadatel – Hron, pěvecký spolek z Náchoda Vás srdečně zve!

Přijďte si popovídat, těšíme se na Vás!

Jednotné vstupné na celou akci od 14.30 až do konce bude 50 Kč
děti do 15 let zdarma

POZVÁNKA

P R O G R A M

11. 11. 2016

Den válečných
veteránů

Odborná konference
11. ročník
9. – 11. listopadu 2016
Hotel U Beránka
Masarykovo náměstí 74
Náchod

Znovu se připojujeme k demokraciím, které uctívají padlé všech válek.
V Náchodě proběhne Den válečných veteránů.

v pátek 11. listopadu 2016 v 11.00 hodin
u památníku na Dobrošově
za účasti Města Náchoda, zástupců ČSBS a dalších organizací
Odjezd autobusu na Dobrošov:
• Nové Město nad Metují (před budovou hasičské zbrojnice) v 9.45 hodin
• Náchod Raisova ulice (před budou školní jídelny) v 10.20 hodin
Předpokládaný návrat mezi 12.30–13.00 hodin.

Mgr. Milan Andres
předseda OV ČSBS Náchod

Jan Birke
starosta města Náchoda

ÁNÍ
V
Z
O
P

JIRÁSKOVA CHATA
DOBROŠOV

5.–6. 11. Králičí hodování
17.–18. 11. Pochoutky z dýně
19.-20. 11. Ryby

SILVESTR 2016
Srdečně zveme na tradiční zábavu
s živou hudbou. Odvoz zajištěn!
REZERVACE NA Tel. 775 086 305
www.jiraskovachata.cz
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INZERCE

Náchodský zpravodaj

Střední průmyslová škola
Hronov, Hostovského 910

Dny otevřených
dveří
všední dny:

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

1. 12. 2016

Elektrotechnika — Automatizace a řízení

12. 1. 2017
od 14.30 do 16.30 hod.

Strojírenství — CNC technika a robotika ve výrobních procesech
Vhodné i pro děvčata

Délka studia 4 roky

sobota:

Možnost sponzorství smlouvou s budoucím zaměstnavatelem

28. 1. 2017

Možnost studia i pro vozíčkáře, škola je bezbarierová

od 9.00 do 12.00 hod.

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
Elektrikář (elektromechanik)

Střední průmyslová škola
Hronov
Hostovského 910
549 31 Hronov
Telefon:
(+420) 491 485 048
www.spshronov.cz
E-mail: skola@spshronov.cz

Nástrojař
Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)
Výrobce textilií
Vhodné i pro děvčata

Délka studia 3 roky

Možnost získání stipendia v oborech Nástrojař a Elektrikář
Možnost dalšího sponzorství smlouvou s budoucím zaměstnavatelem

narozeninový�koncert

pátek�11.�listopadu�v�19:30
koncertní�sál�ZUŠ Náchod www.hudbajinak.info

KROMĚ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ MOHOU ŽÁCI ZÍSKAT CERTIFIKÁTY A
OSVĚDČENÍ:
celosvětově platný certifikát AUTODESK CERTIFIKATE OF
COMPLETION, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

rezervace�mail:�hudbajinak@hudbajinak.info,�tel:�604672252

http://www.facebok.com/SPSHRONOV
Jindra�Vinkler

Pepa�Malina

Zdeněk�Jahoda

Jaromír�Jahoda

Pavel�Lžičař

 Strojní mechanik

 Strojírenství
 Všeobecné strojírenství
 Ekonomika a administrativa

 Informační technologie
 Multimédia a webdesign
 Ekonomika a administrativa

 Lyceum
 Aplikovaná informatika
 Strojírenství
 Ekonomika a administrativa

 Mechanik elektrotechnik
 Programování a počítačová grafika

 Obráběč kovů
 Karosář (autoklempíř)
 Elektrikář-silnoproud
 Truhlář
 Cukrář
 Kuchař-číšník
 Kadeřník

 Mechanik seřizovač
 Programátor CNC strojů

 Gastronomie
 Kuchař – kuchařka
 Číšník – servírka

 Podnikání
 pro absolventy učebních oborů

Pro zájemce o studium pořádáme

Pátek
Sobota

25. listopadu 2016
26. listopadu 2016

14.00 – 18.00
8.00 – 15.00

V případě zájmu kdykoliv po telefonické domluvě

listopad 2016

SVĚTOVÉ KONCERTY, BALET, VÝSTAVA,
DIVADLO, MUZIKÁL A DOKUMENT

to vše v kině Vesmír v Náchodě v listopadu 2016
Čtvrtek 3. listopadu v 19.30 hodin
Záznam muzikálu z londýnského West Endu
MISS SAIGON
Muzikál pocházející z dílny autorů Claude-Michaela Schönberga,
Alaina Boublila a Richarda Maltbyho ml., kteří spolu již dříve vytvořili muzikál Les Misérables. Tragický milostný příběh o mladé servírce Kim, sirotkovi z války, která se zamiluje do Američana Chrise… Dokonalá podívaná v obsazení hvězd jakými
bezpochyby jsou Jonathan Pryce a Lea Salonga. Nové oceňované nastudování Miss Saigon popsali v Daily Telegraph jako nejvíce vzrušující a emocionální koktejl dechberoucího muzikálového představení a v deníku Daily Mail jako nejlepší muzikál
všech dob. Miss Saigon slaví 25 let od prvního uvedení v londýnském West Endu a diváci si můžou tohle výroční užít v dokonalém zpracování! České titulky.
Vstupné v předprodeji do 23.10. – 180 Kč, dále – 210 Kč.
Neděle 6. listopadu v 15.45 hodin
Záznam baletního představení z Velkého divadla v Moskvě
SVĚTLÝ PRAMEN
Hudba: Dmitrij Šostakovič, choreografie: Alexej Ratmanskij
Šostakovičův balet Světlý pramen z roku 1935 byl Stalinem zakázán, protože si dělal legraci ze socialitického realismu. Alexej Ratmanskij, největší současný ruský choreografický talent se
chopil zcela zapomenutého libreta i hudby a vytvořil tak komediální balet, který podle kritiků „umí vtipem i zabíjet“. Ratmanskij svým ostrovtipem oslovil diváky daleko za hranicí Ruska.
Balet mu získal ohromné uznání v USA a zahájil jeho hvězdnou
kariéru. Rok po premiéře Světlého pramenu byl jmenován uměleckým ředitelem Bolšoj baletu. Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč
(studenti, důchodci, ZTP), baletní abonentní 230 Kč.
Pondělí 7. listopadu 2016 v 19.30 hodin
Záznam koncertu ze Staples Center v Los Angeles
MÖTLEY CRÜE: POSLEDNÍ KONCERT
Rocková legenda Mötley Crüe zahrála poslední dva živé koncerty své čtyřiatřicetileté kariéry na Nový rok ve Staples Center
v domácím Los Angeles a na rozloučenou slíbila kapela svým fanouškům celovečerní záznam posledního koncertu a exkluzivní záběry ze zákulisí své poslední tour. Final Tour byla po více
než čtyřicetiletém vystupování skutečně poslední, Mötley Crüe
během ní navštívili pět kontinentů a odehráli 164 koncertů.
Na koncertech předvedli dokonalou show a zahráli své nejslavnější hity, na které se teď můžete těšit v kině. Přijďte se s Mötley
Crüe rozloučit a zažijte jejich Poslední koncert! Vstupné 190 Kč.
Pondělí 14. listopadu v 19.30 hodin
Strhující umělecký dokument od tvůrců Florencie a Galerie Uffizzi
SVATÝ PETR A PAPEŽSKÉ BAZILIKY ŘÍMA
Na Vaše četná přání opakujeme! Jedinečný umělecký dokument,
který spojuje historii, duchovno, architekturu a umění… Vypravte se s námi do historického Říma a prohlédněte si fascinující místa, na kterých se utvářely dějiny… Načerpejte energii sakrálních památek a vychutnejte si jedinečnou atmosféru a genia
loci těchto nenapodobitelných míst pohodlně v našem kině. Tento strhující dokument je uváděn v českém znění.
Vstupné v předprodeji do 9. 11. 2016 – 210 Kč, poté 240 Kč.
Sobota 19. listopadu v 18.00 hodin
Satelitní přenos koncertu z holandského Maastrichtu
ANDRÉ RIEU – VÁNOCE S ANDRÉM 2016
Satelitní přenos vánočního koncertu André Rieu, ve kterém Vás
pozve do svého rodného města na prohlídku Maastrichtských
kouzelných vánočních míst. Koncert plný oblíbených vánočních

KINO ALTERNATIVA
koled jako Hallelujah, Jingle Bells, White Christmas, Amazing
Grace a mnoho dalších! Předprodej vstupenek od 1. 9. 2016 v pokladně kina Vesmír! Vstupné 200 Kč.
Pondělí 21. listopadu v 19.30 hodin
Hudební dokument
BRATŘÍČEK KAREL
Co bylo tak přitažlivého na „malém zpěvákovi s velkým hlasem“,
že více než dvacet let po jeho smrti lidé stále zpívají jeho písničky a čtou jeho poezii? Dokument přibližuje spoustu neznámých
událostí ze života Karla Kryla a představí i zajímavé archivy, které zatím nebyly širší veřejnosti známy. Texty jeho písní jsou dodnes aktuální – byl vizionář, předvídal budoucnost, ale zároveň
výborně reflektoval současnost. Věčný rebel… Celovečerní dokumentární film o významné postavě českého barda na pozadí evropských dějin 20. století vznikl v česko-polské koprodukci. Kromě českých známých a příbuzných (Jan Kryl, Miroslav Kovařík,
Jaroslav Hutka, Vladimír Merta, Jiří Černý, Karel Jadrný, Friedrich Taussig a další) vyprávějí o svých setkáních s Krylem také
Poláci: Agnieszka Holland, Andrzej Zajączkowski, Alfred Znamierowski, písničkářka Antonina Krzysztoń a zpěváci Jacek Kleyff
a Michał Tarkowski. Vstupné 110 Kč.
Pátek 25. listopadu v 19.30 hodin
Záznam koncertu ze Smetanovy síně Obecního domu v Praze
PRAŽSKÉ JARO 2016 – KONCERT BBC SYMPHONY ORCHESTRA
Koncert jednoho z nejvýznamnějších britských orchestrů, BBC
Symphony Orchestra, který v Praze poprvé vystoupil pod vedením svého současného šéfdirigenta Sakariho Orama.
Program koncertu: Leoš Janáček: Balada blanická, W. A. Mozart: Koncert pro klarinet a orchestr A dur (KV 622), Ludwig van
Beethoven: Symfonie č. 5 c moll, op. 67 „Osudová“
Mladý korejský klarinetista Sang Yoon Kim, který přednese Mozartův klarinetový koncert, se na festival vrací přesně rok poté,
co se mu v loňském 67. ročníku Mezinárodní hudební soutěže
Pražské jaro podařilo získat jasné prvenství... Vstupné 30 Kč.
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NÁCHODSKÉ DNY POEZIE

Náchodský zpravodaj

Náchodské Dny poezie 2016 – 7. ročník
4. – 30. listopadu, JG Náchod, Městská knihovna Náchod
Krčma Maštal a další místa
divadlo – poezie – hudba – poezie – čtení – poezie – performance – poezie – událost – poezie
pátek 4. 11. 2016 19.00 Městská knihovna Náchod
Vladimír Václavek a Petr Nikl (Broumov/ Praha)
Poezie dvojjedinečná
Jedinečný brněnsko-broumovský muzikant (Dunaj, E, …), textař, rocker, spoluhráč Ivy Bittové, zhudebnitel poezie Reynkovy,
Skácelovy nebo Přidalovy provázený momentálním spontánním
tvořením výtvarníkem, textařem, performerem a nenapodobitelným solitérem Petrem Niklem. Dvojjedinečný večer na startu 7. ročníku festivalu. Vstupné 70 Kč.
čtvrtek 10. 11. 2016, 19.00, Aula Jiráskova gymnázia Náchod
Swing mezi Láskolamy: 5pm Jazz Band a Jindřich Tošner (Náchod/ Kostelec n/Orlicí/ Třebechovice p/Orebem/ Hradec Králové)
Poezie swinguje
Další propojení muziky a poezie v produkci Náchodských Dnů
poezie. Orlickokostelecký swingband a a třebechovicko-královéhradecký básník se protnou, až to zaswinguje. Večer autorského
čtení a velmi rozkývaného hraní. Vstupné 50 kč.
středa 16. 11. 2016, 19.00, Krčma Maštal
Petr Váša (Brno)
Poezie physická
Stálý host všech dosavadních ročníků Náchodských Dnů poezie opět zaržá v Maštali. Na tenhle večer nezapomenete. Fyzický básník posedmé v Náchodě! Vstupné 70 Kč.
pátek 18. 11. 2016, 19.00, Aula Jiráskova gymnázia Náchod
Divadlo Dr. Krásy: Píseň písní (Kiss Me!) (Praha)
Poezie miluje
… večerní máj, byl lásky čas, hrdliččin zval ku lásce hlas, kde
borový zaváněl háj…
… tělo to nechápe, ani rozum, jedině ty dvě tinktury, mužská
a ženská, to chápou…
Hledání Jeho(vy?) v „padlém“ světě. Kam až lze ještě zajít? – divadelní pokus o mystické setkání. „Láska je silnější než smrt.“
– „A co když ne?“ – („ Je ve svatém Písmu skryta bomba?“)
Ne zcela tradiční divadelní zpracování biblické Písně Šalamounovy i jejích pozdějších ohlasů. Divadlo poezie, (ne)příběhu, pohybu, hudby, činu i hry. Režie: Petr Lanta. Vstupné 50 Kč.
sobota 19. 11. 2016, 19.00, Krčma Maštal
Eva Turnová a Vráťa Brabenec
– autorské čtení (a možná i něco navíc)
underPoezie
Dvě legendy českého undergroundu (DG 307, The Plastic People
of the Universe) ve společném maštalním nokturnu.
Vstupné 70 Kč.
čtvrtek 24. 11. 2016, 19.30, Jiráskovo gymnázium Náchod
JAKKdo (ZUŠ F. A. Šporka): Kdes, holubičko, lítala? (Jaroměř)
Poezie nevzletná
Holubička bílá? Uštvaná? Upálená? Letošní Jiráskův Hronov na
Náchodských Dnech poezie! Režie: Jarka Holasová. Vstupné 50 Kč.
neděle 27. 11. 2016, 19.00, Aula Jiráskova gymnázia Náchod
Veselé zrcadlo a Ivan Wernisch: Wernischáž (Ústí nad Orlicí)
Poezie wer(ni)schuje
Divadelní koláž z textů takřka legendárního básníka, prozaika,
překladatele a sběratele Ivana Wernische. Letošní Jiráskův Hronov na Náchodských Dnech poezie. Režie: Lenka Janyšová.
Vstupné 50 Kč.

úterý 29. 11. 2016, 20.00, Aula Jiráskova gymnázia Náchod
Geisslers Hofcomoedianten a Adam Michna z Otradovic: Loutna.cz
(barokní) Poezie žije
Ne, ne, nemůžu mlčet, musím o tom zpívat. V břiše mi kručelo,
teď bude veselo, hektolitry piva… Ženich hledá nevěstu. Která to
bude? Koncert o veliké svatbě a příběh kapely, která měla před
sebou málem hvězdnou kariéru. Velmi volná adaptace jednoho
z nejslavnějších děl českého baroka. Překvapivě současný a dost
politický kabaret v podání náchodsko-kuksko-pražského souboru. Režie: Petr Hašek. Vstupné 90 kč.
Středa 30. 11. 2016, 19.00, Aula Jiráskova gymnázia Náchod
DREJG a William S.: Sonet S. (work in progress/ process)
Poezie s … WS 154.
Jen nemuset tu Tebe zanechat. (Zatím asi) scénické čtení a hraní se sonety.
Pokus o kus/ o okus sonetů pna Williama S. Co zbylo? Ohryzek?
(p)okus? (work in progress) Vstupné 50 Kč.
www.denpoezie.cz
www.gymnachod.cz
www.facebook.com/divadlo.drejg

Broumovské
stavební
sdružení s. r. o.
Broumovské stavební sdružení
s.r.o. přijme do pracovního poměru:
ROZPOČTÁŘE, podmínkou je min. středoškolské vzdělání stavebního směru, praxe
v oboru a řidičské oprávnění skup. B.
AUTOMECHANIKA, ZÁMEČNÍKA, podmínkou je svářečské oprávnění, praxe v oboru
a řidičské oprávnění skup. B.
SKLADNÍKA, ZÁSOBOVAČE, podmínkou je
řidičské oprávnění skup. B a průkaz obsluhy
vysokozdvižného vozíku.
Nabízíme dobré mzdové ohodnocení, možnost
ubytování, stálou práci, stravenky.
Nástup možný ihned. Životopis zasílejte
na mzdy@bssbroumov.cz. Bližší informace
sdělí pan Netík Martin, tel.: 777 762 305.

grafické studio a tiskárna
VÝROBA plakátů A4 , A3, A2, A1, A0... XL
VÝROBA kalendářů, prospektů, katalogů… od 1 ks
603 311 052 | studio@creopress.cz | www.creopress.cz

listopad 2016

PIVOVAR, SKAUTI

Brazilská samba v náchodském pivovaře
Minulý týden zavítala do náchodského pivovaru skupina obchodníků z brazilské společnosti Mr. Beer Cervejas Especiales
ze Sao Paula. Pivovar PRIMÁTOR s touto firmou spolupracuje
dva roky a pozvání do Náchoda
přijali majitel společnosti Fabiano Wohlers a obchodní manažer Jeroen de Winter. Zkušenosti
a zážitky přijeli načerpat se svými dvěma nejlepšími odběrateli.
Ti získali cestu do Náchoda jako
odměnu za pravidelné odběry
piva, za vzornou péči, kterou mu
věnují a také za jeho propagaci.
Mr. Beer je importérem a významným distributorem piva
v Brazílii. První obchod této společnosti byl otevřen v roce 2009
v Sao Paulu a od té doby se síť
franšízových obchodů rozrostla
na více jak šedesát. Firma nabízí
ucelený koncept pivních dárkových balení, sudové pivo a široký
láhvový sortiment, který je dnes nejrychleji rostoucím segmentem. PRIMÁTOR se tak objevuje i v nabídce brazilského Carrefouru nebo Makra.
Exportní manažerka Romana Jansová prožila s temperamentní skupinou Brazilců čtyři hektické dny. „Brazílie je země s velkým
potenciálem a ohromným pivním trhem, kterému dominují nadnárodní společnosti a lokální piva. Mr. Beer má však koncept zcela odlišný. Zaměřuje se na pivní speciály – kvalitní, tradiční a svým pů-

vodem jedinečná piva. To, že mohli naši zahraniční partneři spatřit
na vlastní oči kádě na spilce, ochutnat pivo přímo z tanku nebo si
promluvit se sládkem a poznat prostředí, ve kterém vzniká pivo i pro
jejich firmu – to všechno vede k lepšímu vzájemnému poznání a porozumění. Osobní prožitek vnímám
jako ten nejlepší prostředek k naplňování dalších cílů, které v Brazílii
společně máme.“
Skupina si během návštěvy prošla celý proces výroby
piva a také si vyzkoušela slepou
ochutnávku piv. Ta otestovala znalosti pivních stylů a ukázala, jak dobře se v našem portfoliu orientují. Silným zážitkem
pro všechny zúčastněné byla návštěva radnice a vřelé přijetí starostou města Janem Birke. Následovala vyhlídka z náchodské
zámecké věže, návštěva podzimního Adršpašského skalního
města a prohlídka Prahy, všemi těmito krásami byli ohromeni.
„V Riu mají karneval, sambu, pláže. My máme tradici, zámek,
pavlišovský řízek a k tomu skvělé pivo. Vnímám Brazilce jako národ
živý, hlučný a velmi přátelský. Jejich nadšení a energie byla všudypřítomná a pro mě obohacující. Brazílie otevřela svou náruč našemu pivovaru a já věřím v to, že naše vzájemné objetí bude trvat nekonečně dlouho,“ dodala Jansová.

Na hru s historickou tematikou

přijelo do Náchoda 40 starších skautů a skautek z celé republiky
O víkendu 7. 10. – 9. 10. 2016 se v Náchodě uskutečnil již
15. ročník skautské zážitkové hry zvané „Dobráč“, jež je určena
pro starší skauty a skautky ve věku 15–25 let (tzv. rovery a rangers). Jde o hru s historickou tématikou, přičemž tématem letošního ročníku byla operace Anthropoid. Ze skautů se tak stali českoslovenští výsadkáři, kteří byli vysazeni na území protektorátu
a podnikli atentát na říšského protektora Heydricha.
Skauti a skautky přijeli již v pátek 7. 10. 2016. Hra byla zahájena u čerstvě rekonstruovaného pěchotního srubu N-S 85 Montace ve stejnojmenném lesoparku. Hráči se nejprve stali vojáky
v prvorepublikovém opevnění a připravovali se na jeho obranu.
Formou dobového projevu prezidenta Edvarda Beneše se však
dozvěděli o tzv. Mnichovském diktátu a museli opevnění opustit. Rozhodli se pro útěk z vlasti do Anglie. To simulovala noční „vycházka“ přes
Náchodský zámek
a vrch Homolka
až do nové skautské klubovny Náchod – zastávka.
Zde je přivítala
Anglie a také zde
proběhl simulovaný výskok z letadla na území protektorátu.

Vrcholem dopoledne v sobotu 8. 10. 2016 byla velká zjišťovací
hra v centru města. Došlo i na samotný atentát na říšského protektora, který byl úspěšný. Místo zbraní byly použity papírové
koule. Hra pokračovala přesunem do Bělovse a prohlídkou pěchotních srubů Březinka a Lom. Následně si skauti vařili na kotlících večeři. Počasí nepřálo, a tak tyto akce proběhly v dešti a velké zimě.
Hra vyvrcholila ve večerních hodinách bojovou hrou v podzemní Pevnosti Dobrošov, jež měla historicky připomínat poslední boj výsadkářů v kryptě pražského kostela. Za umožnění tohoto zážitku děkujeme Regionálnímu muzeu Náchod, konkrétně
Správě pevnosti Dobrošov.
V neděli 9. 10. 2016 odjelo z Náchoda 40 nadšených mladých
lidí a loučilo se s nimi 18 náchodských pořadatelů z řad náchodsk ýc h sk aut ů.
Všichni nejen, že
smysluplně strávili volný čas v přírodě a terénu, ale
také si oživili kus
naší relativně nedávné historie.
Za Junák Náchod
Pavel Král – Šupik
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ARCHA, KŘEST PUBLIKACE
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Konference

Pomáháme
Dne 4. října 2016 proběhl v Městské
knihovně Náchod Festival sociálních služeb. Všichni návštěvníci si zde mohli prohlédnout prezentaci organizací poskytujících sociální služby z Náchoda a okolí,
které se snaží občanům a dětem různými způsoby pomoci. Pořadateli a účastníky akce byl například spolek Dokořán z.s.,
Pferda z.ú, Péče o duševní zdraví, Aspekt
a další.
K vidění i ke koupi zde byly i různé druhy výrobků. Naše organizace Dokořán z. s.
vystavovala výrobky od dětí, které docházejí do klubu Archa a za menší peníz se
nám povedlo i pár kousků prodat.
Za celou naši organizaci děkujeme, rádi
jsme byli součástí této akce; budeme se těšit na další ročník festivalu a případnou
spolupráci s ostatními sociálními služba-

„Česko-polský
kulturní most”

mi v Náchodě. Tým za Dokořán z.s. přišla
podpořit i naše věrná klientka Archy Terka Bogdanová, které samozřejmě také děkujeme.
N. Haucková (SASRD Archa)

Křest publikace
Náchod včera a dnes II
Je to už dávno, dnes již více než deset
let, kdy jsme společně s ostatními členy
fotoklubu zahájili práci na společném projektu „Náchod včera a dnes“. Naším cílem
bylo k historickým fotografiím, které jsme
měli ve svých archivech, vyfotografovat
stejná místa a zdokumentovat tak proměnu našeho města. Výsledky naší práce
jsme postupně prezentovali na jednotlivých výstavách (1. výstava byla zahájena 5. 1. 2007), nejprve v naší galerii PEKO
v Riegrově ulici, později v Regionálním
muzeu a také v Ratibořickém sále náchodského zámku. Naším tajným cílem bylo
vydání naší dosavadní fotografické práce
na projektu v knižní podobě. To se nám
ve spolupráci s Městem Náchod podařilo
v roce 2014 k 90. výročí založení náchodského Klubu fotografů amatérů. Kniha
byla slavnostně pokřtěna 5. 9. 2014 v náchodském muzeu. Jak čas plynul, různými
cestami se k nám dostávaly další a další
historické fotografie. Ve spojení s nadšením Romana Ungera, ideového otce a tahouna projektu, se nám společnými silami podařilo připravit, pro Vás milovníky
náchodské historie a věřím, že i současnosti, druhé pokračování knižního vydání projektu „Náchod včera a dnes“. Pojďte tedy společně s námi projít náš Náchod

a zavzpomínat na fotografický ráj, jak byl
často našimi předchůdci nazýván. „Kolik
to věcí mizí nám před očima, kolik rozkošných chalup se u nás každým rokem zbourá a kolik zákoutí tak pokazí anebo aspoň
docela zjinačí! Napřed jsem nejraději zachycoval v posledních chvílích tento mizející svět, a tak jsem vlastně k plnému
obrázkovému nazírání krajiny dospěl.“
(Úryvek z úvodníku publikace Fotografický ráj, napsal Fr. Dvořáček, 1933)
Petr ŠULC, předseda Fotoklubu Náchod
Křest knihy Náchod včera a dnes II.
se uskutečnil 21. října 2016
v Pranýři na Masarykově náměstí.
Kmotrem knihy byl, stejně jako v prvním
vydání Náchod včera a dnes,
fotograf Pavel Kolínský
(pravnuk nejznámějšího náchodského
fotografa Petra Pavla Kolínského).
Věříme, že stejně jako první díl,
se i druhý díl setká s kladnými ohlasy.

25. 11. 2016 – Kudowskie Centrum Kultury i Sportu, Kudowa Zdroj
Srdečně Vás zveme na závěrečnou konferenci projektu „Česko-polský kulturní
most“ (Česko-polské fórum – MZV ČR).
Cílem konference je prezentace výsledků česko-polské spolupráce v oblasti kultury, školství a sportu, která byla zahájena konferencí SVČ Déčka v únoru 2016.
Tato konference je zaměřena na další rozšíření a zlepšení přeshraniční spolupráce mezi českými a polskými organizacemi
v regionu Náchod-Kudowa Zdrój a okolí.
Setkání je určeno představitelům a pracovníkům institucí se zájmem o spolupráci s našimi nejbližšími sousedy v oblasti
kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, práce s mládeží a sociálních služeb.
Detailní program bude k dispozici začátkem listopadu na webu SVČ Déčka.
Zájemce prosíme o kontakt na adrese dsitko@seznam.cz, tel. 774 223 298

PROGRAM
8.00–8.15 – registrace účastníků, zápis
do vybraných pracovních skupin
8.15 – zahájení konference
8.30–10.30 práce v tématických skupinách vedených moderátorem – analýza
společné spolupráce v roce 2016, její silné
a slabé stránky a plány na rok 2017
– Vzdělávání a práce s mládeží
– Sport i turistika
– Kultura, media a informovanost občanů
– Sociální služby
10.30 – pauza na kávu a občerstvení
11.00–11.30 – prezentace výsledků pracovních skupin a doporučení pro další
spolupráci (společná část pro všechny pracovní skupiny)
11.30–12.00 strategie rozwoje Euroměsta Náchod – Kudowa Zdroj: přeshraniční
spolupráce měst Náchoda a Kudowy Zdroj
v 2016 a plány pro budoucí roky v rámci strategie rozvoje Euroměsta (prezentace zástupci města Náchod a starostou Kudowy Zdroj Piotrem Maziarzem)
12.00 – 13.00 pauza na kávu a prostor
pro individuální rozhovory, síťování,
budování partnerství, diskuse
13.00 – závěr konference
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INZERCE

LEZENÍ NA HOROLEZECKÉ
STĚNĚ V ZIMNÍ
SEZÓNĚ 2016/2017

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
LISTOPAD 2016

Město Náchod, ZŠ T. G. Masaryka a Horolezecký oddíl Náchod

 Sobota 5.11.2016

na horolezecké stěně v tělocvičně ZŠ T. G. Masaryka.

od 14.00 hod. do 16.00 hod

Otevírací doba:

 Neděle 6.11.2016
od 14.00 hod. do 16.00 hod
 Neděle 13.11.2016
od 14.00 hod. do 16.00 hod
 Sobota 19.11.2016

vám oznamují, že od 2. října 2016 bude opět zahájeno lezení

Po

18.00–20.00

St

18.00–20.00

Pá

18.00–20.00

Ne

18.00–20.00

vstupné: 50 Kč (za jednu návštěvu)

od 14.00 hod. do 16.00 hod

Lezecký materiál je možno zapůjčit za symbolický poplatek na místě.

 Neděle 20.11.2016

Stěna je vhodná jak pro děti a začátečníky, tak pro pokročilé lezce.

od 14.00 hod. do 16.00 hod
 Sobota 26.11.2016
od 14.00 hod. do 16.00 hod
 Neděle 27.11.2016
od 14.00 hod. do 16.00 hod
www.zimni-stadion-nachod.cz

Tel: 491 426 021

zimni.stadion@mestonachod.cz

PRODEJNA
STROJŮ A NÁŘADÍ
ŽELEZÁŘSKÉ ZBOŽÍ
BĚLOVESKÁ 763, NÁCHOD, tel: 491 427 145
ŽELEZÁŘSTVÍ - DOMÁCÍ POTŘEBY - TESCOMA
skladem přes 15 tisíc položek
Jsme tu pro Vás: Po - Pá 8:00 - 17:00, So 8:00 - 11:30
www.zelezarstvi-soukup.cz

DÍLNA - STAVBA - ZAHRADA
Po dobu rekonstrukce ul. Běloveská je provoz nepřerušen.

www.ceky.cz

tel.: 491 423 669

Paliva Vojtěch spol. s.r.o.
Prodej uhlí nepřerušen!

HUTNÍ MATERIÁLY
Běloveská 180, Náchod
tel. 491 427 405 email: svap@seznam.cz

PRODEJ NEPŘERUŠEN!!!
Doprava k Vám dle dohody zajištěna
pro Vaše pohodlí

I přes opravu cesty v Běloveské ulici jsou
Paliva Vojtěch nadále v provozu, ledvické uhlí
dovezeme vozy Avia, Multicar. Nepřerušen je
i drobný prodej, zájemci si mohou přijet sami
svými auty. Tel.: 775 720 820, 491 428 594.
Prodejní doba 7.15 – 15.00 hodin.
Paliva Vojtěch spol. s.r.o., Běloveská 237, Náchod
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KLADSKÉ POMEZÍ, HOPSÁČEK

Náchodský zpravodaj

Krásy Jiráskova rodiště
Listopadový tip na výlet je trochu neobvyklý oproti ostatním výletům, které vám
jinak každý měsíc přinášíme. Jedná se
o pozvánku na naučnou stezku s názvem
„Vítejte U nás“, která návštěvníky provází centrem Hronova a jeho nejbližším okolím. Stezka přibližuje historii města, zajímavé památky a zákoutí a ukazuje také
místa některých dnes již neexistujících

památných staveb. Na své si přijdou zájemci o regionální historii a dějiny města
od jeho založení až po současnost. Samozřejmě na této trase nemůže chybět zastavení u rodného domku Aloise Jiráska, minerálních pramenů Hronovka a Regnerka,
či u Jiráskova letního sídla. Stezka začíná
u základní školy na náměstí a má celkem
41 zastávek. Přímo ve městě jich je však
pouze 38 a stezka zde měří 8,1 km. Zastavení č. 39–41 jsou od centra vzdálena několik kilometrů, a tak se za nimi doporučujeme vydat spíše v létě na kole.
Po projití stezky se můžete zahřát svařeným vínem či grogem. A kde? Přímo
na oblíbených vánočních trzích, které se
zde konají v neděli 20. listopadu od 9 hodin v Sále J. Čapka, jeho předsálí a na hronovském náměstí. Kromě předvánoční atmosféry a stánkového prodeje se můžete
těšit také na nabídku výrobků od řemeslníků a prodejců z celé republiky, občerstvení v podobě tradičních pokrmů, prodej
regionálních produktů, předmětů s vánoční tematikou a na bohatý doprovodný program.

Regionální výrobky

Zimní noviny

z Kladského pomezí mají
svou ochrannou známku

Kladské pomezí se nyní řadí mezi regiony s vlastní ochrannou známkou Regionální produkt – KLADSKÉ POMEZÍ. Hlavním cílem je podpora místních výrobců
a propagace regionu Kladské pomezí. Jedná se o ocenění výrobků za čas a péči, která jim je při výrobě věnována, za myšlenku, která jim byla vdechnuta a za původ
z regionu Kladské pomezí.
Prvním certifikovaným výrobcem Kladského pomezí se staly bylinné sirupy Camellus, které se vyrábějí v Červeném
Kostelci. „Velmi si vážíme, že jsme dostali tuto příležitost a mohli se stát prvním
certifikovaným výrobcem Kladského pomezí. Věříme, že nám označení našich
výrobků značkou Regionálního produktu Kladské pomezí pomůže nejen k lepšímu prodeji daného výrobku, ale i k lepší
osvětě o našem regionu a jeho nabídce“,
řekl manažer marketingu společnosti Pro
charitu Červený Kostelec David Wagenknecht.
Ve čtvrtek 22. září proběhlo v prostorách náchodského Hotelu U Beránka první setkání certifikační komise, aby udělilo
značku Regionální produkt – Kladské pomezí výše zmíněným bylinným sirupům
Camellus a také bytovým dekoračním doplňkům paní Lýdie Birkeové Mrázové.
Certifikační komise bude dané výrobky
schvalovat dvakrát do roka a v případě zájmu naleznete bližší informace na www.
kladskepomezi.cz.

Kladského pomezí

A na co se můžete těšit v novém čísle?
Například na článek o zaniklých a přetrvávajících výrobcích a řemeslech v našem
regionu nebo také o novince v podobě
značky Regionální produkt – KLADSKÉ POMEZÍ. Dále si můžete přečíst o aktualizované expozici hodinek PRIM, dozvíte
se, jaké Vánoce budou v Náchodě a zjistíte, proč byste v zimě měli vyrazit právě
do Jestřebích hor. Mimo to se také dozvíte, kam si v regionu jít zalyžovat nebo kde
vám půjčí lyžařské vybavení. K tomu všemu nesmí chybět ani nové jízdní řády skibusů, které vás i letos budou vozit na zimní výlety. Do terénu poprvé vyrážejí
7. 1. 2017. Na zadní straně opět naleznete
mapu lyžařských tratí a skiareálů.
Noviny jsou již nyní k dostání ve všech
informačních centrech Kladského pomezí.
A komu by se pro ně nechtělo ven do zimy,
může si je pohodlně stáhnout i z tepla
domova na našich webových stránkách
www.kladskepomezi.cz.

MC Hopsáček
www.hopsacek.cz
Veškeré základní informace o našich
pravidelných aktivitách včetně kontaktů
najdete na webových stránkách organizace – www.hopsacek.cz
A co nás vše čeká?
1. a 3. 11. Týden světýlek, dopoledne si
běžný program zpestříme o dlabání dýní
a tematické tvoření, chybět nebude Cesta za světýlkem.
3. 11. Se světýlky po sídlišti – průvod
od MC Hopsáček k lesoparku od 17.30
hod, možno přijít do MC Hopsáček již
v 16 hodin a společně si vyrobit lucerničku na cestu.
4. 11. příjem věcí do burzy dětských potřeb
5.–6. 11. prodej přijatého zboží
11. 11. odpolední herna pro veřejnost
– v případě zájmu se můžete účastnit doprovodného programu, který je připraven
v rámci SDPND
11. 11. Qigung – nutná rezervace nejpozději do 10. 11. do 18 hodin
25. 11. Vánoční focení – fotoograf p. Hurdálek – nutné si rezervovat čas focení –
fotíme průběžně celý den, náhled pozadí
uveřejní na facebooku nebo na vyžádání
zašleme na email.
26.–27. 11. Prodejní vánoční trhy – těšit
se můžete cca na 50 prodejců, na tradiční dílničky pro děti včetně zdobení perníčků, teplou medovinu přímo od včelaře
a to vše v suchu a v teple prostor jídelny Rubena.
2. 12. Mikulášská besídka – dopoledne
pro nejmenší, odpoledne 1. skupina s doprovodným programem a 2. skupina pozor nově – možno využít individuální nadílky dle časového rozpisu – do všech
skupin je nutné se předem přihlásit.
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Náchodští házenkáři

VENI VIDI VICI…

23. 10. 2016 byl v Náchodě tréninkový kemp mladších žáků za účastí týmů
Kutné Hory a Úval. Pod vedením ligových
trenérů děti dostávaly „zabrat“ při fyzické přípravě, dynamické koordinaci s míčem na hřišti, nácviku signálů, průniků
obranou, vše nutné k celkovému zkvalitnění hry.
Všechny týmy si vzájemně předávaly
zkušenosti a díky tomu, že děti byly rozděleny bez ohledu na příslušnost k týmu,
musely prokázat bezezbytku svůj um
a soustředěnost při hře v týmu s neznámým složením.
Musíme konstatovat, že všichni členové týmů odjížděli z Náchoda spokojení a snad i o něco „bohatší“. Na závěr
musíme poděkovat všem, co přidali ruku
k dílu, jmenovitě úžasným trenérům Petru Šulcovi, Zdeňku Vaněčkovi, Vojtovi Stárovi a za teplo v hale Petru Štrofovi.
Trenéři

…známý citát římského vojevůdce
Gaia Julia Caesara nejlépe vystihuje „vítězné tažení“ a velký úspěch náchodských
silových sportovců na Mistrovství světa
v benchpressu v německém Herzbergu
ve dnech 5.–9. října 2016.
Po roční náročné přípravě se nominovali a také uspěli: Karel Mikeš (3. místo),
Jiří Hájek (3. místo), Jan Rousek (2. místo),
Kamil Bubeníček (2. místo) a Michal Ungrád, který, přesto že musel nedávno podstoupit operaci ramene, dosáhl na stupně
nejvyšší a stal se Mistrem světa. Dalšími
úspěšnými „náchoďáky“ jsou Milan Suk,
který vytvořil světový rekord a obhájil titul, a také nastupující nová „hvězda“ světového benchpressu Vlasta Kužel, který
vytvořil světový rekord v nejprestižnější
kategorii a letos se stal již mistrem světa
v druhé federaci.
„Všichni dohromady jako jeden muž jsme
s hrdostí reprezentovali Náchod a už dnes se
chystáme na příští rok. Pokud budeme zdraví, uděláme opět všechno proto, aby o našem regionu a přímo o Náchodě bylo hodně
slyšet. Už proto, že jedna z federací pořádá

Miroslav Čiháček

– osobnost
Královéhradeckého kraje
Jmenovaný se po úrazu na závěsném
kluzáku – rogalu se od r. 1984 pohybuje
pomocí ortopedického vozíku.
Od r. l985 vstoupil do Svazu invalidů
a stal se později mimo jiné i zakládajícím
členem Svazu paraplegiků (Centrum Paraple).
Je držitelem několika Guinessových rekordů, (viz náš web. www-szdp-nachod.cz).
V roce 1991 byl zvolen předsedou nového občanského sdružení, Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod,
kde je předsedou.
Spolupracuje při odstraňování architektonických bariér, je členem Komise
pro zdravotně postižené – Rady Královéhradeckého kraje.
Od r. 2010 převzal organizování jedné
z nejstarších celorepublikových akcí pro
vozíčkáře POJEZD RATIBOŘICKÝM ÚDOLÍM (letos 37. ročník).
Naše organizace a vozíčkáři z celého
Královéhradeckého regionu si ho nesmírně váží právě pro jeho sociální i fyzické
nasazení, kdy i přes svůj těžký zdravotní
stav pomáhá vozíčkářům s výběrem pomůcek, opravami ortopedických vozíků
i poradenstvím při řešení složitých problémů spojených se zhoršeným zdravotním stavem.
Je to výborný parťák, na kterého je
vždy spolehnutí, proto jsme rádi, že byl
po zásluze oceněn.
Jeho práce je vzorem pro ostatní zdravotně postižené, přejeme mu hodně zdraví, štěstí a spokojený život v rodině i mezi
námi.
Za výbor SZdP Náchod,z.s.
Olga Frühaufová – předsedkyně

Zlatá medaile z MS
v silovém trojboji do
náchodského Sokola
Náčelník TJ Sokol Náchod, Martin Horák završil celkově velmi úspěšnou závodní sezónu vítězstvím na mistrovství
světa v silovém trojboji, které se konalo v německém Hezbergu ve dnech 5.–9.
10. 2016. V kategorii muži do 100 kg, Powerlifting RAW nenašel přemožitele. Kromě zlaté medaile se mu podařilo překonat osobní rekord v dřepu a vytvořit nový
světový rekord v benchpressu mezi trojbojáři.

***

Mistrovství světa tentokrát nedaleko odsud
– v Trutnově,“ uvedl jeden z úspěšných reprezentantů Jan Rousek.
Jak sami říkají, pokud v tomto sportu chcete něco dokázat, musíte se chovat jako profík. A to i přesto, že většina
z nich jsou amatéři, na rozdíl od „profíků“
si z 99 % vše hradí sami, a že nejde zrovna o malé částky. Definicí tohoto sportu
je hlavně dřina, hodně to bolí a úspěch je
podmíněn spoustou maličkostí.
Úspěchy na takové úrovni se neobejdou bez přátel, fanoušků a podporovatelů. Proto chceme poděkovat všem, kteří nám fandí a podporují nás. Poděkování
patří MUDr. Chaloupkovi, který Michalovi
operoval rameno, fyzioterapeutovi panu
Chmelíkovi, který většině z nás pomáhal
se zbavit bolestí z přetížení a MUDr. Vejmolovi, který nás „dával do kupy“ přímo
v Německu. Velké poděkování za finanční
podporu patří: Petru Mazačovi, JUDr. Josefu Svobodovi, MUDr. Vejmolovi, firmám
DRANA, Trávníky Philipp a LION NUTRITION Lenka Havrdová, v neposlední řadě
pak starostovi města Náchoda Janu Birke, který je naším dlouholetým příznivcem a podporovatelem.
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – listopad 2016

Fotbal

1. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
5. 11. 2016 15.00
TJ Červený Kostelec – TJ Třebíč
3. 12. 2016 15.00
tj Červený Kostelec – HKK Olomouc
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
5. 11. 2016 11.00
SKK Primátor Náchod – KK Konstruktiva Praha
3. 12. 2016 11.00
SKK Primátor Náchod – Spartak Přerov (mistr ČR)
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
12. 11. 2016 15.00
SKK Primátor Náchod A – TJ Odry
19. 11. 2016 15.00
SKK Primátor Náchod A – Zbrojovka Vsetín
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
6. 11. 2016 10.00
SKK Primátor Náchod A – KK Zábřeh
13. 11. 2016 10.00
SKK Primátor Náchod A – SKK Primátor Náchod B
20. 11. 2016 10.00
SKK Primátor Náchod b – SKK Hořice
Východočeský přebor: (hrací den – pátek)
11. 11. 2016 17.00
SKK Primátor Náchod B – KK Vysoké Mýto B
25. 11. 2016 17.00
SKK Primátor Náchod B – Sokol Dobruška A
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
4. 11. 2016 17.00
SKK Primátor Náchod C – TJ Třebechovice B
18. 11. 2016 17.00
SKK Primátor Náchod C – Sokol Smiřice C
25. 11. 2016 19.30
SKK Primátor Náchod C – Josefov B

Ne 6. 11. FK Náchod – Lioz Jablonec
10 hodin, II. dorost. liga
Ne 6. 11. FK Náchod – Nepolisy
14 hodin, I. A třída mužů
So 12. 11. FK Náchod – Kratonohy
14 hodin, Divize mužů
Ne 13. 11. FK Náchod – Táborsko
10 hodin, II. dorost liga
Všechna utkání se hrají
na stadionu FK v Bělovsi.

TURNAJ NEREGISTROVANÝCH
Ve středu 9. listopadu 2016 bude prvními zápasy zahájen již 44. ročník turnaje neregistrovaných „O pohár ředitele pivovaru PRIMÁTOR Náchod“. Hrát se bude tradičně
– ve všední dny od 16 do 22 hodin, o víkendech od 9 do 18 hodin. Rozlosování bude rozesláno vedoucím družstev, bude vyvěšeno na kuželně a na webových stránkách www.
kuzelky.nachod.cz. Zveme všechny příznivce tohoto turnaje k návštěvě naší kuželny.

Úspěchy Delfínu Náchod na VC Trutnova
Ve dnech 1.–2. 10. 2016 se na trutnovském bazéně konal již 32. ročník plaveckého závodu Velká cena města Trutnova.
Jednalo se o závod s mezinárodní účastí i některých špiček Polské a České republiky, kde startovali také tři olympionici z Ria.
A plavci oddílu Delfín Náchod se v obrovské konkurenci rozhodně neztratili. Jednou z hvězd závodu byl beze sporu
věčně usměvavý olympionik Pavel Janeček. Vyhrál všechny své disciplíny včetně hlavního závodu Velké ceny Trutnova
– Memoriálu J. Č. Matějíčka na 200 VZ,
v němž v závěru přespurtoval Havránka z Bohemians časem 1:50,5. Janeček byl
v úvodu závodu oceněn pořadateli a pak
neustále v obležení ostatních závodníků.
Svým příkladným vystupováním je pro ně
obrovským vzorem. Zvítězil i na poloviční distanci 100 m VZ a 200 m polohově
i 100 m motýl.

Ale nezaostali ani naši další závodníci. Dvanáctiletý Michal Jerman obsadil
1. místo na 50VZ časem 29,11, skončil druhý na 100PZ a bronzovou medaili získal
na 50P a plaval většinu tratí v osobních rekordech.
Vynikajících výsledků pak dosáhl i nadějný dorostenec Jan Pavelka, kdy v obrovské konkurenci obsadil dvě třetí místa na 100P a 200 PZ a o vynikající druhé
místo se připravil v disciplíně 100 m předčasným startem. Honza je vynikající motýlkář a jistě předvede skvělé výkony v dalších závodech.
Obrovského úspěchu pak dosáhl i vysokoškolák Štěpán Remeš, když vystoupil na 3. stupínek v disciplíně 100 m znak
a stejného umístění dosáhla čtrnáctiletá
Anežka Rožnovská na 100 m prsa.
Štafeta Pavelka, Cedidla, Remeš a Janeček dohmátla jako druhá z 20 kvartet
na 4x50 m VZ.
Pátou pozici vybojoval na 100 m VZ Viktor Tomek. Šestá místa přiváží do Náchoda
Aleš Cedidla, Martin Cöger, Pavlína Linhartová a Petra Lemfeldová. Sedmé skončili
Lucie Kramlová, Kateřina Jermanová a Tereza Hofmanová.
Potleskem všech závodníků i diváků byly pak oceněny výkony Petra Frýby
(2003), který ač je zdravotně handicapovaný, nominoval se do závodu, kde plaval se
zdravými plavci. Péťa překonal svá osobní
maxima na 100VZ o 6 vteřin časem 1:19,84
a o celých 12 vteřin v disciplíně 100Z časem 1:27,93 a je velkým příslibem náchodského plavání do budoucna.
(jer, pj)

Volejbal
liga juniorek
v sobotu 5. listopadu 2016
SPORT KLUB Náchod
– TJ Sokol Pardubice
od 10.00 a 13.00 hod.
v neděli 6. listopadu 2016
krajský přebor žákyň – turnaj
od 9.00 hod.
liga juniorek
v sobotu 19. listopadu
SPORT KLUB Náchod
– TJ Lokomotiva Trutnov
od 10.00 a 13.00 hod.

Pozvánka
Tělocvičná jednota Sokol Náchod
Vás srdečně zve
na slavnostní akademii,
která se koná ve čtvrtek
17. listopadu 2016 v sále dr. Čížka
v náchodské sokolovně.
Začátek v 16 hodin.
Program: ukázky cvičebních hodin
rodičů s dětmi, nejmladšího žactva,
žákyň, sportovní gymnastiky a další.

Památný den Sokolstva
V pátek 7. října 2016, v předvečer Památného dne Sokolstva, se děvčata ze Sokola Náchod sešla už po třetí u řeky Metuje v Náchodě, aby v Památný den Sokolstva
uctila památku uvězněných a umučených
členů Sokola. Sešlo se nás celkem 22 gymnastek a vedoucích závodního oddílu všestrannosti. Každá z dívek již tradičně vyrobila hned několik lodiček se svíčkami
a na památku jsme je pustily po řece. Tato
akce se všem moc líbí a tím si také všichni
uvědomují, co vlastně sokolská organizace je a jak velký má pro všechny význam.
Vedoucí trenér oddílu všestrannosti Sokol
Náchod Míla Vejrková.

listopad 2016

ZÁMEK, MUZEUM, ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ

Státní zámek Náchod
Prohlídky zámku jsou možné pouze po předchozím objednání
pro skupiny deseti a více osob (pouze Piccolominská expozice
– I. okruh).

KULTURNÍ AKCE:

25. 11. – Předvánoční koncert
Tradiční koncert ve Velkém sále na I. nádvoří, začátek v 18 hodin.
Hraje: ZUŠ Náchod. Vstupné: 60 Kč.
25. – 27. 11. – Advent pro veřejnost
Prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku.
Otevřeno od 10.00 do 16.00 hodin. Poslední prohlídka v 15.00
hodin. Vstupné se nemění.
28. 11. – 1. 12. – Advent pro MŠ, ZŠ a jiné objednané skupiny
Prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku od
8.00 do 13.00 hodin. Vstupné: 50 Kč/ZŠ, 30 Kč/MŠ.
Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 608 181 921, nebo e-mailu:
prokopova.lucie@npu.cz.
Více na www.zamek-nachod.cz

Školské zařízení

pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Královéhradeckého kraje
Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod, 491 428 345,
Kontakt: Mgr. Markéta Mrázková, 722 569 515, email: mrazkova@
cvkhk.cz, web: www.cvkhk.cz
Tvorba poutavých prezentací pro výuku–základní úroveň
1. 11. 2016 9.00–15.00 hodin/Mgr. Eduard Hlávka
Advent a Vánoce přicházejí po roce
aneb Od Martina po Matěje
2. 11. 2016 8.30–12.30 hodin/Eva Hurdová
Manipulativní činnosti v geometrii
a didaktické využití stavebnic
4. 11. 2016 10.30–14.30 hodin/RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Inspirace do hodin výchovy k občanství
4. 11. 2016 9.00–13.00 hodin/PhDr. Zdena Müllerová
Inspirace a náměty pro taneční činnosti
8. 11. 2016 8.30–12.30 hodin/Blanka Rejholdová
Alternativní versus klasická výuka
9. 11. 2016 12.30–17.30 hodin/Mgr. Martina Černá
Hravá jóga pro děti školního věku
10. 11. 2016 12.00–17.00 hodin/Mgr. Iveta Komárová
Hrubá slova v dětském slovníku
15. 11. 2016 9.00–13.00 hodin/PhDr. Petra Novotná
Finanční matematika pro běžný život
16. 11. 2016 10.15–15.00 hodin/prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Muzikofiletika – hudba jako významný stimul rozvoje
dětské osobnosti v MŠ
21. 11. 2016 9.00–15.00 hodin/Mgr. et Mgr. Lenka Počtová, Ph.D.
Mentoring nebo jen hodnocení?
22. 11. 2016 9.00–14.00 hodin/Mgr. Saša Dobrovolná
Nápadník do hodin českého jazyka
23. 11. 2016 9.00–13.00 hodin/Mgr. Jan Horák
Překonávání úskalí ve výuce ruštiny–praktické náměty
25. 11. 2016 9.00–15.00 hodin/Mgr. Jana Konířová
Učíme o plánovaném rodičovství
28. 11. 2016 9.00–15.00 hodin/MUDr. Maria Fridrichová
Drhané šperky
29. 11. 2016 9.30–13.30 hodin/Mgr. Hana Jeništová
Odměny a tresty ve školní praxi
30. 11. 2016 9.00–13.00 hodin/Mgr. Robert Čapek, Ph.D.

***

Přehled kulturních akcí
v listopadu 2016 v Regionálním muzeu Náchod
„Krásné časy“ monarchie
Na letošní podzim připravilo Regionální muzeum v Náchodě
ve výstavní síni (roh Zámecké a Tyršovy ulice) výstavu k výročí
úmrtí císaře Františka Josefa I. „Krásné časy“ monarchie. Zájemci si tak budou moci např. prohlédnout upomínkové předměty
s vyobrazením tohoto panovníka a jeho choti císařovny Alžběty,
„andělsky krásné“ Sisi. Hlavní důraz je kladen na každodenní život v monarchii a společenské změny, které během bez mála 70
let trvající vlády „stařičkého mocnáře“, jak byl posléze Fr. josef
I. nazýván, nastaly. Významnou měrou budou rovněž zastoupeny oděvy a předměty ze sbírek textilu, ve snaze představit a charakterizovat vývoj módních trendů za dlouhé období panování
tohoto předposledního rakouského císaře. Stejně tak bude nastíněn technický pokrok v mnoha odvětvích lidské činnosti, který se během druhé poloviny 19. a v prvních desetiletí 20. století udál. Výstava potrvá od 25. listopadu 2016 do 30. dubna 2017,
slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 25. listopadu 2016
od 16 hodin. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Současně zveme návštěvníky do Rodného domku Aloise Jiráska v Hronově, kde budou moci zhlédnout výstavu Vánoční čas
za dob Františka Josefa I., věnovanou, jak je z názvu patrné, vánočním zvykům a tradicím v dobách vlády „Jeho Veličenstva“.
Dozvíte se, jak naši předci trávili a slavili advent a vánoční svátky na Hronovsku. Tato výstava potrvá od 2. prosince 2016 do
15. ledna 2017, otevřeno bude denně mimo pondělí 9–12,
13–16.30 hodin.
Bitva u Náchoda 27. 6. 1866
U příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války zveme i v měsíci listopadu návštěvníky do budovy stálé expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masarykově náměstí čp. 18 na výstavu Bitva u Náchoda 27. 6. 1866, která přibližuje jedno z prvních
větších střetnutí prusko-rakouské války a obě zúčastněné armády. Prezentována je výstroj a výzbroj rakouské a pruské armády použitá při bitvě u Náchoda, ale například také sklenice,
ze které ve vinárně U Slovana údajně pil pruský korunní princ
Fridrich Vilém. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost.
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat
na tel. čísle 491 433 722 nebo na e–mailu expozice@muzeumnachod.cz.
Pevnost Dobrošov
1. až 6. 11. 2016 prodloužená posezonní otevírací doba
Ve dnech 1. až 6. listopadu (úterý až neděle) mohou zájemci využít prodloužené posezonní otevírací doby! V tyto dny bude
otevřeno od 10 do 16 hodin, poslední prohlídka se uskuteční
ve 14.45 hodin.
V měsíci listopadu otevřeno pouze pro předem ohlášené organizované výpravy (minimálně pět platících návštěvníků). Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 120 498, popř.
na 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, či elektronicky: pevnost.dobrosov@seznam.cz.
Mimořádné prohlídky na státní svátek,
čtvrtek 17. listopadu 2016!
V den státního svátku, ve čtvrtek 17. listopadu, budou otevřeny
všechny tři pevnostní objekty – srub Zelený, Můstek i Jeřáb! Otevřeno bude pouze od 10 do 15 hodin, prohlídky proběhnou v každou celou hodinu, začátek poslední ve 13.45 hodin.
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POHOTOVOST, DÉČKO

Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
5. 11. a 6. 11.
		
12. 11. a 13. 11.
		
17. 11.
		
19. 11. a 20. 11.
		
26. 11. a 27. 11.
		

MUDr. Lucie Škodová Třísková
Náchod		
MUDr. Hana Jelenová
Náchod		
MUDr. Lubomír Šeda
Nové Město nad Metují
MUDr. Hana Matoušová
Nové Město nad Metují
MUDr. Jan Petřík
Červený Kostelec

PROGRAM
listopad

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
pátek 4. listopadu
– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
tvořivá dílna pro veřejnost od 16 do 18 hodin, práce s hlínou při tematickém tvoření nebo točení na hrnčířském kruhu,
vhodné pro děti od 6 let, (mladší v doprovodu dospělého) i pro dospělé, s sebou
pracovní oděv, přezůvky, vstupné 40 Kč
za osobu, (výpal výrobku je v ceně), informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
pátek 4. listopadu
– BĚH DO ZÁMECKÝCH SCHODŮ
tradiční běh v dopoledních hodinách pro
děti ze základních a středních škol, informace Ing. L. Pohanková, tel. 608 812 232
5. – 6. listopadu
– STRAŠIDLÁCKÝ SRAZ ODDÍLŮ
podzimní sraz členů turistických oddílů z Královéhradeckého kraje, dvoudenní hra na strašidla, kouzla a čáry, střelecká bitva s nerfkovými náboji, strašidlácká
párty, deskovky a další tábornické programy, stravování a ubytování v Déčku
na matracích, nutný vlastní spacák, cena
200 Kč pro člena Déčka, 230 Kč ostatní, informace Ing. Z. Rousková, tel. 775 223 292
sobota 5. listopadu – HALLOWEENSKÁ
PARTY PRO TEENAGERY
od 17 do 20 hodin v Klubu ICM, vstupné
30 Kč v kostýmu, ostatní 50 Kč, informace
Jaroslav Karásek, tel. 775 223 919
neděle 6. listopadu – HALLOWEEN aneb
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
program v areálu Déčka, strašidelné aktivity pro rodiče s dětmi od 3 do 10 let,
s sebou baterku a teplé oblečení, vstupné
20 Kč děti, 40 Kč dospělí, start programu
u dolní brány v 15.30–16 hodin, informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
pátek 11. listopadu
– MARTINSKÉ SLAVNOSTI
tradiční trhy na Masarykově náměstí od
8 do 18 hodin, v 11 hodin otevírání svatomartinského vína na podiu před radnicí, v 17 hodin lampiónový průvod v čele
s MARTINEM NA BÍLÉM KONI od Itálie,
informace Ing. Ludmila Pohanková, tel.
608 812 232

Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 421 920
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 431 104
Komenského 72
tel.: 491 472 946
Komenského 134
tel.: 731 127 071
Sokolovská 317
tel.: 491 462 800

sobota 12. listopadu
– SOBOTA S ANGLIČTINOU
Duchařská sobota pro děti od 6 do 11 let,
od 9 do 15 hodin, hravá výuka angličtiny, hry, hrátky a soutěže, s sebou vybavený penál a přezůvky, přihlášky do 10.11.,
cena 150 Kč, informace PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@deckonachod.cz, tel.
775 223 291
18.–20. listopadu – TANEČNÍ PODZIM
taneční soustředění street dance pro děti
od 12 do 18 let, sedm tanečních lekcí pod
vedením profesionálních tanečníků z celé
ČR, cena 850 Kč, informace Jaroslav Karásek, tel. 775 223 919
19.–20. listopadu – KURZ KRESBY PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
víkendový kurz kresby tužkou, v sobotu
od 9 do 17 hodin, v neděli od 9 do 15 hodin, pro zájemce od 12 do 18 let, s sebou
přezůvky, pohodlný pracovní oděv, svačinu, pití, cena 1800 Kč, informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296

AKCE MC MACÍČEK
středa 9. listopadu
– METODA INSTRUMENTÁLNÍHO
OBOHACENÍ R. FEUERSTEINA
přednáška Mgr. Petry Dočkalové o zlepšení dovednosti získávat a organizovat informace, různé strategie plánování života,
ovlivnění svého chování, zvýšení mentální možnosti člověka, od 18 do 19.30 hodin,
informace Ing. Alena Prázová, mc@deckonachod.cz, tel. 774 635 232
pátek 11. listopadu – VÝROBA RAZÍTEK
výroba jednoduchých dřevěných razítek
z moosgummi nejen pro maminky s dětmi, od 9.30 do 11.30 hodin, vstupné 55 Kč,
informace Ing. Alena Prázová, mc@deckonachod.cz, tel. 774 635 232
úterý 15. listopadu
– DĚTI, RESPEKT, HRANICE
přednáška PhDr. Zdeňky Rejtharové
o nastavení fungující hranice respektujícím způsobem, vychovávání samostatného a odpovědného dítěte, od 16.30 do 18
hodin, vstupné 85 Kč, informace Ing. Alena Prázová, mc@deckonachod.cz, tel.
774 635 232
pondělí 21. listopadu – VÁNOČNÍ
FOCENÍ S MARTINEM HURDÁLKEM
dopoledne i odpoledne, informace
Ing. Alena Prázová, mc@deckonachod.
cz, tel. 774 635 232

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

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

5. 11. 2016
12. 11. 2016
19. 11. 2016
26. 11. 2016
3. 12. 2016

Perleťové pantoflíčky
Pohádky z pařezové
chaloupky
Jak ježibaba o své
čerty přišla

Všechna představení jsou v loutkovém divadle Dětem pro radost Náchod – Sokolovna
Náchod – zadní trakt a začínají od 15 hodin.
pátek 25. listopadu – ADVENTNÍ DÍLNA
výroba tradičních a nově i netradičních
adventních věnců, hlídání dětí zajištěno, od 9.30 hodin, vstupné 110 Kč (v ceně
je veškerý materiál), informace Ing. Alena Prázová, mc@deckonachod.cz, tel.
774 635 232

AKCE INFORMAČNÍHO
CENTRA PRO MLÁDEŽ
pondělí 7. listopadu – PRÁVO NA INFORMACE – PRÁVĚ TEĎ!
prohlídka prostor ICM Náchod, přehled
poskytovaných informací a služeb, program realizovaný v rámci Týdne vzdělávání dospělých, mezi 14. – 16. hodinou,
vstup zdarma, informace Ing. Kateřina
Venclová, emer@deckonachod.cz , tel.
777 070 989
středa 9. listopadu
– NEJLEPŚÍ ŽIVOTOPIS – EUROPASS
přednáška pro mladé a dospělé v prostorách Úřadu práce, vstup zdarma, informace Ing. Kateřina Venclová, emer@deckonachod.cz , tel. 777 070 989

AKCE CENTRA PODPORY TALENTŮ
pátek 11. listopadu – VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ ROZUMOVÉ NADANÉHO DÍTĚTE
beseda s rodiči a učiteli, sdílení zkušeností, zvládání náročných životních situací typických pro mimořádně nadané,
prevence underachievingu, informace
Ing. Kateřina Venclová, emer@deckonachod.cz, tel. 777 070 989
čtvrtek 17. listopadu
– MINIKONFERENCE TALENT 2016
ukázky práce našich expertů a prezentace úspěchů náchodských talentů, příležitost ke konzultacím vlastních odborných
prací žáků a studentů, vstup zdarma
po přihlášení, informace Ing. K. Venclová, emer@deckonachod.cz, 777 070 989

listopad 2016

Senior klub „Harmonie 2“
čtvrtek 3. 11. od 14 hod. „Skvosty Jižních Čech“ – film pro nás
připravil, promítne a bude vyprávět p. Zdeněk Nývlt;
čtvrtek 10. 11. od 14 hod. „Hanzelka a Zikmund v Japonsku“
– II. část dokumentárního filmu známé cestovatelské dvojice;
čtvrtek 24. 11. od 15 hod. „CECILSKÁ zábava“ v restauraci Reduta, Plhovská ul. přijďte se pobavit, zatančit i zazpívat za doprovodu „FRČÍ“ p. Františka Čížka;
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou členy Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR. Na vaše dotazy ohledně rekreací, wellness pobytů (výhodná nabídka hotelů v Piešťanech) odpoví v klubovně Harmonie 2
vždy v pondělí nebo ve čtvrtek od 15.30 do 16 hod. p. Anna Poláková

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz
Adventní těšení

Srdečně zveme své členy a příznivce na Adventní odpoledne
s dárky z půdy.
Kde: Restaurace Sokolovna v Náchodě
Kdy: v úterý dne 29. 11. 2016 od 14.00 hod.
Program: zahájení, překvapení, dárky z půdy – radost z drobného darování, hudba pro dobrou náladu, společná večeře, zpívání vánočních koled.
Na občerstvení vybíráme: 80 Kč členové, 90 Kč nečlenové.
Prosíme z organizačních důvodů, přihlaste se včas (nutná rezervace). Zápis a výběr každou středu v naší klubovně od 13.00
–15.00 hod. Palachova 1303 Náchod.
Těšíme se, že s adventní výzdobou společně prožijeme pohodové
předvánoční setkání. Přejeme všem pokojné Adventní rozjímání,
příjemné prožití vánočních svátků a šťastný rok 2017.
Za výbor: O. Frühaufová, M. Čiháček

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy
Jiří Středa – Sochy
Retrospektivní výstava náchodského rodáka u příležitosti
jeho 60. narozenin. (do 13. 11.)
A. V. Hrska (1890–1954) – Zábavy velkoměsta – plakáty,
kresby, grafiky, malby z metropole (do 13. 11.)
Roman Sirotský (1905–1981) – Anděl, čarodějnice a démoni (do 13. 11.)
Náchodský výtvarný podzim – 33. ročník přehlídky umění regionu (26. 11. – 8. 1. 2017). Vernisáž v pátek 25. 11. v 17
hodin.
Otevřeno v termínech konání výstav denně
kromě pondělí od 9 do 17 hodin

GALERIE, CÍRKVE, SZDP

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav
Švarc ThD. Kontakt 776 736 885, 491 426 223, e-mail: stanislav.
svarc@volny.cz. Bohoslužby: neděle 8.15 hodin. Úřední hodiny:
středa 15–17 hodin. Kolumbárium je otevřeno denně 9–17 hodin. Biblické hodiny: čtvrtek 16–18 hodin.

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod.
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš
737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.
farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek
7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy
v kostele sv. Michaela v neděli v 10.15. Na úterý 1. listopadu připadá Slavnost Všech svatých. Mše svaté budou slouženy následovně: v 7.00 hod. a v 18.00 hod. v kostele sv. Vavřince, v 16.00
hod. ve hřbitovním kostele Narození sv. Jana Křtitele. Na „dušičky“ 2. 11. mše svaté: v 7.00 a v 18.00 v kostele sv. Vavřince,
v 16.00 v hřbitovním kostele Narození sv. J. Křtitele za všechny
věrné zemřelé, v 17.00 v kapli v České Čermné a v 18.00 v kostele
ve Studnici. Téhož dne v 17.00 hod. v hřbitovním kostele Narození sv. Jana Křtitele vystoupí pěvecký spolek Hron. V sobotu 5. 11.
při mši svaté v 9.00 hod. v kostele sv. Vavřince kněz bude zájemcům udělovat svátost pomazání nemocných. Téhož dne od 16.00
hod. do 18.00 hod. v kostele sv. Vavřince výstav NSO a příležitost k přijetí svátosti smíření. Modlitební setkání v kostele sv.
Michaela každý druhý čtvrtek od 19.00. Mše svaté v řeckokatolickém ritu jsou slouženy v kostele sv. Vavřince každou třetí neděli
v měsíci v 16.00.
P. Zdeněk Kubeš, děkan

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny bratra faráře každou středu od 10.30 do 14.30 v kanceláři ve sborovém
domě v Purkyňově ulici 535. Bohoslužby vždy v neděli v 9.00 hod.
(není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30
hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). V neděli
13.11. společné rodinné bohoslužby pro celý sbor v náchodském
sborovém domě od 10.00 hod. 3. 11. bohoslužby v Domově důchodců od 9.30 hod. 10. 11. bib. hodina v Harmonii od 9.00 hod.
Schůzky dětí ve sborovém domě 4. a 18. 11. od 17.30 hod. Biblické hodiny vždy ve středu od 17.30 hod. Setkání střední generace na faře v Šonově v pátek 25. 11. od 17.30 hod. V první adventní neděli 27. 11. – Den vděčnosti – společné bohoslužby pro celý
sbor od 10.00 hod. Hostem bude farář a disident T. Bísek s manželkou. Po společném obědě, na který jsou všichni zváni, bude
od 13.00 beseda s Bískovými o jejich exilu ve Skotsku. Více na
adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed
ní podnikatelská škola), kazatel P. Adame, mobil. 605 874 765,
e–mail. petr.adame@volny.cz. Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hod.

Církev Nový Život
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), Tel. 605 450 384
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.

Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. Petr Geldner, tel. 777 217 968,
e-mail: nachod@cb.cz. Kazatel senior Jiří Hofman, tel.
605 973 056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., tel.
722 948 196. Bohoslužby v neděli v 9.30, Rozhovory nad Biblí
ve středu od 18.30. Více na www.cb.cz/nachod.
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Náchodský zpravodaj

KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v listopadu 2016
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu v dopoledních hodinách.

Výstavy
Studovna
KAREL AUBRECHT A MAREK DOBEŠ:
Domorodci, Vizionáři a Andělé
Prodejní výstava potrvá do 24. listopadu.
ADVENTNÍ VÝSTAVA SPOLKU SANA
Od 26. listopadu do 3. prosince. Keramika, šátky, šperky, mýdla,
výrobky ze dřeva, vlny, drátků, proutí, vánoční dekorace. Začíná advent, přijďte se inspirovat a udělat si radost.
Hala
PROŽ/ŠITÉ DNY – VÝSTAVA PATCHWORKU
Na výstavu s prodejem šitých výrobků zve Zašívárna – zájmové
šití v Církvi bratrské Náchod.
V pátek a sobotu nabídka látek. Výstava potrvá od 7. do 12. listopadu.
NA VÁNOČNÍ CESTĚ
Již tradiční adventní výstavu drobných rukodělných prací pořádá od 21. do 23. listopadu občanské sdružení Cesta Náchod.
Dětské oddělení
VÝTVARNÉ PRÁCE JULIE REMEŠOVÉ
Po celý listopad si můžete v oddělení pro děti prohlédnout výstavu výtvarných prací čtrnáctileté čtenářky Julie Remešové.

Kurz dějin umění
8. 11. – Žena – věčná inspirace umělců – Pohled na ženskou
krásu v průběhu dějin a její ztvárnění ve výtvarném umění – Venuše, Eva a hříšné ženy, Panna Marie a světice, bájné ženy (Salome, Kirké, Pandora), žena v mytologii a alegoriích, ženský akt
v moderním umění.
22. 11. – Žena umělkyně – Nastínění spletité cesty žen ke svobodnému výtvarnému umění a jejich oceňování ve světě umělců. Od klášterních řemeslných dílen přes výtvarné vzdělávání mladých šlechtičen, výchova v měšťanských rodinách, ženy
na Umělecko-průmyslové škole. Osobitý přístup k výtvarnému
vyjádření Mary Duras, Zdenky Braunerové, Emilie J. Šanksové,
Camile Clodelové, Hany Wichterlové, Marie K. Těniševové, Marie Černínové – Toayen.

Náchodská univerzita volného času – 13. semestr

Den Pro Dětskou Knihu – 26. 11.
Již po desáté bude v českých
knihovnách probíhat Den
pro dětskou knihu, ke kterému se náchodská knihovna
již tradičně připojuje. V tuto
sobotu zveme do knihovny
nejen všechny děti, ale i jejich rodiče a prarodiče. Od
9 do 13 hodin bude v oddělení pro děti bohatý program.
Můžete se těšit na oblíbenou předvánoční výtvarnou dílnu, divadélko, prodej
knih nakladatelství Běžíliška a Paseka, zahájení výstavy výtvarného spolku SANA
a samozřejmě velký výběr
knížek. Nebudou chybět literární hádanky, kvízy, malování a prodej vyřazených dětských
knížek. V 10 hodin děti z 5. C ZŠ Komenského v Náchodě zahrají
Knihovnickou pohádku inspirovanou Pošťáckou pohádkou Karla
Čapka. Z nových i starých knížek budeme číst dětem i dospělým
(v 9.15, v 10.45, v 11.30 a v poledne). Těšíme se na vás.

Poděkování
Záchranná stanice zraněných a handicapovaných živočichů
děkuje všem dárcům, kteří podpořili její činnost příspěvkem
do sbírky trvanlivé potravy. Drtivá většina zvířecích pacientů
je zraněna či trvale zmrzačena různorodou lidskou činností. Je
proto naši morální povinností se o takto postižené živočichy řádně postarat. Vážíme si toho, že jste s námi.
Pohotovostní telefonní číslo na „zvířecí záchranku“, které můžete v případě potřeby použít je 603 847 189.

Kamarádka knihovna
Čtenáři do 15 let mohou ještě do konce listopadu známkami
ohodnotit služby svého oddělení. Formuláře VYSVĚDČENÍ dostanou v dětské půjčovně.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)

14. 11. Milan Záliš – Stručné dějiny rodu Schaumburg-Lippe
21. 11. Jaroslava Janečková – Česká hudba v době národního obrození
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Cestovatelská beseda
Finsko očima Petra Voldána
Zveme vás na výlet do země, kde je příroda posvátná, správný
chléb má díru, kde můžete bydlet v ledovém hotelu. Uvidíte obrázky ze života na polárním kruhu a další zajímavosti z televizních „Postřehů odjinud“ – zkrátka dovíte se, jaké je „Finsko
očima Petra Voldána“. Publicista, dlouholetý rozhlasový zpravodaj a spolupracovník ČT Ostrava vám představí také „Egypťana
z Helsinek“, finského kolegu Ježíška a Santa Clause nebo jednu
z nejznámějších váz na světě. Beseda s Petrem Voldánem začíná
v pondělí 28. listopadu v 17 hodin v dětském oddělení.
Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová,
Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka.
Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv. Grafická úprava Creopress, Tisk D.R.J Resl. Číslo 11/2016 vychází 1. 11. 2016. Náklad 5200 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ČR E 11975. Za změny
v programech zodpovídají pořadatelé jednotlivých akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, nevyžádané se nevracejí. Neoznačené a nepodepsané příspěvky pořídila redakce. Adresa časopisu: NZ, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo
náměstí 40, 547 61, tel./fax: 491 405 255, e-mail: zpravodaj@mestonachod.cz. Uzávěrka tohoto čísla byla 19. 10. 2016. Uzávěrka prosincového čísla bude 18. 11. 2016
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1. úterý pouze v 17 hod.

listopad

DOCTOR STRANGE

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Změňte svou realitu. Akční dobrodružný film, v hlavní roli Benedict Cumberbatch. České znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč). Doporučená přístupnost: od 12 let.
1. úterý pouze v 19.30 hod.
2. středa pouze v 17 hod.

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

Když začít žít nový život, tak od základů! Skvělá komedie o tom, co se stane, když jeden hyperaktivní starosta nastěhuje mladou a pohlednou rozvedenou učitelku do společného domu s nerudným
hrobníkem, který díky svým vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“? V hlavních rolích komedie (od tvůrců filmu Ženy v pokušení“ a „Muži v naději“) Petra Hřebíčková
a Ondřej Vetchý. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

2. středa pouze v 19.15 hod.

INFERNO

3. čtvrtek, 7. pondělí pouze v 17 hod.
4. pátek pouze v 19.15 hod.
5. sobota pouze ve 20 hod.
8. úterý pouze v 19.30 hod.
9. středa pouze v 17.45 hod.
4. pátek pouze v 17 hod. – 2D
5. sobota pouze v 16 hod. – 3D
6. neděle pouze ve 13.45 hod. – 2D
9. středa pouze v 16 hod. – 3D

POHÁDKY PRO EMU

5. sobota pouze ve 14 hod.

LICHOŽROUTI

Jeho nejtěžší úkol… Poslední naděje lidstva… Šifra Mistra Leonarda & Andělé a démoni – to byl jen začátek! České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Začíná hra na lásku… Ale jak skončí? I zázraky se však občas dějí. Romantický příběh, zasazený do předvánoční Prahy, který sází na humor, lásku a naději, které v životě tolik potřebujeme. V hlavních rolích Anna Geislerová, Ondřej Vetchý a Ema Švábenská, v dalších rolích Vilma Cibulková, Anna Polívková, Jiří Dvořák, Marek Taclík, Oldřich Vlach, Jana Bernášková a Petr Čtvrtníček. Režie
Rudolf Havlík. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

TROLLOVÉ

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Najdi svoje štěstí… Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě jim dělají Bergeni, kteří si totiž myslí, že můžou
být šťastní jedině tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku. Animovaná dobrodružná rodinná komedie od tvůrců filmu „Shrek“. České znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč
(děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
Držte a hlídejte si ponožky! Rodinný dobrodružný animovaný film pro celou rodinu. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

5. sobota pouze v 17.45 hod.

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ

6. neděle pouze v 19 hod.

ZÚČTOVÁNÍ

Rodinný stav: Víc než komplikovaný… Další osudy celoživotní průšvihářky, která nepřestává doufat, že se k ní štěstí konečně postaví čelem. Renée Zellweger, Colin Firth a Patrick Dempsey v hlavních rolích romantické komedie, ve které hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. České znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Sečti své šance. Příběh matematického génia, který má lepší vztah k číslům, než k lidem. Pod zástěrkou účetní kanceláře pracuje jako nezávislý účetní pro několik nejnebezpečnějších zločineckých
organizací na světě... Ben Affleck v hlavní roli dramatického krimi thrilleru, uváděného s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

8. úterý pouze v 17 hod.
9. středa pouze ve 20 hod.

DOCTOR STRANGE

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Změňte svou realitu. Akční dobrodružný film, v hlavní roli Benedict Cumberbatch. České znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Doporučená přístupnost: od 12 let.

DÍVKA VE VLAKU

Co vidíte, vám může ublížit. Emily Blunt v hlavní roli mysteriózního thrilleru, který byl natočen podle knižního bestselleru roku 2015 spisovatelky Pauly Hawkins. České titulky. Vstupné 110 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupný.
11. pátek pouze v 19.15 hod.

EGON SCHIELE

Životopisné drama o jednom z nejprovokativnějších vídeňských umělců začátku 20. století s vlastními výrazovými prostředky v expresionismu a odvážných aktech. Jeho radikální malby sice pohoršovaly vídeňskou společnost, ale v tom byla jeho výjimečnost. Ve své tvorbě byl připraven jít až za hranu vlastní bolesti, obětoval pro své umění lásku a nakonec i život. Pro umění, které nás inspiruje dodnes… České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
12. sobota pouze ve 14 hod.

LICHOŽROUTI

12. sobota pouze v 17.45 hod.

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

12. sobota pouze v 15.45 hod. – 2D
13. neděle pouze ve 14.30 hod. – 3D

TROLLOVÉ

10. čtvrtek, 11. pátek pouze v 17 hod.
12. sobota pouze v 19.45 hod.
13. neděle pouze v 19 hod.

PŘÍCHOZÍ

10. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
13. neděle pouze v 16.30 hod.
15. úterý pouze v 17 hod.

HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY

14. pondělí pouze v 17 hod.

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC

15. úterý pouze v 19.30 hod.

MONSIEUR CHOCOLAT

16. středa pouze v 17.30 hod.

TEORIE TYGRA

Držte a hlídejte si ponožky! Rodinný dobrodružný animovaný film pro celou rodinu. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.
V hlavních rolích české komedie (od tvůrců filmu Ženy v pokušení“ a „Muži v naději“) Petra Hřebíčková a Ondřej Vetchý, v dalších rolích Miroslav Táborský, Jiří Langmajer, Václav Postránecký, Ondřej Malý, Tereza Kostková, Jenovéfa Boková a Pavla Tomicová. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Najdi svoje štěstí… Animovaná dobrodružná rodinná komedie od tvůrců filmu „Shrek“. České znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

Proč jsou tady? Proč po celém světě přistály tajemné vesmírné lodě, jaké mají mimozemšťané úmysly? Provokativní vědeckofantastický thriller od slavného režiséra Denise Villeneuvea (Sicario: Nájemný vrah, Zmizení). V hlavních rolích Amy Adams, Jeremy Renner a Forest Whitaker. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Příběh skutečného vojáka, který se během války stal hrdinou bez jediného výstřelu… Neobyčejný příběh o odvaze a obětavosti, příběh o muži, který se stal legendou. Další režijní počin herce Mel
Gibsona (Statečné srdce, Umučení Krista), který opět dokázal svůj obrovský cit pro vyprávění silného příběhu. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Všechno spraví, svůj život však spravit nedokáže… V hlavních rolích Jakub Kohák a Eva Holubová, v dalších rolích Petra Špalková, Filip Blažek, Petr Čtvrtníček, Jan Budař, Bára Poláková, Tomáš Matonoha a Petra Nesvačilová. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Síla, která je spojila, byla větší než ta, jež je rozdělila… Omar Sy, hvězda Nedotknutelných a Samby, je Monsieur Chocolat - vystupoval společně s ostříleným kolegou v klaunské sestavě, a toto na
první pohled nepravděpodobné duo si na počátku 20. století podmanilo Paříž. České titulky. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
… i ochočení muži mohou zdivočet! Hořká komedie pro muže, kteří mají zkušenost s manželstvím, a pro ženy, které mají zkušenosti s muži aneb tragikomedie o tom, jak se osvobodit a získat zpět
vládu nad svým životem, s revoltou hodně netradiční… Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

16. středa pouze v 19.30 hod.

ANTHROPOID

17. čtvrtek pouze v 18.30 hod.

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU ČR – 2016

18. pátek pouze v 19.30 hod.
19. sobota pouze ve 20.30 hod.
22. úterý pouze v 19.30 hod.

HOLOGRAM PRO KRÁLE

19. sobota pouze ve 14.15 hod.

POJAR DĚTEM

17. čt. v 10 hod. (2D); v 16 hod. (3D)
18. pá., 22. út. v 17 hod. (2D)
19. so. v 15.30 h. (3D), 20. ne. v 16 h. (2D),
21. po., 23. st. v 17 hod. (3D)
20. neděle pouze ve 14 hod.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT

Drama režiséra Seana Ellise podle skutečných historických událostí. V hlavních rolích parašutistů Kubiše a Gabčíka ztvárnili Jamie Dornan a Cillian Murphy. Jednu z hlavních ženských rolí, Gabčíkovu partnerku, hraje česká herečka Aňa Geislerová. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Když začít žít nový život, tak od základů! Skvělá komedie od tvůrců filmů Ženy v pokušení“ a „Muži v naději“. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
Někdy musíte změnit místo, aby se vám změnil život… Chtěl začít znovu… a cestuje půl světa, aby uzavřel životní obchod. Ale teprve tam se naučí obchodovat jinak. Tom Hanks v hlavní roli romantické komedie, natočené podle bestselleru Davea Eggerse. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Pásmo animovaných filmů Břetislava Pojara pro nejmenší diváky, který je znám především jako tvůrce populárních seriálů Pojďte, pane, budeme si hrát, Zahrada a Dášeňka. Uvidíte pět animovaných filmů, které vznikly v letech 1997 – 2015. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

J. K. Rowlingová Vás zve do nové epochy kouzelnického světa! Co všechno se může stát, když se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku?
V hlavních rolích Eddie Redmayne, Colin Farrell a Ezra Miller. Rodinné fantasy, uváděné v českém znění, ve 2D i 3D verzi. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

LICHOŽROUTI

Držte a hlídejte si ponožky! Rodinný dobrodružný animovaný film pro celou rodinu. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.
20. neděle pouze v 18.30 hod.

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

Když začít žít nový život, tak od základů! Skvělá komedie od tvůrců filmů Ženy v pokušení“ a „Muži v naději“. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
23. středa pouze v 19.30 hod.

SNOWDEN

Špion – Hacker – Zrádce – Hrdina! Jeho jméno zná každý. Edward Snowden za sebou nechal pokojný rodinný život a vzornou kariéru v tajných službách a stal se psancem na útěku. Edward Snowden
změnil současný svět jako málokterý člověk. Strhující příběh, který vedl až k největší špionážní kauze moderní doby. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
24. čtvrtek pouze v 19.30 hod.

DOCTOR STRANGE

Změňte svou realitu. Akční dobrodružný film, v hlavní roli Benedict Cumberbatch. České znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Doporučená přístupnost: od 12 let.
25. pátek pouze v 17 hod. – 3D
26. sobota pouze v 15.30 hod. – 2D
27. neděle pouze v 16 hod. – 3D
30. středa pouze v 16 hod. – 2D

ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA

26. sobota pouze ve 13.30 hod.

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Struhující počítačově animovaný film Walt Disney Animation Studios o nebojácné dospívající dívce, která se vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid. Cestou potkává kdysi mocného
poloboha Mauiho, který jí pomůže stát se zkušenou mořeplavkyní. Společně se plaví přes širý oceán a zažívají nebezpečná a úžasná dobrodružství... České znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130
Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
Chcete vědět, co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Dokonalá rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.

26. sobota pouze ve 20 hod.

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

27. neděle pouze ve 14 hod.

TROLLOVÉ

Když začít žít nový život, tak od základů! Skvělá komedie od tvůrců filmů Ženy v pokušení“ a „Muži v naději“. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
Najdi svoje štěstí… Animovaná dobrodružná rodinná komedie od tvůrců filmu „Shrek“. České znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč) Mládeži přístupný.

24. čtvrtek pouze v 17 hod. – 2D
26. sobota pouze v 17.30 hod. – 3D
27. neděle pouze v 18 hod. – 2D
29. úterý pouze v 17 hod. – 3D
30. středa pouze v 18 hod. – 2D
28. pondělí pouze v 17.30 hod.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT

28. pondělí pouze v 19.30 hod.

I AM BOLT

29. úterý pouze v 19.30 hod.

NOČNÍ ZVÍŘATA Láska se beztrestně zahodit nedá… Noci Nočních zvířat, tedy chronických nespavců, bývají osamělé, temné a nekonečně dlouhé. Čes. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

J. K. Rowlingová Vás zve do nové epochy kouzelnického světa! Co všechno se může stát, když se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná) uniknou z
kufříku? V hlavních rolích Eddie Redmayne, Colin Farrell a Ezra Miller. Rodinné fantasy, uváděné v českém znění, ve 2D i 3D verzi. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč).
Mládeži přístupný.

ANDĚL PÁNĚ 2

Mimořádná předpremiéra filmu!

Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích. Další osudy anděla (poplety) Petronela a čerta (a věčného pokušitele) Uriáše, kteří musí šupem
na svět najít jablko Poznání a přinést zpátky… Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč) – v prodeji pouze omezený počet vstupenek, proto neváhejte! Mládeži přístupný.
Usain Bolt, nejrychlejší muž na planetě a jedna z největších hvězd současnosti. ‚Jamajský blesk‘ definoval atletiku, jeho aura však dalece přesahuje oblast sportu. Muž, který se stal inspirací pro celé generace, poprvé nechá nahlédnout do svého soukromí v dokumentu, který mapuje rok a půl jeho života během příprav na letní olympiádu v Riu. České titulky. Vstupné 200 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

2. března /2017

Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod

JEDLÍCI ČOKOLÁDY
14. dubna /2017

17. března /2017

Divadlo J. K. Tyla - Červený Kostelec

PRÁSKNI DO BOT

Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod

DAN BÁRTA &

ROBERT
BALZAR TRIO

3. května /2017

Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod

SMOLÍKOVI
16. května /2017

Divadlo J. K. Tyla - Červený Kostelec

RŮŽE PRO ALGERNON
24. června /2017
Naši významní partneři:

Předprodejní místa kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí 2016/2017
Náchod
Cest. agentura Machová Náchod
Kamenice 144
tel.: 491 420 420

Broumov
IC Broumov
Mírové nám. 56
tel.: 491 524 168

Hronov
Cest. agentura Martincová Hronov
Jiráskova 320
tel.: 606 111 413

Teplice nad Metují
IC Teplice nad Metují
Horní 13
tel.: 491 581 197

Dobruška
IC Dobruška
Nám. F. L. Věka 32
tel.: 494 629 58

Náchod
IC Náchod
Masarykovo nám. 1
tel.: 491 426 060

Česká Skalice
IC Česká Skalice
T. G. Masaryka 33
tel.: 491 453 870

Nové Město nad Metují
IC Nové Město nad Metují
Husovo nám. 1225
tel.: 491 472 119

Trutnov
IC Trutnov
Krakonošovo nám. 72
tel.: 499 818 245

Jaroměř
IC Jaroměř
Nám. ČSA 16
tel.: 491 847 220

Červený Kostelec
IC Červený Kostelec
5. května 603
tel.: 498 100 657

Police nad Metují
IC Police nad Metují
Masarykovo nám. 75
tel.: 491 421 501

Úpice
IC Úpice
Dr. A. Hejny 133
tel.: 499 882 329

vstupenky online

Kupvstupenku.cz
Vstupenky na kulturní sezónu Náchodský SWING uvádí budou k dispozici v předprodeji na www.kupvstupenku.cz
a na našich kontaktních místech (viz seznam). Při platbě kartou nebo převodem si můžete vstupenku vytisknout v teple domova,
případně si ji nechat zaslat na chytrý mobilní telefon prostřednictvím aplikace Cool Ticket.

www.nsuvadi.cz

5 Kč z každé prodané vstupenky je
věnováno Nadaci Pomocné tlapky
Graﬁka a DTP: Jan Záliš — www.pinstudio.cz

Zámek - Nové Město nad Metují

CHANTAL POULLAIN

