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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v dubnu
Středa
3. 4. 2013
V 19.00 hodin
SLEVA

České klavírní kvinteto
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Předprodej od 18. 3. 2013

Čtvrtek
4. 4. 2013
v 19.00 hodin
vstupné: 60 Kč

Kanada – Skalisté hory a Indiáni
Dia show Ing. Vladimíra Prachaře
Přednáškový sál městského divadla
Předprodej od 18. 3. 2013

Neděle
7. 4. 2013
v 15.00 hodin

K. Herzinová: O dvanácti měsíčkách
Mladá scéna Ústí nad Labem
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 19. 3. 2013

Středa
10. 4. 2013
v 19.00 hodin
SLEVA

J. Murrell: Ještěrka na slunci
Divadlo v Řeznické
Hrají: Hana Maciuchová
a Jaroslav Satoranský
Vstupné: 270, 250, 230 Kč
Předprodej od 19. 3. 2013

Čtvrtek
11. 4. 2013
v 8.30 hodin

Strakaté bajky
Divadlo Láryfáry
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 40 Kč
lze zakoupit před představením
v pokladně divadla

Čtvrtek
11. 4. 2013
v 10.00 hodin

Kouzla a čáry tajemné Prahy
Divadlo Láryfáry
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 40 Kč
lze zakoupit před představením
v pokladně divadla

Úterý
16. 4. 2013
v 19.00 hodin
SLEVA

Violoncellový recitál s filmovou
vizualizací
Klenoty violoncellové literatury XX. století
Jan Škrdlík – violoncello, Renata
Ardaševová – klavír
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Předprodej od 25. 3. 2013

Čtvrtek
18. 4. 2013
v 19.00 hodin

B. Slade: Vzpomínky zůstanou
Divadlo Ungelt
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
Předprodej od 25. 3. 2013

Úterý
23. 4. 2013
v 19.00 hodin

Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory
Vstupné: 260, 240, 220 Kč
Předprodej od 25. 3. 2013

Středa
24. 4. 2013
v 19.00 hodin

Svět nikdy nebyl bez růží…
Literárně hudební večer
k 80. narozeninám Aleše Fetterse
Velký sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč. Předprodej od 2. 4. 2013.

Další akce
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
2. 4. 2013
v 19.00 hodin

Screamers
Předprodej vstupenek v ICC v Náchodě

12. 4. 2013
v 19.00 hodin

Bratři Ebenové
Pořádá agentura Savage Company s. r. o.
Prodej vstupenek na www.kupvstupenku.cz

20. 4. 2013

Mistrovství republiky v benchpressu
Pořádá Lifting Thor Broumov

Bernard Slade: Vzpomínky zůstanou
Divadlo Ungelt. Režie: Viktor Polesný.
Hrají: Zlata Adamovská, Lucie Štěpánková/Jana Stryková, Petr Štěpánek, Vilém Udatný/Pavel Kikinčuk
Milostný příběh i strhující rodinné drama. Režisér Viktor Polesný o Vzpomínkách řekl, že je to příběh, který se může dotknout každého z nás.
Hra se pohybuje na hraně komedie a jakýchsi hořkostí a tragických podtextů, a je především o vztazích a lásce.

Svět nikdy nebyl bez růží… Literárně hudební večer
Dne 4. dubna 2013 oslaví své osmdesátiny Mgr. Aleš Fetters, bývalý profesor českého jazyka a literatury, ředitel Jiráskova gymnázia v Náchodě,
inspektor, ale také svého času pracovník teplárny, kronikář města, publicista, kulturní pracovník a autor několika knih především z oboru
literární věda. Rovněž výborný zpěvák a dlouholetý člen pěveckého sboru Hron a jeho kronikář, milovník a recitátor poezie, pravidelný aktivní
návštěvník Šrámkovy Sobotky a neúnavný propagátor odkazu bratří Čapků. Také jeden z organizátorů literárně hudebních večerů. Tolik
alespoň stručný výčet profesních i osobních zálib oslavence. V programu večera se Aleš Fetters vyzná ze svých literárních a hudebních lásek,
studenti Jiráskova gymnázia pod vedením profesora Štěpána Macury přednesou ukázky z jeho knih a Hron pod taktovkou Ing. Vlastimila
Čejpa zazpívá několik sborů. Večer připravila a za Náchod jubilantovi pogratuluje Lydia Baštecká. Příležitost ke gratulaci se naskýtá všem
návštěvníkům večera.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě,
otevírací doba: pondělí – pátek 8.00–17.30 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin, tel. 491 420 420.
Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P.
Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek. Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.
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Během několika dnů jsme my, Náchoďáci, ale i celý region a republika, přišli
o dvě vynikající osobnosti. Jaroslava Celbu a Jaroslava Citu.
První z nich byl hudební skladatel
a také oběť komunistického teroru, který
si zažil osobně v pověstné mučírně „Domečku“ i v uranových dolech. „Harýk“
byl příslušníkem silné generace „Zbabělců“. Jména jako Škvorecký, Španiel, Suchý nebo Volný se nesmazatelně zapsala
do náchodské kulturní a společenské atmosféry a po jejich odchodu po nich zeje
velká mezera. Ačkoliv jeho hlavním oborem byla především filmová a scénická
hudba, věnoval se i komponování vážné
hudby.
Proslavil se jako autor hudby k televizním Večerníčkům, například Pohádky z mechu a kapradí, O makové panence,
Štaflík a Špagetka. Kromě hudby pro animovaný film a televizní seriály je ale také
autorem skladby Harlekýn (pro smyčcový kvartet), baletních pohádek O dvanácti
měsíčkách na motivy příběhu Boženy Němcové a Děvčátko se sirkami podle Hanse
Christiana Andersena. Z této skladby hrál
v Náchodě např. na 75. narozeninách Libora Volného, kdy jsem měl tu čest, se s J. Celbou v hudebním doprovodu večera střídat.
Jaroslav Celba podle aktuálních statistik patří mezi dvacet nejúspěšnějších skladatelů za posledních 20 let.
Do stejné generace patří i druhý Jaroslav, který nás opustil v těchto dnech,
Jaroslav Cita. Ačkoli autodidakt, byl vynikající a všestranný umělec. Charakterizoval ho veliký tvůrčí entuziasmus. Nebylo prakticky dne, kdy by neměl připravený
nebo rozpracovaný nový námět. Stále měl
mnoho nápadů, přišli– li jste za ním s požadavkem, jedna, raději dvě varianty byly
naskicované ještě téhož dne. Ať to byly
novoročenky, různá oznámení, novinové
a časopisecké ilustrace, podnikové značky, kalendáře, reklamy a podobná grafická tvorba.

Podíváme – li se na jeho tvůrčí dráhu,
vidíme velice pestrý kaleidoskop jeho zájmových činností, které měly jedno společné – kulturní a osvětové zaměření.
Od klukovských let muzicíroval po sousedních obcích, k tomu přibyla organizace
zábavných pořadů. Měl nadání zaujmout
publikum. Stále kreslil, jednoduše řečeno
– život ve své prostotě a kráse. Rozvíjel
své nadání, schopnost vyjadřovat se výtvarnými prostředky.
Rád od úmorné, téměř ateliérové práce, odjížděl do přírody. Jakoby za odpočinkem. Ale zase se odtamtud totiž vracel se skicami k temperám a především se
svými milovanými akvarely, vytvářenými
svéráznou technikou.
V zaměstnání v propagačním oddělení
n. p. Rubena Náchod se mohl věnovat zcela výtvarné činnosti. Výborná pozorovací schopnost a kreslířská vyzrálost přivedla Jaroslava Citu k animovanému filmu.
Natočil na stovku autorských animovaných filmů a obdržel za ně řadu prestižních uznání a cen.
Animace a kresba jsou jako sourozenci.
U City to platí dvojnásob. Nakreslil tisíce
vtipů a zhruba 13.000 jich bylo otištěno
asi ve 120 novinách a časopisech. V některých vycházely s autorovým textem
na pokračování nebo jako zvláštní příloha. Některé dokonce publikovaly prestižní katalogy v cizině.
Víte, jak vznikla jedna z prvních,
ne-li vůbec první Citova knížka? Když
jeho malá dcerka dospěla svým vnímáním do stadia, kdy by mohla rozumět
malovaným pohádkám, tak jednu napsal
a ilustroval a svázal. Knížek, většinou určených dětským čtenářům, vytvořil hodně. Naprostou většinu napsal a ilustroval
sám. Některým autorům ilustroval jejich
texty. Bylo již vydáno 43 knih, leporel,
účelových tisků organizací s Citovými ilustracemi, z nichž je naprostá většina autorských, tzn. i s vlastním textem. Neustále vystavoval. Měl jsem tu čest dvakrát
doprovázet svojí hudbou vernisáže jeho
výstav. Vždy byly hojně navštěvovány.
Byl autorem námětu, scénáře, výtvarníkem a animátorem nejdelšího československého večerníčku. Jako profesionální
filmař doma, doslova na koleně, za spolupráce manželky se zrodily Skřítek a šneček, kteří díky bratislavské televizi, bavili
generace dětí nejen v tehdejší naší republice, ale také v desítkách zemí po celé zeměkouli. I k němu hudbu napsal právě Jaroslav Celba.
Spojuje je tedy nejen Náchod, společná
práce, ale, bohužel, i jejich odchod. Čest
jejich památce.
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA,
zastupitel města Náchod
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 19. 2. 2013

Jednání rady města se
zúčastnilo šest radních,
později osm, jeden
byl omluven. Číselný popis u zprávy
představuje poměr hlasů při hlasování
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
RM schválila rekonstrukci nebytového
prostoru – restaurace U stříbrného potoka v ulici Českoskalická – v zamýšleném
rozsahu pouze v případě, že bude mezi
pronajímatelem a nájemcem před započetím rekonstrukce sepsána Dohoda o vzájemném finančním vyrovnání nákladů
rekonstrukce v případě ukončení nájemního vztahu.
6-0-0
RM schválila provedení opravy části
ul. U Práchovny v Náchodě Technickými
službami Náchod za cenu 137.578 Kč včetně 21 % DPH s termínem plnění květen
2013.
8-0-0
Stavební úpravy Anglické ulice
v Náchodě – 2. etapa
8-0-0
RM schválila pořadí nabídek na stavební úpravy Anglické ulice v Náchodě (2.
etapa) a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na prvním místě – firmou M-SILNICE, a. s., o. z. SEVER, Hradec Králové
za nabídkovou cenu 1.388.830,70 Kč vč.
DPH. Podle harmonogramu budou úpravy dokončeny do konce června letošního
roku.
Výstavba rodinných domů
nad nemocnicí
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy se
společností URBAPLAN spol. s r. o., Hradec Králové na vypracování projektové
dokumentace k provádění stavby na výstavbu rodinných domů nad nemocnicí
v Náchodě, která je podmíněna výstavbou
komunikací a inženýrských sítí.
Projekt ZŠ Babí
„Přátelství na dlani“
8-0-0
RM schválila spolufinancování projektu ZŠ Babí s názvem Přátelství na dlani
ve výši min. 15 % celkových způsobilých
výdajů projektu a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu stanovených Euroregionálním řídícím výborem.
Cílem projektu je umět se dorozumět
a poznat i krajinu z opačné strany hranice. V rámci projektu by měly být uskutečněny tři návštěvy polských dětí u nás
v ČR (cyklistický den, sportovně-kulturní den, běžný den v české škole) a jedna
návštěva českých dětí v Polsku (dvoudenní pobyt).
Burza elektrické energie
na další období
8-0-0
RM uložila odboru správy majetku a financování provést nákup el. energie přes
burzu pomocí firmy FIN-servis, a. s. na ob-
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dobí dvou let v co nejkratším termínu.
Přístavba výtahu na radnici
8-0-0
RM souhlasila s externí administrací
zadávacího řízení na akci „Přístavba výtahu na radnici v Náchodě “ společností DABONA, s. r. o., Rychnov nad Kněžnou,
za nabídkovou cenu 30.000 Kč bez DPH
a schválila uzavření mandátní smlouvy.
Rekonstrukce veřejného osvětlení
města Náchoda – VIII. etapa“
8-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o dotaci na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení města Náchoda – VIII. etapa“
do programu EFEKT 2013 vyhlášeného
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
V této etapě jde o výměnu 122 kusů svítidel v ulicích Běloveská, Hřbitovní, Jiráskova, Jugoslávská, Máchova, Nová, Odboje,
Partyzánská, Pekelská, Poděbradova, Polská, Sokolská, Stará zámecká cesta, Trčků, U Zastávky, Vrchlického, Za Tratí, Zákoutí a Zámecká.
Stavební úpravy prostoru u radnice
v ulici Krámská
8-0-0
RM souhlasila s externí administrací zadávacího řízení na dodavatele akce
„Stavební úpravy prostoru u radnice, ul.
Krámská, Náchod“ společností DABONA,
s. r. o., Rychnov nad Kněžnou, za nabídkovou cenu 45 tis. Kč bez DPH a schválila
uzavření mandátní smlouvy.
Projektové záměry do Operačního
programu živ. prostředí
v roce 2013
8-0-0
RM souhlasila se zpracováním projektových záměrů pro případné předložené
žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí na projekty: zateplení tělocvičny ZŠ Plhov, Harmonie I, Harmonie II a zateplení MŠ Alšova v Náchodě.
Oprava části místní komunikace
Partyzánské ulice
8-0-0
RM schválila pořadí nabídek na opravu části místní komunikace Partyzánské
ul. s termínem plnění červen-červenec
2013 a schválila uzavření smlouvy o dílo
s uchazečem na 1. místě – firmou EUROVIA CS, a. s., závod Hradec Králové za nabídkovou cenu 1.594.015,90 Kč vč. DPH.

TELEGRAFICKY:

RM zamítla nabídku firmy Rengl na provozování výlepových plakátovacích plocha
a pověřila odbor správy majetku a financování přípravou návrhu nového vizuálu těchto výlepních ploch. Následně radní
rozhodnou o jejich nové podobě.
8-0-0
RM odvolala MVDr. Ivana Terbana
z funkce člena komise životního prostředí a jmenovala novou členkou MUDr. Lenku Romanovou.
8-0-0
RM souhlasila s provedením dřevěného
chodníku v parku před budovou okresního soudu a napojením na chodník v ulici
Pražské.
5-1-2
RM schválila záměr úpravy herních
prvků v náchodských mateřských školách
v objektech ve vlastnictví města v rámci
programu „Evropské město sportu“ včetně

využití dotačních programů „EUROPEAN
SPORT & CULTURE 2020“.
8-0-0

Zastupitelstvo města 25. 2. 2013

Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 21
zastupitelů, později 22, pět bylo omluveno.
Majetkoprávní úkony obce
ZM schválilo bezúplatné nabytí části
pozemkové parcely č. 485 k. ú. Náchod pro
rozšíření areálu mateřské školy v Havlíčkově ulici v Náchodě se zřízením věcného
břemene práva chůze a jízdy z vlastnictví Královéhradeckého kraje do vlastnictví Města Náchoda.
21-0-0
ZM schválilo nabytí části pozemkové
parcely č. 675/2 v ulici Vodárenské od soukromého vlastníka do vlastnictví Města
Náchoda za cenu 200 Kč/m² s tím, že Město Náchod uhradí veškeré náklady spojené s převodem. Uvedený pozemek město
potřebuje pro realizaci cyklostezky v úseku ul. Vodárenská-Babí.
21-0-0
ZM schválilo nabytí části pozemkové
parcely č. 560/1 v katastrálním území Běloves z vlastnictví společnosti CPI Retails
TWO, a. s., do vlastnictví Města Náchoda
za administrativní cenu dle znaleckého
posudku. Jedná se o křižovatku u obchodní zóny u Kauflandu a plánovaná výstavba nové okružní křižovatky zasahuje částečně na uvedenou pozemkovou parcelu.
22-0-0
ZM schválilo prodej pozemkové parcely č. 191/29 na konci ulice Prodloužené na Babí do vlastnictví žadatelů tak,
že bude rozdělena geometrickým plánem na dvě části dle skutečného užívání
a prodejní cena těchto částí bude vycházet z ceny stanovené znaleckým posudkem ve výši 219.950 Kč.
22-0-0
ZM schválilo prodej části pozemkové
parcely č. 453/1 na Dobrošově o výměře 10
m² do vlastnictví žadatele a současně majitele přilehlé nemovitosti. Tato část pozemku slouží jako přístup do jeho domu.
22-0-0
ZM schválilo bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 1982/6 v ulici
Za Kapličkou z vlastnictví Královéhradeckého kraje do vlastnictví Města Náchoda.
Na této parcele je umístěn stávající chodník v ul. Za Kapličkou, který město plánuje prodloužit.
22-0-0
ZM schválilo bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 2036/8 o výměře 60 m²
umístěné podél části místní komunikace
U Cihelny z vlastnictví Královéhradeckého kraje do vlastnictví Města Náchoda.		
22-0-0
ZM schválilo bezúplatné nabytí části
parcely č. 240/4 v Bělovsi na konci ulice
Promenádní ze soukromého vlastnictví
do vlastnictví Města Náchoda.
22-0-0
ZM schválilo prodej části pozemkové
parcely č. 1919/8 o celkové výměře 11,2 m²
na Karlově náměstí do vlastnictví České
spořitelny, a. s. za cenu 1.750 Kč/m². 	22-0-0
ZM schválilo v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí místních komunika-
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cí převody pozemků dotčených stavbami
v ul. Sokolské a na Lipí s tím, že Město Náchod zajistí a uhradí veškeré úkony spojené s převody včetně úhrady daně z převodu nemovitostí.
22-0-0
ZM schválilo bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 715 v Bělovsi z vlastnictví
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města
Náchoda. Tento pozemek město potřebuje pro realizaci turistického propojení komunikace U Lomu do Brzozowic do Polska.
22-0-0
Rozpočet 2013
22-0-0
ZM schválilo rozpočet města Náchoda
na rok 2013 členěný dle paragrafů včetně
příloh a v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
jako schodkový. Schodek je vyrovnán finančními prostředky z minulých let v objemu 71.009 tis. Kč a smluvně zabezpečeným revolvingovým úvěrem v objemu
69.300 tis. Kč. Podrobné znění schváleného rozpočtu města Náchoda najdete
na www.mestonachod.cz.
Schválení smluv
22-0-0
ZM schválilo v souvislosti se schválením rozpočtu města také smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – veřejná podpora de minimis.
Jedná se o následující subjekty: Kino Vesmír – 1.496.000 Kč, Středisko volného
času Déčko, Náchod – 800.000 Kč, Základní umělecká škola – 418.000 Kč, Občanské
sdružení Dokořán – 110.000 Kč, o .s. Náchodská Prima sezóna – 300.000 Kč, Klub
SUN Náchod – 250.000 Kč, NONA – společnost zdravotně postižených – 90.000 Kč,
Občanské sdružení CESTA – stacionář –
350.000 Kč, Občanské sdružení CESTA (nájemné) – 120.796 Kč, Betanie – 100.000 Kč
a IC Markéta Machová – 100.000 Kč.
ZM schválilo smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda pro Regionální muzeum v Náchodě – 280.000 Kč,
Galerii výtvarného umění v Náchodě – 120.000 Kč a Městskou knihovnu –
4.200.000 Kč.
ZM schválilo smlouvy o plnění závazku
veřejné služby obecného hospodářského
zájmu pro Sportovní zařízení města Náchoda – 6.450.000 Kč, Městské středisko
sociálních služeb MARIE – 6.943.000 Kč,
Farní charita – 100.000 a 600.000 Kč, Beránek Náchod, a. s. – 5.500.000 Kč.
ZM schválilo smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda pro sportovní kluby HC Náchod – 400.000 Kč, FK
Náchod – 400.000 Kč a TJ Náchod házená
– 400.000 Kč.
Revolvingový úvěr
22-0-0
ZM schválilo revolvingový úvěr na období 2013/2014 ve výši 69.300.000 Kč
za úrokovou sazbu O/N PRIBOR + 0,34 %
p. a. od KB, a. s. Praha a pověřilo starostu
města pana Jana Birke podpisem příslušných smluvních dokumentů.

ZPRÁVY Z RADNICE
Dodatky ke smlouvám
– obec Vysokov, obec Kramolna
ZM schválilo dodatek č. 3 ke smlouvě
o poskytnutí úvěru Obci Vysokov ze dne
30. 4. 1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne
18. 5. 1999 a dodatku č. 2 ze dne 27. 2.
2008.
22-0-0
ZM schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce Obci Kramolna ze dne 30. 5.
2001.
21-0-1
Oba dodatky řeší právní narovnání vztahů k uzavřeným smlouvám o půjčce
a o úvěru, které byly před lety uzavřeny
v souvislosti s plánovanou výstavbou obchvatu města Náchoda.
Dotace Ministerstva vnitra ČR 22-0-0
ZM schválilo žádost o dotaci na propojení městského dohledového kamerového systému města Náchod s obvodním
oddělením Policie ČR a spoluúčast města
ve výši 82.000 Kč.
ZM schválilo žádost o dotaci na prázdninový pobyt dětí s výchovnými problémy a spoluúčast města ve výši 20.000 Kč.
Veřejná prostranství Náchod
– zeleň a park
22-0-0
ZM schválilo vyhlášení veřejné zakázky
na služby v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod – zeleň a park" a odůvodnění této veřejné zakázky.

TELEGRAFICKY:

ZM odvolalo MVDr. Ivana Terbana
z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města a zvolilo novým členem
pana Ivo Scharfera.
22-0-0

Rada města 5. 3. 2013

Jednání rady města se zúčastnilo šest
radních, později sedm, dva byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s provedením technické úpravy samostatného elektrorozvaděče v prostorách gynekologické ambulance na poliklinice v Náchodě s tím, že cena
nepřesáhne částku 10.000 Kč.
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
k nájemní smlouvě se společností INSTAL spol., s r. o. Dodatkem se s účinností od 1. 1. 2013 mění výše nájemného pro
rok 2013 za umístění reklamy na zábradlí mostu v Bražci na 6.000 Kč/rok. 6-0-0
RM nesouhlasila s návrhem společnosti
ATEX, spol. s r.o., Hradec Králové, na odkoupení internetového kiosku umístěného v budově MěÚ Náchod v ul. Němcové za cenu 29.890 Kč + DPH a souhlasila
s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy na jeho umístění dohodou
k 31. 3. 2013.
6-0-0
Plakátovací plochy
5-0-1
RM uložila odboru správy majetku a financování vybrat vhodná místa pro umístění plakátovacích ploch na městských
pozemcích namísto stávajícího umístění
tří ploch na cizích pozemcích.
RM uložila odboru investic a rozvoje
města vypsat poptávkové řízení na obno-

vu plakátovacích ploch, která bude rozloženo na roky 2013 a 2014.
Hřbitov – páteřní komunikace
6-0-0
RM souhlasila s tím, aby do uceleného návrhu úprav hřbitova byla zahrnuta
i úprava vnitřních hřbitovních komunikací. Současně radní uložili odboru investic
a rozvoje města provést hlinito-písčitou
úpravu páteřní komunikace včetně odvodnění a bez velkých zásahů do zeleně.
Smlouva o výpůjčce nádob
na tříděný odpad
6-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce nádob na tříděný odpad v rámci
projektu „Čistá obec, čisté město, čistý
kraj“. Smlouva opravňuje Město Náchod
bezplatně disponovat vypůjčenými nádobami na tříděný odpad (celkem 43 ks nádob – 13 ks na tříděné sklo, 20 ks na papír,
10 ks na plasty), které slouží ke zvýšení
počtu sběrných míst v rámci uvedeného
projektu.
Výběrové řízení na funkci ředitele
Náchodská kultura, o. p. s.
RM jako hodnotící komise ve výběrovém řízení na funkci ředitele Náchodská
kultura, o. p. s. vyhodnotila jako nejvhodnějšího uchazeče na tuto funkci pana Tomáše Peterku. Tento uchazeč bude radou
města doporučen případně budoucí správní radě Náchodská kultura o. p. s. ke jmenování ředitelem obecně prospěšné společnosti.
6-1-0
Program pro podporu životního
prostředí Města Náchoda
7-0-0
RM schválila změnu Programu pro podporu životního prostředí Města Náchoda.
Program pro podporu životního prostředí města byl v roce 2006 navržen jako
podpůrný finanční nástroj v oblasti tvorby a ochrany zdravého životního prostředí města a jeho okolí. V letech 2006
– 2011 byly podporovány aktivity týkající se podpory ekologické výchovy ve školských zařízeních, výsadby zeleně a změny
způsobu vytápění nemovitostí. Pro letošní rok byly opětovně uvolněny finanční
prostředky na obnovu tohoto programu
ve výši 100.000 Kč.
Zateplení MŠ Alšova
7-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o podporu ze 44. výzvy Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení MŠ Alšova v Náchodě“ a se spolufinancováním projektu ve výši min. 10 %
celkových způsobilých výdajů.

TELEGRAFICKY:

RM nesouhlasila s umístěním bedny
na tiskoviny před domem čp. 46 na Masarykově náměstí.
6-0-0
RM souhlasila s umístěním předzahrádky na Karlově náměstí před kavárnou Wafflekafe.
6-0-0
RM souhlasila s podporou projektu
„Na kole dětem“ ve výši 5.000 Kč. Více informací o projektu na http://www.nakoledetem.cz/.
6-0-0
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Zápis do mateřských škol
pro rok 2013/2014

Kronika

					

V únoru 2013 se narodili:
3. 2.
4. 2.
5. 2.
5. 2.
6. 2.
9. 2.
9. 2.
11. 2.
13. 2.
		

Kryštof Veselka
Eliška Obdržálková
Valerie Čisárová
Eliška Klára Švorcová
Daniel Kuba
Kateřina Korcová
Fabián Šolc
Marián Mata
Vítek Bednář
Martin Čisár

19. 2.
20. 2.
21. 2.
26. 2.

Markéta Netíková
Nikol Mašková
Rozálie Čapková
Tereza Jarkovská

V únoru 2013 byli oddáni:
15. 2.
Petr Vlček, Česká Skalice
Dana Řepová, Česká Skalice
Michal Sýkora, Náchod
Iva Sedláčková, Náchod

Městské středisko sociálních služeb MARIE
Odlehčovací služba

Odlehčovací služba v Domově pro seniory Marie je určena seniorům, kteří dovršili věk pro přiznání starobního důchodu
a mají sníženou schopnost zajistit si osobní péči a potřeby. Sídlo služby je v Bartoňově ulici, čp. 1998 v Náchodě.
Cílem zřízení odlehčovací služby je vytvořit především pro občany z Náchoda,
kteří se starají o své blízké v domácím
prostředí, zázemí, které umožní regeneraci sil pečující osoby pro další péči. Po dobu
pobytu v našem zařízení, která je zpravidla na jeden měsíc, se senior může účastnit veškerého dění a aktivit, který je připravován pro klienty DS MARIE. Služba je
zajišťována zdravotními sestrami a pracovníky přímé obslužné péče. Její poskytování je zajištěno 24 hodin denně, 7 dnů
v týdnu, celoročně.
Odlehčovací služba poskytuje následující služby: pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy, poskytnutí
ubytování, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarává-

ní osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Všechny služby jsou poskytovány
na základě smlouvy a dle ceníku, vycházejícího z platných předpisů a odsouhlaseného Radou města Náchoda.
Zájemce o službu musí vyplnit žádost
a potvrzení lékaře (tiskopisy jsou k vyzvednutí osobně v domově pro seniory
nebo jsou dostupné na www stránkách).
U každého zájemce je provedeno sociální
šetření. Na základě tohoto šetření a posouzení zdravotního stavu zájemce je
rozhodnuto o přijetí na odlehčovací službu. Žádost musí být doručena nejpozději 3 týdny před požadovaným nástupem
na odlehčovací službu, aby bylo možno
provést veškeré potřebné úkony.
Zavolejte si pro informace sociální
pracovnici Domova pro seniory Mgr. Ivaně Coufalové na tel. 491 4423 478 nebo
mobil 736 490 344, případně lze kontaktovat vedoucí DS Alenu Dítětovou na tel:
491 423 478 nebo mobil 736 490 340.
Osobně se lze informovat na adrese sídla DS: Bartoňova 1998, Náchod, v pracovní době od 7 do 15.30 hod. Podrobné info
naleznete též na www.messs-na.cz
Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

Zápis do náchodských mateřských škol
se uskuteční ve dnech 6. a 7. května 2013
od 9.00 do 15.00 hod.
Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte
do mateřské školy:
1. rodný list dítěte
2. průkaz totožnosti zákonného zástupce,
popřípadě doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě
osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
3. vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním
postižením
Kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněna na webových stránkách mateřských
škol nebo vyvěšena přímo v jednotlivých
mateřských školách u zápisu.

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V MŠ BĚLOVES
Srdečně vás zveme

dne 17. 4. 2013
v době od 8.30–15.00 hod.
Zápis do MŠ Běloves proběhne ve dnech
6.–7. 5. 2013 od 9–15 hod.
Těší se na vás kolektiv zaměstnanců MŠ
Běloves!

ZŠ Náchod-Plhov
Zve do sportovní třídy:
všechny dívky a kluky 4. tříd základní
školy (budoucí páťáky)
všechny dívky a kluky, kteří ve školním
roce 2013/2014 budou navštěvovat 2. stupeň základní školy
Nabízíme vám:
5. třídy – rozšířená výuka tělesné výchovy
4 hodiny těl. výchovy, 1 hodina plavání
podzimní tréninkové soustředění
zimní lyžařský kurz
výuka, ve které mají své místo vzdělávání, sport, výchovy, projekty
6.–9. třídy – rozšířená výuka TV
5 hodin tělesné výchovy
podzimní tréninkové soustředění
zimní lyžařský kurz
vynikající podmínky pro školní práci
Motorické testy do sportovní třídy se konají v úterý 16. 4. 2013 v 8.00, náhradní
termín je 23. 4. 2013.
Pro přijetí do sportovní třídy je třeba:
vyplnit a poslat přihlášku (žáci „malých“ náchodských škol dostanou přihlášku ve své škole)
absolvovat motorické testy
Více informací získáte:
osobní návštěvou školy, www.zsplhov.
cz, telefonicky – 491 427 252, 731 167 465
Vladimír Honzů.
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Studijní třída

na Základní škole
T. G. Masaryka v Náchodě
Většina dětské populace má předpoklady k dobrým studijním výsledkům.
Na profesní růst dětí mají vliv ve velké
míře především rodiče. Již kolem desátého roku se školáci se svými rodiči rozhodují, jak ve vzdělávání dál.
Jít na osmileté gymnázium, nebo zůstat na základní škole? Je pro mé dítě
vhodný režim osmiletého gymnázia?
Bude osobnost dítěte dostatečně stimulovaná v běžné třídě základní školy? Určitě
mnoho dalších otázek proběhne rodičům
hlavou při volbě vzdělávací cesty dětí.
A proto jsme zde my, škola, která žákům, kteří chtějí být aktivní, tvořiví,
zdravě zvědaví, ale stále ještě dětsky hraví, mající zájem a chuť učit se, nabízí studium ve třídě s rozšířenou výukou (studijní třídě). Učivo je prohloubeno zejména
v oblasti matematiky, českého jazyka,
chemie, přírodopisu a fyziky. Žáci pracují tak, aby byl přirozenou cestou rozvíjen jejich zájem o učení. V každém ročníku zpracovávají a prezentují ročníkovou
práci na zvolené téma. Děti studijních
tříd jsou velmi úspěšné v různých soutěžích a olympiádách, ve kterých se umísťují na předních místech i v konkurenci studentů nižších gymnázií.
Po celou dobu školní docházky je zajištěna prostupnost mezi standardními třídami a třídou specializovanou. V případě potřeby nebo zájmu mohou tedy děti
přestoupit ze studijní třídy do třídy standardní, a pokud se uvolní místo a dítě
prokáže předpoklady, i naopak.
Podmínky přijetí:
– vstupní testy (15. 5. 2013 od 8 hod.,
přihlášku doručit do 9. 5. 2013)
– nebo úspěšně složené zkoušky do primy gymnázia (žák nepřijatý pro velký počet uchazečů), pak je možné přijetí bez
přijímacích testů, pouze na základě pohovoru a předložení rozhodnutí z gymnázia.
V případě přihlášení nižšího počtu zájemců mohou být vhodní uchazeči přijati i bez přijímací zkoušky, pouze na základě prospěchu ze ZŠ.
Veškeré bližší informace lze získat
na webových stránkách školy (www.zstgmnachod.cz) nebo přímo v Základní škole
T. G. Masaryka, Náchod, popř. na telefonním čísle 491 428 345 a na e-mailových
adresách: Roman.Odvarka@zstgmnachod.cz, Marie.Dlohoskova@zstgmnachod.cz. Mgr. Marie Dlohošková, zást. řed.

ŠKOLY

ZŠ Komenského – výměna se vydařila
Poslední únorový týden v ZŠ Komenského probíhal ve znamení výměny výuky žáků 5. ročníku a žáků 2. stupně. Žáci
všech tří pátých ročníků měli možnost poznat blíže prostředí 2. stupně, zažít a pracovat pod vedením jiných učitelů a seznámit se s jiným přístupem učitelů. Také
měli možnost si vyzkoušet nový předmět jako je fyzika či kultura řeči. V hodině matematiky při skupinové práci řešili
úlohy různého stupně obtížnosti a nakonec si z papíru složili krychli a tu si vymalovali podle vlastní fantazie. Při kultuře řeči se bavili a nechali se inspirovat
zvířaty a svými domácími mazlíčky, pantomimicky představovali zvířata ze ZOO,
skládali verše o svých domácích miláčcích
a na závěr napsali popis sebe, avšak očima
jejich domácího mazlíčka. Též se seznámili s odbornou učebnou fyziky a zabývali se objemem. V učebně výtvarné výchovy si osvojili míchání barev a vyjadřovali
pomocí nich své charakterové vlastnosti.
Na oplátku učitelky 1. stupně pro žáky 6.
ročníků připravily všeobecný test, společně si shrnuli vše o popisu, učili se argu-

mentovat, naslouchat a přijmout, že každý člověk má svůj názor. Při matematice
si žáci 7. a 9. ročníku zopakovali základní početní úkony a rovinné obrazce. Při
tomto vyučování vzešla i pěkná díla žáků,
která se pak otiskla v jarním čísle Školních novin. Žáci i učitelky obou stupňů
se shodli na tom, že tato výměna prospěla oběma stranám a také zpestřila každodenní vyučování. Tento týden pak vyvrcholil ve čtvrtek 28. 2. 2013 o dpolednem
otevřených dveří pro budoucí šesťáky.
Učitelky 1. a 2. stupně ZŠ Komenského             

Spolupráce
ZŠ Komenského a Stacionáře Cesta
Stalo se již pravidlem, že klienti Stacionáře Cesta navštěvují náš školní pozemek.
Vždy pro ně nachystáme nějaký program.
V pondělí 11. 3. 2013 proběhlo opět setkání. Nejprve jsme zopakovali, která zvířata můžeme na pozemku vidět. Poté jsme
měli připravený detektivní příběh o zvířeti. Klienti měli za úkol rozpoznat ze
čtyř zvířat, o kterém zvířeti se v příběhu
píše. Nejprve jsme společně navrhli čtyři zvířata – medvěda, lišku, vlka a psa.
Společně jsme přemýšleli a psali vše, co

o daném zvířeti známe. Hledali jsme souvislosti mezi předměty a zvířaty – např.
židle – pes. Pes může ležet na židli. Poté
jsme se vrátili k příběhu a hlavní indicie
zněla: „Říká se, že toto zvíře je nejlepším
přítelem člověka“ – všem to bylo ihned
jasné – byl to PES.
Bylo to opět velmi příjemné setkání,
vytvořila se pracovní atmosféra.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 		
Mgr. Iva Třísková,
Mgr. P. Dočkalová – ZŠ Komenského

Arabka na hodině zeměpisu
Naše paní učitelka Mgr. Marcela Klemmová nám chtěla názorně předvést, jak
žijí ženy v Saudské Arábii, a proto přišla
na hodinu zeměpisu oblečená v abáje. Ta
se skládá z několika částí, na těle má žena
volné šaty a hlavu i vlasy překrývá šátek-hyjáb. Obličej je zahalen zvláštní „maskou“ a vše je většinou černé barvy.
Ptali jsme se: „Proč vlastně musí být zahalená?“ Žena v Saudské Arábii se musí
zahalovat většinou celá. Záleží na otci
nebo manželovi, jestli musí mít zakrytý
obličej, nebo může mít pouze šátek. Ženy
nesmí řídit auto, rodiny mají své osobní řidiče, musí chodit do ženských sekcí
v bankách a na úřadech.
Většina žen nepracuje, jsou doma a vychovávají děti. Velmi jsme se divili, že

muž může mít až čtyři manželky. Některé dívky z naší třídy si abáju vyzkoušely.
Dozvěděli jsme se i mnoho dalších zajímavých informací o životě v islámských
zemích. Moc se nám to líbilo a hodina
byla velmi poučná a zajímavá. Děkujeme
naší paní učitelce.
Adéla Nováková 7. B
ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě
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Aleš Fetters slaví osmdesátiny
Osmdesát let…
to je už opravdový důvod k oslavě,
zhodnocení svých
úspěchů, ale i možnost plánovat a radovat se z věcí, které člověk dříve ani
neviděl. Jak to cítíte Vy?
Plány a radosti v osmdesáti? – S plány se
musí opatrně, k radostem už mnoho důvodů není. Ale nějaké jistě jsou. Třeba v loňském roce to, že dr. Eva Koudelková vydala
tak pohotově knížku Josef Škvorecký a Náchod, že jí věnovala takovou péči grafickou, že sehnala takové množství fotografií
a dokumentů, jimiž knížku výrazně oživila. A samozřejmě mě těšilo, když mi občas
někdo řekl, že se knížka dobře čte.
A jak to máte s těmi plány do budoucna?
Do budoucna? Dožít v relativním poklidu, snad ještě sem tam něco napsat (jeden větší plán sice mám, ale jeho realizace není ještě na dohled), a pak zemřít
pokud možno rychle, nebýt nikomu (ani
sobě) na obtíž. Nepatřím k těm, kdo si nechtějí uvědomovat, že má život i svůj zákonitý konec. Není bohužel mezi základními lidskými právy zakotveno právo
na důstojný odchod ze života.
Pocházíte z nedaleké Úpice. Vzpomínáte si
na svou první zmínku o Náchodě?
Na úplně první zmínku si bohužel nevzpomenu, ale o existenci Náchoda jsem
věděl od dětství. Asi dvouletý jsem byl
v náchodské nemocnici s jakousi dětskou
infekční nemocí. V tehdejším předválečném Trutnově byla nemocnice v podstatě německá, tak mě z rodné Úpice odvezli
do českého Náchoda. Ale to jsem ještě nevnímal. Za protektorátu byla Úpice součástí náchodského okresu, takže údaj
„Bezirk Nachod – okres Náchod“ mám
např. na tehdejších vysvědčeních. V Náchodě jsem však po celou válku asi nebyl.
Kdy jste si začal uvědomovat, že Váš vztah
k Náchodu je silnější než k ostatním městům,
které jste do té doby znal?
Záhy po válce, v červnu 1945 jsem
onemocněl spálou, a tak mě opět odvezli na náchodskou infekci. To jsem – dvanáctiletý – už samozřejmě věděl, kde
jsem, ale nějaký vztah se ani pak několika krátkými návštěvami vytvořit nemohl. Ten se začal vytvářet koncem padesátých let minulého století, kdy jsem začal
chodit s mladičkou učitelkou z Babí, která
přebírala moji třídu ve Svobodě nad Úpou
po mém odchodu do Prahy na vysokou
školu. V roce 1958 jsem si pak tu dívku
vzal a po absolvování půlroční vojny jsem
se na podzim toho roku na Babí přistěhoval a stal se tak občanem náchodským.
Tím (i občanem „babským“) jsem dosud
a zdá se, že jím už zůstanu až do smrti.

Díky dobré shodě okolností jsem začal
v září 1959 učit na náchodském gymnáziu (tehdy ovšem „jedenáctiletce“).
Hezký příběh, ale bylo i nadále všechno tak
ideální, jak se na první pohled zdá? Jak se vytvářel Váš vztah k Náchodu, účastnil jste se
veřejného života ve městě?
Nikdy není vše ideální. V průběhu let
šedesátých jsem postupně s Náchodem
srůstal, začal jsem zpívat v pěveckém sboru Hron (a vytrval po čtyřicet let), občas
jsem něco publikoval v tehdejším okresním Novém čase (články z oblasti kultury, třeba i pár divadelních kritik), ale
hlavně jsem se snažil vést své studenty
k tomu, aby si uvědomovali, odkud jsou,
jaké historické a kulturní kořeny a tradice má toto město, tento region. Pár lidí,
kteří si mysleli, že jsem jim v roce 1968
trochu „šlápl na kuří oko“, se pak po mně
„svezlo“ a musel jsem odejít z gymnázia
i profesně z Náchoda, ovšem žít jsem tu
nepřestal. A pak, když jsem „z dopuštění
strany a vlády“ pracoval v náchodské teplárně, těšilo mě, že spolu s dalšími pracovníky teplárny patřím k těm, kdo dávají Náchodu světlo a teplo. To byl přece krásný
uděl, ne? V té době jsem začal zpracovávat historii pěveckého sboru Hron. Protože od založení v roce 1861 neměl kroniku,
začal jsem ji na počátku 70. let psát a vytvořil pak i publikaci 120 let Hronu v hudebním životě Náchoda (1981), později ještě tři
další pokračování.
S konce bývalého režimu ale nastala změna
a Vy jste se mohl vrátit k pedagogické činnosti… jak to změnilo Váš život?
Ano, po revoluci jsem se vrátil na náchodské gymnázium a od 1. února 1990
působil ve funkci ředitele, má další činnost ve městě je už celkem známá. V té
době to byly desítky článků v Našem čase
a dalších periodicích, od roku 1992 stálá aktivní spolupráce s regionálním sborníkem Rodným krajem a mnoho dalšího.
Od roku 2004, po smrti pana Oldřicha
Šafáře, do roku 2010 jsem byl kronikářem města Náchoda. Zachytil jsem myslím dost podrobně život města v oněch
sedmi letech. To si mohou čtenáři ověřit
na webových stránkách města. A protože
jde o rozhovor pro Náchodský zpravodaj,
tak připomeňme, že už plných deset let
píši každý měsíc pravidelný sloupek s výročími událostí a osobností, které život
našeho města nějak ovlivnily, obohatily.
Občas zjišťuji, že lidé sloupky čtou a někdy na ně i reagují. Snad tedy ještě nějaký čas i budou…
Děkuji Vám za velmi příjemný rozhovor
a k Vašemu významnému jubileu přeji nejen
hodně zdraví, ale především energii a odhodlání pokračovat ve Vaší práci a náchodským
občanům i nadále přinášet střípky z historie
jejich města. 			
(Na)

Dubnová výročí
S datem 1. dubna 1423 zaslal Jan Žižka z Trocnova a Kalicha občanům Náchoda a České Skalice list, jímž je zve
na sněm do Německého Brodu k jednání o postupu proti domácím i cizím
nepřátelům. Na 1. duben připadá také
120. výročí narození akademika Josefa Řezníčka. Po absolvování tehdejší náchodské reálky (1909) vystudoval ČVUT, věnoval se elektrotechnice,
v níž získal mezinárodní uznání. Před
sto lety 20. dubna se narodil Anastáz
Opasek, představitel benediktinského
řádu. Působil kdysi v Broumově. Před
čtyřiceti lety, 28. dubna 1973, zemřel
v emigraci v Mnichově náchodský rodák, dramatik Vratislav Blažek. Živé
zůstávají některé písničky s jeho texty,
ale zejména filmy, natočené podle jeho
námětů, např. Starci na chmelu. (Nezasloužil by si na rodném domě pamětní
desku?) V roce 1990 byla urna s Blažkovým popelem uložena do rodinného hrobu na náchodský hřbitov. Tam
už patnáct let odpočívá malíř Karel Šafář. Zemřel 29. dubna 1998. Zanechal
po sobě množství kreseb, grafik i obrazů, inspirovaných Náchodskem, dílo
u nás důvěrně známé. Před deseti lety,
19. dubna 2003 zemřel na Dobříši spisovatel, náchodský rodák Václav Erben, jehož urna byla rovněž uložena
na našem hřbitově. Čtenáři detektivek
znají především jeho kapitána Exnera,
napsal však i zajímavé a čtivé, ovšemže fiktivní Paměti českého krále Jiříka
a ke konci své literární tvorby i soubor
pohádek O strašidlech. Svá vyprávění
dal do úst průhledně přejmenovaným
osobnostem z rodného Náchodska,
které je i dějištěm příběhů.
Můžeme také připomenout zajímavou skupinku čapkovských výročí:
1. dubna se dožívá pětašedesátky
vnučka Josefa Čapka, PhDr. Kateřina
Dostálová. Její maminka Alenka, co
pro ni a všechny děti napsal její tatínek Josef Čapek Povídání o pejskovi
a kočičce, se narodila 30. dubna 1923.
Dne 26. dubna 1908 zemřel žernovský dědeček sourozenců Čapkových
Josef Čapek, 13. dubna 1968 zemřela
žena Karla Čapka, herečka a spisovatelka Olga Scheinpflugová, a o deset
let později, 20. dubna 1978 v New Yorku Ferdinand Peroutka, jejich přítel
z nejbližších, jeden z našich největších
novinářů, ale také spisovatel a dramatik. Jeho zásadní spis Budování státu
má nám i dnes co říci.
Půlkulaté životní jubileum oslaví 18.
dubna Ing. Vlastimil Čejp, sbormistr Hronu a pěveckého sboru studentů
zdejšího gymnázia, který v roce 1984
založil. Přejeme jemu i jeho pěveckým
sborům ještě dlouhá úspěšná léta. (AF)
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Náchodští autoři, spisovatelé a básníci
4. Jan Hraše
O řediteli náchodských škol Janu Karlu Hrašem bylo napsáno
již mnoho. Proto nebudu opakovat známé skutečnosti a zaměřím se přímo na jeho literární práci. Největší a nejdůležitější část
Hrašeho beletristického díla tvoří pohádky, báchorky a pověsti. Po vzoru Boženy Němcové je komponoval jako volné fantazie
na lidové epické motivy a podtrhoval etické a mravně výchovné jádro příběhu. Pro vyjádření lidovosti a autenticity vyprávění umísťoval děj do konkrétních lokalit a vkládal do textů lidové
řečové obraty a rčení. Pohádky a pověsti nejen v terénu sbíral, ať
už sám nebo častěji prostřednictvím kolegů učitelů a žáků, ale
také je upravoval, doplňoval, napodoboval, sám si je vymýšlel
nebo nově lokalizoval do svého kraje. Jan Karel Hraše tedy není
pouze sběratelem, zároveň však není pouze autorem zcela umělých pohádek a pověstí. Nepovažoval rozdíl za důležitý, a pokud některou pověst sám upravil, necítil
to jako nepatřičný zásah do její původnosti. Naopak tyto knížky záměrně koncipoval jako výchovný prostředek a tomuto cíli
často původnost obětoval. Přesto měl pocit, že přispívá k zachování lidové slovesnosti a v podstatě se nemýlil. Řadu pověstí
z jižních Čech a z Náchodska Hraše poprvé
zapsal a tím uchoval až do dnešních dnů,
například pověst o chytrém Martincovi
z Německé Čermné, vyprávění o turovských rytířích, pověst o Kovářově rokli,
pověst o zkamenělých zbečnických chlebech. Jan Karel Hraše sestavil, vydal či sepsal téměř 20 různých sbírek lidových,
pololidových i umělých vyprávění, které
často vycházely v několika upravovaných
a rozšiřovaných vydáních. Připomeňme
si jejich tituly s uvedením roku prvního
vydání: Povídky našeho lidu (5 svazků,
1869-1875), Pohádky národní (1873), Kytice z českých národních
pověstí (1874), České pověsti, pohádky a báchorky (1877), Národní pověsti a pohádky (1878), Z vypravování našeho lidu (1886),
Z říše bájí (1888), Národní zkazky (1894), České pohádky a pověsti (1901), Z naší minulosti (1905), Naše nové pohádky a povídky
(1905), Ze starých dob (1906).
Povídky byly dalším literárním druhem, který Hraše často používal a který dobře ovládal. Od sedmdesátých let se ve své tvorbě plně orientoval na dětské čtenáře a vznikla tak řada povídek
ze života dětí a pro děti, drobných příkladných a mravoučných
příběhů zcela v duchu pedagogických názorů doby. Jejich názvy

jsou jednoznačné – Obrázky ze života malých (1876), Naše mládež (1876), Povídky ze života naší mládeže. Dvanáct původních
povídek ze života dítek (1877), Jarý věk. Dvanáct mravoučných
povídek ze života a pro život milých našich dítek (1882), Mladá
léta (1882), Obrázky ze života dítek (1884), Mladost. Patnáct původních povídek ze života našich dítek (1888), Dětský svět. Povídky obrázky a črty ze života naší mládeže (1892). Příznačné jsou
i názvy jednotlivých povídek, například Jak Madlenka neposlouchala, Neopatrná Liduška, Jeníček a ptáčkové, Toníčkův poklesek.
K pochopení myšlenkového světa tehdejšího pedagoga nám pomůže citace předmluvy k jedné z výše uvedených knížek. „Milé
dítky! Podávám do Vašich rukou dvanáct povídek, které jsem vybral
z mladého života Vašeho. Až je přečtete, poznáte, že některé dítky, o kterých Vám vypravuji, byly hodné, poslušné, že dělaly svým
milým rodičům i dobrým učitelům radost.
Takové dítky vemte si za vzor, řiďte se vždycky podle nich a uvidíte, že Vás Vaši drazí rodičové, Vaši milí učitelové a všickni hodní lidé
budou mít rádi a že z Vás jednou budou hodní, šlechetní lidé. Najdete ale milé dítky taky
takové dítky, které ani svým starostlivým
rodičům, ani svým dobrým učitelům radosti nepůsobily a je zarmucovaly a shledáte, že
takové dítky za své ošklivé jednání došly zaslouženého trestu. Takové nehodné dítky ať
jsou Vám po celý Váš život výstrahou. A jestli
podle mých slov vždycky řídit se budete, vyplníte zajisté vroucí přání Vašich starostlivých
rodičů, laskavých učitelů a toho, jenž Vám
povídky tyto s upřímným srdcem podává.“
Dospělejší mládeži byly určeny historické
povídky, většinou zpracované na náměty
z minulosti náchodského a kladského pomezí. Například Vojny a trampoty. Historické povídky a obrázky (1890). Ale ani zde nechybí poukaz k následování kladných vlastností hrdinů a varování před opakem.
Pozornost si zaslouží i Hrašeho dramatická tvorba. Tři divadelní hry pro děti z osmdesátých let 19. století (Krasata, Láska
k vlasti, Krakonoš) určené nejen pro dětské publikum, ale i pro
dětské herce, byly svého času nesmírně populární a vytlačily ze
školních scén jiné do té doby oblíbené kusy. Všechny tři hry vyšly v prvním, případně i v dalších vydáních v Obrázkové knihovně pro mládež českoslovanskou, kterou vydával Bohdan Böhm,
majitel knihtiskárny v Novém Městě nad Metují.
Mgr. Lydia Baštecká
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INFORMACE Z RADNICE

Město Náchod
prodá volné byty výběrovým řízením formou obálkové metody
Janáčkova 801 – volný byt č. 801/5 – 1+1, výměra 51,37 m2, s podílem o velikosti
5137/55489 na společných částech domu čp. 801 vč. stavební parcely č. 966 k. ú. Náchod.
Vyvolávací základní cena 390.000 Kč
Bílá 1958 – volný byt č. 1958/3 – 3+1, výměra 70,79 m 2, s podílem o velikosti
7079/392232 na společných částech domu čp. 1958, 1959, 1960 vč. stavebních parcel
č. 461, č. 462 a č. 463 k. ú. Staré Město nad Metují. Vyvolávací základní cena 803.160 Kč.
Bílá 1973 – volný byt č. 1973/11 – 1+1, výměra 39,81 m 2, s podílem o velikosti
3981/294600 na společných částech domu čp. 1973, 1974, 1975 vč. stavebních parcel
č. 473, č. 474 a č. 475 k. ú. Staré Město nad Metují. Vyvolávací základní cena 484.240 Kč.
Stárkov čp. 19 – volný rod. domek se stav. p. č. 207 a poz. p. č. 1393 vše v k. ú. Stárkov – Vápenka. Vyvolávací základní cena 500.000 Kč.
Ukončení přijímání přihlášek do výběrového řízení v pátek 5. 4. 2013 ve 13.00 hod.
Nabídku do obálky na každý byt samostatně a v levém horním rohu ji označit:
Výběrové řízení – číslo bytu – neotvírat

Nabídka dalších volných nemovitostí
Zelená 1955
sídliště u nemocnice
Jugoslávská 1537
okraj Náchoda
Nerudova 1339
u Rubeny
Pražská 783
u křižovatky Slavie
Pražská 1532
naproti autodružstvu
Komenského 276
vedle Správy budov
Myslbekova 119
u Technických služeb
Riegrova 163
blízko centra 	

byt 1955/6
ihned volný
byt 1537/3
ihned volný
byt 1339/10
ihned volný
byt 783/8
ihned
byt 1532/2
ihned
byt 276/14
ihned
byt 119/9
ihned
činžovní dům
ihned

standard 3+1 – 70,30 m2

1.100.000 Kč

standard 3+1 – 55,80 m2

900.000 Kč

standard 1+0 – 28,20 m2

450.000 Kč

standard 1+0 – 29,50 m2

310.000 Kč

standard 1+kk – 26,95 m2

450.000 Kč

standard 2+1 – 59,60 m2

824.530 Kč

standard 1+1 – 42,20 m2

280.000 Kč

6 bytů

3.000.000 Kč

nemovitosti mimo Náchod				
Stárkov 113
rod. dům – částečně obsazený
803.170 Kč
2+1 a velké další prostory		
Stárkov – blízko centra možno zahájit jednání o prodeji
Prohlídky nemovitostí lze domluvit na tel. č. 491 426 978, 491 427 304 – Správa budov Náchod,
s. r. o. Žádost adresujte na MěÚ Náchod, odbor správy majetku a financování, Masarykovo
nám. 40, Náchod. Informace tel. 491 405 233 nebo e-mail: gustav.sourek@mestonachod.cz.

JEDNORÁZOVÝ SVOZ nebezpečných a objemných odpadů
Harmonogram svozu:
Pátek 12. dubna 2013
Klínek prodejna....................................................................................16.30–16.45 hod.
Sokolská (u Vatikánu)...........................................................................16.55–17.10 hod.
Bezručova,Vojanova (u trafa)..............................................................17.25–17.40 hod.
Smetanova, V Zátiší (u hřiště).............................................................17.45–18.00 hod.
Sobota 13. dubna 2013
Dobrošov – náves.................................................................................8.00–8.15 hod.
Jizbice – u prodejny..............................................................................8.20–8.35 hod.
Lipí – náves............................................................................................8.40–8.55 hod.
Sídliště U nemocnice u prodejny . .....................................................9.00–9.15 hod.
Kladská(parkoviště u Pekáren)...........................................................9.45–10.00 hod.
Pavlišov u prodejny..............................................................................10.15–10.30 hod.
Horní Babí u školy................................................................................10.35–10.50 hod.
Ryšavého/Lesní.....................................................................................10.55–11.10 hod.
Malé Poříčí naproti zastávce ČD . ......................................................11.15–11.30 hod.
Běloves 1. máje(k Brodu)......................................................................11.45–12.00 hod.
Za Kapličkou (u rybníka)......................................................................12.15–12.30 hod.
Sídliště Plhov (před prodejnou Verner)..............................................12.35–12.50 hod.
Bražec (Novoměstská u rybníka)........................................................13.05–13.20 hod.
Bražec (Drtinovo nám.)........................................................................13.25–13.40 hod.
Sídliště Branka (parkoviště)................................................................13.50–14.05 hod.

Z činnosti
Městské policie
Náchod
Začátkem měsíce března řešili strážníci městské policie krádež čtyř kanálových
vpustí, ke které došlo během dopoledních
hodin v Zámecké ulici. Dvě z chybějících
vpustí dohledali ve sběrných surovinách
v Náchodě, kde zjistili i údaje osoby, která tyto vpusti do sběrných surovin odvezla. Vpusti byly vráceny zpět a vzhledem
ke způsobené škodě bude celá věc dále řešena městskou policií s dotyčnou osobou
jako přestupek. Bohužel tyto vpusti vydržely na původním místě pouze čtyři dny
a opět byly odcizeny.
Strážníci městské policie také začínají
kontrolovat dodržování vyhlášky města
o povinném čipování psů. Strážníci jsou
vybaveni čtečkou čipů a zatím provádějí
namátkovou kontrolu v centru města. Během měsíce dubna zaměří strážníci svoji
pozornost i na velká sídliště. Upozorňujeme občany, že nedodržením této vyhlášky se vystavují možnosti uložení sankce.
M. Horák, velitel Městské policie Náchod

Město podpoří ochranu
životního prostředí
Rada města Náchoda schválila poskytování příspěvků z upraveného Programu
pro podporu životního prostředí (PPŽP)
na projekty zaměřené především na ekologickou výchovu a výsadbu zeleně.
Pro školská zařízení a další organizace pracující s dětmi bude určitě zajímavá možnost získat na činnost ekologické
výchovy dotaci až do výše 10 tis. korun.
O příspěvek mohou rovněž požádat neziskové organizace, které by chtěly provádět osvětovou činnost v oblasti ochrany
životního prostředí nebo majitelé pozemků v centru města, kteří by chtěli provést
výsadbu souvislé zeleně snižující prašnost
a hlučnost ve městě.
Žádosti budou přijímány do 30. 4. 2013.
Bližší informace je možné získat na odboru životního prostředí (R. Česenek, tel.
491 405 462, e-mail: radomir.cesenek@
mestonachod.cz).
Žádosti budou následně posouzeny příslušnou komisí, a pokud budou splněny
všechny podmínky PPŽP, Rada města rozhodne, zda bude příspěvek udělen a v jaké
výši.
Podrobné znění Programu pro podporu životního prostředí je k dispozici
v informačním centru Městského úřadu,
na odboru životního prostředí a na internetových stránkách města (www.mestonachod.cz). Formuláře žádosti je možné
získat tamtéž.

* * *
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Zvýšení kvality
veřejných služeb
v Náchodě
ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ

Město Náchod realizuje od února 2013
do června 2015 projekt s názvem Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě, č.
projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00007. Cílem
projektu je zvýšit efektivnost vykonávaných činností územní veřejné správy
a veřejných služeb a zlepšit kvalitu řízení a managementu úřadu a zvýšení transparentnosti a otevřenosti úřadu vůči občanům.
V rámci projektu dojde k nastavení systému finančního řízení města v období
krize, vytvoření strategie úřadu a zavádění zákaznické orientace do praxe městského úřadu, vytvoření strategického plánu rozvoje města s výhledem na 15 až 20
let, implementaci procesního a projektového řízení do úřadu města.
Projekt Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě je realizován za finanční
podpory Evropské unie – Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Město Náchod realizuje od února 2013 do června 2015 projekt s názvem Zvýšení kvality veřejných služeb
v Náchodě, č. projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00007. Cílem projektu je zvýšit efektivnost vykonávaných činností
územní veřejné správy a veřejných služeb a zlepšit kvalitu řízení a managementu úřadu a zvýšení
transparentnosti a otevřenosti úřadu vůči občanům.
V rámci projektu dojde k nastavení systému finančního řízení města v období krize, vytvoření strategie úřadu
a zavádění zákaznické orientace do praxe městského úřadu, vytvoření strategického plánu rozvoje města
s výhledem na 15 až 20 let, implementaci procesního a projektového řízení do úřadu města.
Projekt Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě je realizován za finanční podpory Evropské unie –
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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Sbor Dobrovolných
hasičů Náchod pořádá
Sběr železného šrotu

PÁTEK 26. 4. 2013 od 15.00 hod.
TRASA: Náchod-Nový Svět-Klínek-Staré
Město-Skalka-Bražec
SOBOTA 27. 4. 2013 od 9.00 hod.
TRASA: Náchod-Třešínky-Nad Pivovarem-Sídliště SUN-Plhov-Ikarie-Malé
Poříčí
V případě většího množství je možné se telefonicky domluvit na tel. čísle: 491 405 230
nebo e-mailu: hasici@mestonachod.cz  

Sbor Dobrovolných
hasičů Jizbice

Sběr železa a elektrozařízení
6. 4. 2013 od 10.00 hodin
Vážení spoluobčané,
Sbor dobrovolných hasičů Jizbice pořádá sběr železného šrotu a elektrozařízení (pračky, mikrovlnky, ledničky,
vrtačky, vysavače, žehličky, elektrické sekačky, apod. Žádáme občany, aby
měli železný šrot pro účely svozu připravený.
Pro bližší informace nás kontaktujte:
p. Břenda 728 386 131,
p. Mrština 737 486 341.

Realizace Integrovaného plánu rozvoje města
Náchoda – problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny)
V rámci realizace IPRM zóny dosud
Město Náchod zrealizovalo pět projektů
zaměřených na revitalizaci veřejných prostranství.
Projekty „Veřejná prostranství Náchod –
I. etapa“, reg. číslo CZ.1.06/5.2.00/07.07013
a „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa
– SUN“, reg. číslo CZ.1.06/5.2.00/07.07955
řešily zejména dopravní infrastrukturu
na sídlišti u nemocnice, týkaly se úprav
komunikací a chodníků, parkovacích stání (mj. vytvoření nové parkovací plochy
namísto asfaltového hřiště uprostřed sídliště), obnovy a doplnění dopravního značení. Byly vytvořeny chodníky a terénní
schodiště v místě mlatových chodníků
a cestiček, byla provedena výměna veřejného osvětlení, úprava kontejnerových
stání a přístupových schodišť do domů
a došlo ke zrušení nefunkčních a zřízení nových dětských hřišť včetně hřiště
v centrální části sídliště.
V rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – MARIE“, reg. číslo CZ.1.06/5.2.00/07.08040 byly provedeny
venkovní úpravy okolí Městského střediska sociálních služeb MARIE a Domova důchodců. V rámci prací došlo k úpravám stávajících asfaltových a dlážděných
ploch, k provedení chodníků a terénního schodiště, k úpravám prostranství
pro venkovní rehabilitační stroje včetně
umístění tří strojů, k úpravě plochy pro
opékání, k rozmístění laviček a k výměně
veřejného osvětlení. Komunikace a chodníky jsou bezbariérové.
Realizace projektu „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – Duhovka“, reg.
číslo CZ.1.06/5.2.00/07.07801 byla zamýšlena ve vazbě na výstavbu domů. Soukromý investor bytového domu v lokalitě
sídliště u nemocnice požadoval z důvodu připravované kolaudace postaveného
bytového domu urychlené zajištění úpravy okolních veřejných prostranství. Město vybudovalo komunikace a zpevněné
plochy včetně odvodnění, venkovní kanalizaci dešťové vody, venkovní světelné
rozvody, později v rámci II. části projektu spojovací chodníky a terénní úpravy.
V lednu roku 2013 byla dokončena realizace projektu „Veřejná prostranství
Náchod – II. etapa – schodiště“, reg. číslo CZ.1.06/5.2.00/07.08357, kdy v místech
vyšlapané pěšiny u zimního stadionu
bylo vybudováno ocelové schodiště včetně osvětlení. Na letošní rok se připravuje
přístavba další části schodiště, od schodiště povede chodník směrem k Hopsáčku.
U Hopsáčku se plánuje výstavba nového
dětského hřiště.
Další připravovanou akcí pro letošní
rok v rámci úprav veřejných prostranství

je výstavba sportovního hřiště pro veřejnost v prostoru pod MěSSS MARIE v místech stávající asfaltové plochy. Předpokládá se, že stavební práce začnou v červenci
a dokončeny budou v říjnu.
Akcí, na kterou v současnosti probíhá
výběrové řízení na dodavatele, je revitalizace zeleně v prostoru sídliště u nemocnice, výsadba nové zeleně a vybudování cestní sítě v prostoru bývalé skládky
a ozelenění budoucího sportovního hřiště
(nahradí zrušené asfaltové hřiště v centrální části sídliště). Budoucí sportovní hřiště na sídlišti u nemocnice by mělo být
umístěno v prostoru navazujícím na bývalou skládku na pozemkové parcele č.
110/57, k. ú. Staré Město nad Metují, částečně bude zasahovat na pozemkovou
parcelu č. 110/1, k. ú. Staré Město nad Metují. Realizace hřiště se plánuje na podzim letošního roku.
V rámci druhé oblasti podpory zaměřené na regeneraci bytových domů Město Náchod v rámci projektu „Stavební
úpravy objektu penzionu „MARIE“ č.p.
1998, Bartoňova ul. Náchod“, reg. číslo CZ.1.06/5.2.00/07.06599 v letech 2010
a 2011 vyměnilo okna, vstupní dveře
a osobní výtah. Úpravy stály cca 3 mil.
Kč, dotace tvořila 40 % výdajů. V bytovém
domě Duhová čp. 269 bude v rámci projektu „Stavební úpravy bytového domu
č. p. 269, Duhová ul., Náchod“, reg. číslo CZ.1.06/5.2.00/07.08443 řešena výměna stoupaček vody a splaškové kanalizace,
úpravy balkonů, lodžií, terasy a venkovních vstupních ploch, na dodavatele těchto stavebních prací a výměnu stoupaček
dešťové kanalizace probíhá výběrové řízení.
Výzvy na předkládání žádostí na regeneraci bytových domů v rámci realizace
IPRM zóny bude Město Náchod dle pokynů z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
vyhlašovat už jen v první polovině roku
2013.
Úpravy veřejných prostranství v zóně
vymezené Integrovaným plánem rozvoje
města Náchoda – problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny) jsou spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální
rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
Regenerace bytových domů v zóně vymezené Integrovaným plánem rozvoje
města Náchoda – problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny) jsou spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální
rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a ze státního rozpočtu ČR.
Více informací k IPRM zóny naleznete
na www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
iprmzona/
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INZERCE, POZVÁNKY

Náchodský zpravodaj

Základní umělecká škola Náchod

TRIGA REALITY realitní kancelář

Tyršova 247, 547 01 Náchod
tel. kancelář: 491 422 290,
tel. ředitel: 491 427 013, mobil: 777 731 265,
e-mail: info@zusnachod.cz, web: www.zusnachod.cz

vyhlašuje výběrové řízení na pozici mzdová účetní
– personalistka
Charakter práce: mzdové účetnictví; personalistika; další práce spojené s provozem školy
Požadavky: minimálně středoškolské vzdělání; znalost zákoníku práce; znalost práce na PC – práce v mzdovém programu, textový editor, tabulkový editor, poštovní klient, internetový prohlížeč, správce souborů; znalost školské problematiky výhodou
Pracovní podmínky: výše pracovního úvazku 0,5; pracovní doba
– střídavě po týdnu dopoledne a odpoledne
Nástup k 1. 6. 2013. Přihlášky společně se stručným životopisem zasílejte na Základní uměleckou školu Náchod, Tyršova 247,
Náchod, 547 01 nejpozději do 2. 5. 2013. Na pohovor budete pozváni písemně.

PRO SENIORY, ALE NEJEN PRO NĚ…
V pondělí 22. dubna 2013 v 17 hodin uvádíme varovný český dokument ŠMEJDI
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily
drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu děje
na populárních zájezdech s obědem zdarma? Praktiky, ze kterých mrazí. Lži a promyšlená manipulace, jejímž jediným cílem
je donutit bezbranné staré lidi k nákupu předraženého zboží.
Senioři ze svých nuzných důchodů splácí horentní sumy za často nekvalitní produkty. Někteří z nich se dušují, že už na žádnou akci nikdy nepojedou, jiní to nevydrží a jedou znovu. Co je
žene? Zvědavost? Samota? Nebo závislost?
Autorky tohoto filmu rok v převleku navštěvovaly akce, kde se
důchodcům vymývají mozky a kde mladí lidé nejsou vítáni. Vedle autentických záběrů z předváděcích akcí a výpovědí poškozených seniorů přináší dokument i pohled psycholožky, právníka
a dalších odborníků. Film tak poprvé komplexně mapuje tento
nechvalný fenomén dnešní doby…
Vstupné na tento dokument je 70 Kč, pro seniory nad 65 let věku je
projekce zdarma!
A ačkoliv to občas není hezká podívaná, určitě budete rádi, že
jste film viděli. Možná budete chtít zatnout šmejdům tipec, možná budete přemýšlet, proč má Vaše babička doma dva stejné „užitečné“ výrobky, nebo se prostě na chvíli zastavíte a zamyslíte
nad lidskými vztahy a relativitou peněz. V každém případě vás
Šmejdi nenechají chladnými!!!

Hlasování o hudební hvězdu
Pivobraní pokračuje
Hudební hvězdu náchodského Pivobraní 2013 vybírá veřejnost. Na začátku
března byla vyhlášena anketa o hlavní
hvězdu letošního ročníku pivních slavností, která probíhá na internetových
stránkách www.pivobrani.eu, www.
mestonachod.cz a www.nachodskyswing.cz. Tam lidé mají možnost volit
mezi skupinou Arakain, zpěvákem Daliborem Jandou a formací Roxette revival. Zatím vítězí Arakain,
ale do konce dubna, kdy klání končí, může dojít ještě k mnoha
zvratům. Vítěz internetového hlasování bude zveřejněn na začátku května a v sobotu 20. července vystoupí v rámci Pivobraní 2013 na Masarykově náměstí v Náchodě.
(hs)

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

Prodej novostavby 4+1 včetně praktického
garážového stání v obci Rohenice nedaleko
Českého Meziříčí. Dům je umístěn v lokalitě
novostaveb a příjezd je po obecní asfaltové
komunikaci.Celkové
pozemky jsou 796 m2
z toho zastavěno 90
m2. Kolaudace v roce
2007.
CENA: 2.390.000 Kč

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

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

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

Prodej rodinného domu v obci Stolín nedaleko Čer. Kostelce. Dům procházel rozsáhlou
rekonstrukcí od r. 2007 do r. 2010 ( podlahy,
omítky, rozvody topení a vody) . Součástí
prodeje i fotovoltaická
el. o výkonu 10kW a
výnosností průměrně
6000kč/měsíc. Pozemky
jsou 916 m2.
CENA: 3.099.000 Kč

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

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

CENA:
469.000 Kč

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

otevřeno: Po–Pá 8.00–16.30 hod.
finanční odměna
za každý odvezený autovrak 500–1000 Kč
zdarma vystavíme likvidační protokol
na místě odtahu u zákazníka
autovrak zdarma odvezeme
z celé oblasti východočeského kraje

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

v sobotu 13. dubna 2013

ZKO NÁCHOD - SPORT pořádá

pěší pochod nebo cyklojízdu

OKOLO PEVNOSTI DOBROŠOV

Výcvikové kurzy základní
poslušnosti a ovladatelnosti psa.
Vhodné pro štěňata i dospělé psy.
KURZY ZAČÍNAJÍ V NEDĚLI 7. 4. 2013 V 9:00 HOD.

OK

Věnovat se vám budou zkušení instruktoři.
Datum akce: sobota 14. dubna 2012.

Pěší trasy: 15 a 25 km
Cyklotrasa: 40 km
Start: Nádraží ČD Náchod od 7:00 do 9:00 hodin.
Startovné: 25 Kč
Cíl: Jiráskova turistická chata na Dobrošově do 16.00 hodin.
Od chaty zpět do Náchoda BUS, Žst. 3 km.
Občerstvení: v Jiráskově chatě na Dobrošově ( polévka + pečivo v ceně startovného).

Více na www.zkonachodsport.4fan.cz
Přihlásit se můžete u paní Borkovcové na mobil. č.
723221872 nebo email zkonachodsport@seznam.cz

Ubytování: Možnost v ubytovně KČT, Kladská 310, 547 01 Náchod (10 min.od nádraží ČD).
Správce ubytovny: paní Lenka Jedináková, mobil 776 111 533, e-mail: yedi-leni@seznam.cz.
Poznámka: Doporučujeme pro pěší trasy mapu KČT č. 25 – Podorlicko.
Pro cyklotrasu mapu KČT č. 25 – Podorlicko a č.27 – Orlické hory.
Informace: Erika Kabrhelová, E. Kabrhelova@seznam.cz, tel. 607 177 621
S pozdravem „Zdrávi došli“ KČT Náchod.
www.volny.cz/kctnachod
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JAROSLAV CELBA

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Odešel čestný občan města Jaroslav Celba
Ve středu 27. února 2013 zemřel ve věku 88 let
náchodský rodák a čestný občan, hudební
skladatel Jaroslav Celba.
Při posledním rozloučení dne 7. března se v pravé poledne
ve zcela zaplněné velké obřadní síni strašnického krematoria
sešli kromě rodiny, příbuzných, sousedů a známých také bývalí blízcí spolupracovníci Jaroslava Celby, jeho parta z Krátkého filmu – režisér Zdeněk Smetana, střihačky Věra Benešová,
roz. Smetanová a Jiřina Pěčová, režisér Gene Deitch a produkční
Zdeňka Deitchová. Za Českou televizi se přišel rozloučit hlavní
dramaturg vysílání pro děti Miloš Zvěřina, filmový historik Pavel Taussig a režisér Roman Vávra, dále hudební režisér a zvukový mistr Jiří Zobač, Celbův první pedagog na Lidové konzervatoři hudební skladatel Vadim Petrov, za nemocného režiséra
Jana Schmidta jeho manželka a mnoho dalších přátel – muzikantů, instrumentalistů a členů pěveckých sborů. Nechyběli ani
zástupci měst Náchoda a Mnichovic nebo předseda Společnosti Josefa Škvoreckého Václav Krištof, přišli i dva jeho ještě žijící
spolužáci z náchodského gymnázia. Celým obřadem zněla Celbova hudba citlivě a s láskou vybraná jeho manželkou Annou,
smuteční řeč na přání rodiny pronesla Lydia Baštecká. Úvodní
swingová skladba ze Zbabělců, líbezná melodie z Pohádek z mechu a kapradí, dvě části z baletu Děvčátko se sirkami, Benedictus
z Náchodské vánoční mše a závěrečné mohutné Agnus Dei z latinské vavřinecké mše tvořily jímavou a důstojnou atmosféru
a u shromážděných smutečních hostů vzbuzovaly pocit, jakoby skladatel hudby byl v ní přítomen. Ve středu 13. března byla
urna uložena za účasti rodiny při církevním obřadu na hřbitově v Mnichovicích.
Jaroslav Celba se narodil 26. prosince 1924 na Kramolně
u Náchoda, v domě vedle hospody, kterou tu otevřel jeho dědeček Vilém. Rodina později přesídlila do Náchoda na Staré Město a v roce 1943 se přestěhovala na Karlovo náměstí. Jaroslav
po obecné škole studoval na náchodském gymnáziu, kde uzavřel
četná celoživotní přátelství a podle svých slov prožil všechno
důležité pro život: „Školu, holky, poslouchání desek, hodiny debatování o všem důležitém i směšném, koncerty, Protektorát i zděšení
z toho, co udělá z lidí hodinová moc na konci války“. Celý život říkal, že se vše, co umí a zná, naučil právě tehdy v době gymnaziálních studií. Již od mládí se věnoval hudbě. Učil se na housle
a na klavír, za protektorátu hrál ve swingovém orchestru Miloslava Zachovala na kytaru. Ve slavném románu Josefa Škvoreckého „Zbabělci“, jehož hlavními hrdiny jsou muzikanti této kapely, má jméno Harýk. Mezi přáteli byl již od mládí nazýván Jaryk.
Po maturitě v roce 1945 začal na přání rodičů studovat chemii
na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství v Praze.
Z politických důvodů byl však v únoru 1948 z vysoké školy vyloučen a musel nastoupit vojenskou službu.
Nastalo dramatické období jeho života, které ho řadí mezi „neznámé hrdiny s pohnutými osudy“. Na základě smyšleného obvinění byl zatčen, odvezen do jedné z nejhorších věznic tzv. Do-

Zvuk orchestrionu v tanečním sále hospody, která patřila
jeho dědečkovi, byl pro Jaroslava Celbu v dětství silným
hudebním zážitkem, který ho ovlivnil pro celý život.

mečku na Hradčanech a brutálním násilím donucen k podpisu
předem připraveného přiznání. Našel však v sobě neobvyklou
sílu a statečnost. Svou vynucenou výpověď odvolal a naopak při
soudním líčení, kdy byl odsouzen k trestu smrti provazem, dokázal její nesmyslnost. Přesto strávil dva roky v uranových dolech v Jáchymově. Dvanáct let pak pracoval jako pomocný dělník
a v této době vystudoval večerní lidovou konzervatoř a soukromě hudební teorii u profesora Emila Hradeckého. Dlouho se nemohl se svými skladbami uplatnit, až díky animátorovi Zdeňku
Smetanovi získal kontakt na animovaný film. Jaroslav Celba pak
téměř dvacet let, od roku 1967, skládal hudbu k animovaným filmům, především večerníčkům. Je autorem úspěšné a v tuzemsku
i v zahraničí velmi oblíbené hudby k večerníčkovým seriálům Pohádky z mechu a kapradí, Maková panenka, Štaflík a Špagetka,
O klukovi z plakátu a dalším. Jeho výrazná a okouzlující hudba
čerpající z tradice lidové i populární hudby, kterou okořenil prvky moderního jazzu, se stala již za jeho života legendou.
V roce 1964 začal spolupracovat s jazzovým orchestrem Armádního uměleckého souboru, jehož dirigentem byl Náchoďan
Pavel Bayerle. Složil pro něj několik jazzových skladeb, kromě jiného suitu „Opožděné etudy“ inspirované Mňačkovými Opožděnými reportážemi. Psal také vážnou hudbu, převážně takzvaně
do šuplíku. Svěřoval se s ní však náchodským přátelům a poskytoval ji místnímu komornímu orchestru. Například suitu ze svého baletu „Děvčátko se sirkami“ a svůj smyčcový kvartet „Harlekýn“ pro ně upravil na kvartet orchestrální. Náchodští s ním
slavili velký úspěch. Na Náchodské prima sezóně okouzlila posluchače Celbova suita „Schválnosti“, složil pro ni i znělku. Náchodu
jsou určeny také jeho dvě skladby z oblasti církevní hudby, jíž se
věnoval v závěrečné etapě svého života, Náchodská mše pro sv.
Vavřince s latinským textem a Náchodská vánoční mše na slova Libora Volného. Obě měly svoji premiéru v Náchodě v podání
náchodských hudebníků a zpěváků. Náchod ho jmenoval v roce
2005 svým čestným občanem. V minulém roce zažil jeden z nejkrásnějších okamžiků svého života, když učitelé a žáci náchodské Základní umělecké školy provedli v městském divadle za autorovy účasti celovečerní koncert jeho skladeb.
Jaroslav Celba je autorem více než dvou set skladeb a jeho hudba patří k tomu nejlepšímu, co bylo v žánru animovaný film vytvořeno. V roce 2009 převzal od Ochranného svazu autorů čestné
uznání za přínos české kultuře a o dva roky později byl vyhlášen
nejúspěšnějším českým autorem v zahraničí. Podle aktuálních
statistik se řadí mezi dvacet nejúspěšnějších skladatelů za posledních dvacet let.
Jaroslav Celba se stal významnou osobností v oblasti hudby
i literatury. V literatuře bude žít dál díky Josefu Škvoreckému,
jehož inspiroval k jedné z hlavních postav jeho zásadních prací.
V hudbě však nepopiratelně díky svému talentu, invenci a tvůrčímu potenciálu, z nějž se my dnes a další generace v budoucnu můžeme těšit. Buď mu za to dík! A nezapomínejme na jeho
životní heslo, které nejen ústně proklamoval, ale jímž se i řídil:
„Vydržať!“	                                                      Lydia Baštecká

Band Miloslava Zachovala. Vpravo od sólisty
na trubku Pavla Bayerleho sedí
Jaroslav Celba s kytarou.

Jaroslav Celba
na fotografii
z vysokoškolského indexu.
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Za Jaroslavem Citou
V neděli 10. března 2013 zemřel Jaroslav Cita. Asi bychom stěží našli osobnost, která by byla tak dobře známá dětem, mládeži a starší generaci, jako byl Jaroslav Cita. Výtvarník, filmař, spisovatel, organizátor, muzikant, člověk
plný radosti, kterou uměl rozdávat.
A humoru, leckdy i trochu štiplavého. Prostě – Slávek, pan Cita! O příteli
se píše nekrolog nelehko, i když vzpomínky na někoho, tak mnohostranného, jsou většinou milé, příjemné.
Narodil se v roce 1926 ve Vysokově, ve vesnici, kterou měl tak rád, že
ji častokrát zpodobnil ve své malířské
i vyprávěčské tvorbě. Měl rád rodný
kraj, krajinu našeho regionu, louky,
lesy, skály, jednotlivé stromy, hluboké tůňky i širokou přehradu Rozkoš.
Za každého počasí se vždy, jak říkával,
snažil „zažít krajinu“. A to bylo v jeho
obrazech a kresbách cítit, v jeho nádherných akvarelech a zemitých temperách lze poznat náladu okamžiku,
proměnlivost v čase, zachycení barevnosti. Na mnoha výstavách právě toto oceňovali návštěvníci a rádi si
nějaký „obraz od City“ pověsili doma
na zeď. A nebyli to jen domácí, obrovský úspěch měla výstava z díla Jaroslav City, kterou uspořádalo
v roce 1992 severoanglické město Warrington. Angličtí obdivovatelé si doslova rozebrali obrazy, kresby, vtipné ilustrace a přítomný výtvarník se stal během svého pobytu ve Warringtonu
vyhledávanou celebritou. I každý pozdější návštěvník z Anglie,
který zavítal do Náchoda, si chtěl odvést domů obrázek od „Sity“.
Jaroslav Cita nebyl známý jen svou malířskou tvorbou, téměř
ve 23 zemích se uváděl jeho večerníčkový seriál Maťo a Klinček, který natočil pro Československou televizi Bratislava. Byl
však autorem i mnoha dalších animovaných filmů, natočených
v Krátkém filmu Praha, studia Barrandov a později v Ostravě.
Jako nadšený filmař stál u zrodu přehlídky amatérských filmů
Vysokovský kohout – a ten už mnohokrát zakokrhal a uvedl tuto
jedinečnou přehlídku.
Neobyčejně pilný a všestranný výtvarník miloval kreslený humor, ať již se slovním doprovodem nebo beze slov se pravidelně
objevovaly jeho kresby v mnoha novinách či časopisech. Neodmítal prosby různých zájmových i veřejných korporací a kreslil
jim novoročenky, diplomy, propagační materiály. Především však

Vzpomínka na Dr. Zbyňka Mrkose
V těchto dnech si připomínáme 20. výročí velkého umělce
a člověka PhDr. Zbyňka Mrkose, který vedle své bohaté tvůrčí
činnosti, výrazně poznamenal kulturní život Náchoda. Zbyněk Mrkos vystudoval brněnskou konzervatoř v oboru dirigování a kompozice. Ve studiu pokračoval na Mistrovské škole (nyní AMUI) v Praze a byl
žákem Václava Talicha. Souběžně studoval hudební
vědu na filosofické fakultě UK. Pod Talichovým vedením účinkoval jako cembalista na koncertech České
filharmonie a Českého komorního orchestru.
Po studiích se vrátil do Brna, kde působil jako dirigent symfonických orchestrů a těles a Vachovým sborem moravských učitelů. Pak byl povolán jako profesor
brněnské konzervatoře a JAMU. Měl také mimořádný
vztah k neprofesionální orchestrální a sborové aktivitě, které s obětavostí podporoval.

JAROSLAV CITA
měl rád dětského diváka a čtenáře. Ve svých vyprávěních se vracel do míst svého dětství, do kouzelného času pohádek, kde nežili
princové a princezny, ale malí kluci a všelijaká „havěť“ z polí, luk
a lesů. A ke každému vyprávění nakreslil kouzelné obrázky, pro
jejich typický „citovský“ kolorit by je ani nemusel podepisovat.
Na besedách pro děti nezapomínal „kouzlit“ a ukazovat dětem, jak lze čarovat s papírem, gumičkou,
tužkami. Krabice s kouzelnými rekvizitami,
se kterými bavil, i bez znalosti řeči, malé
Angličany, se domů nevrátila – prostě si ji
ve Warringtonu nechali na památku.
Výstavy v mnoha městech po celé naší
zemi i v cizině byly vždy hojně navštíveny,
ze zahraniční přicházelo do Náchoda mnoho ocenění filmů a kreseb Jaroslava City. Byl
světový, byl však velmi skromný a největší
radost mu udělala hezky vypravená knížka,
zájem a úsměv dětí. Malí diváci v náchodském loutkovém divadle možná ani netuší, že ty pohádkové obrázky na zdi hlediště jsou vytvořené kdysi dávno právě panem
malířem Citou.
Doktor Jan Tydlitát, jeden z hlavních organizátorů filmového festivalu v Rychnově
nad Kněžnou, Rychnovské sedmičky, kde se
úspěšně promítaly a vítězily Citovy filmy, si
jednou povzdechl: „ Škoda, že všechny namalované figurky (postavy), které nakreslil Jaroslav Cita během svého života, nemohou změnit lidi v takové, jako je on. To by
byl opravdu svět šťastné místo.“ A za všechno, čím jsi obohatil náš
život, Tobě, milý Jaroslave, děkujeme. V. Vlčková

Šťastnou shodou okolností – na pozvání hudebních nadšenců
z Náchoda se ujal myšlenky na bádání zdejších hudebních archiválií a spolu s Jindřichem Roubíčkem se stal iniciátorem vzniku
festivalu komorních sdružení Camerata nova Náchod. Inspiroval
také vznik zdejšího Komorního orchestru Slávy Vorlové, jemuž v prvních létech jeho činnosti vydatně napomáhal interpretačními semináři o sobotách a nedělích. Velkou iniciativu také věnoval sborovému zpěvu. Byl předsedou Unie
českých pěveckých sborů, vedl sbormistrovské kurzy a organizoval jeho činnost.
V Náchodě měl řadu přátel mezi členy Komorního orchestru SV, pěveckého sboru HRON a mnoha lidmi, s nichž se
zde setkával. Všichni na něj s úctu a vděčností vzpomínají.
PhDr. Zbyněk Mrkos se narodil 25. 11. 1919 v Brně a zemřel tamtéž 14. 4. 1993.		
J.  R.
Obrázek: Portrét Zbyňka Mrkose
od sochaře Jindřicha Roubíčka
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POKLOP, VÝSTAVY

duben

Náchodský zpravodaj

v POKLOPU
5. dubna vernisáž výstavy obrazů Josefa Kleinera, při níž vystoupí se svými
básněmi a texty Pavel Frydrych. Vernisáž
začíná v 19 hodin.
6. dubna promítání fotograﬁí z Nového Zélandu. Martin Máslo strávil rok
na jižním ostrově Nového Zélandu, zhruba dvouhodinové promítání bude provázeno komentářem. Začátek v 19.00. Vstup
volný.
19. dubna koncert Sol et Luna. Duo
hrající zhudebněnou poezii různých kultur – hudební kompozice Mieczyslawa
E. Litwinského s texty J. ad din Rúmího,
J. W. Goetheho, Novalise, Angela Silesia,
A. Mickiewicze, Egyptské knihy mrtvých,
často v originálních jazycích, a lidové písně perské, litevské, židovské… Soubor
koncertoval v Německu, Švýcarsku, Íránu, USA, Litvě, Estonsku, Polsku. MIECZYSLAW E. LITWINSKI – skladatel, zpěvák, multiinstrumentalista, kromě písní
souboru Sol et luna tvoří hudbu pro divadlo a současný tanec, spolupracuje s hudebníky různých stylů a kultur. ZUZANA
SABA KRASOCZKO – zpěvačka a hudební
pedagožka, vystudovala klasický sólový
zpěv, zpěv byzantský a perský. Koncert
začne v 19.00, vstupné bude 80 Kč.

Pozvánka

na výstavu

Rádi bychom Vás tímto pozvali na novou výstavu v Regionálním muzeu Náchod s názvem Květen 1945 na Náchodsku pohledem sovětských vojáků. Výstava
bude zahájena 3. května v 17. hodin, v budově „staré“ radnice, Masarykovo náměstí č. 1, v 1. patře ve výstavním sále. A co
bude k vidění? Řada nových, dosud nepublikovaných fotografi í, trojrozměrné
modely bojové techniky a dioráma bitvy
v Bělovsi, sovětské militárie, zbraně a uniformy, zajímavý dokument s komentářem
vnuka generála Zajončkovského a mnohé
další. Součástí výstavy bude i křest nové

knihy Od Leningradu do Náchoda, kterou
si budou moci zájemci zakoupit. V pátek
3. května budou návštěvníci během vernisáže moci ochutnat i něco z ruské gastronomie. Výstavu budete moci zhlédnout
i v dalších dnech, vždy od 10 do 18 hodin. Bližší informace na webových stránkách RMN : www.rmn.wz.cz, nebo na telefonech 776 803 306 (Richard Švanda),
491 423 248 (Regionální muzeum Náchod).
Richard Švanda

* * *

p
or
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ty a jiné
i

ca jový klub Poklop v Náchode uvádí

výstavu kreseb a maleb J. Kleinera a slecny M.
výstava potrvá od 5. dubna do 1. kvetna 2013
vernisáž probehne 5. 4. 2013 v 19:00
autorským ctením básní a textu
podporí Pavel Frydrych

Pygmalion
Soubor Jiráskova divadla Hronov se
hned na začátku letošního roku 12. ledna představil divadelnímu publiku další
premiérou. Režisér Miroslav Houštěk tentokrát sáhl do britské klasiky a se svým
souborem, ve kterém už mnoho let působí také značná řádka herců z Náchoda, nastudoval komedii G. B. Shawa Pygmalion.
První repríza, tohoto herecky velmi náročného představení, se odehrála na prknech divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci
v rámci Východočeské přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla.
V konkurenci dalších dvanácti souborů
z Královéhradeckého a Pardubického kraje hronovští velmi dobře obstáli.
Lektorský sbor ve složení prof. Jan Císař
(předseda), prof. František Laurin, Mgr. Jaromír Vosecký, Mgr. Regina Szymiková,
Michal Zahálka, Mirka Císařová (tajemnice) doporučil Pygmalion na celostátní
přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně.
Zároveň toto představení získalo cenu
za inscenaci a za režii. Za herecké výkony
byli oceněni Lucie Peterková za roli květinářky Lízy, Miroslav Lelek za roli profesora Higginse, Josef Kindl za roli popeláře
Doolittla a Richard Kašpar za roli plukovníka Pickeringa.
Náchodské publikum se může těšit
na Pygmalion v Beránku 6. června 2013.
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ARCHA

Děti z Archy strávily jarní prázdniny v knihovně
Jarní prázdniny lze strávit různě – na horách, u babičky, u televize anebo jen tak v ulicích města. Neobvyklý způsob jak využít volný čas nabídla náchodským dětem Archa, která ve spolupráci s Městskou knihovnou v Náchodě připravila dvě akční
knihovnická dopoledne. A úspěch byl veliký.
„Když natočíme nejdelší osten ježka tak, aby vyčníval z klece jejím nejširším otvorem, posuneme ježka do poloviny výšky klece. Pak
točíme za vyčnívající osten ježkem, až na jeho protilehlé straně dostaneme do kolmé polohy nad sebou dva jiné ostny,…“. Dál asi není
potřeba pokračovat. Zajisté nejenom čtenáři Jaroslava Foglara
poznali, že se jedná o tajemství, jak vysvobodit ježka z klece.
A právě tzv. „foglarovky“ byly jedním z hlavních témat programu, který byl připraven pro děti z Archy během jarních prázdnin v Městské knihovně Náchod. Vzhledem k tomu, že děti dlouhodobě nejeví o knihy a knihovny valný zájem, rozhodla se paní
Jana Ptáčková oslovit našeho kolegu Honzu Vajsara, a společně
uspořádali program pro děti z Archy s názvem „Chyťte Široka“.
Program byl rozdělen na dvě části a probíhal v úterý
5. a ve čtvrtek 7. března přímo v prostorách dětského oddělení
Městské knihovny v Náchodě. Účast byla veliká, příjemně nás
překvapilo, kolik dětí dobrovolně o prázdninách brzy vstalo a vyrazilo na devátou hodinu do knihovny. V úterý přišlo 12 dětí
a ve čtvrtek ještě o 3 děti více. Program byl velmi pestrý, akční
a zábavný a věřím tomu, že by bavil i dospělé čtenáře. Nejdříve
se děti rozdělily na dvě skupiny, které proti sobě soupeřily, stejně tak, jako tomu bylo ve Stínadlech. Postupně se jednotlivé skupiny utkaly ve spoustě úkolů. Například si zahrály na živé obrazy, poznávaly úryvky z filmů a pohádek, které byly zpracovány
na základě knižní předlohy, nacvičovaly krátké divadelní scénky. Velmi zajímavá byla také část, ve které si děti zkoušely mluvit před tzv. Vontskou radou, proč by právě oni byli dobří vůdci
pomyslných Stínadel. Názory a myšlenky, které jsme od dětí slyšely, byly opravdu velmi silné a bylo vidět, že to nebraly na lehkou váhu a doopravdy nad tím přemýšlely.
Určitě vás taky zajímá, proč nesla akce právě tento název. Široko je postava, která se u nás v Arše čas od času objevuje. Je to
jméno tajemné postavy Stínadel, o které ve svých knihách psal
Jaroslav Foglar. Široko je bývalý Velký Vont, který měl za úkol
udržet dobré vztahy uvnitř Stínadel, které byly plné rozháda-

Jak vychovat psího přítele?
Tuto otázku si asi položí každý, kdo se rozhodne pořídit si štěně. Odpověď je jednoduchá, samotná realizace už tak ne.
Všichni víme, že pes je psovitá šelma, tedy od přírody má dáno
běhání pokud možno za něčím, štěkání nebo skákání, ale je to
také smečkové zvíře, tedy potřebuje smečku. V našich podmínkách to je rodina.
Abychom vychovali ze štěňátka čtyřnohého přítele, je potřeba
dát mu především lásku. Bez té vychovávat nejde. K ní ale musíme již od štěněte dodržovat pravidla, kterými srozumitelně našemu nejdříve štěňátku, později výrostkovi a nakonec dospělému psíkovi, určíme pravidla a hranice.
K rychlejšímu a jasnějšímu pochopení pak využíváme pochvalu a pamlsky – tzv. pozitivní motivaci. Oboje musí přijít ve správný moment.
Tyto dovednosti je možné se naučit na výcvikovém kurzu,
který každé jaro a každý podzim pořádá Základní Kynologická Organizace Náchod – Sport. Proč Sport? Protože pro nás platí pravidla fair play, pravidla férového chování nejen mezi sebou, ale i k našim psům. Členové této organizace cvičí na bývalé
střelnici – Kosná Hora, Babí, Náchod. Jejich činnost vychází právě z výcviku pomocí pozitivní motivace. Ta má za následek radost psa i pánečka při výcviku. A co si budeme namlouvat, pokud
něco děláte s radostí a chutí, pak není těžké skládat zkoušky či
vyhrávat soutěže. Samozřejmostí pří výcviku je opakování, bez

ných part chlapců. Protože nechtěl být poznán, zahaloval svou
tvář strašidelnou bílou maskou a chodil v černém hábitu. Proto, když se objevil, pořádali na něj ostatní hon. Hledal tak svého nástupce – takovou dívku nebo chlapce, kteří budou stejně
chytří, spravedliví a obratní jako on. Proto i v našem programu
nemohlo na závěr chybět chytání slavného Široka, na které se
děti těšily asi nejvíce.
„I u nás v Náchodě máme svá Stínadla, kde žijí děvčata a chlapci, kteří jsou nepřátelští a uzavření. Nevyhledávají přátelství mimo
svou čtvrť a sami jen neradi vidí, když mezi ně přijde někdo cizí. Jejich hodnoty jsou odlišné od hodnot okolního světa, snaží se vypadat hrdě a povýšeně, ale v hloubi duše jsou ustrašení a hledají pravdu. Široko hledá své následovníky, kteří budou tuto pravdu hledat,
ne v síle svých pěstí, ale ve svém srdci…“ popisuje současnou situaci kolega Honza Vajsar.
Na závěr bychom chtěli jménem Archy poděkovat Městské
knihovně Náchod za příjemně strávené dva dny, které si užily
nejen děti, ale i my pracovníci. Jmenovité poděkování patří paní
Janě Ptáčkové za spolupráci a připravený program. Pevně doufáme, že akce tohoto formátu nebyla poslední a že v budoucnu
budeme mít možnost ji zopakovat.
Michaela Rázková, sociální pracovnice Archy, Dokořán, o. s.

toho to také nejde. A aby nás to neomrzelo, je dobré výcvik obměňovat. V tom nám pomáhají setkání na cvičáku, kde se pobaví pánečci i pesani nebo při netradičních setkáních, soutěžích
či jiných akcích.
A právě proto můžete u členů ZKO Náchod – Sport vidět i využití dalších psích sportů, jako hod lítacího talíře nebo prvky záchranářského výcviku.
Pak můžeme s čistým svědomím říct – můj pes je můj přítel.
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ČARODEJNICE, PRIMASEZÓNA
O. s. Náchodská Prima sezóna, Klub SUN Hopsáček,
Jiráskova chata Dobrošov a Klub českých turistů
Náchod za ﬁnanční podpory Města Náchoda
zvou malé i velké na tradiční

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

chod.cz

30. 4. 2013 Jiráskova chata na Dobrošově

Náchodský zpravodaj

Náchodská Prima Sezóna
2013 30. 4.–7. 5.
První týden v květnu bude v Náchodě a jeho okolí již po šestnácté zasvěcen studentům z celé České republiky. Pořádající občanské sdružení
bude letos navazovat na fungující spolupráci s radnicí a samotným městem, které významným podílem přispívá na uskutečnění celého festivalu.
Část tradičních akcí bude přesunuta do klimatizovaného stanu v centru Náchoda, který bude přístupný v celém průběhu festivalu.
Začíná se tradičně v podvečer 30. 4., kdy se na Dobrošově rozhoří čarodějnický oheň. Rodinné odpoledne a večer začne procházkou plnou dobrodružství a bude pokračovat bohatým kulturním programem pro děti
i dospělé v okolí Jiráskovy chaty na samém vrchu Dobrošova.
Samotný festival odstartuje 1. května. Město se zaplní studenty, divadelníky, výtvarníky, hudebníky a dalšími umělci a Náchod začne dýchat kulturou.
Divadelní představení studentských a profesionálních souborů budou
střídat vernisáže soutěžních výtvarných a fotografických prací mladých
začínajících umělců. Ke slovu se dostanou soutěžní koncerty studentských kapel nebo filmová soutěž amatérských autorů. To vše za doprovodu známých interpretů a vážených odborníků. Myslíme i na naše nejmenší, kteří nám předvedou své výtvarné, literární a herecké umění
v rámci festiválku Malá Prima sezóna. Nesmíme zapomenout na interaktivní součást festivalu, a to sice na workshopy a dílny různých oborů - např. výtvarné, fotografické, rétorické, pohybové, zvukové, filmové,
hudební a mnoho dalších. V neposlední řadě nás čeká velké množství
zajímavých doplňkových vystoupení, kde si každý zajisté najde to své.
Tradiční součástí a zároveň zakončením festivalu je Májování na Masarykově náměstí, které vyvrcholí ohňostrojem k výročí konce 2. světové války dne 7. 5. 2013.
Hudba, Divadlo, Film, Foto, Výtvarno, Literárno, Jazz, Workshopy, Semináře.
To všechno a ještě mnohem víc je Celostátní festival Studentské tvořivosti Náchodská Prima sezóna 2013.
Více informací najdete na stránkách www.primasezona.cz a také na www.
mestonachod.cz. Užijme si všichni prima týden.
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VELIKONOCE, KONKURSY

Velikonoční výstava
plhovské školy
přivábila jaro

Město Náchod,
Masarykovo náměstí 40
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovních míst ředitelů/ředitelek
příspěvkových organizací:
Lyžování je úžasná radovánka, sníh dokáže zkrášlit svět okolo
nás, ale stejně se v této době vždy těšíme na jaro. Aby doopravdy přišlo, pomáhá tomu plhovská škola každoročně velikonoční a jarní výstavou. Vernisáž té letošní se uskutečnila v neděli
17. března ve vestibulu Městské knihovny v Náchodě a po celý
následující týden rodiče i veřejnost měli příležitost výstavu navštívit.
Co bylo k vidění? Výtvarná díla tematicky se vztahující k jaru
a k velikonočním svátkům. Výstavě předcházely týdny hodin
výtvarné práce ve vyučovacích hodinách, ve školní družině,
v kroužcích keramiky. Samotnou výstavu nainstalovaly paní
učitelky a paní vychovatelky v neděli 17. března, ve stejný den
proběhla vernisáž. Potěšila nás účast mnoha rodičů, pana starosty Jana Birke s manželkou, ředitelky městské knihovny Ivany
Votavové. Pohodovou a skoro jarní atmosféru navodilo hudební vystoupení; letos vystoupením neotvírali výstavu naši žáci,
ale paní učitelky Renáta Langenbergerová a Alena Goliášová.
Při každé podobné příležitosti se přesvědčujeme o tom, že práce s dětmi má smysl, že máme školu plnou šikovných dětí a že
s nimi pracují odborně zdatní a pro svoji práci zapálení lidé.
A toto vše je opravdu příjemné zjištění.
Vladimír Honzů, ZŠ Náchod-Plhov

Výstava v Senátu ČR
V úterý 19. března se delegace ZŠ Náchod, Komenského ul. zúčastnila v předsálí Senátu ČR vernisáže výstavy výtvarných prací žáků s názvem 700 let „Evropské svatby“ Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny.
Jedná se o mezinárodní projekt v rámci spolupráce škol podél
Zlaté cesty Karla IV., na kterém se ZŠ Komenského podílela společně se školami z Lucemburska, Německa, Polska a Česka. Tuto
putovní v ýstavu
zhlédli předčasem
také návštěvníci
domu U Kamenného zvonu na Václavském náměstí.
V. Zelená
Práce žákyně
Kateřiny Černé
na výstavě
v předsálí Senátu ČR.

Základní škola Náchod-Plhov, Příkopy 1186
Základní umělecká škola, Náchod, Tyršova 247
s nástupem od 1. 8. 2013 a s předpokládanou dobou výkonu činnosti ředitele na období 6 let.
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky: vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů, organizační a řídící schopnosti, občanská a morální bezúhonnost, dobrý
zdravotní stav.
Obsahové náležitosti přihlášky:
úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, maturitní vysvědčení),
originály nebo ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení
funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
strukturovaný profesní životopis,
koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání
čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991
Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro
výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění
pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození
po 1. 12. 1971),
originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení
o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele
školy (ne starší 3 měsíců).
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro
účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 12. dubna 2013 na adresu: Městský úřad Náchod, odbor sociálních věcí a školství, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Obálku
označte „KONKURS – název školy – NEOTVÍRAT“.
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O pohár starosty města Náchoda

Házená

SKK Náchod usiluje již několik let o znovuobnovení soutěže pro mládež O pohár
starosty města Náchoda. Nyní, kdy je Náchod Evropským městem sportu 2013, je
k tomu ta nejvhodnější doba. Máme zájem, aby tento turnaj byl vyhledávanou
akcí i v dalších letech. Příští ročník by měl
být ročníkem mezinárodním.
Sportovní kuželkářský klub Náchod pořádá tuto soutěž ve dnech 26.–28. dubna
2013.
Místo konání: čtyřdráhová kuželna SKK
Náchod, Tyršova 49, 547 01 Náchod
Ředitel: Mgr. František Majer, hlavní rozhodčí: PhDr. Jaromír Liška
Přihlášky: Zdeněk Jaroš, 13jaro@seznam.
cz, tel.: 777 700 232, nejpozději do 12. dubna 2013. Hraje se dle Pravidel a Soutěžního řádu ČKA a tohoto rozpisu. Podmínkou
účasti je platný registrační průkaz, zaslání přihlášky a splnění limitu na 120 HS.
Výkonnostní limit: Děvčata 465 a chlapci 480 poražených kuželek.
Věková kategorie: Hráči a hračky narození od 1. 7. 1999 do 30. 6. 1996.
Časový rozvrh:
Pátek 26. 4. kvalifikace od 12.00 pro domácí hráče a oddíly z okolí Náchoda.

Pá 5. 4. 17.30, oblastní přebor muži „B“
ŽBS Žel. Brod
Ne 7. 4. 15.00, blastní přebor muži „B“
TJ ELP Jablonec n. N.
So 13. 4. 8.30, turnaj mladší žáci
oblastní přebor ml. žáci
So 13. 4. 17.00, I. liga muži  
TJ STM Olomouc
So 27. 4. 14.30, II. liga st. dorost
HC Plzeň
So 27. 4. 17.00, I. liga muži     
Sokol Nové Veselí
Ne 28. 4. 9.00, oblastní přebor st. žáci
turnaj starší žáci

Sobota 27. 4. 9.00–20.00 pokračování kvalifikace, večer posezení trenérů, pro děti
hry na kuželně.
Neděle 28. 4. finále od 8.00 do cca 13.00,
vyhlášení výsledků.
Hrací systém:
Všichni přihlášení odehrají kvalifikaci
na 120 hs. 10 nejlepších v každé kategorii
postupuje do nedělního finále. Zde nastupují vždy dvě dívky a dva kluci podle pořadí z kvalifikace (od 10. místa). Vítězem
se stává v každé kategorii hráč a hráčka
s nejvyšším dosaženým výkonem ve finále. Výkony z kvalifikace se nesčítají. V případě rovnosti výkonů ve finále ve všech
měřitelných parametrech (výkon, dorážka, chyby), rozhoduje o konečném pořadí
lepší výkon z kvalifikace. Pokud by i ten
byl shodný, rozhodne o pořadí věk závodníka ve prospěch mladšího.
Moc se na Vás v Náchodě těšíme a věříme, že úspěšně navážeme na tradici vánočního turnaje.
Mgr. František Majer
předseda SKK Náchod a ředitel turnaje

Modrá stuha města Náchoda
Plavecký oddíl Delfín Náchod zve
všechny zájemce na 15. ročník plaveckých
závodů pro zdravotně postiženou mládež
ze stacionářů a ÚSP. Partnerem akce je
společnost DUHA, nadace pro děti postižené mozkovou obrnou Trutnov.
Závody se uskuteční 13. dubna v krytém plaveckém bazénu v Náchodě. Všich-

ni zájemci o účast v závodech mohou podávat přihlášky do středy 3. dubna na
e-mail: hakl@delfinnachod.cz. Veškeré
informace podá Roman Hakl, hakl@delfinnachod.cz, telefon 491 420 953, mobil
604 404 238. Vstup na bazén je pro mobilní hlavním vchodem. Vozíčkáři mají výtah k bazénu ve směru od stadiónu.

Další úspěchy náchodského rychlobruslení
Ve dnech 22.–24. února 2013 se náchodská rychlobruslařka Tereza Kolesáriková zúčastnila velmi náročných závodů Mistrovství světa juniorů ve Varšavě, kde
byla velká konkurence hlavně z asijských
států. Reprezentační trenér ČR p. Jindřich
1.
2.
3.
34.
35.
44.

17.
54.
74.
25.
26.
27.

HAN Yutong
NOH Do Hee
ZAKHAROVA Evgeniya
KOLESÁRIKOVÁ Tereza
KUNCIROVÁ Michala
SEJPALOVÁ Michala

CHN
KOR
RUS
CZE
CZE
CZE

Pařík vybral z České republiky celkem tři
závodnice, mezi nimi i Terezu Kolesárikovou z Náchoda. Tyto dívky se závodů tohoto formátu účastnily poprvé a dalo by se
říct, že byly tzv. „na zkušenou“. Rozhodně se však za výsledky nemusely stydět.
5. 1. 15.
39
1. 5. 9.
34
2. 10. 4.
21
44. 25. 42.
29. 35. 50. 		
23. 61. 49. 		

21
15
16
111
114
133

Náchodský short-track
Výborné 5. místo ve smíšené štafetě
v short – tracku na EUROPEAN YOUTH
OLYMPIC WINTER FESTIVAL
Vítězstvím ve finále B nad Ukrajinou
a Lotyšskem o konečné 5.–7. místo se česká štafeta ve složení Michal Prokop, Jan
Žďárek, Natálie Poplová a Tereza Kolesáriková postarala o velké překvapení a zajistila České republice velmi ceněné 2 body
do hodnocení národů. Ve štafetě startovalo nejlepších 12 států Evropy.
V individuálních závodech je třeba vyzdvihnout Michala Prokopa a Terezu Kolesárikovou, Michal překonal svá osobní maxima ve všech třech disciplínách
a na 1500 m se probojoval do semifinále, Tereza skončila v závodech na 1500 m
a 500 m desátá.
Výsledky smíšené štafety na 3000 m:
1. Francie
7. Ukrajina
2. Itálie
8. Velká Británie
3. Polsko
9. Německo
4. Maďarsko
10. Rumunsko
5. Česká republika 11. Rusko
6. Lotyšsko
12. Bulharsko

Fotbal
ÚT 2. 4. U-13, U-12 15.30+17.00
FK Náchod – FK Letohrad
SO 6. 4. U-19A 10.00 FK
Náchod – FK Nový Bydžov
U-19B 12.15 FK
Náchod – Jaroměř
NE 7. 4. U-15, U-14 10.00 + 11.45
FK Náchod – FK Pardubice
SO 13. 4. muži 16.30
FK Náchod – FK Nová Paka
NE 14. 4. U-13, U-12
FK Náchod – FC Hradec Králové
SO 20. 4. U-19A 9.00
FK Náchod – Letohrad
NE 21. 4. U-15, U-14 10.00+11.45
FK Náchod – FK Kolín
SO 27. 4. muži 17.00 FK
Náchod – FK Jiskra Mšeno
NE 28. 4. U-19 B 14.15
FK Náchod B – Kunčice
U-13,U-12 10.00+11.45
FK Náchod – FK Nový Bydžov
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Základní informace k titulu Evropské město sportu 2013
ACES Europe je evropskou federací, která zaštiťuje velká
a menší členská města Evropské unie, která žijí především sportem. Sídlo organizace je v belgickém Bruselu. Hlavním posláním
ACESu je šíření sportu jako prevence proti kriminalitě, zpřístupnění sportu všem věkovým kategoriím, zdůraznění pozitivního
vlivu sportu nejen na fyzickou, ale i psychickou stránku jedince. Úzce spolupracuje s Evropskou komisí a je jedním z článků,
který naplňuje poselství a úkoly stanovené v Bílé knize sportu.
Aces Europe ((ACES: European Capital of Sport Association) každoročně přiděluje vyhodnoceným kandidujícím městům titul
Evropské město sportu pro daný rok. Titul je udělován ve třech
kategoriích členěných dle počtu obyvatel kandidujících měst:
GOLDEN STARS – European CAPITALS of Sport – města s více
než 499,999 obyvateli
SILVER STARS – European CITIES of Sport – města s počtem
obyvatel od 25,000 do 499,999
BRONZE STARS – European TOWNS of Sport – města s méně
než 25,000 obyvateli.
Nově od roku 2013 bude udělován titul BLUE STARS – Excellent
European sports facilities – Nejlepší evropské sportovní zařízení.
Výsledky hodnocení se zveřejňují vždy k 30. listopadu a je stanoven maximální počet možných vítězů v dané kategorii a to ná-

Sportovec okresu Náchod 2012
Slavnostní vyhlášení výsledků této ankety se uskutečnilo v pátek 15. března 2013 v sále J. Čapka v Hronově. Přinášíme vám podrobné výsledky pořadí ankety odborníků (zástupci
městských úřadů, sportovních komisí, výkonného výboru regionálního sdružení ČSTV, sportovních svazů, trenéři) a všem oceněným blahopřejeme.
Jednotlivci – dospělí
1. Michaela Drábková SK N. Město n/M
266 bodů
2. Vladimír Vitver
SVC Náchod Motorsport
212 bodů
3. Jiří Svoboda
Svofe team
211 bodů
4. Anna Bergerová
SK Rubena Náchod
79 bodů
Jednotlivci – mládež
1. Pavel Janeček
TJ Delfín Náchod
128 bodů
2. Josef Matyáš
TJ Delfín Náchod
87 bodů
3. Alena Ulrichová
SK Nové Město n/M
6 bodů
4. Michaela Broumová SK Nové Město n/M
74 body
5. Pavlína Vejrková
TJ Sokol Náchod – ČOS
57 bodů
Jednotlivci – handicap
1. Radim Běleš
SK Nové Město n/M
123 body
2. Martin Zvolánek
SK Nové Město n/M
87 bodů
3. Aleš Kusý
SK Nové Město n/M
81 bod
Družstva – dospělí
1. Ženy SK Nové Město n. Met. (atletika)
67 bodů
2. Muži SKK Primátor Náchod (kuželky)
46 bodů
3. Seniorky SK Rubena Náchod (mažoretkový sport) 36 bodů
Družstva – mládež
1. Junioři TJ Delfín Náchod (plavání)
73 body
2. T. J. Sokol Krčín (národní házená)
64 body
3. Starší minižáci Baskeťáci TJ Sokol Josefov (bask.) 43 body		
Trenéři
1. Aleš Žďárský
SK Nové Město n/M
70 bodů
2. Mgr. David Šnajdr
SK Nové Město n/M
46 bodů
3. Bc. Jiří Zajíček
TJ Sokol Josefov
30 bodů
4. Zdeněk Jaroš
SKK Primátor Náchod
16 bodů
5. Ladislav Beránek
SKK Primátor Náchod
15 bodů
Mimořádný výkon
Petr Toms
Borský klub lyžařů Machov
Čtenářská anketa
Petra Lemfeldová
TJ Delfín Náchod

sledovně: v kategorii Capitals maximálně 1 vítěz,
v kategorii Cities maximálně 9 vítězů a v kategorii Town of sport maximálně 18 vítězů.
Město Náchod je prvním oceněným v kategorii Town v rámci
České republiky. Společnost mu dělají další nositelé tohoto prestižního titulu pro rok 2013, a to italská města Cairo Montenotte,
Forte dei Marmi, Dolo, Monsumanno terme, Morlupo, Castiglione della Pescaia, Giaveno, Roseto degli abruzzi, San Giovanni
Teatino, dále irské město Athlone a La Nucia (Španělsko). Velmi
slibným kandidátem České republiky pro získání ocenění pro
rok 2014 a tím i případným následníkem města Náchoda je statutární město Ostrava.
Přidělením tohoto titulu nevznikají žádné finanční přísliby ani toky finančních prostředků. Je zcela v rukou vítězů, jak
s prestižním titulem naloží a jakým způsobem zúročí veškeré
úsilí a finance, které do sportu a sportovních zařízení v nemalé míře investují. Město Náchod chce využít všechny možnosti
ke zvýšení kvality a kapacity sportovních zařízení, která využívají všichni obyvatelé města. S připravovanými akcemi a záměry Města Náchoda Vás seznámíme v nejbližší době.
Zdroj: http://www.aceseurope.eu

Krajina příběhů
je v cíli
Do pomyslného cíle vstoupil rozsáhlý marketingový projekt
zaměřený na rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu zvaném Kladské pomezí. Projekt realizovala nezisková organizace
Branka, o. p. s. se sídlem v Náchodě. Její existence je přímo závislá na podpoře měst, obcí, grantů a dotací.
Projekt s názvem Kladské pomezí-Krajina příběhů je nejrozsáhlejší v historii organizace, která byla založena v roce 1997.
Za více jak dva roky realizace projektu se podařilo vydat přibližně 130 000 kusů různých propagačních letáků, zorganizovat
několik studijních cest, účastnit se veletrhů, vydat propagační
DVD, vytvořit strategické dokumenty, zmodernizovat webové
stránky, uspořádat školení pro informační centra. Dvanáct měst
na území Kladského pomezí bylo vybaveno rolovacími reklamními stojany. Konferenci zaměřenou na rozvoj cestovního ruchu, která se konala v listopadu minulého roku, navštívilo více
než 500 návštěvníků. Celkové náklady přesáhly 3 miliony korun,
z toho 92,5 % bylo hrazeno Evropskou unií z Evropského fondu
pro regionální rozvoj. 			
Markéta Venclová  
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Finanční nástroj JESSICA
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
(MMR) vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o schválení integrovaných plánů rozvoje měst a rozšíření integrovaných plánů
rozvoje měst v Integrovaném operačním
programu. Výzva je vyhlášena na aplikaci
finančního nástroje JESSICA, oprávněnými žadateli jsou města nad 20 tis. obyvatel kromě Prahy a podmínkou je schválený integrovaný plán rozvoje města.
Finanční nástroj JESSICA je možné aplikovat ve stávající zóně vymezené integrovaným plánem rozvoje města, v rozšířené
zóně navazující na stávající zónu, případně ve zcela nově vytvořené zóně.
Na základě zájmu majitelů bytových
domů vytipovalo Město Náchod vhodné území v Náchodě pro pilotní ověření finančního nástroje JESSICA. Jedná se
o sídliště Plhov a navazující území východně od sídliště přes ul. Borská směrem k ul. Ruská a Anglická. Tato oblast
splňuje stanovené podmínky – souvislé
území alespoň s 500 byty, naplnění alespoň jednoho z předdefinovaných socioekonomických kritérií. Pro toto území Město Náchod zpracovalo „Integrovaný plán
rozvoje města Náchoda – sídliště Plhov“,
který byl jednou z příloh žádosti předkládané do 29. 3. 2013 (původní termín z prosince byl posunut na březen) ke schválení na MMR.
Bude-li integrovaný plán pro sídliště Plhov a okolí schválen, budou moci majitelé bytových domů žádat o poskytnutí zvýhodněného úvěru z finančního nástroje
JESSICA na financování investičních aktivit ve společných částech bytů (např. zateplení, pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení, odstranění
statických poruch, sanace základů a hydroizolace spodní stavby, rekonstrukce
a modernizace balkonů, lodžií).
Tuto možnost (po schválení MMR) budou mít i majitelé bytových domů nacházejících se v zóně vymezené Integrovaným plánem rozvoje města Náchoda
– problémová zóna u nemocnice.
Na zvýhodněné úvěry bude pro celou
Českou republiku alokována částka cca
620 mil. Kč.
Předpokládané limity úvěrů: výše úvěru a úrok dle bonity a zajištění (úrok by
měl být výhodnější než běžný komerční), délka splatnosti úvěru 15–30 let,
úrok v minimální míře v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory, bude
umožněn odklad splátek dle typu úvěru 0–2 roky s tím, že úrok se bude platit
od počátku poskytnutí úvěru, jistina bude
splatná spolu s úrokem měsíčně, spolufinancování bude 10–40 % (na zbývajících
60–90 % stavebních nákladů dle položkového rozpočtu zpracovaného projek-
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tantem zažádá vlastník bytového domu
o zvýhodněný úvěr z finančního nástroje JESSICA), účelový úvěr lze použít jen
na krytí způsobilých výdajů, v závislosti na absorpční kapacitě bude stanovena
výše úvěrového limitu na jeden projekt.
V rámci Státního fondu rozvoje bydlení byl ustanoven Holdingový fond, který
realizuje výběrové řízení na Fond rozvoje měst – finanční instituce, která bude
poskytovat zvýhodněný úvěr z finančního nástroje JESSICA. Podrobnější podmínky poskytování úvěrů by měly být známy
po ukončení výběrového řízení (cca červen 2013).
Žádosti o zvýhodněný úvěr budou soutěžit ve Fondu rozvoje měst. Ten bude
identifikovat a vyhodnocovat vhodné
projekty dle bonity realizátora projektu, výnosnosti a rizikovosti investice, socioekonomické přínosy, bude zodpovídat
za výběr projektů a zajišťovat smluvní
vztahy s realizátory projektů, dále bude
zodpovídat za vrácení investovaných prostředků Holdingovému fondu, zodpovídat
za dodržování podmínek realizace apod.).
Žádosti o zvýhodněné úvěry bude možné předkládat cca od září 2013. Stavební úpravy na bytových domech, na které
bude čerpán zvýhodněný úvěr, musí být
dokončeny do 30. 6. 2015.

Návštěva Městské
policie Náchod
Ve středu 13. 3. odpoledne se děti, které navštěvují Komunitní centrum v Náchodě na Kladské ulici, setkaly se změnou denního programu. Děti navštěvující
„Centrum“ mají zajištěn program v podobě možnosti nácviků tanců jak tradičních
romských, tak např. breakedance apod. Je
zde také možnost využití počítačové sítě,
nebo také například čtvrteční hodiny anglického jazyka pro začátečníky, které zde
vyučuje studující vysokoškolačka (dobrovolnice) z Dánska. Tuto službu pomáhá
Komunitnímu centru realizovat SVČ Déčko, tedy hlavně paní Ing. Pohanková.
Ale zpět ke středě, kdy jsme navštívili služebnu Městské policie Náchod. Při
vchodu do budovy o nás již věděli, kamerový systém, který je účelem naší návštěvy a vysvětlení dalších služeb, které Městská policie poskytuje občanům Náchoda,
je opravdu pod kontrolou. Při výstupu
do patra nás příslušník městské policie
doprovází do řídícího střediska kamerových systémů města Náchoda. Výklad,
který nám byl poskytnut, jsme poslouchali a přitom sledovali monitory, které
snímaly podstatnou část našeho města.
Zde jsme také zjistili, že „oko kamer“ dohlédne všude.
Jako další službu z mnoha, kterých
Městská policie poskytuje, je odchyt zví-

řat například zatoulaných psů apod. Dozvěděli jsme se, jakou metodou odchyt
provádějí a kde také psi zůstávají v kotcích, které jsou součástí areálu budovy.
Strážníci se o ně každodenně starají, aby
nebyli hladoví. Zde zatoulaní psi tráví čas,
než si pro ně přijde majitel, který svého
miláčka marně hledá.
Po vyčerpávajícím přísunu informací
jsme se rozloučili a v doprovodu pracovníků Komunitního centra pana Galby, Vargy a paní Rácové odcházeli s hlavou plnou
informací do svých domovů.
Poděkování patří celému policejnímu
sboru, zejména panu veliteli Miroslavu
Horákovi.
Luboš Galba

Violoncellový recitál
doprovázený filmovou
vizualizací

V dubnu se v rámci cyklu komorní hudby představí Jan Škrdlík hrající na violoncello a Renata Ardaševová interpretující
slavné skladby na klavír. Koncert představí na pozadí reálně zaznívající Debussyho
sonáty (díla z roku 1915) příběh, který jistě zaujme také přírodními snovými scenériemi a dynamicky rozehranými výstupy
herců-tanečníků plnými vtipných nápadů. Myšlenka filmu je nadčasová a není
omezena rokem 1915.
Režisérem filmu je nedávno zesnulý Milan Růžička. Jako scénárista v Barrandově
vytvořil dlouhou řadu filmů. Jan Škrdlík
studoval u předních českých violoncellistů. Obdržel prémii Českého hudebního
fondu za propagaci českých děl v zahraničí a jiná ocenění. Od roku 1997 vyučuje
na brněnské konzervatoři. Jeho diskografie zahrnuje všechny hudební slohové období z tvorby pro violoncello a dočkala se
vpravdě mezinárodního uznání.
Renata Ardaševová, rodným příjmením Lichnovská má na svém kontě řadu
CD, rozhlasových a televizních nahrávek,
spolupracuje aktivně s předními domácími i zahraničními umělci, účastní se prestižních projektů, jakými jsou např. festival Concentus Moraviae nebo České sny.
Po úspěšných studiích se Renata Ardaševová stala vyhledávanou sólistkou i komorní hráčkou, kterou slyšela světová pódia v Německu, Rakousku, Velké Británii,
Švýcarsku, Turecku. Přijďte si vychutnat
nevšední zážitek 16. dubna do náchodského divadla.
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Školské zařízení

pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Královéhradeckého kraje
Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod, 491 428 345,
722 569 515, www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz

Vzdělávací programy na duben 2013
Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1–A2 (pro účastníky
po cca 1 – 2 letech studia nebo věčné začátečníky), místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, konání každý čtvrtek 15.30
–17.00 hodin, lektor: Mgr. Pavel Smola
3. 4. 2013, 13.00–17.00 hodin, Učíme v málotřídce tvořivé,
místo konání: Jiráskovo gymnázium Náchod, lektor: Mgr. Taťjana Vrbová
3. 4. 2013, 9.00–11.00 hodin, Jak číst komiks?, místo konání:
Městská knihovna Náchod, lektor: Ondřej Müller
3. 4. 2013, 13.00–17.00 hodin, Drobné pomůcky do výuky matematiky, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Jana Plíšková
4. 4. 2013, 9.00–10.30 hodin, Port de Bras I – 1. část, místo konání: SVČ Déčko Náchod, Zámecká 243, lektor: M.Chaloupková
5. 4. 2013, 12.00–16.00 hodin, Využití ICT a EVVO ve výuce přírodovědných předmětů, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Eva Jiříková, CSc.
12. 4. 2013, 9.00–13.00 hodin, Etické a psychologicko pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor:
PhDr. Eva Švarcová, Ph. D.
15. 4. 2013, 13.00–17.00 hodin, Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Iva Doudová
15. 4. 2013, 9.00–11.30 hodin, Řečová výchova v MŠ Náchodská Červený Kostelec, místo konání: tamtéž, lektor: Mgr. Šárka
Hanušová a Mgr. Zdeňka Němcová
15. 4. 2013, 9.30–16.00 hodin, Vypravování, popis a různá stylistická cvičení tentokrát trochu jinak, místo konání: ZŠ TGM
Náchod, Bartoňova 1005, lektor: PaedDr. Simona Pišlová
16. 4. 2013, 9.00–13.00 hodin, Metodický seminář pro učitele
dějepisu. Dějepis hrou, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Tomáš Mikeska
16. 4. 2013, 16.00–19.00 hodin, Nápady do hodin pracovního vyučování, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005
17. 4. 2013, 12.00–16.00 hodin, Pohybové hry k aktivizaci žáků
v hodinách TV, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005,
lektor: Mgr. Pavel Prokeš
18. 4. 2013, 9.00–10.30 hodin, Port de Bras II – 2. část, místo
konání: SVČ Déčko Náchod, Zámecká 243, lektor: M. Chaloupková
23. 4. 2013, 12.00–16.00 hodin, Finanční gramotnost pro žáky
prvního stupně, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005,
lektor: Ing. Michaela Dvořáková, Ph. D.
23. 4. 2013, 8.30–11.00 hodin, Taneční formy cvičení pro děti
– dětský aerobic a zumba, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Gabriela Bašková
23. 4. 2013, 12.00–14.30 hodin, Dětská jóga, místo konání: ZŠ
TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Gabriela Bašková
26. 4. 2013, 9.00–12.00 hodin, Česká literatura 20. století, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: PhDr. Michael Špirit, Ph. D.
26. 4. 2013, 9.00–13.00 hodin, Šperky z organzy, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Lenka Janelová
26. 4. 2013, 13.00–17.00 hodin, Využití interaktivní tabule
na 1. stupni ZŠ, místo konání bude přihlášeným upřesněno, lektor. Mgr. Ivana Eliášová
Další akreditované programy pro školská zařízení a neakreditované pro firmy na objednávku po celý školní rok. Podrobné informace a přihlášky na: 491 428 345 linka 45, 722 569 515, www.cvkhk.cz,
stepanova@cvkhk.cz

ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ, MUZEUM

Státní zámek Náchod
V měsíci dubnu nabízí náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Piccolominské expozice, Salonů druhého patra a Malého
okruhu o víkendech od 10.00 do 16.00 hodin, v ostatních dnech
prohlídky možné pro objednané skupiny deseti a více osob. Z důvodu rekonstrukce je do věže přístup omezen.
Kulturní akce v dubnu 2013:
20.–21. 4. 2013 Koncert k Mezinárodnímu dni památek a sídel
Prohlídky I. okruhu „Piccolominské expozice“, které budou zpestřeny krátkými hudebními vstupy v podání žáků ZUŠ Police nad
Metují. Vstupné se nemění. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Více informací na www.zamek-nachod.cz nebo na tel. 491 426 201.

Přehled kulturních akcí
v březnu 2013 v Regionálním muzeu Náchod
Lidová roubená architektura Kladského pomezí
Do 27. 4. 2013 mohou návštěvníci ve výstavní síni muzea (roh
Zámecké a Tyršovy ulice) spatřit výstavu dokumentující lidovou
roubenou architekturu na Kladském pomezí, doplněnou o modely z muzejních fondů a další trojrozměrné exponáty. Výstava
vznikla v rámci stejnojmenného česko-polského projektu číslo
CZ.3.22/3.3.02/11.02366, který byl spolufinancován Evropskou
Unií z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod.,
v sobotu 8–12 hod.
Egon Hostovský. Výstava k 40. výročí spisovatelova úmrtí
Ve dnech 9. 4. až 21. 4. 2013 mohou zájemci v budově stálé expozice na Masarykově nám., čp. 18 navštívit výstavu věnovanou
životu a dílu spisovatele Egona Hostovského, pořádanou u příležitosti 40 let od jeho úmrtí. 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, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností.
Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu – je otevřeno pouze pro
předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze
objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese:
Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř.
elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.

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

www.creopress.cz

BAREVNÉ KOPÍROVÁNÍ | DIGITÁLNÍ TISK
malé i velké náklady
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POHOTOVOST, DÉČKO, LOUTKÁŘI

Stomatologická pohotovost
6. a 7. 4.
13. a 14. 4.
20. a 21. 4.
27. a 28. 4.

MUDr. Blanka Filipová
Nové Město nad Metují
MUDr. Blanka Grummichová
MUDr. Blanka Hulánová
Nové Město nad Metují
MUDr. Milan Hýbl
Náchod

PROGRAM
DUBEN

www.decko-nachod.cz
AKCE PRO VEŘEJNOST
čtvrtek 11. dubna od 19.00 hodin
v Městském divadle Dr. J. Čížka – předávání dobrovolnické ceny KŘESADLO
za rok 2012; společenský večer během
kterého poděkujeme dobrovolníkům z našeho regionu a předáme cenu Křesadlo,
během slavnostního večera vystoupí bubenické seskupení Tus TuduKa ZUŠ Náchod, DS Na Tahu z Červeného Kostelce
s vystoupením Pohádka o třech prasoslečnách a bude ochutnávka Fair trade kávy
a čaje, srdečně zveme všechny občany
– vstup je volný
v týdnu 22.–26. 4. – TÝDEN ZEMĚ
– nabídka ekologických a environmentálních programů pro děti z MŠ, žáky ZŠ a SŠ:
pondělí, úterý – program Zvířata a my
pro 1. až 5. třídy ZŠ, středa – ekologické
workshopy pro 2. stupeň a SŠ – čtvrtek,
pátek – Eko – povídání o pejskovi a kočičce pro MŠ a 1. třídy ZŠ
do konce dubna probíhá v budově
Déčka výstava Z POHÁDKY DO POHÁDKY – Na Ukrajinu a zase zpátky – ilustrace ukrajinských pohádek dětmi z MŠ a ZŠ
(Náchod a okolí)
pondělí 30. 4., 15.00 – ČARODĚJNIČKY
– tradiční čarodějný program na zahradě
Déčka pro děti i jejich rodiče, průběžné
starty od 15.00 do 16.30 od dolní brány
SVČ Déčko, putování po čarovných stopách s plněním úkolů a zábavných aktivit, vyhlídka z věže Déčka, výroba strašáků, v 17.00 hodin program na pódiu,
volba nej-čarodějnic a čarodějů, taneční
rej a soutěž o nejlepší koště, zapálení čarodějného ohně, opékání buřtů, tanec atd.
do 18.00, vstupné: děti do 1 m zdarma, čarodějnice a čarodějové v kostýmu 20 Kč/
ostatní 30 Kč (v ceně 1 porce občerstvení
– buřtík, chléb a čaj)

AKCE MC MACÍČEK
čtvrtek 11. dubna od 16.30 – Přednáška PhDr. Zdeňky Rejtharové – OBDOBÍ
VZDORU A NÁSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
– cena přednášky 80 Kč, přihlášky přijímá Martina Hladíková do 10. 4. 2013 na
tel. 774 635 232, možné i formou sms
pondělí 22. dubna od 9.45 hodin – VÍME

Náchodský zpravodaj

Smetanova 144
Komenského 10,
Tel.: 491 472 721
Studnice 31
Tel.: 491 422 104
Náchodská 145 (Amman)
Tel.: 491 428 502
Hálkova 367,
Tel.: 491 428 636

JAK NA TO – školení o finanční gramotnosti za podpory ČSOB a Era banky, školení pro maminky i tatínky v Macíčku –
mateřském centru SVČ Déčka Náchod.
Přihlásit se můžete u Martiny Hladíkové
(tel: 774 635 232) nebo na recepci SVČ Déčka do 15. 4. 2013.

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.

OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO
A ICM PRO MLÁDEŽ
Otevřeno každý všední den od 14.30
do 19.30 hodin.
pondělí 8. dubna od 15 hodin – turnaj
v OSMISMĚRKÁCH
pondělí 8. dubna od 19 hodin – FÉROVÁ KÁVIČKA A ČAJ – přijďte poznat svět
FAIR TRADE
úterý 16. dubna od 15 hodin – VYRÁBĚNÍ STÍNIDEL – Pro šikovné ručičky máme
připravenou dílnu, kde společně budeme
tvořit stínidla. Přijďte se námi inspirovat.
čtvrtek 18. dubna od 15 hodin – turnaj
ve hře BLOKUS
středa 24. dubna od 15 hodin – LOGICKÝ TURNAJ
pátek 24. dubna od 15 hodin – Turnaj
v BOWLINGU – na x-boxu

VÍKENDOVÉ AKCE
víkend 12.–14. dubna – VÍKEND HER –
herní programy pro každou příležitost.
Tradiční víkend her pro mládež, instruktory a vedoucí od 14 let. TZ Vižňov u Meziměstí. Těší se Gerd s týmem vedoucích

VZDĚLÁVACÍ AKCE
Víkend 19.–21. dubna – ŠKOLENÍ HLAVNÍCH VEDOUCÍCH TÁBORŮ A POBYTOVÝCH AKCÍ. Povinné vzdělávání pro tábory se státní či krajskou dotací. Pořádá SVČ
Déčko a Duha Bartoňka. Bližší informace
u Bc. Gerda Weinlicha (tel.: 775 223 292)

LETNÍ TÁBORY 2013
Více na www.decko- nachod.cz v sekci tábory.
28. 6. – 7. 7. 2013 – Tábor u moře v Itálii pro děti od 9 do 20 let
Bližší informace podá Gerd Weinlich.
13. 7. – 22. 7. 2013 – Duhová lesní škola 1 – POZNEJ SÁM SEBE v Sebuči u Chvalkovic pro mládež od 14 let, začínající
instruktory a vedoucí. Možnost pro začínající vedoucí a nebo jen pro toho, kdo
chce poznat nové hry, zážitkové programy, ale nakouknout i pod odbornější po-

kličku v oblasti pedagogiky, zdravovědy
a outdoorových aktivit. Bližší informace
podá Bc. Gerd Weinlich.
13. 7. – 22. 7. 2013 – Duhová lesní škola
2 – ZAUJMI, BAV A TVOŘ v Sebuči u Chvalkovic pro mládež od 16 let, zkušenější instruktory a vedoucí a pro absolventy
Dulš. Využijte možnost získat zkušenosti a vzdělávat se nejen na odborných, ale
také na praktických přednáškách. Naučíme Vás tvořit nové a zajímavé programy
pro Váš oddíl či skupinu. Bližší informace podá Bc. Gerd Weinlich.
11. 8. – 18. 8. 2013 výtvarný tábor – GALERIE STARÝCH MISTRŮ ve Vižňově u Meziměstí pro děti od 7 do 15 let. Prázdninové dobrodružství s nejznámějšími mistry
výtvarného umění, poznejte osobně Picassa a zkuste být jako Leonardo. Více informací na tel. 774 223 296 – Bc. Tereza
Išová
18. 8. – 24. 8. 2013 Letní tábor TAJUPLNÝ OSTROV ve Vižňově u Meziměstí pro
děti od 7 do 16 let. 7 dní na opuštěném ostrově, 7 dní plných dobrodružství, tajemství, objevů a nečekaných překvapení.
Tábor je určen také pro děti s dyslexií,
pro které jsou připraveny reedukační, relaxační a sebezkušenostní cvičení, dále
pak muzikoterapie, arteterapie a komunikační hrátky pod dozorem kvalifi kovaných lektorů. Více informací podá Bc.
Gerd Weinlich.
Více informací o všech táborech na www.
decko-nachod.cz.

* * *

duben 2013

Senior klub „Harmonie 2“
čtvrtek 4. 4. od 14 hod. vám nabízíme „JARNÍ VESELICI“, s písničkami a tancem
při hudbě p. Františka Čížka „FRČÍ“. Občerstvení bude zajištěno.
čtvrtek 11. 4. od 14 hod. „Japonsko“ – 2. část filmu, který ze
své cesty doplní vyprávěním p. Libuše Lukášová;
čtvrtek 18. 4. od 14 hod. „Co víte o včelích produktech“
– na dané téma pobeseduje o a naše vědomosti doplní p. Zdeňka Škodová;
středa 24. 4. od 14 hod. „Izrael“ – film ze své cesty připravil
a promítne p. Vlastimil Čejp.
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť
jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.   

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp-nachod.cz

Srdečně zve své členy a přátele dne 10. 4. 2013 od 14.00 hod. do restaurace ODAS na Karlově náměstí. Na přání členů jsme pro Vás
připravili: Představení Oblastní charity – Hospic Anežky České
z Červeného Kostelce, besedovat budeme s MUDr. J. Králem, lékařem z interního odd. náchodské nemocnice a lékařem v Hospicu.
Přivítáme šéfredaktora, fotografa, cestovatele a zastupitele
M. Bráta. Budeme se těšit na jeho zážitky z cest i předvedení knihy. Občerstvení zajištěno, vybíráme od členů 70 Kč, ostatní 75 Kč.
Těšíme se na setkání s vámi
Za výbor SZDP: O. Frühaufová a M. Čiháček

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Ruské malířství 19. století
Tradiční výstava ruského malířství 19. a počátku
20. století. (přízemí jízdárny 2. 3. – 3. 11.)
Antonín Kanta / Zastavení
Souborná výstava experimentální tvorby postmoderního
fotografa, který se vydal vlastní, nečekanou uměleckou
cestou. (Ochoz jízdárny do  21. 4.)
Václav Magid / Romaněnko nakreslil koně
Václav Magid patří k výrazným osobnostem na poli
výtvarného umění, nejen jako umělec, ale také jako
kurátor a teoretik umění. Výstava v náchodské galerii je
úvahou na téma společenské role umělce.
(kabinet kresby, grafiky a fotografie do 21. 4.)
Kamil Mikel / Geometrie světla a stínů
Kamil Mikel (narozen 1964 ve Zlíně) vystaví svou tvorbu
z posledních let, ve které se zabývá trojrozměrným
obrazem. (ochoz jízdárny 27. 4 – 16. 6.)
Vernisáž 26. dubna v 17 hodin.
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Svět nesmrtelných bohů a mocných králů
Sobotní výtvarná dílna 27. dubna od 14 do 16 hodin.
Cílem tvořivého odpoledne je přiblížit rodinám s dětmi
i dospělým nejen současné, ale i starší výtvarné umění,
nabídnout jim netradiční práci s tradičními technikami
a zároveň podnítit jejich fantazii a inspiraci ke společné
výtvarné činnosti nejen v galerii.
Program je pro děti od 2 do 12 let, není nutná žádná
příprava. Doporučujeme vzít s sebou pracovní oděv.
V případě zájmu se přihlaste nejpozději dva dny před daným
termínem na čísle 491 423 245 u Mgr. Veroniky Mesnerové
nebo na e-mailové adrese mesnerova@gvun.cz.

KULTURA, CÍRKVE

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

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073,
past. asistentka Hana Zítková 721 697 409, www.nachod.farnost.
cz, email: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, středa od 8.15 do 10.00 a od 16.45 do 17.30, pátek od 8.15 do 10.00,
v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne
7.30, 9.00; v kostele sv. Michaela pro děti a mládež ne 10.15. Příležitost k přijetí svátostí smíření v kostele sv. Vavřince před ranní a večerní mši sv. Společenství mladších manželů, setkání nad
Písmem s modlitbou se koná v neděli od 20.00. Modlitební setkání „Modlitby matek“ vždy 2. neděli v měsíci od 19.30. Povídání
o Bohu a zpívání pro nejmenší děti „Andělka“ je v pátek od 16.00
na děkanství. Modlitební společenství "Večeřadlo" se koná v pátek po večerní mši sv. na děkanství. Setkání s výukou sebeobrany se uskutečňuje v sobotu po večerní mši sv. na děkanství.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182, e-mail:
nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby vždy neděli v 9.00 hod.
(není-li uvedeno jinak) a pravidelně v 16.30 hod. v Evangelickém
domově Betanie (Špreňarova 1053). Každý čtvrtek od 16.00 hod.
Klub mladých ve sborovém domě (Purkyňova 535). V neděli 14. 4.
společné bohoslužby pro celý sbor v Šonově od 10.00 hod., v Náchodě tuto neděli bohoslužby nebudou.

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

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

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

Město Náchod opět
uspělo v soutěži
Zlatý erb

Na slavnostním ceremoniálu
ve středu 13. března 2013 byly vyhlášeny výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb za nejlepší internetové prezentace samospráv v Královéhradeckém kraji. Webové stránky města Náchoda v letošním
roce uspěly v kategorii "Nejlepší elektronická služba" a získaly
dělené druhé a třetí místo za projekt Náchodem k turistickým
cílům. Podrobné výsledky na http://zlatyerb.obce.cz/.
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KNIHOVNA

Náchodský zpravodaj

Městská knihovna Náchod
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v pátek 5. 4.
v dopoledních hodinách.

Výstavy
HALA
6 NaChodníku
Výstava fotografií Vlastislava Balcara
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 5. 4. v 17 hodin za hudebního doprovodu šansonového seskupení 6 NaChodníku. Srdečně zveme. Výstava potrvá do 4. května
STUDOVNA
Z historie náchodské knihovny
– Výstava prodloužena do 27. 4.
ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Co umějí a dovedou knihovnické třídy – od 27. 3. do 30. 5.

Náchodská univerzita volného času – 4. semestr
15. 4. O životě a divadle s Miloňem Čepelkou
29. 4. Tůma Jan: Pravěké a raně středověké osidlení
Náchodska
V květnu bude uskutečněn jednodenní poznávací výlet za poznáním historie kladského pomezí. Termín a další podrobnosti
budou oznámeny na první dubnové přednášce.
Na rok do Kanady…
aneb Slasti i strasti života nejen v národním parku Banff
Přednáška s fotoprezentací královéhradeckého rodáka Michala Nováka se uskuteční v pátek 26. 4. v 17 hodin v oddělení pro
děti (1. patro)

informuje na duben 2013

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
KLUB DESKOVÝCH HER DRÁČE
každou středu odpoledne od 12.30 do 16.30
Tematické kufříky pro děti a rodiče
5.–6. dubna 2013 se uskuteční 13. Noc s Andersenem v náchodské knihovně pro úspěšné účastníky hry Cesta k Andersenovi
Čtení v pohádkovém křesle – 10. a 24. 4. od 17ti do 18ti hodin
Tam, kde se čte je fajn, přijďte poslouchat pohádkové příběhy,
těšíme se na vás, ať jsou vám čtyři nebo 94.
LOVCI PEREL
Nic není ztraceno, pokud jste dobří čtenáři, můžete se zapojit i nyní.
Potopme se do hlubin příběhů ... C O K N I H A, T O P E R L A
Navlečte co nejdelší šňůru perel! Milé holky a kluci,
milovníci knížek a příběhu! Nyní se můžete zapojit do celoroční hry, ve které se stanete skutečnými lovci perel. Od října 2012
do června 2013 máte šanci získávat za přečtené knihy perly.
Stačí, objevíte-li speciálně označené knihy, tzv. „perlorodky“,
přečtete je a zodpovíte několik otázek.V každé „perlorodce“ je
ukryta speciální karta.
Přijímáme přihlášky na 2. tábor s knihovnou 12.–16. 8. 2013
„Od pondělí do pátku aneb Co se Čtyřlístku možná nepřihodilo“
Týden nejen v knihovnickém zákulisí, plný her, výletů a tvoření volně inspirovaný příběhy legendárního Čtyřlístku. Poslední volná místa.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na www.mknachod.cz. (Vo)   
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PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR V MĚSÍCI BŘEZNU 2013 NAJDETE NA STRANĚ 20 NÁCHODSKÉHO ZPRAVODAJE
1. pondělí pouze v 16 hodin
2. úterý pouze v 16.30 hodin
1. pondělí pouze v 18.30 hodin
2. úterý pouze v 19 hodin
3. středa pouze v 17 hodin

MOCNÝ VLÁDCE OZ

Fantastická rodinná podívaná, ve které se cirkusový kouzelník dostane do životem pulsující Země Oz. V hlavních rolích James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz a Michelle Williams. České znění.
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč. Mládeži přístupný.

G.I.JOE 2: ODVETA

Modrá planeta se ocitla na pokraji zkázy vinou intrik mocné organizace Cobra, která má s G. I. Joe nevyřízené účty… V hlavních rolích akčního filmu Channing Tatum, Dwayne Johnson a Bruce
Willis. České titulky. Vstupné 125 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MARTIN A VENUŠE

Nová česká romantická komedie o tom, co se stane, když děti hlídá táta. V hlavních rolích Kristýna Boková a Marek Taclík. Režie Jiří Chlumský. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

3. středa pouze v 19.15 hodin

PAŘÍŽ – MANHATTAN

4. čtvrtek pouze v 19.30 hodin
5. pátek pouze v 19.30 hodin
6. sobota pouze v 19.30 hodin
7. neděle pouze v 19.30 hodin

Už to není, co bývalo… Příběh dvojice stárnoucích gangsterů, z nichž jeden opouští po dlouhých 28 letech vězení a druhý pro něj chystá oslavu znovu nabyté svobody, je komediálním až donkichotským dobrodružstvím, ve kterém ožívají stará gangsterská pravidla loajality a kodex cti. V hlavních rolích září Al Pacino, Christopher Walken a Alan Arkin. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

7. neděle pouze v 17 hodin

BABOVŘESKY

4. čtvrtek pouze v 17 hodin
6. sobota pouze v 17 hodin
8. pondělí pouze v 17 hodin
10. středa pouze v 17 hodin
6. sobota pouze v 15 hodin
5. pá. 9. út pouze v 17 hodin
7. neděle pouze v 15 hodin
8. pondělí pouze v 19.30 hodin
9. úterý pouze v 19.30 hodin
10. středa pouze v 19.30 hodin

11. čtvrtek ve 20 hodin

Okouzlující romantická komedie vzdávající hold filmařskému velikánovi Woody Allenovi. Hraný debut mladé francouzské režisérky Sophie Lellouche narušuje strukturu současné hollywoodské
romantické komedie a přináší inteligentní, půvabnou, a zároveň vtipnou obdobu tohoto oblíbeného filmového žánru. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

JAKO ZA STAREJCH ČASŮ

Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno…
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
JACK A OBŘI
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Výpravný akční dobrodružný 3D film. Obři po dlouhých staletích vtrhnou na Zemi a snaží se získat zpět území, o která v minulosti přišli. Mladík Jack se jim v tom snaží zabránit a je tak přinucen
vybojovat nejtěžší bitvu svého života. V boji za království, jeho obyvatele a lásku statečné princezny čelí nezadržitelnému přívalu válečníků, o kterých si až dosud myslel, že existují pouze v legendách … a sám tak má příležitost stát se legendou… Film je uváděn v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE

Oblíbení hrdinové ve filmu! Dobrodružný filmový příběh plný humorných i napínavých situací. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
JACK A OBŘI
POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Jedna pilulka může změnit váš život… Oscarový režisér Steven Soderbergh, jeden z nejoriginálnějších tvůrců současnosti, natočil působivý thriller, plný překvapení a nečekaných zvratů. Hrají
Rooney Mara, Channing Tatum, Jude Law, Catherine Zeta-Jones a další. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

NA DŘEŇ

Úspěšný film v soutěžích festivalů v Cannes, Torontu a Telluride, vyhlášený i nejlepším filmem festivalu v Londýně… Příběh Aliho a jeho pětiletého syna, kteří se ocitají bez domova, bez peněz a bez přátel… A seznámení s rezervovanou Stephanií jim zcela změní život… V hlavních rolích Marion Cotillard (známá divákům z filmu Edith Piaf) a Matthias Schoenaerts. České titulky.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
EXHIBITION – SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ NA PLÁTNECH KIN
SATELITNÍ PŘENOS Z LONDÝNSKÉ ROYAL ACADEMY OF ARTS

(MANET – PORTRAYING LIFE (Édouard Manet (23. leden 1832, Paříž, Francie – 30. duben 1883, Paříž, Francie)

Netrpělivě očekávaná výstava děl impresionisty a autora obrazu Piják absintu Édouarda Maneta v Royal Academy of Arts v Londýně přichází v HD rozlišení do kin. Jde o historicky první výstavu
ve Velké Británii zaměřující se na portréty Edouarda Maneta a zahrnující celou jeho uměleckou kariéru. Uváděno v anglickém originále s doprovodnými českými titulky.
Vstupné v předprodeji 180 Kč, v den konání 200 Kč.

11. čtvrtek pouze v 17 hodin
12. pátek pouze v 19.30 hodin
13. sobota pouze v 19.30 hodin
12. pátek pouze v 17 hodin
13. sobota pouze v 15 hodin
14. neděle pouze v 17 hodin
14. neděle pouze v 15 hodin

PÁD BÍLÉHO DOMU

Teprve zkouška ohněm je může zocelit… Prezident je jim vydán na milost. Amerika čelí největší hrozbě ve své historii. A existuje jen jeden člověk, který ji může zachránit. V hlavních rolích akčního thrilleru Gerard Butler, Aaron Eckhart a Morgan Freeman. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
JURSKÝ PARK – 3D
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Slavný film režiséra Stevena Spielberga se vrací digitálně upravený ve 3D provedení! Dobrodružný film o přírodním parku na vzdáleném liduprázdném ostrově, na kterém žijí prehistorická zvířata. Ta se dostávají do volné přírody a souboj lidí s druhohorními obludami začíná… V hlavních rolích Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum a Richard Attenborough. České znění.
Vstupné 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč. Mládeži přístupný.

CROODSOVI

Seznamte se s Croodsovými. Dobrodružná animovaná rodinná komedie, vyprávějící příběh první pravěké rodiny na světě. České znění. Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč. Mládeži přístupný.

13. sobota pouze v 17.30 hodin
14. neděle pouze v 19.30 hodin

LESNÍ DUCH

Klasický horor v novém pojetí aneb nejděsivější film, jaký kdy uvidíte! V dlouho očekávaném remake kultovního hororu z roku 1981, se pět mladých přátel vydává na výlet do odlehlé chaty hluboko v lesích. Když objeví Knihu mrtvých, nevědomky probudí spící démony žijící v okolí a začne krvavý boj o přežití. České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

15. pondělí pouze v 19.15 hodin

BABOVŘESKY

15. pondělí pouze v 17 hodin
16. úterý pouze v 19.15 hodin

DÁVÁM TOMU ROK

16. úterý pouze v 17 hodin
17. středa pouze v 17 hodin
17. středa pouze v 19.15 hodin
18. čtvrtek pouze v 17 hodin
19. pátek pouze v 17 hodin
20. sobota pouze v 19.30 hodin

Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky. Hrají L. Langmajer, V. Žilková, J. Synková, L. Vondráčková, P. Kikinčuk, J. Dolanský a další.
Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Není to ještě ani rok, co měli svatbu jako z pohádky, a už se objevily první problémy… Rodina a přátelé si ale nikdy nemysleli, že jim to vydrží dlouho, a s blížícím se výročím svatby se zdá, že
měli pravdu. Ani jeden z manželů ovšem nechce být tím prvním, kdo to vzdá… Britská komedie od scénáristy filmů Borat a Bruno. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MŮJ PES KILLER

Drama jednoho dne… Film, který získal hlavní cenu Tiger Hivos Award na MFF v Rotterdamu 2013, řeší i nadčasové existenciální téma: Je to příběh o očistě, hledání identity a rodiny. Je to příběh
o naší víře, proč v něco věříme a jak zpětně tato naše víra ovlivňuje naše životy. Režie Mira Fornayová. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MARTIN A VENUŠE

Nová česká romantická komedie o tom, co se stane, když děti hlídá táta. V hlavních rolích Kristýna Boková a Marek Taclík. Režie Jiří Chlumský. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

NEVĚDOMÍ

Země je vzpomínka, za kterou stojí bojovat… Jeho mise se pomalu chýlí ke konci, ovšem po nalezení ženy jménem Julia – z trosek havarované lodi – se spustí řetězec událostí, které ho donutí pochybovat ovšem, co předtím považoval za jasnou věc. Akční dobrodružné fantasy s Tomem Cruisem, Morganem Freemanem a Olgou Kurylenko v hlavních rolích. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PRAVIDLA MLČENÍ

18. čt. 19. pá pouze v 19.30 hodin
20. sobota pouze v 17 hodin
21. neděle pouze v 19.30 hodin

Je váženým občanem a vzorným otcem, ale mladý a průbojný reportér odhalí jeho skutečnou identitu… Musí se dát na útěk, pátrá po něm samotná FBI, která je mu v patách, a on se vydává na pouť
za jedinou osobou, která je schopna jeho jméno očistit. Napínavý thriller režíruje a vytvořil i hlavní roli legendární Robert Redford. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

20. sobota pouze v 15 hodin

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE

21. neděle pouze v 15 hodin

Oblíbení hrdinové ve filmu! Dobrodružný filmový příběh plný humorných i napínavých situací. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
CROODSOVI
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Seznamte se s Croodsovými. Dobrodružná animovaná rodinná komedie, vyprávějící příběh první pravěké rodiny na světě. České znění. Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč. Mládeži přístupný.

21. neděle pouze v 17 hodin

BABOVŘESKY

22. pondělí pouze v 17 hodin

ŠMEJDI

22. pondělí pouze v 19 hodin
23. úterý pouze v 16.30 hodin

BEZ DOTEKU

23. úterý pouze v 18.30 hodin

TENKRÁT NA ZÁPADĚ

24. středa pouze v 17 hodin

TERAPIE LÁSKOU

24. středa pouze v 19.15 hodin

26. pátek pouze ve 20 hodin
27. sobota v 17.45 hodin
25. čtvrtek pouze v 17 hodin
27. sobota pouze v 15.15 hodin
29. pondělí pouze v 16 hodin
25. čt. 28. ne pouze v 19.15 hodin
26. pátek pouze v 17.45 hodin
29. pondělí pouze v 17 hodin
28. neděle pouze v 17 hodin
29. pondělí pouze v 19.15 hodin
30. úterý pouze v 18 hodin
26. pá. 30. út v 16 hodin
28. neděle pouze v 15 hodin

Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno…
Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Víte, co se opravdu děje na populárních zájezdech s obědem zdarma? Praktiky, ze
kterých mrazí. Lži a promyšlená manipulace, jejímž jediným cílem je donutit bezbranné staré lidi k nákupu předraženého zboží. Dokument, který vás jistě nenechá v klidu!
Vstupné 70 Kč, pro seniory nad 65 let věku vstup zdarma! Mládeži přístupný.
Celovečerní debut nejmladšího českého režiséra Matěje Chlupáčka (18) vypráví příběh dospívající dívky Jolany, která je předmětem sexuální touhy svého nevlastního otce. Problémy v rodině nedokáže řešit a ztrácí schopnost komunikace i se svými kamarády… Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
V rámci Projektu 100–2013 uvádíme mistrovské dílo Sergia Leoneho a jeden z nejlepších westernů vůbec, který splétá osudy čtyř ikonických postav – ovdovělé ženy, nemilosrdného zabijáka, tajemného mstitele a bandity – do příběhu umírajícího Západu a jeho mýtů… Projekce digitalizované a zrestaurované filmové kopie. České titulky. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Život vždycky nejde podle plánu… Excelentní film, který z osmi získal jednoho Oscara za rok 2012. V hlavních rolích Bradley Cooper, Jennifer Lawrence a Robert De Niro. České titulky.
Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LÁSKA V HROBĚ

Dokumentární film Davida Vondráčka o (ne)svobodné volbě, milování a umírání… Málokterý český dokument vás osloví takovou silou a autenticitou. Cesta vědomé a dobrovolné sebedestrukce
jeho hrdinů, kteří přesto prožívají silný a opravdový cit, fascinuje víc než dílo jakékoli myslitelné fikce. Film získal Českého lva za nejlepší český dokument roku 2012.
Vstupné 70 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MARTIN A VENUŠE

Nová česká romantická komedie o tom, co se stane, když děti hlídá táta. V hlavních rolích Kristýna Boková a Marek Taclík. Režie Jiří Chlumský. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
JULIUS CAESAR
SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Hudba: Georg Friedrich Händel, libreto: Nicola Francesco Haym. Setkání mezi Juliem Caesarem a Kleopatrou v roce 48 před naším letopočtem je jedním z nejbarvitějších milostných příběhů dějin. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné vstupné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní vstupné 270 Kč
ZAMBEZIA
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Dobrodružná výprava mladého sokola Kaie do bájného ptačího města Zambezia, kde se chce stát členem prestižní letky, chránící město před útoky nepřátel… Animovaná rodinná podívaná, uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

ZLOMENÉ MĚSTO

Důkaz je ta nejmocnější zbraň… New York, město, které nikdy nespí, plné ruchu i nebezpečí. A právě v něm hájil zákon policista Billy Taggart. V hlavních rolích kriminálního thrilleru Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ZÁHADA HORY MRTVÝCH

Thriller inspirovaný skutečnými událostmi, které se odehrály v roce 1959 na Hoře mrtvých v severním Uralu… Režie Renny Harlin (tvůrce filmu Cliffhanger). České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ZAMBEZIA

POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!! Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

Svatební fotografie
fotografování svateb
profesionálně a kvalitně,
cena sady od 1.800,- Kč
•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany
•Strážní fyzická ochrana objektů•Veškerá činnost týkající se organizačních
záležitostí v požární ochraně •Detektivní služby
•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích,
protipožárních a kamerových systémů

Stálá výstava svatebních fotografií,
svatební fotoalba, fotorámečky
a leporela. Svatební fotoobrazy.
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