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Další akce 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka

Přehlídka studentského divadla 
NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA 1. 5. – 6. 5. 2013

Večer tříkrálový aneb cokoli chcete 
(Divadlo Q 10 – HK)

Dědečku vyprávěj…(DDM Domino 
Hronov)

Po Fridrichovi (Divadlo Letí Praha) 
Po Fridrichovi (Divadlo Letí Praha) 

Sluha dvou pánů (DS Opak Dubí)
  

Čtvero ročních období „ddk9zs“ 
(DDM Hronov)
PRIMA JAZZOVÝ VEČER
Jazz Generation
Saturday Morning Band
Júlia Karosi Quartet (Hu)
Po skončení jamm v kavárně s kapelou Doo!
Kompletní program přehlídky je na www.
primasezona.cz a v Náchodském zpravodaji 

Středa 1. 5. 
19.00 hod.

Čtvrtek 2. 5.
10.00 hod.

Pátek 3. 5. 
10.00 hod.
19.00 hod.

Sobota 4. 5.
19.00 hod.

Pondělí 6. 5.
10.00 hod.
19.00 hod.

Velký sál městského divadla 

občanské sdružení

NÁCHODSKÁ
PRIMA SEZÓNA

Nad obrázky Jaroslava City – Literárně hudební večer
Tradiční večer bude v květnu dokonce literárně hudebně výtvarný. Jak jinak by tomu ostatně u vzpomínání na nedávno zesnulého náchodského 
malíře, spisovatele a tvůrce animovaných fi lmů mohlo být. Cílem večera bude představení Jaroslava City v celé šíři jeho umělecké činnosti. 
Pořad s množstvím obrázků, ilustrujících vývoj autorova výtvarného projevu v čase, připravil a uvádí MVDr. Josef Bělobrádek.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

 uvádí v květnu

Neděle
12. 5. 2013
14.00 hod.
16.30 hod. 

Úterý
14. 5. 2013
19.00 hod.
SLEVA 

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.

„Hurvínkova cesta do Tramtárie“
Divadlo Spejbla a Hurvínka
Vstupné: 190 Kč   
Předprodej od 15. 4. 2013

Zahajovací koncert festivalu Camerata 
nova Náchod 2013
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod 
Dirigent: Jindřich Roubíček
Sólisté: Olena Ivanenko – klavír, 
Josef Vlach – housle
Vstupné: 90, 80, 70 Kč  
Prémiový koncert ab. cyklu „K“, 50 % 
sleva při předložení abonentky KHN
Předprodej od 23. 4. 2013
 

B. Comden, A. Green, N. Herb Brown, 
A. Freed: Zpívání v dešti
Východočeské divadlo Pardubice
Představení ab. cyklu „A“
Vstupné: 380, 360, 340 Kč
Předprodej od 24. 4. 2013

Walter Erber – Tibetské mísy
Přednáškový sál městského divadla 
Vstupné: 70 Kč
Předprodej od 25. 4. 2013

Pavel Bobek s kapelou Malinaband
Host: Robert Křesťan
Vstupné: 280 Kč   
Předprodej od 22. 4. 2013

Literárně hudební večer  
Nad obrázky Jaroslava City 
Vzpomínka na náchodského výtvarníka
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 2. 5. 2013

Květa Legátová: Želary
Divadlo Rokoko
Představení ab. cyklu „A“
Vstupné: 390, 370, 360 Kč
Předprodej od 2. 5. 2013

Petr Hostinský – varhany
Jakub Hrubý – baryton
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Kostel sv. Vavřince v Náchodě
Vstupné: 120 Kč    
Předprodej od 26. 4. 2012

4. divadelní festival 
pro žáky speciálních škol
Pořádá Základní škola a mateřská škola 
Josefa Zemana Náchod  

Koncert skupiny 4TET
Pořádá REMOEX CZ, a. s. 
– předprodej vstupenek v ICC v Náchodě

Čtvrtek
16. 5. 2013
19.00 hod.

Pátek
17. 5. 2013
19.00 hodin

Úterý
21. 5. 2013
19.00 hod.

Středa
22. 5. 2013
19.00 hod.

Čtvrtek
23. 5. 2013
19.00 hod.

Úterý
28. 5. 2013
19.30 hod.
SLEVA

24. 5. 2013
9.00 hodin

31. 5. 2013
19.00 hodin
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Již podruhé vás svým jménem zdravím 
z Pranýře, tedy sídla Náchodské Prima se-
zóny. Ano, samotné se mi nechce věřit, ale 
je to už rok, co jsem vás takto oslovova-
la naposledy, a to může znamenat jediné 
– Prima sezóna 2013 je tady a s ní samo-
zřejmě nespočet divadel, workshopů, kon-
certů, výstav, seminářů a dalších PRIMA 
akcí, které pro Vás chystáme.

Vše odstartujeme, jak je již pro Ná-
choďáky tradicí, v úterý 30. 4., kdy pro-
běhne na Jiráskově chatě na Dobrošově 
„Čarodějnické veselí s Primáčkem.“ Pro-
gram máme přizpůsobený pro děti a do-
spělé a každý by si tak měl přijít na své. 
Chystáte se upálit čarodějnici jinde? Ne-
vadí, náš festival je teprve na začátku 
a nalákáme Vás určitě na akce v příštích 
dnech.

Hned ve středu, 1. máje, jsme pro vás 
připravili tradiční literární procházku 
„Po stopách Josefa Škvoreckého,“ kterou 
by neměl vynechat žádný „kostelecký Ná-
choďák“. Vyrazit s námi může každý, kdo 
si chce připomenout postavy a oblíbené 
pasáže z „Pepíkových“ Zbabělců, ale sa-
mozřejmě i ten, kdo rád nasaje atmosfé-
ru tehdejšího Náchoda (nebo chcete-li, 
Kostelce). V plánu jsou také tři divadelní 
představení, vernisáž fotografií nebo tře-
ba bubnování na všechno možné ze sběr-
ného dvora. No, máte rozhodně z čeho vy-
bírat.

Ve čtvrtek bude program nabitý 
od rána až do večera a právě ten večer 
bude první hudební. Dále můžeme opět 
nabídnout divadla, tentokrát se předsta-
ví soubory z Hronova a Ostravy, a samo-
zřejmě můžete vybírat z velkého množ-
ství různorodých workshopů. Celý den 

Hej hola, 
všichni PRIMA lidé!

poté zakončíme Škovoreckého filmovým 
večerem. Jak vidíte, stačí pouze nahléd-
nout do našeho programu a vybrat si akci, 
po které Vaše srdce prahne.

Pátek se ponese ve znamení nejmen-
ších „primasezóňáků,“ kterým bude pa-
třit dopolední „Malá prima sezóna“ 
a večer chystáme další koncert. Sobota 
nabídne další z divadelních představení 
a workshopů a večerním bonusem bude 
určitě vystoupení Prago Union. V neděli 
se vyberou vítězové všech sekcí, které Pri-
ma sezóna zahrnuje, a nebudou samozřej-
mě chybět divadelní představení a další 
z workshopů.

V pondělí se bude divadlit od rána až 
do večera a nebude samozřejmě chybět 
ani tradiční Jazzový večer v Beránku. Co 
by to byla Prima sezóna bez jazzu, saxofo-
nu a jamování v Dannyho kavárně? Všech-
ny tyto věci k našemu festivalu neodmys-
litelně patří, stejně jako postava Primáčka 
s kloboučkem a saxofonem. A parta PRI-
MA lidí ze všech koutů České republiky, 
kteří se sjíždí k nám do Náchoda, aby na-
čerpali nové zkušenosti, poznali nové ka-
marády, kteří jsou PRIMA a užili si PRIMA 
týden plný PRIMA zážitků.

Připojte se k nám i Vy, protože náš 
festival není jen pro umělce, ale hlavně 
pro vás, Náchoďáky! Náš kompletní a ak-
tualizovaný program můžete sledovat 
na www.primasezona.cz a od 1. května 
pro Vás budeme každý den v informač-
ním centru Prima sezóny, které sídlí jako 
každý rok, v Pranýři. Nebojte se zeptat 
na cokoli, co vás zajímá a hlavně si s námi 
přijďte užít PRIMA týden!

Za O. s. Náchodská Prima sezóna,
Lucie Schneiderová

festival

NÁCHODSKÁ
PRIMA SEZÓNA
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Zprávy 
z radnice
Zastupitelstvo města 
15. 4. 2013
Jednání zastupitelstva města 
se zúčastnilo 22 zastupitelů, 
pět bylo omluveno.
Číselný popis u každé zprávy představuje po-
měr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDR-
ŽEL SE.
Majetkoprávní úkony 22-0-0

 ZM zrušilo část svého usnesení z 21. 1. 
2013 ve věci směny části pozemku p. č. 
1135/2 k. ú. Náchod a usnesení z 25. 3. 
2013 ve věci směny pozemků p.č. 3321/1 
a p. č. 3321/2 v k. ú. Tyto majetkoprávní 
úkony souvisejí se záměrem přestavby au-
tobusového nádraží.

 ZM schválilo nově směnu pozemků 
č. 3321/1 a č. 3321/2 v k. ú. Náchod z vlast-
nictví soukromého vlastníka za stavbu 
staré hasičské zbrojnice na stavební par-
cele č. 110, stavební parcelu č. 110, sou-
sední pozemkovou parcelu č. 217/2, část 
sousední pozemkové parcely č. 683/4 
a část sousední pozemkové parcely č. 216 
v Bělovsi s tím, že stavba staré hasičské 
zbrojnice bude prodána za cenu dle zna-
leckého posudku zpracovaného na zjiště-
ní ceny v místě a čase obvyklé a s tím, že 
ke směněným pozemkům budou dovede-
ny přípojky vody, elektřiny a kanalizace. 
Veškeré náklady spojené s touto směnou 
ponese Město Náchod.
Změna č. 13 Územního plánu sídelního 
útvaru Náchod 22-0-0

 ZM vzalo na vědomí zprávu o postupu 
prací při projednání návrhu zadání změ-
ny územního plánu č. 13 a schválilo zadá-
ní této změny.
Schválené zadání bude podkladem pro 
zpracování návrhu změny autorizova-
ným architektem pro urbanismus. Změ-
na územního plánu č. 13 řeší území v lo-
kalitě sídliště u nemocnice a součástí je 
i dopravní řešení v tomto území.
Veřejná prostranství Náchod 
– sportovní hřiště 22-0-0

 ZM schválilo změnu týkající se předpo-
kládané hodnoty veřejné zakázky v odů-
vodnění veřejné zakázky „Výběrové říze-
ní na dodavatele stavby v rámci projektu 
Veřejná prostranství Náchod – sportovní 
hřiště“. Jedná se o výstavbu sportovního 
hřiště v prostoru pod Městským středis-
kem sociálních služeb Marie. Předpoklá-
daná hodnota veřejné zakázky se pro-
ti původní snižuje na 8.906.906,01 Kč, tj. 
o 712.431,99 Kč bez DPH. 
Stavební úpravy prostoru u radnice, 
ul. Krámská 22-0-0

 ZM schválilo vyhlášení veřejné zakázky 
na stavební práce v rámci akce „Staveb-
ní úpravy prostoru u radnice, ul. Krám-
ská, Náchod“ a odůvodnění této veřejné 
zakázky. Tyto stavební úpravy prostoru 

za radnicí by měly být realizovány v ob-
dobí od července do října 2013 včetně ar-
cheologického průzkumu.
Půjčka VAK Náchod, a. s. 22-0-0

 ZM schválilo smlouvu o půjčce ve výši 
1.232.000 Kč společnosti VaK Náchod, a. s. 
Půjčka souvisí s vybudováním kanaliza-
ce v lokalitě rodinných domků nad ne-
mocnicí.
Delegování zástupců města 
na valné hromady 22-0-0

 ZM delegovalo v souladu se zákonem 
o obcích zástupce města Náchoda na val-
nou hromadu 
– společnosti VAK Náchod, a. s. (30. 5. 
2013) – 1. místostarostu Ing. Tomáše Šu-
berta s mandátem hlasovat dle programu 
valné hromady, 
– společnosti Beránek Náchod, a. s. (14. 6. 
2013) – starostu Jana Birke s mandátem 
hlasovat dle programu valné hromady.

Rada města 16. 4. 2013
Jednání rady města se zúčastnilo šest rad-
ních, později sedm, dva byli omluveni.
Výroční zprávy mateřských škol a ZUŠ

 RM vzala na vědomí výroční zprávy 
příspěvkových organizací MŠ Havlíčkova 
(Plhov), MŠ Komenského, MŠ Myslbekova 
a ZUŠ Náchod. 
Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848 
(Plhov) – ředitelka p. Michaela Trejtnarová
– 124 dětí v pěti heterogenních odděle-
ních (z nich jedna malá třída s kapacitou 
12 dětí)
– www.msplhov.cz
Mateřská škola, Náchod, Komenského 301  
– ředitelka Mgr. Alena Dušánková
– 113 dětí ve čtyřech heterogenních tří-
dách, jedna speciální s logopedickým za-
měřením
– www.mskomenskeho.cz
Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4 – ře-
ditelka p. Šárka Rojšlová
– 81 dětí ve třech heterogenních oddě-
leních, na odloučeném pracovišti v MŠ 
U Kočovny jedna třída s 22 dětmi – také 
heterogenní 
– www.ms-myslbekova.info
Základní umělecká škola, Náchod, Tyršova 
247 – ředitel Mgr. Zbyněk Mokrejš
– celkem 748 žáků 
– čtyři obory: hudební 427 žáků, výtvarný 
198, taneční 102, literárně-dramatický 21
– www.zusnachod.cz
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením dodatku č. 
2 k nájemní smlouvě na pronájem části 
pozemkové parcely č. 1962/5 v Plhovské 
ulici pro parkování vozidel. Dodatkem se 
s účinností od 1. 7. 2013 mění pronajatá 
plocha z 33 m² na 11 m². 6-0-0

 RM souhlasila se zveřejněním záměru 
přenechat organizaci Český svaz bojov-
níků za svobodu do bezplatného užívání 
místnost č. 135 o výměře 11,04 m² v budo-
vě MěÚ Náchod čp. 1303 v Palachově ulici 
v Náchodě. 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností VČP Net, s. r. o. Vede-
ním plynu budou zasaženy pozemkové 
parcely města č. 1919/25 a č. 1922/1 v kři-
žovatce ulice Riegrovy a Parkány v délce 
cca 8 m. 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o výpůjčce se společností Protivítr-invest, 
s. r. o., na bezplatné užívání části pozem-
kové parcely č. 2190/6, stavební parcely 
č. 403/3 a části stavební parcely č. 403/6 
o celkové výměře 4343,1 m2. Parcely v are-
álu bývalé Tepny budou předány do sprá-
vy společnosti Technické služby Náchod, 
s. r. o., za účelem zřízení a následného 
provozování placeného parkoviště. Rad-
ní současně souhlasili s ceníkem, podle 
kterého bude společnost TS Náchod, s. r. o. 
vybírat poplatek za parkování vozidel.  
 6-0-0

 RM vzala na vědomí stav prodeje vol-
ných bytových jednotek výběrovým říze-
ním a schválila pokračování v prodeji vol-
ných nemovitostí formou inzerování.   
 6-0-0

 RM schválila navázání spolupráce 
a uzavření smlouvy se společností MOTO-
RHIT EU, spol. s. r. o, Brno, která provozu-
je internetový portál Reall.it.cz a zajišťu-
je inzertní služby pro realitní kanceláře. 
6-0-0

 RM schválila vyhlášení prodeje byto-
vých jednotek v domě čp. 802 v Janáč-
kově ulici se základní vyvolávací cenou 
320.000 Kč a bytové jednotky v domě čp. 
803 v ulici Raisova výběrovým řízením 
formou obálkové metody se základní vy-
volávací cenou 410.000 Kč. 6-0-0

 RM schválila opravu chodníku v ulici 
V Kalhotách v průběhu roku 2013. 6-0-0

 RM schválila cenovou nabídku na opra-
vu schodů v ul. Havlíčkova na Plhově 
firmy KADEN-HOLDING, s. r. o. za cenu 
45.000 Kč bez DPH. 6-0-0

 RM souhlasila s realizací rekonstrukce 
chodníků Parkány – Raisova (Myší díra) 
a chodníku v ulici Tylova Technickými 
službami Náchod. 6-0-0

 RM schválila řešení odvětrání koupel-
ny a kuchyně bytu v ZUŠ za podmínky fi-
nančního krytí této akce. 6-0-0

 RM souhlasila s přeložením chodníku 
před čp. 1529-30 ul. Pražská. 6-0-0 

 RM souhlasila s výměnou dlažby (včet-
ně zahradních obrub a štěrku) před objek-
tem čp. 1529-30. 6-0-0

 RM nesouhlasila s realizací veřejného 
osvětlení podél cyklostezky Vodárenská-
-Babí v roce 2013. 6-0-0

 RM pověřila odbor investic a rozvo-
je města zajištěním projektové přípra-
vy na stavební úpravy komunikace v uli-
ci Hřbitovní s realizací stavby kanalizace 
v roce 2014. 6-0-0

 RM schválila záměr přístavby hasičské 
zbrojnice na st. p. č. 409 v Bělovsi a uloži-
la odboru investic a rozvoje města připra-
vit tuto stavbu k realizaci v roce 2014.  
 6-0-0
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Smlouvy – program prevence 
kriminality na rok 2013 6-0-0

 RM schválila smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – veřej-
ná podpora de minimis – pro Občanské 
sdružení Salinger (10.000 Kč), Dokořán 
o. s. (6.000 Kč) a ZŠ TGM (19.000 Kč).
Záměr – snížení ceny energií 
obyvatelstva města Náchoda 6-0-0

 RM schválila záměr snížení cen ener-
gií pro domácnosti města Náchod a pově-
řila vedení města ve spolupráci s firmou 
eCENTRE, a. s. zajistit přípravu tohoto 
projektu.
Město Náchod připravuje výběr dodava-
tele plynu a elektrické energie pro všech-
ny občany města, kteří budou mít zájem 
se do této akce zapojit. Předpokládáme, 
že tímto dojde k výraznému snížení cen 
energií pro všechny domácnosti ve městě. 
Úprava Masarykova náměstí 
v Náchodě 6-0-0

 RM souhlasila s objednáním externí 
administrace výběrového řízení na akci 
s názvem „Úprava Masarykova náměs-
tí v Náchodě“, tj. přemístění kašny a do-
dávka mobiliáře, u firmy Regional Deve-
lopment Agency, Rychnov nad Kněžnou 
za cenu 27.000 Kč bez DPH.
Oprava části venkovního schodiště 
na zimním stadionu 6-0-0

 RM souhlasila s objednáním opravy čás-
ti venkovních schodů na zimním stadio-
nu v Náchodě u pana Petra Hepnara, Tru-
bějov za nabídkovou cenu 82.244 Kč bez 
DPH.
Osvětlení pod Slánským mostem 6-0-0

 M schválila osvětlení cyklostezky pod 
Slánským mostem v Bělovsi za cenu 
25.436 Kč bez DPH za podmínky finanč-
ního krytí schváleného zastupitelstvem 
města.
MŠ Havlíčkova – rekonstrukce 
vzduchotechniky kuchyně 7-0-0

 RM schválila vystavení objednávky 
na rekonstrukci odsávání kuchyně v MŠ 
Havlíčkova firmě Jiří Resl SK mont., s. r. o., 
Česká Skalice za cenu 190.100 Kč bez DPH.
Prázdninový provoz MŠ – 2013 6-0-0

 RM vzala na vědomí organizaci provozu 
v náchodských mateřských školách v čer-
venci a srpnu 2013.
Omezení, resp. přerušení provozu v jed-
notlivých MŠ:
MŠ Alšova od 22. 7. do 16. 8. 2013
MŠ Březinova od 15. 7. do 9. 8. 2013
MŠ Havlíčkova od 8. 7. do 9. 8. 2013 (za-
teplování MŠ)
MŠ Vančurova od 22. 7. do 16. 8. 2013
MŠ Myslbekova od 15. 7. do 16. 8. 2013 (vý-
měna oken), 
U Kočovny od 1. 7. do 9. 8. 2013 
MŠ Komenského od 15. 7. do 9. 8. 2013 
MŠ Vítkova od 22. 7. do 16. 8. 2013, 
U Písníku od 1. 7. do 23. 8. 2013
Zápis do 1. tříd ZŠ 
na školní rok 2013/2014 6-0-0

 RM vzala na vědomí zprávu o zápisu 
do 1. tříd na školní rok 2013/2014, kte-

rý proběhl ve dnech 7. a 8. února 2013 
ve všech náchodských základních ško-
lách.
K zápisu do ZŠ se dostavilo celkem 257 
dětí a z toho u 32 dětí žádají rodiče o od-
klad povinné školní docházky.

Oprava lávky u zimního stadionu 6-0-0
 RM souhlasila s realizací oprav na láv-

ce přes Metuji u zimního stadionu firmou 
KADEN HOLDING, s. r. o., Náchod.
Sochy – škola Hořice 
– Náchodská Prima sezóna 2013 5-0-1

 RM souhlasila s výběrem návrhů děl, 
která připravili studenti Střední průmy-
slové školy kamenické a sochařské v Ho-
řicích. Tyto sochy budou studenti dokon-
čovat přímo v průběhu konání festivalu 
Náchodská Prima sezóna na Masarykově 
náměstí.
Přístavba výtahu na radnici 
v Náchodě – koordinátor BOZP 6-0-0

 RM schválila zajištění činnosti koor-
dinátora bezpečnosti práce na přístav-
bě výtahu na radnici v Náchodě“ Karlem 
Fejkem, Dvůr Králové nad Labem za na-
bídkovou cenu 23.000 Kč.
Předložení žádosti o dotaci na akci „Ve-
řejná prostranství Náchod – sportovní 
hřiště“ 6-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
projektu „Veřejná prostranství Náchod 
– sportovní hřiště“ do 1. kontinuální vý-
zvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřej-
ných prostranství v rámci realizace „Inte-
grovaného plánu rozvoje města Náchoda  
– problémová zóna u nemocnice“.

 RM souhlasila se spolufinancováním 
projektu „Veřejná prostranství Náchod 
– sportovní hřiště“ ve výši rozdílu mezi 
celkovými způsobilými výdaji a dotací, 
tj. ve výši min. 15 % celkových způsobi-
lých výdajů a s financováním 100 % pří-
padných nezpůsobilých výdajů projektu.
Zadávací dokumentace na akci 
„Veřejná prostranství Náchod 
– sportovní hřiště“ 6-0-0

 RM schválila zadávací dokumentaci 
na výběrové řízení na dodavatele stavby 
v rámci projektu „Veřejná prostranství 
Náchod – sportovní hřiště“ a souhlasila 
se zapracováním případných připomínek 
Centra pro regionální rozvoj ČR do zadá-
vací dokumentace a se zapracováním pří-
padných připomínek právníka do návrhu 
smlouvy o dílo.
Záměr – nové mosty 
ve Starém Městě nad Metují 6-0-0

 RM schválila záměr nových mostů 
ve Starém Městě nad Metují. Jedná se 
o dva mosty – nový most z ulice Na Mok-
řinách směrem přes řeku Metuji ve smě-
ru stávající ulice Na Skalce s napojením 
budoucí nové komunikace v prostoru pod 
sídlištěm SUN a místo stávajícího snese-
ného Myslbekova mostu by byl vybudo-
ván nový most (lávka) pro pěší a cyklisty.

 RM uložila odboru investic a rozvo-
je města projednat všechny náležitosti 

pro schválení financování mostů v rámci 
programu IPRM a současně zahájit výběr 
projektantů obou mostů. Odboru správy 
majetku a financování rada uložila zahr-
nout tyto akce do návrhu rozpočtu 2014 
a zajistit odpovídající finanční prostředky 
na projektovou přípravu v rámci rozpoč-
tových opatření v roce 2013.
Záměr – realizace mostu 
u Pivovaru v roce 2014 6-0-0

 RM schválila záměr realizace výstav-
by mostu u pivovaru v roce 2014 a uloži-
la odboru investic a rozvoje města připra-
vit tuto akci včetně provedení výběrového 
řízení na generálního dodavatele v roce 
2013.
Národní památkový ústav 
– pořádání ohňostroje pod Státním 
zámkem Náchod 6-0-0

 RM revokovala usnesení ze dne 19. 3. 
2013 a schválila uzavření nájemní smlou-
vy na pronájem pozemků pod Státním 
zámkem Náchod (pro konání ohňostroje) 
s Národním památkovým ústavem, NKP 
Státní zámek Náchod za nájemné ve výši 
20.000 Kč vč. DPH.
Smlouva o zajištění 
ohňostroje 7. 5. 2013 6-0-0

 RM schválila smlouvu o konání ohňo-
stroje při akci Náchodské Májování (k 68. 
výročí konce II. světové války) dne 7. 5. 
2013 ve 21.45 hodin pod Státním zámkem 
Náchod s firmou Jiří Gross, Náchod.
MŠ Vančurova 
– informace o opravě budovy 6-0-0

 RM uložila odboru investic a rozvoje 
města vypsat poptávkové řízení na vypra-
cování prováděcí projektové dokumenta-
ce na zateplení budovy MŠ včetně ener-
getického auditu a statického zajištění 
objektu MŠ Vančurova a souhlasila s pří-
pravou všeho potřebného pro případnou 
žádost o dotaci.
Zateplení tělocvičny 
ZŠ Plhov v Náchodě 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na zpracování žádosti o podporu 
z Operačního programu Životní prostře-
dí v plánované výzvě pro rok 2013 na pro-
jekt Zateplení tělocvičny ZŠ Plhov v Ná-
chodě se společností Centrum evropského 
projektování, a. s., Hradec Králové.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila náhradu smlouvy o dílo 

mandátní smlouvou týkající se II. etapy 
EPC (úspory energie se smluvně zaruče-
ným výsledkem pro město Náchod) a sou-
hlasila s posunutím termínu ukončení II. 
etapy o jeden měsíc, tj. do 31. 7. 2013. 
 6-0-0

 RM souhlasila s podepsáním smlouvy 
o právu provést stavbu „I/33 Náchod – re-
konstrukce silnice a křižovatky u Slávie  
– smlouva o právu provést stavbu“. 7-0-0

 RM schválila návrh prostoru na přesu-
nutí kontejnerového stání v rámci reali-
zace stavebních úprav prostoru za radni-
cí v ulici Krámské. 6-0-0
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V březnu 2013 se narodili
 4. 3. Matyáš Macek
 4. 3. Daniel Gyömbér
 4. 3. Kryštof Pokorný
 8. 3. Adéla Voborníková
 8. 3. Veronika Plšková
 12. 3. Tomáš Kašpárek
 12. 3. Nela Dobešová
 12. 3. Patrik Morochovič
 14. 3. Veronika Nováková
 21. 3. Jakub Macek

 
 23. 3. Adam Čeliš
 23. 3. Vendula Ducháčková
 30. 3. Michaela Kulhánková

V březnu 2013 byli oddáni
 1. 3. Memis Feray Boslamaz, Turecko
  Marcela Hrycyková, Náchod
 30. 3. Svatopluk Vojtěch, 
  Dolní Radechová
  Martina Pozděnová, Náchod

 Domov pro seniory Marie sídlí na ad-
rese Bartoňova ulice, č. p. 1998 v Nácho-
dě. Nachází se v klidné části nad městem, 
obklopen zelení a s výhledem na zámek 
a město Náchod. Zřizovatelem domova je 
Město Náchod. Posláním je poskytovat so-
ciální a zdravotní služby seniorům. Je za-
řízením rodinného typu sloužící seniorům, 
kteří jsou závislí na pomoci a potřebují 
pravidelnou pomoc druhých osob k tomu, 
aby mohli žít důstojným, samostatným, 
aktivním a společenským životem. Dále 
je snaha zabezpečit seniorům maximál-
ní možnou pohodu a smysluplné prožívá-
ní podzimu života. V domově je poskyto-
vána služba nepřetržitě 24 hodin denně.

Cílem Domova pro seniory Marie je vy-
tvořit pro občany z Náchoda domov ro-
dinného typu, ve kterém mají umožněno 
zachovat si co nejdéle soběstačnost v pro-
středí svého soukromí při zachování co 
nejširších kontaktů s rodinou, příbuzný-
mi a přáteli. 

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří 
dovršili věk pro přiznání starobního dů-
chodu a mají sníženou schopnost zajis-
tit si osobní péči, kontakt se společností 
a veřejnými institucemi i kontakt s vlast-
ní rodinou a potřebují pomoc druhé oso-
by v denních i nočních hodinách. Služba 
není určena zájemcům s potřebou osobní 
asistence a trvalého dohledu. Neposkytu-
jeme péči osobám, které vyžadují specia-
lizovanou péči v domovech se zvláštním 
režimem (např. Alzheimerova choroba, 
demence, různé typy závislostí, stavy 
ohrožující sebe nebo okolí, onemocnění se 
sklonem k útěkům, kombinované smyslo-
vé postižení sluchu a zraku – hluchosle-
pí) a osobám s potřebou nepřetržité péče 
ve zdravotnickém zařízení. 
Poskytujeme: 
– ubytování v samostatných bytech vyba-
vených vlastním nábytkem,
– stravování včetně diety (dodavatelsky), 
uživatelé mají možnost zajistit si přípravu 
stravy sami a z vlastních zdrojů,
– pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu,

MěSSS MARIE Domov pro seniory Marie
– pomoc při osobní hygieně nebo poskyt-
nutí podmínek pro osobní hygienu,
– zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím,
– sociálně terapeutickou činnost,
– aktivizační činnost,
– pomoc při uplatňování práv, oprávně-
ných zájmů a při obstarávání osobních zá-
ležitostí.
Dále poskytujeme:
– zdravotní péči formou zvláštní ambu-
lantní péče, 
– terapie (ergoterapie, arteterapie, četba),
– skupinové kondiční cvičení,
– možnost využití internetového koutku,
– kulturně zájmovou činnost (výlety, be-
sedy, přednášky),
– možnost zapůjčení knih přímo v knihov-
ně zařízení,
– kadeřnictví, pedikúru, masáže,
– možnost využití senior – parku, zahrad-
ního altánu.

Pro přijetí do zařízení je potřeba vypl-
nit Žádost o umístění, včetně Potvrzení 
lékaře o zdravotním stavu – vyzvednout 
lze osobně. Dokumenty jsou dostupné na 
webu. Vyplněnou žádost můžete zaslat 
na naši adresu nebo ji donést do zaříze-
ní osobně. Do třech měsíců od podání žá-
dosti o umístění je u zájemce provedeno 
sociální šetření a o jeho přijetí do Domova 
pro seniory Marie rozhoduje rozmísťova-
cí komise. Zařízení si samozřejmě může-
te v případě zájmu o umístění přijít osob-
ně prohlédnout.

Úhrada za poskytovanou službu je sta-
novena dle zákona 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., 
v úplném znění.

 Informace podá sociální pracovnice 
Domova pro seniory Mgr. Ivana Coufalo-
vá na telefonu 491 423 478 nebo mobilu 
736 490 344, případně lze kontaktovat ve-
doucí DS paní Alenu Dítětovou na telefo-
nu 491 423 478 nebo mobilu 736 490 340. 
Osobně se lze informovat na adrese sídla, 
v pracovní době od 7.00 do 15.30. Podrob-
né další info na www.messs-na.cz.

 Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

Zápis do mateřských 
škol pro rok 2013/2014

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 dí-
těte do mateřské školy:

1. rodný list dítěte
2. průkaz totožnosti zákonného zá-

stupce, popřípadě doklad o zmoc-
nění zastupovat dítě v přijímacím 
řízení v případě osob, které osob-
ně pečují o dítě v pěstounské péči 

3. vyjádření školského poradenského 
zařízení v případě dítěte se zdra-
votním postižením. 

Kritéria pro přijímání dětí budou zve-
řejněna na webových stránkách mateř-
ských škol nebo vyvěšena přímo v jed-
notlivých mateřských školách u zápisu.

Moc děkujeme učitelkám 1. stupně ZŠ 
TGM Náchod za profesionální vedení Klu-
bu Předškoláček. Klub se v tomto školním 
roce konal dvakrát – na podzim a na jaře, 
pokaždé po pěti vyučovacích hodinách. 
Děti i jejich rodiče zde mají možnost se-
známit se již před nástupem do školy se 
svými budoucími učitelkami, školními 
prostory i třídami. Práce v těchto hodi-
nách je zaměřená na řečové dovednos-
ti, jemnou motoriku, početní představy, 
prostorovou orientaci a další schopnos-
ti, které děti připraví na vstup do prv-
ní třídy.

Dětem se tato výuka moc líbí a jejich 
motivaci ještě více zvyšuje jejich první 
žákovská knížka s jedničkou z každé ho-
diny, umocněná sladkou odměnou na zá-
věr. Doufáme, že škola bude v tomto pro-
gramu i nadále pokračovat. Kéž by bylo 
více takových nápadů!

Miroslava Schmidtová, Petra Hloušková, 
maminky předškoláčků

Klub Předškoláček 
na ZŠ TGM Náchod aneb 
„Hrajeme si na školu“

Mezi ZŠ a MŠ v Bělovsi i nadále pokra-
čuje velmi dobrá spolupráce. V dubnu 
jsme byli s předškoláky pozváni do školy, 
aby si tu děti vyzkoušely práci s interak-
tivní tabulí, která je zaujala už při zápi-
su. Děti si procvičily své dovednosti v po-
čítání, pravolevé orientaci a rozlišování 
hlásek za pomoci speciálních programů. 
Dík patří p. řediteli i p. učitelkám, kteří 
touto cestou pomáhají budoucím prvňáč-
kům zabezpečit úspěšný přechod z mateř-
ské do základní školy.    Učitelky MŠ Běloves

Ve škole na zkoušku
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V našem školství je vzdělávání talento-
vaných žáků velmi aktuální téma. Mož-
ná i proto, že dříve byla tato oblast vzdě-
lávání víceméně opomíjena. V minulých 
letech proběhla řada zajímavých školení 
a projektů, které se týkaly tohoto tématu. 
Také se vytvořily pracovní skupiny, které 
cíleně vyhledávaly děti s nadáním. 

 Na naší základní škole pracujeme ne-
jen s žáky se speciálními vzdělávacími po-
třebami, ale i s žáky s nadáním. K zařaze-
ní dětí do systému péče o nadané je třeba 
odborný posudek, který vystaví školské 
poradenské pracoviště. Naše škola vel-
mi úzce spolupracuje s PPP v Náchodě 
a Trutnově, které jsou zařazeny do systé-
mu péče o nadané a mají s těmito dětmi 
pracovní zkušenosti. Konzultují s vyuču-
jícími, speciálním pedagogem, vedením 
školy i s rodiči specifika práce, hodnotí 
žákovo portfolio, výsledky, úspěchy, mo-
hou být přítomni při výukové hodině. 
Tato spolupráce škola – poradna – rodina 
je pro všechny zúčastněné velmi důležitá. 

 Ve vzdělávacím procesu se velmi dobře 
uplatňují tato specifika práce:

 metoda učení v souvislostech (integro-
vaná tematická výuka)

 metoda paralelního učení ČJ, M
 metoda kritického myšlení
 obohacování, rozšiřování a prohlubo-
vání učiva nad rámec daného ročníku 

 operativní vytváření diferencovaných 
skupin v rámci třídy

 diferencování náročnosti zadávaných 
úloh v rámci kmenové třídy

 zařazování projektů, které jsou řešeny 
jako týmová spolupráce (využití koope-
race a spolupráce)

 zařazování problémových úloh
 zpracování rozsáhlejších domácích úko-
lů či referátů z oblasti, o kterou má na-
daný žák zájem

 individualizace výuky
 vytváření dobrých podmínek pro roz-
voj žáků

 úlohy rozvíjející vyšší úrovně myšlení
 žák má možnost se účastnit laborator-
ních prací či zajímavé hodiny F ve vyš-
ším ročníku

 žák má také možnost na doporučení po-
radenského pracoviště využít metodu 
přeskočení ročníku (akcelerace vzdělá-
vání)

 jako mimoškolní aktivitu matematický 
kroužek Numero.
Názory na vzdělávání žáků s nadáním 

se liší. Důležité však je, aby ve třídách při 
vzdělávacím procesu byla vytvořena pří-
jemná atmosféra a vhodné podmínky pro 
rozvoj všech složek osobnosti žáků.

            I. T., ZŠ Komenského Náchod

Práce s talentovanými
Půjdete-li od budovy Jiráskova gymná-

zia v Náchodě okolo ZŠ Komenského smě-
rem k budově Rubeny, potom zcela jistě 
dojdete k malému parčíku, který se na-
chází v místě, kde se stýkají ulice Českých 
bratří a Na Hamrech. Dnes slouží tento 
parčík občanům města Náchoda. Vždy 
tomu ale tak nebylo… O tom, že Sdruže-
ní rodičů a přátel dětí a školy při Základní 
škole, Náchod, Komenského 425 připravi-
lo projekt „Vraťme důstojnost židovské-
mu parku“, který bude v průběhu roku 
2013 díky nadačnímu příspěvku Nadace 
VIA z prostředků programu Fond T-Mobi-
le pro regiony realizován, jsme v Náchod-
ském zpravodaji již informovali. A nyní je 
ten správný okamžik s potěšením konsta-
tovat: „Projekt startuje“

Během příštích týdnů vyrazí žáci na-
šich devátých ročníků s dotazníkem, kte-
rý jsme společně sestavili. Osloví občany 
našeho města, aby zjistili, co veřejnost 
o zmiňovaném parčíku ve skutečnos-

 „Vraťme důstojnost židovskému parku“
ti ví. Připravují se úpravy parku a infor-
mační tabule. Rádi bychom touto cestou 
poprosili ty z vás, kteří nám mohou za-
půjčit dobové fotografie či jiné materiá-
ly nebo poskytnout informace, které by 
nám pomohly v našem snažení přiblížit 
historii starého židovského hřbitova, aby 
nás kontaktovali prostřednictvím emai-
lu: zaludova.jana@seznam.cz. Závěrem 
si ještě dovolujeme poděkovat paní Aleně 
Čtvrtečkové, za poskytnutí cenných mate-
riálů, její ochotu, čas a spolupráci.

A o tom, jaká je skutečná historie zmí-
něného parčíku, či o tom, k jakým pře-
kvapením se pomocí dotazníků dostane-
me, Vás budeme informovat v některém 
z příštích čísel Náchodského zpravoda-
je. Budeme rádi, pokud se po stopách dě-
jin tohoto pietního místa vydáte spolu 
s námi.

Za celý tým projektu 
Mgr. Vladimíra Schneiderová 

Umění debaty je v dnešní době často 
opomíjeno, i proto přišla společnost Ago-
ra CE s projektem Studentská Agora. Ten-
to projekt se zaměřuje na studenty střed-
ních škol, ozšiřuje jejich obzory v různých 
oblastech týkajících se nejen politiky, eko-
nomiky a společenských otázek. 

Na podzim byli studenti Jiráskova gym-
názia vyškoleni v semináři, kde mohli vi-
dět, čeho si porota na debatě nejvíce cení, 
čeho se vyvarovat a jak se chovat. Z této 
skupiny vybrala paní profesorka Jana 
Kolářská, která za celou akci na gym-
náziu zodpovídá, třináct debatérů, kte-
rým na jaře nastalo pomyslné peklo. Mě-
síc před soutěží jsme obdrželi 18 témat. 
U každého bylo zapotřebí vypracovat pro 
a proti argumenty a pochopit problemati-
ku. Naštěstí byl tým všeobecně zaměřený 
a každý se na něco vrhl. Skoro každoden-
ní setkání, jednu neděli strávenou ve ško-
le a plné velké přestávky. 

Po velkých přípravách 27. března v hra-
deckém Adalbertinu jsme měli možnost 

Nejlepší debatéři kraje jsou z Náchoda
zúročit vše, co jsme se naučili. Debatní 
tým tvořili tito studenti: Karolína Pěčko-
vá, Monika Besedová, Šárka Čmelíková, 
Hana Ježdíková, Andrea Fiedlerová, Mar-
tin Mareš, Kirill Juran, Jan Staněk, Mar-
tin Kůst, Ondra Gelbič, Lenka Ptáčková, 
Dominika Doležalová a Veronika Bělino-
vá. Přes základní kolo jsme se lehce pře-
nesli do semifinále, kde nás ovšem po-
tkal asi největší rival. Debatu se studenty 
z Biskupského gymnázia z Hradce Králo-
vé, kteří pro nás byli nejlepšími oponenty, 
jsme si všichni užili. Hlavně díky debatě 
dvou proti dvěma jsme se dostali do finá-
le, kde jsme porazili gymnázium z Brou-
mova. 

Ve vyhlášení o nejlepší debatéry jsme 
měli také své zastoupení – Karolínou Pěč-
kovou. To vše pro nás znamená, že mů-
žeme začít s přípravou znovu a těšit se 
na celorepublikové finále do Parlamen-
tu ČR.

Andrea Fiedlerová

*  *  *



6 Náchodský zpravodajVÝROČÍ

Květnová výročí
Před 350 lety, 17. května 1663 vyho-

řelo v Náchodě za silného větru během 
dvou hodin 121 domů včetně radnice, dě-
kanství, školy a kostela (asi dvě třetiny 
tehdejšího města). Zachováno zůstalo jen 
Horské předměstí a část předměstí Kraj-
ského. Byla to pro město i jeho obyvate-
le, zbědované třicetiletou válkou, jedna 
z největších tragedií. V květnu a červnu 
před 200 lety (1813) procházela Náchodem 
ruská vojska v tažení proti Napoleonovi. 
Před šedesáti lety, 1. května 1953 zača-
lo pravidelné vysílání Čs. televize, barev-
né vysílání o dvacet let později, 9. květ-
na 1973. Vysílání Čs. rozhlasu má také 
své květnové jubileum, začalo 18. květ-
na 1923. 

Počátkem května 1923 byla zbourá-
na stará rozhledna na Dobrošově, aby 
ustoupila nové chatě projektované Duša-
nem Jurkovičem. Její budovatel, náchod-
ský odbor KČT, se už v dubnu 1918 roz-
hodl pojmenovat ji Jiráskovým jménem. 
KČT byl v Náchodě založen před 120 lety, 
v roce 1893. 

Jméno herce Eduarda Vojana je spja-
to i s náchodským divadlem. Narodil se  
5. května 1853, v dubnu 1914 hrál Jana 
Žižku při slavnostním otevření našeho 
městského divadla. V něm několikrát di-
rigoval i Václav Talich, jehož 130. výro-
čí narození připadá na 28. květen. V di-
vadelní souvislosti můžeme připomenout 
i herce Rudolfa Kudrnáče, který tu půso-
bil v poválečném období v tehdejším Ob-
lastním divadle severovýchodních Čech. 
Narodil se v Hronově 25. července 1928 
a zemřel v Praze 10. května 1973.

Se stým výročím připomeňme novo-
městského rodáka, sochaře Josefa Mar-
ka. Narodil se 2. května 1913. S jeho díly 
se setkáváme v našem regionu často, tře-
ba v Pekle „hlídá“ bývalý mlýn jeho vod-
ník, u novoměstského zámku připomíná 
pomník Bedřicha Smetany pobyty mladé-
ho skladatele u strýce v tamním pivovaře. 
Mezi Markovými portrétními pracemi je 
i busta generála Klapálka, který se naro-
dil 18. května 1893 rovněž v Novém Měs-
tě nad Metují.

Dne 7. května 1973, nedlouho po svých 
65. narozeninách, zemřel v emigraci 
ve Spojených státech spisovatel Egon Hos-
tovský. Narodil se 23. dubna 1908 v Hro-
nově, na náchodském gymnáziu studoval 
a v roce 1927 maturoval. Ač prožil vět-
ší část života v emigraci, rodný kraj zů-
stal v jeho díle ukotven, je zmíněn třeba 
v prvorepublikovém románu Žhář, Ná-
chod, město jeho studií, v autobiografic-
kém románu Všeobecné spiknutí, napsa-
ném v 60. letech v emigraci. (Připomeňme 
o něm publikaci dr. Václava Sádla Egon 
Hostovský a rodný kraj.)

(AF)

Byla jsem v roce 1948 v sextě náchod-
ského reálného gymnasia a pamatuji se 
dobře, jak protivná byla většině studentů 
všudypřítomná a vlezlá komunistická pro-
paganda, která vyvrcholila 25. února na-
řízením povinně stávkovat i ve školách. 
Když potom následoval velký proletářský 
svátek 1. květen, nekonalo se žádné nad-
šení z – opět povinného – slavnostního 
průvodu, jehož důležitou součástí jsme 
byli. Průvod měl jít za zpěvu pochodových 
písní od našeho gymnazia ulicí B. Něm-
cové přes most nahoru kolem nemocnice, 
Purkyňovou ulicí k pivovaru a přes Huso-
vo náměstí pak přes trať a hlavní měst-
skou ulicí Kamenicí na Masarykovo (ten-
krát Zajončkovského) náměstí. 

Vyšli jsme spořádaně a zpívali pěkně 
„Co ten ptáček jarabáček“, ale stala se chy-
ba, když jsme šli do kopečka k nemocni-
ci. Studující mládež zvolnila krok a spon-
tánně se dala do zpěvu známé ironické 
písně z času Rakouska-Uherska, „Herce-
govina lautr rovina“, v rytmu pohřebního 
pochodu. Dodnes vidím v duchu naši lati-
nářku, paní profesorku Ulrichovou, skvě-
lou pedagožku, ale fanatickou komunist-
ku, jak zoufale běhá nahoru dolů podle 
průvodu ploužících se studentů. A to ješ-
tě netušila, co ji čeká, až dojdeme na Ka-
menici. V té době byla populární píseň 
o Johnu Brownovi, černém hrdinovi pro-

Vzpomínka na oslavu 1. máje 1948 
na náchodském reálném gymnasiu

tiotrokářského boje v Americe. Učili jsme 
se jí při zpěvu celá škola a ti, kteří měli 
povinnou angličtinu, ji uměli anglicky. 
Takže tato americká píseň se rozezně-
la a dokonce i anglicky, náchodskou Ka-
menicí, když ji s vervou zpívali studenti 
reálného gymnazia Náchod, pochodujíce 
v průvodu 1. máje 1948. 

Byl z toho samozřejmě velký průšvih. 
Za několik dní po této zjevné exhibici ne-
souhlasu s nastupující diktaturou pro-
letariátu byli zavoláni žáci všech tříd 
na shromáždění do auly. Na podiu tam 
stáli strnulí ředitel gymnasia a všichni 
profesoři. Najednou se před nimi objevil 
malý mužík s červenou poďobanou tvá-
ří a začal nepříčetně křičet a spílat všem 
do zrádných buržoustů, kteří na této ško-
le rozvracejí republiku, socialismus atd… 
Trvalo to asi 10 minut a od úst mu oprav-
du stříkaly sliny a byl odporný. Snad 
bylo dobře, že se ten člověk tak vynadá-
val, jeho hrozby se pak nesplnily. Reálné 
gymnasium v Náchodě zrušeno nebylo 
a Dr. Hlaváček unikl trestu, byť prý o vlá-
sek. Asi bylo štěstí, že se to odehrálo tak 
krátce po “ vítězném únoru“, kdy se tota-
litní moc necítila ještě tak docela pevná. 
O rok později už by byly následky student-
ské řekněme neposlušnosti pro náchod-
ské reálné gymnazium jistě radikálnější. 

 Věra Tomanová, Náchod

Ve Střední odborné škole sociální-Evan-
gelické akademii proběhl po roce další 
projektový den. Opět byl sociálně zamě-
řený. Tentokrát učitelé, žáci a další zúčast-
nění pomáhali chudé jihoafrické Zambii.

Projektový den se uskutečnil ve čtvr-
tek 14. března 2013 v budově školy. Žáci 
si na jednotlivá témata o životě v Zambii 
připravili prezentaci, dále pak zambijské 
tance a písně, které ostatním během dne 
představili. Program obohatil hronovský 
evangelický farář Mgr. Michal Kitta, kte-
rý žákům představil pomoc Českobratrské 
církve evangelické v Africe a smysl pro-

deje afrických vý-
robků Fair Trade. 
Společně se žáky 
zazpíval africkou 
píseň a papežskou 
misijní hymnu.

Akci doprováze-
la přednáška dob-
rovolníka, který 
rok v Zambii půso-
bil. Žákům promítl 
dokumenty o živo-
tě tamních obyva-

Střední odborná škola sociální 
EA pomáhá dětem v Zambii

tel a pomoci, kterou tam poskytují sale-
siáni. Na chodbách školy byly vystaveny 
fotografie Zambie, které škole zapůjčila 
organizace Papežská misijní díla. Žáci bě-
hem projektového dne prodávali vlastní 
výrobky (keramiku, pletené a paličkova-
né věci, cukrovinky, pečivo apod.) a růz-
né materiály o Zambii. 

Akce, která trvala několik hodin, všech-
ny velmi zaujala a pro naše žáky byla kon-
krétní zkušeností, jak je možné pomoct li-
dem v zemi chudoby.

Ve dnech 18. – 22. března byly materi-
ály z projektového dne přesunuty do pro-
stor naproti Městské knihovně v Nácho-
dě, kde se uskutečnila putovní prodejní 
výstava pro veřejnost. Součástí výstavy 
byl doprovodný program pro děti z ma-
teřských a základních škol a ze stacioná-
řů. Výtěžek z prodeje vyšší než 9.000 Kč 
byl odeslán na pomoc dětem v Zambii.

Všem, kteří se projektového dne a pu-
tovní výstavy zúčastnili, děkujeme za ná-
vštěvu a pomoc Zambii.

Mgr. David Hanuš, ředitel školy
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5. Stanislav Řehák
Stanislav Řehák patří do početné skupiny literárně činných 

učitelů přelomu 19. a 20. století. Narodil se 23. října 1854 v ma-
lém domku na náchodské Kamenici do skromných rodinných 
poměrů obuvnického mistra. Po absolvování náchodské reálky 
studoval na učitelském ústavu v Hradci Králové a v Praze. Jeho 
pedagogická kariéra probíhala podle obvyklého vzorce a všech-
na jeho působiště byla v blízkém okolí Náchoda. Nejprve nastou-
pil jako výpomocný podučitel v Hronově, poté v Novém Městě 
nad Metují a v Borové. Do Náchoda přišel jako podučitel v roce 
1876 a po třech letech byl zemskou školní radou jmenován uči-
telem na obecné dívčí škole. Této škole zůstal pak věrný po dobu 
43 let až do konce svého učitelského působení. Postupem času 
se vypracoval nejprve na post prozatímního a od dubna 
1904 již definitivního řídícího učitele. U svých svě-
řenkyň byl oblíben, což mimo jiné dosvědčovala 
i hojná účast při jeho pohřbu, když 7. března 
1921 ve věku 66 let nenadále zemřel na zá-
pal plic po prochlazení na honu.

Již jako student se aktivně zúčastňoval 
spolkového hudebního a dalšího kultur-
ního života ve městě, od roku 1878 začal 
publikovat své literární práce. Při jeho 
profesi nepřekvapí, že to byla tvorba ur-
čená především dětem mladšího školní-
ho věku a mládeži. Zahrnovala výchov-
né povídky, obrázky z přírody, historické 
povídky a pověsti. Souviselo to s tehdejší-
mi směry v pedagogice, podle nichž se u dětí 
měla rozvíjet láska k přírodě, literaturou vy-
chovávat k vlastenectví a příkladem pěstovat po-
zitivní morální vlastnosti. Přestože jeho mravokárné 
a poučující povídky s průhlednými názvy (např. Útlocitná 
Mařenka, Štědrá Rozárka apod.) situované často na Náchodsko 
a Trutnovsko by dnešní děti zcela jistě nečetly a byly by jim při 
nejlepším k smíchu, mám za to, že výše uvedené cíle výchovy 
školní mládeže by bylo velmi žádoucí naplňovat i dnes. Jako au-
tor byl Stanislav Řehák, občas používající jako umělecké jméno 
přízvisko Kamenický (podle místa narození) případně další pseu-
donymy, velmi plodný. Počet jeho prací přesahuje číslo 30. Větši-
nou se však jedná o nenáročné drobné literární útvary. Přispíval 
do mnoha nejrůznějších novin a časopisů a sestavit kompletní 
soupis jeho pedagogických, polemických, literárněhistorických 
a beletristických příspěvků by dalo velkou práci. Byl také nad-
šeným pořadatelem řady almanachů, dnes bychom řekli spíše 
sborníků, vydávaných k různým jubileím, ať už císařské rodiny, 

celostátních či místních osobností. Faktem je, že jimi inicioval 
u dalších učitelů v regionu literární činnost, i když jejich umě-
lecká hodnota je leckdy diskutabilní. Po určitou dobu vydával 
a řídil řadu Naše vzory, sbírku životopisů významných osobnos-
tí, dále Obrázkovou knižnici pro mládež a Z rodného kraje, kte-
ré tiskl v Novém Městě nad Metují Theodor Böhm.

Stanislav Řehák měl nejen literární, ale i hudební talent (hrál 
na housle, flétnu i křídlovku), a zejména měl značné organizační 
schopnosti. Dokládá to jeho iniciativa při zakládání a aktivním 
působení v četných náchodských spolcích. Uveďme si několik 
příkladů. Jeho jméno figuruje na předním místě v dokumentech 
týkajících se přípravy a posléze vzniku Čtenářské besedy v Ná-

chodě v roce 1881. Byl to spolek zaměřený na vzdělávání 
a poskytování kulturní zábavy. Už mezi členy pro-

zatímního komité nacházíme Stanislava Řehá-
ka jako jednatele a knihovníka spolku, pozdě-

ji i jako zapisovatele průběhu schůzí výboru 
i valných hromad a po krátkém mezidobí 
určité názorové neshody se stal v devade-
sátých letech dokonce předsedou spolku. 
Nemohl chybět ani mezi zpěváky místní-
ho pěveckého sdružení Hron. Na valné 
hromadě 22. listopadu 1891 byl zvolen 
dokonce za jednoho ze dvou sbormistrů. 
Zcela prokazatelně víme, že nacvičoval se 

sborem písně pro repertoár slavnostního 
koncertu, který se uskutečnil v rámci oslav 

300. výročí narození J. A. Komenského dne 
25. 3. 1892, kdy do Náchoda zavítal tehdy již 

velmi uznávaný Antonín Dvořák. Kromě hudeb-
ních čísel, v nichž Dvořák s dalšími umělci vystoupil, 

i Hron osobně dirigoval. V mnoha náchodských rodinách se 
pak dlouho s úctou vzpomínalo, že ten a ten zpíval tehdy „pod 
Dvořákem“. Při šíři Řehákových zájmů už ani nepřekvapí, že byl 
u zrodu Spolku českých šachistů v Náchodě roku 1895 a sám ne-
jen šachy hrál, ale pro členy spolku i přednášel.

Nakonec nesmím opomenout ještě alespoň stručně zmínit 
jeho význam pro chovatelství. Byl jedním ze zakladatelů Spolku 
pro chov a ochranu užitečných zvířat a ptáků v Náchodě v roce 
1911. Věnoval se hlavně chovu holubů. Nevím, zda aktivně, nic-
méně publikoval nesčetné články ve Světě zvířat a vydal mimo 
jiné dodnes uznávaný spis „Pohledy do říše holubí“. Toto vše již 
pod novým a poměrně nedávno identifikovaným pseudonymem 
Petr Bublák. Když nikdo jiný, náchodští chovatelé na Stanisla-
va Řeháka stále vděčně vzpomínají.               Mgr. Lydia Baštecká       
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(omezené parkování) 30. 4. – 7. 5. 2013 
– Studentský festival Náchodská Prima 
sezóna 
V termínu od 30. 4. do 6. 5. 2013 bude 
omezené parkování za budovou radnice 
vedle veřejných WC z důvodu umístění 
zastřešeného hracího prostoru při koná-
ní studentského festivalu Náchodská Pri-
ma sezóna.
V úterý 7. 5. 2013 bude z důvodů příprav-
ných prací na večerní ohňostroj od 9.00 
hodin uzavřené zámecké schodiště od Ho-
telu u Beránka a od 18.00 hodin bude uza-
vřený vjezd na Masarykovo náměstí v Ná-
chodě. Státní zámek Náchod bude 7. 5. 
2013 otevřen. Děkujeme za pochopení.

Dopravní omezení

Upozorňujeme občany a návštěvníky Ná-
choda, že v souvislosti s konáním Mis-
trovství ČR v Mažoretkovém sportu  
v neděli 19. 5. 2013 bude uzavřeno par-
koviště na Hamrech (před bazénem 
a u ATASU) a vyhrazeno pro autobusy 
a auta účastníků.Parkoviště bude uzavře-
no celou neděli od 6 do 19 hodin. 
Děkujeme za pochopení.

Uzavřené parkoviště 
Na Hamrech

Město Náchod zakoupilo v rámci pro-
jektu „Třídění komunálních odpadů a bio-
odpadů v evropském městě Kudowa Zdrój 
– Náchod, II. etapa“ kompostéry  
o objemu 700 l určené ke kompos-
tování komunálního biologického 
odpadu. 

Město Náchod nabízí občanům 
města bezplatné zapůjčení těchto 
kompostérů při splnění následují-
cích podmínek:

1) zájemce předloží písem-
nou žádost na adresu Odboru 
životního prostředí MěÚ Ná-
chod, Masarykovo náměstí 40, 
547 61 Náchod, ve které uvede:

– kontaktní údaje (adresu, telefon, příp. 
e-mail)

– jména a adresy min. čtyř osob, které 
budou kompostér využívat (osoby ve spo-
lečné domácnosti, obyvatelé sousedních 
nemovitostí apod.), 

2) zájemce absolvuje seminář o délce 
cca 1–2 hodin týkající se kompostování 

Město Náchod nabízí občanům kompostéry

bioodpadu v termínech stanovených Měs-
tem Náchod 

3) zájemce uzavře s Městem Náchod 
příslušnou smlouvu o výpůjčce 

kompostéru.
Kompostéry budou po splnění 

výše uvedených podmínek pře-
dány do výpůjčky zájemcům  
v pořadí dle došlých písemných 
žádostí, a to do vyčerpání zá-
sob. Na uzavření smlouvy o vý-
půjčce kompostéru není právní 
nárok. 

Projekt „Třídění komu-
nálních odpadů a bioodpa-
dů v evropském městě Kudo-

wa Zdrój – Náchod, II. etapa“, č. projektu 
PL.3.22/1.2.00/11.02545 je realizován díky 
podpoře Evropské unie – Evropského fon-
du pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Operačního programu přeshraniční spo-
lupráce Česká republika – Polská republi-
ka 2007–2013.

 Ing. Tomáš Šubert, místostarosta města

V sobotu 18. května 2013 se uskuteč-
ní na dětském dopravním hřišti v Bělov-
si další ročník již tradičního zábavného 
soutěžního dopoledne pro děti „Den s Po-
licií“. Akci společně pořádá Městská poli-
cie Náchod, Policie ČR a AMK-BESIP DDH 
Náchod. Zveme všechny děti k soutěžím 
o zajímavé ceny, ale i k prohlídce tech-
niky celého integrovaného záchranného 
systému a k ukázkám práce policie a dal-
ších záchranných složek. Začínáme v 9.30 
hodin. Upozorňujeme všechny malé cyk-
listy, že při jízdě na kole po dětském do-
pravním hřišti musí mít na hlavě ochran-
nou přilbu.

M. Horák – Městská policie Náchod

Den s Policií

Konečně je jaro, všichni se radujeme. 
S roztátým sněhem se však kromě prv-
ních jarních květů ukázaly i nehoráznos-
ti, kterých jsou někteří naši spoluobča-
né schopni. 

Již před Vánocemi někdo odřízl jedli 
v travnaté ploše u bytových domů v ulici 
Zahradní v Náchodě. Jednalo se o mladý 
stromek jedle korejské, ze které na místě 
zůstalo jen spodní patro větví. 

Lze už jen hádat, že byl stromek prav-
děpodobně využit pachatelem jako nád-
herný vánoční strom. Navíc se zbylým 
spodním patrem větví by byl do místnos-
ti nejspíš příliš vysoký. Jistě si pachatel 
ani neuvědomuje hodnotu takové dřevi-

Odříznutá jedle v ulici Zahradní v Náchodě
ny. Zloději jedle posloužila jen krátkou 
chvíli, zato na původním místě mohla 
růst desítky let. 

Mrzí nás, že jsou někteří lidé natolik 
bezohlední, že poškodí nebo zcizí stro-
my či keře, které mají zkrášlovat prostře-
dí nám všem. Město Náchod každoročně 
věnuje do péče o zeleň nemalé finanční 
prostředky. Stále přibývá požadavků ob-
čanů, kde se má něco udělat, něco zlepšit. 
Na druhou stranu ve většině z nás ještě 
zvítězí lhostejnost k nevhodnému jedná-
ní, které se děje kolem nás. 

 Věříme, že případů krádeží nebo van-
dalství na zeleni nebude přibývat. 

Náchodští radní na svém jednání 
16. dubna odsouhlasili uzavření smlouvy 
o výpůjčce se společností Protivítr-invest 
s. r. o. Město tak bude moci po dobu tří let 
bezplatně užívat část pozemkové parcely 
č. 2190/6, stavební parcely č. 403/3 a část 
stavební parcely č. 403/6 o celkové výmě-
ře 4343,1 m2 v areálu bývalé Tepny – jed-
ná se o prostor na konci ulice Tepenské (za 
prodejnou Lidl).

Pozemky byly předány do správy spo-
lečnosti Technické služby Náchod, s. r. o., 
které na nich zřídí a následně která bude 
provozovat placené parkoviště.

V těsné blízkosti centra tak vznikne 
přibližně 180 dalších parkovacích míst. 

Provoz parkoviště bude zahájen 
2. 5. 2013.

Ceník parkování vozidel:
osobní automobil 2 hod. 10 Kč
každá další započatá hodina 10 Kč
osobní automobil celý den 40 Kč
autobus  100 Kč/2 hod.

Roční předplatné:
Občan 3000 Kč
Podnikatel 5000 Kč
Pro letošní rok je předplatné:
Občan 1000 Kč
Podnikatel 2500 Kč

Parkovací místa 
v centru města se rozšíří
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Po úspěšném ukončení projektu Vzdělávání pedagogů v me-
todě FIE (2009-2012), který absolvovalo a ze získaných poznat-
ků ve své práci těží 40 pedagogů základních a mateřských škol, 
se podařilo získat grant i na pokračující a navazující projekt pro 
stejný počet pedagogů náchodského regionu.

Metoda prof. Reuvena Feuersteina (který mimo jiné jako jeden 
z prvních odborníků tvrdí, že intelekt není jednou pro vždy da-
nou vlastností člověka, ale že je modifikovatelný) se opírá o zku-
šenost zprostředkovaného učení – je to přístup, jak jedinci in-
formace nejen předávat, ale spolu s ním je vyvozovat, třídit, 
dávat jim význam, hodnotit je podle důležitosti v daném kon-
textu a vytvářet si k nim i emoční vztah. Cílem metody je vy-
chovat autentickou osobnost, která má znalosti, metodické 
dovednosti, rozumí svým emocím a je vůči druhým lidem em-

Pedagogicko psychologická 
poradna KHK, 
pracoviště Náchod realizuje další projekt pro pedagogy

patická. Zprostředkovatel (dle pojetí Feuersteina) se zaměřuje 
především na přístup žáka k řešení problému nikoliv na vyřeše-
ní zadání. Úkol pak není konečným cílem, ale spíše jen prostřed-
kem ke zvýšení schopnosti žáka řešit problémy, kriticky myslet 
a porozumět procesu učení. 

Těší nás, že se projekt setkal s takovým ohlasem mezi pedago-
gy a o jeho pokračování byl velký zájem. Vidíme a stále se i pře-
svědčujeme, že zásadní změna v uplatňovaných pedagogických 
postupech je v současné době více než nutná. 

Nově je cílová skupina rozšířena i o odborné pracovníky po-
radny a jejich profesní vzdělávání, čímž se otvírá další možnost 
k efektivnímu propojení spolupráce obou profesních skupin s do-
padem na kvalitu poskytovaných služeb žákům.
Celý projekt je opět koncipován do několika etap – od teoretic-
kého vzdělání v metodě garantovaného doc. V. Pokornou, přes 
navazující semináře rozšiřující teoretickou vybavenost, ale i po-
skytující prostor ke sdílení zkušeností s aplikací metody přímo 
v terénu. Těšíme se na své kolegy ze škol a školek, na nové part-
nery a na chvíle strávené přemýšlením. Vždyť logem Feuerstei-
novy metody je „Nechte mě chvilku…, já si to rozmyslím“.           

Martina Švecová, PPP Náchod
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Pedagogicko psychologická poradna KHK, pracoviště Náchod realizuje další projekt pro 
pedagogy 
 
Po úspěšném ukončení projektu Vzdělávání pedagogů v metodě FIE (2009-2012), který absolvovalo a 
ze získaných poznatků ve své práci těží 40 pedagogů základních a mateřských škol, se podařilo 
získat grant i na pokračující a navazující projekt pro stejný počet  pedagogů náchodského regionu. 
Metoda prof. Reuvena Feuersteina (který mimo jiné jako jeden z prvních odborníků tvrdí, že intelekt 
není jednou pro vždy danou vlastností člověka, ale že je modifikovatelný) se opírá o zkušenost 
zprostředkovaného učení – je to přístup, jak jedinci informace nejen předávat, ale spolu s ním je 
vyvozovat, třídit, dávat jim význam, hodnotit je podle důležitosti v daném kontextu a vytvářet si k nim i 
emoční vztah. Cílem metody je vychovat autentickou osobnost, která má znalosti, metodické 
dovednosti, rozumí svým emocím a je vůči druhým lidem empatická. Zprostředkovatel (dle pojetí 
Feuersteina) se zaměřuje především na přístup žáka k řešení problému nikoliv na vyřešení zadání. 
Úkol pak není konečným cílem, ale spíše jen prostředkem ke zvýšení schopnosti žáka řešit problémy, 
kriticky myslet a porozumět procesu učení.  
Těší nás, že se projekt setkal s takovým ohlasem mezi pedagogy a o jeho pokračování byl velký 
zájem. Vidíme a stále se i přesvědčujeme, že zásadní změna v uplatňovaných pedagogických 
postupech je v současné době více než nutná.  
Nově je cílová skupina rozšířena i o odborné pracovníky poradny a jejich profesní vzdělávání, čímž se 
otvírá další možnost k efektivnímu propojení spolupráce obou profesních skupin s dopadem na kvalitu 
poskytovaných služeb žákům. 
Celý projekt je opět koncipován do několika etap – od teoretického vzdělání v metodě garantovaného 
Doc. V. Pokornou, přes navazující semináře rozšiřující teoretickou vybavenost, ale i poskytující prostor 
ke sdílení zkušeností s aplikací metody přímo v terénu. Těšíme se na své kolegy ze škol a školek, 
těšíme se na nové partnery a na chvíle strávené přemýšlením. Vždyť logem Feuersteinovy metody je 
„Nechte mě chvilku…, já si to rozmyslím“. 
        Martina Švecová, PPP Náchod 
             

Ocenění
náchodských
policistů

Vymáhání pohledávek vzniklých z vý-
konu státní správy provádí odbor správy 
majetku a financování Městského úřadu 
v Náchodě. MěÚ Náchod je správce daně 
podle zákona č. 280/2009 Sb. (§ 10), daňo-
vý řád. Podle tohoto zákona eviduje a vy-
máhá pohledávky ze správního a daňo-
vého řízení.
Jedná se:
–  o pokuty uložené jednotlivými odbory 

městského úřadu 
–  o pokuty ulož sené Městskou policií Ná-

chod
–  o pokuty uložené Přestupkovou komi-

sí města Náchod
–  o místní poplatky – poplatek za odvoz 

komunálního odpadu, poplatek ze psů 
a ostatní poplatky

Způsoby vymáhání, které se používají 
v případě, že má daňový dlužník příjem:

Městský úřad Náchod, odbor sprá-
vy majetku a financování, nařizuje jako 
správce daně – v případě, že daňový dluž-
ník neuhradí svůj dluh – vydává exe-
kuční příkaz na srážky ze mzdy, srážky 
z důchodu, srážky z účtu v bance a na ně-
které sociální dávky. (z hlediska zákona č. 
280/2009 Sb., daňový řád, jsou místní po-
platky přednostními pohledávkami, po-
kuty nepřednostními pohledávkami)

Od dubna 2013 město nařizuje a také 
provádí přímo EXEKUCE MOVITÝCH VĚCÍ 
daňových dlužníků.

Do konce loňského roku tuto činnost 
pro Město Náchod prováděly příslušné 
okresní soudy. V souvislosti se změnou 
předpisů (novelou občanského soudního 

INfORMAcE 
o vymáhání 
pohledávek

řádu a exekučního řádu) od 1. 1. 2013 lze 
provádět exekuce pohledávek vzniklých 
ze správního nebo daňového řízení buď 
prostřednictvím Celní správy ČR (v rám-
ci tzv. dělené správy), soukromých exeku-
torů nebo prostřednictvím správce daně 
– v tomto případě Městského úřadu Ná-
chod.

Od 1. 4. 2013 nastoupil do pracovního 
poměru nový zaměstnanec, který bude 
tuto agendu (pouze exekuci movitých 
věcí), provádět.

Nově tedy může dlužníky, kteří i přes 
zaslané výzvy a upomínky nadále měs-
tu dluží za pokuty nebo místní poplatky, 
navštívit daňový exekutor – zaměstnanec 
městského úřadu. Ten pak přistoupí k za-
bavení movitých věcí v rámci tzv. výkonu 
rozhodnutí. Zabavené movité věci mohou 
být, pokud dlužník včas dluh neuhradí, 
prodány v dražbě.

29. března se ve své pracovně setkal 
starosta města Náchoda Jan Birke s poli-
cejním prezidentem plk. Mgr. Martinem 
Červíčkem, který přijal starostovo ofici-
ální pozvání a v první části programu 
spolu diskutovali o bezpečnosti v regio-
nu a spolupráci náchodské policie se sa-
mosprávou.

Společné setkání pokračovalo v ob-
řadní síni a to za účasti dalších význam-
ných hostů – senátora a hejtmana Králo-
véhradeckého kraje Bc. Lubomíra France, 
ředitele Krajského ředitelství policie 
plk. Mgr. Jana Švejdara, vedoucího územ-
ního odboru Náchod plk. JUDr. Davida 
Fulky a v neposlední řadě náchodských 

policistů. Jejich ocenění bylo také hlav-
ním důvodem dnešního setkání.

Starosta města Náchoda se u příleži-
tosti návštěvy policejního prezidenta 
plk. Mgr. Martina Červíčka rozhodl zavést 
novou tradici – udělit ocenění vybraným 
náchodským policistům za přínos pro 
město Náchod.

Ocenění náchodští policisté – nprap. 
Mgr. Jana Pecoldová, por. Bc. David Kult, 
pprap. Václav Stehlík, nstržm. Tomáš 
Umlauf a pprap. Otto Tietze – převzali 
z rukou starosty města Náchoda Jana Bir-
ke pamětní listy, místostarosta Tomáš Šu-
bert předal oceněným drobné dárky a ta-
jemnice MěÚ Náchod Mgr. Hana Mílová 
dárkovou tašku s upomínkovými předmě-
ty. (podrobnosti o oceněných – viz níže)

„Nesmírně si vážím spolupráce s náchod-
skou policií při zajištění bezpečnosti a po-
řádku ve městě, proto jsem se rozhodl zavést 
tuto tradici, kdy máme jako představitelé sa-
mosprávy možnost osobně poděkovat řado-
vým policistům za jejich každodenní úsilí, 
tvrdou práci a nasazení“, uvedl starosta 
Jan Birke.

A nebyli to jen náchodští policisté, kdo 
odcházel z obřadní síně náchodské rad-
nice s oceněním. Ředitel Krajského ředi-
telství policie Královéhradeckého kraje 
– plk. Mgr. Jan Švejdar – udělil medai-
li starostovi města Náchoda Janu Birke 
za aktivní spolupráci mezi organizační-
mi články Městského úřadu Náchod a Po-
licie ČR Královéhradeckého kraje v oblas-
ti veřejného pořádku, boje s kriminalitou, 
mezinárodní spolupráce, tvorby kon-
cepce a realizace jednotlivých činnos-
tí. Na závěr předal starosta vedoucímu 
územního odboru Náchod Krajského ře-
ditelství policie Královéhradeckého kraje 
– plk. JUDr. Davidu Fulkovi – prapor měs-
ta Náchoda, který zcela jistě zaujme dů-
stojné místo v prostorách náchodského 
obvodního oddělení.
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Základní umělecká škola Náchod 
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  
___________________________________________________________________________ 
 

 

Základní umělecká škola Náchod 
 

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. 
 

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

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

 775 777 073   www.trigareality.cz   774 777 073

Prodej stavebního pozemku v klidném a krás-
ném místě nedaleko centra obce Bezděkov 
nad Metují. Inž. sítě: elektřina na pozemku, 
voda na hranici, kana-
lizace na hranici, plyn 
u pozemku. Celková 
výměra pozemku 
618 m2. 

CENA: 179.000 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  rodinného domu 5+1 v obci Starkoč  
u Vysokova. Pozemky 1422 m2. Dům je určen  
k rekonstruk-
ci, možná 
půdní vestav-
ba. Kůlna, 
dílna.

CENA: 
1,699.000 Kč

Družstevní byt 1+kk blízko centra v Náchodě. 
Byt má  32,3 m2,  plastová okna, nové jádro, 
stoupačky, balkon, 
dům je zateplen. 
Jedná se o 7. patro 
s výtahem. Před 
domem zeleň.

CENA: 520.000 Kč

Prodej rodinného domu v obci Stolín neda-
leko 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

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

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

CENA: 
469.000 Kč

Krásný  zděný byt 2+1 po rekonstrukci   
v centru Náchoda, osobní vlastnictví,  
2. patro,  
52,2 m2, 
plastová okna, 
nízké náklady.

CENA: 
nabídněte

EXPRESNÍ DIGITÁLNÍ TISK | BAREVNÉ KOPÍROVÁNÍ
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festival

NÁCHODSKÁ
PRIMA SEZÓNA

DIVADLO LETÍ PRAHA:

PO FREDRIKOVI
/monodrama v režii Petra Haška

Divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

3. května
od 19:00

vstupné: 80 Kč

PRAGO UNION

Fun Club Bazzen
4. května

Warm-up a afterparty:
Ranni Motch a hosté

Vstupné: 100 Kč

Fotografie: Alexander Dobrovodský

ČARODĚJNICKÉ VESELÍ
NA DOBROŠOVĚ

14:30 - 16:30 Pěší čarodějná stezka z Hopsáčku až na Dobrošov

16:00 - 18:00 Tvořivá dílnička pro děti

15:30 Zapálení malého vuřtového ohně

16:00 - 19:00 Vosa Jede - interaktivní show pro děti

19:00 Zapálení velké vatry a pálení čarodějnice

19:00 - 20:30 Koncert country kapely Slaveňáci

20:30 - 21:00 Bubenická show Scrap Music Jamm

21:00 - 00:00 Koncert rockové kapely Bladex

22:00 Wokurková ohňová show

00:00 Odjezd autobusu z Dobrošova Úterý 30. dubna

BOHADLOBAND/Náchod
acoustic/alternative

STARDUST SHUTTLE/Valmez
rock

ASFALTO/Náchod
satiric underground HC

MONOCHROME PUZZLE/Náchod

Čtvrtek 2. května 2013/19:00
KONCERTNÍ STAN VEDLE NÁCHODSKÉ RADNICE

Vstupné 60 Kč/pro registrované účastníky festivalu zdarma

alternative rock

čtvrteční
������� V�Č��

HIGH SOCIETY/Praha
rock/crossover

finalista mezinárodní hudební soutěže Emergenza

SABRAGE/Pardubice
pop-rock

UNICORN/Jaroměř
rock

POHLAVNÍ NÁDRAŽÍ/Praha
alternative rock

SATURDAY MORNING BAND
regional young jazz and swing band

kapela s finalistou SuperStar Julianem Záhorovským

Pátek 3. května 2013/19:00
KONCERTNÍ STAN VEDLE NÁCHODSKÉ RADNICE

Vstupné 80 Kč/pro registrované účastníky festivalu zdarma

p�teční
������� V����
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�ond�ln�

JULIA KAROSI QUARTET
/modern vocal jazz, Maďarsko

SATURDAY MORNING BAND
/jazz - swing

Městské divadlo
Dr. Josefa Čížka
v Náchodě

6. května
od 19:00

vstupné:
150 - 180 Kč

JAZZ GENERATION
/funk - jazz

	Náchod,	Městské	divadlo	Dr.	Josefa	Čížka	v	19	hodin
KOMORNÍ	ORCHESTR	SLÁVY	VORLOVÉ	NÁCHOD
Dirigent:	Jindřich	Roubíček.	
Sólisté:	Olena	Ivaněnko		–	klavír,	Josef	Vlach	–	housle
Klodzko	–	Klášterní	kostel	Františkánů	v	19.30	hodin.
KOMORNÍ	ORCHESTR	SLÁVY	VORLOVÉ	NÁCHOD
Dirigent:	Jindřich	Roubíček.	
Sólisté:	Olena	Ivaněnko	–	klavír,	Josef	Vlach	–	housle
Opočno	–	Mariánský	kostelík	v	19	hodin.	CONSORTIO	MEL-
CELII	–	komorní	sdružení.	Umělecký	vedoucí:	L.	Horký
Dobruška	–	Kostel	sv.	Václava	v	19	hodin
KONCERT	DĚTSKÝCH	PĚVECKÝCH	SBORŮ	–	vítězů	celostát-
ních	soutěží	a	přehlídek.	ZUŠ	Náchod,	Nový	Jíčín,	Loučná	
nad	Desnou.
Česká	Skalice	–	Kostel	Nanebevzetí	Panny	Marie	v	17	hod.
Komorní	sdružení	historických	nástrojů	BASFIFA	Praha
Umělecký	vedoucí:	Lubomír	Novák
MUSICA	VIVA	–	soubor	Jiráskova	gymnázia	Náchod
Umělecký	vedoucí:	Milan	Poutník.	
Dirigentka:	Věra	Vlčková
Náchod	–	Galerie	výtvarného	umění	
–	jízdárna	ve	14	hodin
KONCERT	DĚTSKÝCH	PĚVECKÝCH	SBORŮ	
–	vítězů	celostátních	soutěží	a	přehlídek
ZUŠ	Náchod,	Nový	Jíčín,	Loučná	nad	Desnou
Náchod,	Kostel	sv.	Vavřince	v	19.30	hodin
SMYČCOVÝ	KOMORNÍ	ORCHESTR	JESENÍK
Dirigent:	František	Mech
Sólisté:	Veronika	Vlčková,	Jiří	Dvořák	–	flétny,	
	Natálie	Rotterová	–	violoncello,	Klára	Dvořáková	–	housle	

Camerata nova Náchod 2013
43. ročník festivalu komorních sdružení
Festival	je	pořádán	za	podpory	Ministerstva	kultury	ČR	a	Králo-

véhradeckého	kraje,	Kulturní	a	sportovní	nadace	města	Náchoda,	za	od-
borné	spolupráce	s	ARTAMA-NIPOS,	ve	spolupráci	s	kulturními	zařízení-
mi	v	Opočně,	Náchodě	a	Klodzku	a	městskými	i	farními	úřady	v	Náchodě,	
Dobrušce	a	České	Skalici.

14. května

15. května
	

17. května

18. května

19. května

19. května

21. května	
	
	
	

10:05/ MŠ Plhov Náchod: PLHOVŠTÍ PEKAŘI
10:25/ ZŠ Plhov Náchod: O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

10:30/ Kouzelný Pet: VYSTOUPENÍ KLAUNA
10:45/ MŠ Plhov Náchod: ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

11:00/ DS při ZŠ Komenského: ZUBAŘ JE ANDĚL
11:25/ MŠ Kramolna: BERUŠKA
11:35/ DS při ZŠ Komenského: ŠŤASTNÝ HONZA
11:55/ Kouzelný Pet: VYSTOUPENÍ KLAUNA
12:15/ DS při ZŠ Komenského: O RYBÁŘI A JEHO ŽENĚ

12:35/ MŠ Velké Poříčí: SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

12:50/ Kouzelný Pet: VYSTOUPENÍ KLAUNA

Pátek 3. května 2013/10:00
KONCERTNÍ STAN VEDLE NÁCHODSKÉ RADNICE

Přehlídka divadelních představení žáků mateřských a základních škol

malá
PRIMA SEZÓNA
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Lesy�mìsta�Náchoda, spol.�s�r.o.

poøádají

Kde�?

Kdy�?

RYBNÍK���"PODBORNÝ"
v�Náchodì-smìr�D.�Radechová

V nedìli�dne

Prezentace

26.�5.�2013

od�6:00�hod.

od���7:00�hod.�-���9:00�hod.���-�1�kolo
od�10:00�hod.�-�12:00�hod.���-�2�kolo

Za�kolik�? Startovné Kè�200,-

Co�za�to�? Krásný�rybáøský�zá�itek

Obèerstvení�zajištìno�!!!

Propozice�!!!

Petru�zdar�!!!

Soutì��o�kvalitní�a�hodnotné�ceny

-�hlavní�cena�-
-�SMARTPHONE-Samsung�-

-�vnadìní�povoleno�od�zaèátku�závodu
-�chytání�na�1�prut�-�na�plavanou�a�na�tì�ko
-�chytání�na�1�návazec�s�1�háèkem
-�ulovené�ryby�zpìt�do�vody
-�závodu�se�mohou�zúèastnit�i�nerybáøi

Lesy�mìsta�Náchoda, spol.�s�r.o.

poøádají

Kde�?

Kdy�?

RYBNÍK���"NA RYBÁØSKÉ"
v�Náchodì,�Rybáøská�ul.�-smìr�Babí

SOBOTA��18.�5.�2013
od���7:00�hod.�-���8:00�hod.�-�presentace
od���8:00�hod.�-���9:30�hod.�-�1�kolo
od���9:30�hod.�-�10:00�hod.�-�pøestávka
od�10:00�hod.�-�11:30�hod.�-�2�kolo
od�12:00�hod.�����������������������-�vyhodnocení

Za�kolik�? Startovné Kè�50,-

Co�za�to�? Krásný�rybáøský�zá�itek

Obèerstvení�zajištìno
v�cenì�startovného�!!!

Propozice�!!!

Petru�zdar�!!!

hlavní�cena
-�NAVIJÁK�-

-�vnadìní�povoleno�od�zaèátku�závodu
-�chytání�na�1�prut�-�plavaná�a�polo�ená
-�chytání�na�1�návazec�s�1�háèkem

Pro�koho�? Dìti�a�mláde��6-16�let
Dìti�do�12�let�doprovod�dospìlé�osoby�nutný!
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TUNING XCARS club

www.tuningxcars.com
tuningxcars@seznam.cz

21. TUNING Rozkoš
17.-18.května 2013

Srdečně Vás zveme na tradiční tuning sraz konaný v autokempu Rozkoš, kde už od rána 

budou burácet "vytuněné" automobily a výkonné audio soustavy.

Milovníci upravených automobilů si zde dají již 11. rokem své dostaveníčko.

Máte tedy jedinečnou možnost nahlédnout do originálně upravených vozů, všech značek z 

mnoha koutů naší republiky

Od 10. hodiny probíhá představování upravených vozů, které jsou hodnoceny odbornou 

porotou.

Vypsáno je celkem 20 soutěžních kategorií, ve kterých mohou majitelé vozů získat 

ocenění v podobě krásných pohárů. 

O 14. Hodině je připraveno divácky oblíbené měření hlučnosti výfuků, soutěž o nejnižší 

auto srazu.  

Jak probíhá vyprošťování osob z havarovaného vozu předvedou hasiči v 15:30.

Po 16. hodině proběhne vyhlášení všech výsledků a 19. hodina sraz ukončí. 

Akce se koná za každého počasí a občerstvení je zajištěno přímo v areálu auto campu. 

www.tuningrozkos.cz (informace pro soutěžící i návštěvníky)

http://www.facebook.com/events/262313507225283/  

VÁS ZVE NA OSLAVY 125. VÝROČÍ, 
DNE 11.5.2013 

 

 
● Akce bude započata 11.5.2013 v 9:00 hodin pořádáním okrskové soutěže, po které    

bude následovat soutěž o pohár SDH Dobrošov, dle pravidel požárního sportu 
 
 
● Po celou dobu akce bude pro návštěvníky připraveno občerstvení, pečené prase,     

pečené klobásky, točené pivo, limo,..... 
 
 

                                                Těšíme se na shledanou na Dobrošově! 

ZO ČZS  Náchod pořádá 
v sobotu 8. 6. 2013
jednodenní zájezd

Program: 6.00 – odjezd z Náchoda
 9.00–11.00 – prohlídka muzea v Mladé Boleslavi
 11.00–13.00 – oběd
 13.30–16.30  – prohlídka lihovaru a muzea řepařství  
  a cukrovarnictví Dobronice
 18.00  – návrat

cena zájezdu: 350 Kč
přihlášky na tel. č. 603 319 173
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CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ – Kostel sv. Vavřince
18.00–18.45		 Mše	svatá
18.50–19.10		 Vystoupení	sborečku	Mišáci
19.30–20.00		 Vystoupení	sboru	Hron
20.15–20.30		 Komentovaná	prohlídka	kostela
20.45–21.00		 Přednáška	„Příchod	věrozvěstů	sv.	Cyrila	Metoděje	
	 na	naše	území“
21.45–22.00		 Závěrečná	bohoslužba
18.45–21.00		 Prohlídka	zvonice	a	půdních	prostor	kostela

Církev československá husitská – Husův sbor 
17.00–19.00		 Prohlídka	kostela,	výstup	na	věž
19.00–20.30		 Koncert	pro	varhany	a	violoncello

Církev bratrská – Purkyňova 584
18.00	–	19.15		 Dokumentární	film	„Milujte	své	nepřátelé“
19.30	–	20.30		 Dokumentární	film	o	záchranných	
	 akcích	Diakonie	v	Etiopii
20.45–21.00		 Dokumentární	film	„Milujte	své	nepřátelé“	
	 Šonov	–	evangelický	kostel	a	fara
19.00–20.00		 Výstava	o	reformaci,	prohlídka	kostela	s	možností	
	 zahrát	si	na	varhany
19.00–20.00		 Táborový	oheň	na	farní	zahradě
20.00–20.30		 Zpívání	v	kostele

Českobratrská církev evangelická – ulice Purkyňova 535
18.00–22.00		 Vystoupení	pěveckých	sborů	a	presentace	
	 ze	života	církve

NOC KOSTELŮ v Náchodě
Tak	jako	v	minulých	letech,	tak	i	letos	se	náchodské	křesťanské	
církve	zapojují	do	mezinárodní	akce	„Noc	kostelů“,	která	se	usku-
teční	v pátek 24. 5. 2013.	Občané	budou	mít	možnost	si	prohléd-
nout	otevřené	kostely	a	zúčastnit	se	programů,	které	jednotlivé	
církve	připravily.	Pro	informaci	uvádíme	program,	tak	jak	je	na-
plánován	v	jednotlivých	kostelích	a	modlitebnách.	Pořadatelé	Vás	
srdečně	zvou	a	těší	se	na	Vaší	účast.
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Základní umělecká škola v Náchodě pořádá

SMYČCOVÉ NÁSTROJE
DECHOVÉ NÁSTROJE

KLAVÍR, ZPĚV
VÝTVARNÝ OBOR (OD 6 LET)

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
TANEČNÍ OBOR

DRAMATICKÝ OBOR

Více informací o naší škole naleznete na www.zusnachod.cz
ZUŠ Náchod

PŘIJÍM
ACÍ

ZKOUŠKY
ZUŠ

21.-22. KVĚTNA 2013

OD 13 DO 17 hodin

Základní umělecká škola v Náchodě pořádá

SMYČCOVÉ NÁSTROJE
DECHOVÉ NÁSTROJE

KLAVÍR, ZPĚV
VÝTVARNÝ OBOR (OD 6 LET)

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
TANEČNÍ OBOR

DRAMATICKÝ OBOR

Více informací o naší škole naleznete na www.zusnachod.cz
ZUŠ Náchod

PŘIJÍM
ACÍ

ZKOUŠKY
ZUŠ

21.-22. KVĚTNA 2013

OD 13 DO 17 hodin

Pivobraní	 ovládne	 po	 velkém	 úspě-
chu	v	loňském	roce	i	letos	o	prázdninách	
centrum	Náchoda.	Stane	se	tak	v	sobotu	
20.	července.	Vedle	řady	pivovarů,	mezi	
kterými	nebudou	chybět	Primátor,	Tam-
bor,	 Guinness	 a	 další,	 se	 návštěvníci	
mohou	těšit	například	na	přehlídku	au-
tomobilových	veteránů	a	zejména	na	pes-
trý	hudební	program.	Z	hlasování,	kte-
ré	 na	 internetových	 stránkách	 www.
pivobrani.eu,	www.nachodskyswing.cz	

Na PIVOBRANÍ zahraje 
Arakain, Roxette revival a Dalibor Janda!

a	www.mestonachod.cz	probíhalo	v	měsí-
cích	březnu	a	dubnu,	vyšla	vítězně	kapela	
Arakain.	Vzhledem	k	tomu,	že	i	další	dva	
adepti	na	hlavní	hudební	hvězdu	–	Dalibor	
Janda	a	Roxette	revival	–	získali	nezane-
dbatelný	počet	hlasů,	rozhodli	se	organi-
zátoři	pozvat	i	je.	Všechny	výše	jmeno-
vané	a	mnohé	další	uvidíte	a	uslyšíte	na	
2.	ročníku	Pivobraní	na	Masarykově	ná-
městí	v	Náchodě.					(dš)

www.primasezona.cz
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Házená
	So 4. 5. 8.30,	turnaj	starší	žáci

oblastní přebor st. žáci
	So 11. 5. 14.30, Lokomotiva	Louny																												

II. liga st. dorost
	So 11. 5. 14.30,	Lokomotiva	Louny																												

I. liga muži
	Ne 26. 5. 10.30, HBC	Jičín	„C“																																			

oblastní přebor muži

O	letošním	velikonočním	víkendu	28.	
3.	–	1.	4.	se	v	Praze	uskutečnil	22.	roč-
ník	mezinárodního	turnaje	v	házené	„Pra-
gue	Handball	Cup“,	ve	kterém	měla	své	
zastoupení	i	náchodská	házená	v	podobě	
dvou	týmů	HC	TJ	Náchod.	Své	síly	změ-
řilo	družstvo	staršího	dorostu	pod	vede-
ním	J.	Kosinky	a	P.	Šmejkala	v	kategorii	
MA	a	družstvo	mladších	žáků	pod	vede-
ním	D.	Novohradského	a	R.	Nagla	v	kate-
gorii	MD.	Vystoupení	obou	týmů	v	široké	
mezinárodní	konkurenci	se	dá	hodnotit	
jako	velmi	úspěšné.

Tým	dorostenců	postoupil	ze	základ-
ní	skupiny	na	2.	místě,	ve	čtvrtfinálové	
skupině	se	umístil	3.	a	v	celkovém	pořa-
dí	turnaje	tak	mezi	34	týmy	obsadil	krás-
né	14.	místo.

Tým	 mladších	 žáků	 svoji	 základní	
skupinu	dokonce	vyhrál,	když	v	posled-
ním	zápase	skupiny	porazil	favorizova-
né	Švédy.	I	v	postupové	skupině	pokračo-
val	ve	svém	vítězném	tažení,	když	porazil	
německý	tým	MTV	Stadeln.	Šance,	že	by	
Náchod	zasáhl	do	čtvrtfinálových	bojů,	
začala	nabývat	jasnějších	obrysů.	Stačilo	
vyhrát	ještě	jedno	utkání	s	chorvatským	
týmem	RK	Poreč.	Tento	soupeř	však	před-
čil	očekávání.	V	polovině	zápasu	sice	vedl	

Házenkáři z Náchoda 
v mezinárodním srovnání

jen	5:3,	ale	jeho	tvrdá	až	agresivní	obra-
na	vedla	na	začátku	druhé	půle	ke	zraně-
ní	obou	náchodských	středních	spojek.	Ty	
už	zápas	nedohrály	a	ostatních	hráčů	se	
zmocnil	příliš	velký	respekt	ze	soupeře.	
Náchod	tento	duel	nakonec	prohrál	3:11.	
Mladší	žáci	tak	obsadili	v	celkovém	pořa-
dí	fantastické	14.	místo	v	konkurenci	53	
týmů,	což	je	určitě	dobrý	signál	pro	bu-
doucnost	náchodské	házené.	Kromě	bo-
jovnosti	 a	 obrovského	 nasazení	 všech	
hráčů	se	o	tak	úžasný	výsledek	zaslou-
žil	velkou	měrou	i	brankař.	Na	turnaji	byl	
silnou	oporou	týmu,	když	svými	zákro-
ky	zneškodnil	řadu	vyložených	šancí	sou-
peřů.

V	sobotu	13.	4.	se	mladší	žáci	předsta-
vili	na	domácí	palubovce,	kde	sehráli	dru-
hý	turnaj	skupiny	„A“	jarní	části	INTER	
REG	ligy	házené.	Výhoda	domácího	pro-
středí	se	stala	spíše	nevýhodou.	Náchod-
ští	hodně	chybovali	ve	hře	i	při	střelbě	
a	ze	čtyř	odehraných	zápasů	tři	prohráli.	
I	přes	tento	nepovedený	výkon	však	zů-
stává	Náchod	po	2.	kole	na	krásné	3.	příč-
ce	mezi	10	týmy.	Uvidíme,	jak	se	chlap-
cům	povede	v	Turnově,	kde	je	čeká	3.	kolo	
jarní	části	soutěže.	

(PL)

spolu	s	Národní	radou	osob	se	zdravotním	
postižením	ČR

srdečně zve zájemce

na XXXIV. ročník 
Ratibořického 
pojezdu vozíčkářů
Termín konání: 7.–9. června 2013
Místo konání: 
Autokemp	ROZKOŠ	u	České	Skalice
Další informace:
Opřátko	Tomáš
Krámská	727
54701	Náchod	
Tel.: 777 658 455
opratko.tomas@seznam.cz
Ukončení přihlášek nejpozději do 20. květ-
na 2013.
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Společnost vozíčkářů 
a zdravotně 
postižených Náchod

TJ Start Náchod
oddíl orientačního běhu

pořádá Jarní pohár 2013 
v orientačním běhu 
pro žáky náchodských škol 
a veřejnost.

Co potřebujete pro závod:
pokud	možno	buzolu	nebo	kompas
boty	do	terénu
oblečení	podle	počasí
chuť	vyzkoušet	své	schopnosti	orien-
tace	podle	podrobné	mapy.

Termín, přihlášky a místo srazu v Ná-
chodě:

22. 5. 2013,	přihlášky	na	místě,	sraz	
na	Plhově	v	blízkosti	benzinové	sta-
nice	Shell.	Startuje se od 15.30 do 
16.30. Žádné	poplatky	se	neplatí.
Žáci	škol	závodí	ve	dvojicích	ve	dvou	
kategoriích:	4.	a	5.	třída,	6.	a	7.	třída.
Veřejnost	libovolně	jednotlivci,	dvo-
jice,	rodiče	a	děti	apod.

Pořadí	v	závodu	určuje	čas	a	počet	
nalezených	kontrol.
Vítězové	žákovských	kategorií	zís-
kají	pohár.

Základní	kynologická	organizace	Ná-
chod	–	Sport	zve	zájemce	k	již	tradiční-
mu	 jarnímu	 výcvikovému	 kurzu,	 kte-
rý	 obsahuje	 10	 lekcí	 a	 začíná	 v	 neděli	
7.	dubna	2013.	Kurz	je	určen	pro	všechny	
odpovědné	majitele	psů,	kteří	chtějí	své	
čtyřnohé	přátele	naučit	základní	posluš-
nosti,	a	to	nejen	pro	štěňata,	mladé	psy	
a	psy	problémové,	ale	i	pro	všechny	ostat-
ní	pejsky	bez	rozdílu	plemene.	Kurzy	ve-
dou	zkušení	instruktoři,	kteří	při	výcviku	
používají	výhradně	pozitivní	motivace.	Ta	
má	v	důsledku	radost	psa	i	pánečka	z	vý-
cviku.	Více	naleznete	 	www.zkonachod-
sport.4fan.cz. 

POZOR!	 Organizace	 působí	 na	 Babí	
u	 Náchoda	 –	 bývalé	 střelnici	 v	 Kosné	
Hoře.	Neotálejte	a	přihlaste	se	včas.	Po-
čet	účastníků	je	omezen.

Těšíme	se	na	shledání.
     

Za ZKO Náchod – Sport
jednatel organizace

Jirman Vratislav

Po	roky,	kdy	slouží	sportovní	stadion	
na	Plhově,	nabízíme	dva	termíny	v	týd-
nu,	kdy	je	otevřen	zdarma	pro	sportující	
veřejnost.	Od	1.	května	2013	měníme	tyto	
dny	a	hodiny.	Stadion	bude	pro	veřejnosti	
otevřen	zdarma:
•		 Pondělí	16–18	hodin
•		 Čtvrtek	16–18	hodin	
•		 Správce	stadionu	pan	Rompotl	
	 –	605	056	479

Pro	bezproblémové	fungování	je	však	
lepší,	když	si	zájemci	předem	(alespoň	pár	
desítek	minut)	zavolají	na	číslo	správce	
stadionu,	aby	o	sportovcích	věděl.	Často	
se	nám	stávalo,	že	nikdo	sportovat	nepři-
šel,	hřiště	tedy	zůstalo	zavřené,	abychom	
zbytečně	neplatili	dohled	na	hřišti.	

Žádáme	také	veškerou	veřejnost,	aby	
případný	 zájem	 o	 sportování	 řešila	 se	
správcem	nebo	se	ZŠ	Náchod-Plhov	(491	
427	252).	Nájem	sportoviště	není	tak	vyso-
ký,	aby	bylo	nutné	ničit	plot,	bránu	a	dal-
ší	zařízení	kvůli	hodině	fotbalu	na	umě-
lé	trávě.
     

Vladimír Honzů, ředitel ZŠ Náchod-Plhov

Sportovní stadion 
na Plhově 
– změna otevírací doby 
pro veřejnost

Pozvánka 
na Základní kurz poslušnosti 
a ovladatelnosti psů

*  *  *
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7. 5 .
P R O G R A M :

17.00   Klapeto – kapela
18.15   Street dance – SVČ Déčko
19.00   Trilobeat (Big Beat) – kapela 
20.30   ProRadost – kapela 
21.00   Lampionový průvod s mažoretkami MONA Náchod
          a Dechovým orchestrem ZUŠ Hronov
             Průvod vychází z ulice Českoskalické, 
             od České pošty ve Starém Městě.

21.45    O H Ň O S T R O J  
             pod Státním zámkem k výročí II. světové války

22.00 – 22.30   ProRadost – kapela

Stánky s občerstvením, cukrovinkami a dětské zábavné atrakce.

NÁCHODSKÉ

M Á J O V Á N Í
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

2013

Město Náchod a  O.  s .  Náchodská Prima sezóna
p o ř á d a j í

Z důvodu přípravných prací na večerní ohňostroj bude 7. 5. 2013 od 9.00 hodin uzavřené zámecké 
schodiště od Hotelu U Beránka a od 18 hodin uzavřen vjezd na Masarykovo náměstí v Náchodě.

Státní zámek Náchod bude 7. 5. 2013 otevřen!
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Ve čtvrtek 11. dubna 2013 byly v Městském divadle dr. J. Číž-
ka v Náchodě předány dobrovolnické ceny Křesadlo – ceny pro 
obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Večer pořádaný pod 
záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France, 
starosty města Náchoda Jana Birke a obou místostarostů měs-
ta Náchoda Drahomíry Benešové a Tomáše Šuberta byl věnova-
ný všem lidem, kteří dobrovolně podají pomocnou ruku, kde je 
potřeba.

Křesadlo je symbolem vykřesané jiskřičky lidství a smyslem 
jeho udělování je nejen ocenit dobrovolníky, ale zároveň šířit 
myšlenku dobrovolnictví do hlubšího povědomí veřejnosti.

V České republice byla poprvé udělena v roce 2001 Národním 
dobrovolnickým centrem Hestia v Praze. V Náchodě byla cena 
poprvé udělena za rok 2010. 

Předávání dobrovolnických cen připravila skupina studentů, 
která si říká Hledači příběhů, za podpory střediska volného času 
Déčko Náchod. Specifikem oceňování náchodských dobrovolní-
ků je také udělení ceny Déčka, která je předávána dobrovolní-
kům pracujícím s dětmi a mládeží. 

Do sálu náchodského Beránku, jak se místnímu Městskému di-
vadlu říká, se sešli dobrovolníci, zástupci organizací, které no-
minovaly své dobrovolníky a také občané Náchoda, kteří přišli 
podpořit lidi ze svého okolí, kteří nemají nataženou ruku pro 
odměnu, ale mají srdce na dlani. Dobrovolníky přišel podpořit 
starosta města Náchoda Jan Birke, místostarosta města Tomáš 
Šubert a svůj pozdrav poslala také místostarostka Drahomíra 
Benešová, která se ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit 
osobně. 

O držitelích Křesadla za rok 2012 rozhodovala sedmičlenná 
porota ve složení – Drahomíra Benešová (místostarostka města 
Náchod), Jiří Tošner (předseda občanského sdružení HESTIA, kte-
ré zavedlo tradici udělování Křesadel), Ludmila Pohanková (ře-
ditelka SVČ Déčko Náchod), Jacek Kowalczyk (zástupce polského 
partnera z Kudovy Zdroj), Josef Hnízdil (náchodský skaut a drži-
tel Křesadla za rok 2011) a Miroslav Houštěk (režisér hronovské-
ho divadla a držitel Křesadla za rok 2011). 

Hodnotit jednotlivé nominace bylo velmi náročné a všichni 
dobrovolníci si zaslouží obdiv, proto také moderátorka večera 
Petra Výtvarová Krausová několikrát zdůraznila, že večer je po-
děkováním pro všechny obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné 
věci. Večer nebyl o hodnocení, kdo pomáhá více či méně, lépe či 
špatně, ale poklona všem dobrovolným pracovníkům, proto byli 
na jeviště pozváni všichni nominovaní a všem bylo poděkováno.

Cenu Křesadlo za rok 2012 získali Miroslav Čiháček z Náchoda, 
Jiří Malík z Teplic a jak bylo napsáno v jedné z nominací: „…a tak 
nás na Novém Hrádku napadlo, že pan Pavel Bohadlo zaslouží si 
Křesadlo“, tak to i dopadlo, takže pan Bohadlo z Nového Hrádku 
si odnesl třetí křesadlo.

Dobrovolnická cena Křesadlo Jiří Malík – již přes 20 let bojuje za ochranu přírody, zvířat, 
zdraví lidí a čistou vodu, vede koalici Stop HF, která se staví pro-
ti metodě a průzkumu těžby břidlicových plynů 

Miroslav Čiháček – je dobrovolníkem přes 30 let, člen před-
sednictva svazu Paraple, předsedou Společnosti vozíčkářů 
a místopředsedou Sdružení zdravotně postižených v Náchodě, 
pomáhá, i přes svůj zdravotní handicap, při odstraňování ba-
riér, s údržbou vozíků, ale také dodává naději ostatním vozíč-
kářům.

Pavel Bohadlo – člen TJ Sokol Nový Hrádek již více než 30 let 
pomáhá na Novém Hrádku, kde je potřeba, jen namátkově – stál 
u zrodu oblíbeného pochodu Hrádouská vařečka, v zimě připra-
vuje přejezd Orlických hor, popsal zajímavá místa v okolí Nového 
Hrádku, stará se o kostel, kašnu na náměstí, a jak se píše v no-
minaci …„jeho činností je moc, na vyjmenování je krátká noc“.

 
Cenu Déčka získali:

Jitka Krásná pracuje s dětmi a mládeží v polickém Sokole ce-
lých 38 let.

Antonín Pohl svůj volný čas nezištně věnuje dětem a mládeži 
již 45 let. Vede tělovýchovný oddíl Spartak v Polici nad Metují.

MUDr. Renata Krčmářová – jedna ze zakladatelů organiza-
ce Eldorádo již více než 30 let pracuje s dětmi a mládeží. Připra-
vuje tábory, víkendové akce a aktivně formuje směr organizace.

Poděkováno bylo i dalším dobrovolníkům, kteří byli nomino-
váni organizacemi a lidmi, kteří jim touto cestou chtěli poděko-
vat za jejich čas, energii a chuť, věnovanou druhým lidem, pří-
rodě a životu kolem nás.

Jan Školník – Agentura pro rozvoj Broumovska
Jaroslav Obršál – Místní organizace Rybářského svazu Poli-
ce nad Metují
Jana Křepelová – Sdružení žen, o.s. obec Podbřezí
Libuše Hažmuková – TJ Slavoj Teplice nad Metují
Dagmar Honsnejmanová – knihovna Mokřinka a obec Mokré
Ing. Václav Řezníček – obec Zlatá Olešnice
Josef Maroul – Sbor dobrovolných hasičů Lipí 
Bc. Tomáš Rosa – divadelní soubor Na tahu
Miroslav Pichl – Město Police nad Metují
Ivana Vejvodová – pionýrská skupina Za vodou Jaroměř
Jozef Karniš – Pionýrská skupina Dobruška
Milan Libich – Ochránci památek pevnosti Josefov
O doprovodný program slavnostního večera se postaralo bu-

benické seskupení Tus TuduKa ZUŠ Náchod pod vedením Stani-
slava Víta a vtipnou tečkou na závěr večera byla Pohádka o třech 
prasoslečnách divadelního souboru Na tahu z Červeného Kos-
telce.

Děkujeme všem, kteří přišli do Beránku podpořit „obyčejné 
lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ a všem těmto zdánlivě obyčej-
ným lidem přejeme dostatek chuti a energie v další dobrovol-
nické činnosti.
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„Bylo to úžasné, vůbec jsem se nebála,“ líčí Klára svůj nový 
zážitek. A dodává: „Jela jsem v lodi jako první. Byla jsem moc zvě-
davá, jak pojedou na lodi moji kamarádi z Cesty. Někteří se báli, ale 
když mě viděli, tak do toho šli. Můj nejlepší kamarád Honzík si vedl 
moc dobře. Byla jsem překvapená, jak byl šikovný“.

Klára spolu s dalšími přáteli ze stacionáře Cesta měla možnost 
zúčastnit se akce Kajaky v bazéně, kterou uspořádalo občanské 
sdružení Cesta a dětský vodácký oddíl Lotři v rámci společného 
projektu Lotři na dobré Cestě. 

Hendikepované děti z OS Cesta se dost užasle dívaly na vodác-
ké umění Lotrů. Když viděly, že v kajaku sedí i opravdu malé děti, 
dostaly odvahu vyzkoušet si to také. Nejprve si všechny postup-
ně oblékaly záchranné vesty a pak se chopily pádla. Vyzkoušely 
si jízdu v lodi nejprve na souši, kde pojaly jistotu, že je to vcelku 
bezpečné. Pak už se na vodu vypravila první vlaštovka Klárka. 
Postupně si jízdu na vodě užívali všichni a dokonce několikrát.

„Akce dopadla nad očekávání dobře“, hodnotí prožité dvě hodi-
ny v náchodském bazénu ředitelka o. s. Cesta Denisa Voborní-
ková. „Děti z vodáckého oddílu Lotři jsou nesmírně obětavé a je vi-
dět, jak pozitivní vliv má oddíl na jejich výchovu. Nesetkali jsme se 
s žádnými posměšky ze strany zdravých dětí. Myslím, že jsme na-
šli nové kamarády.“ 

Na akci se přišel podívat i místostarosta Hronova Mgr. Josef 
Tér a pomáhal nám s klienty do lodi. I pro něho to byla asi úpl-
ně nová zkušenost stejně jako pro všechny děti z vodáckého od-
dílu Lotři.

Z vozíku do kajaku
Klárka je 19tiletá vozíčkářka, která je odkázaná na pomoc 
svých rodičů a pracovníků ze stacionáře Cesta. Tentokrát se 
však ocitla v náruči hned několika Lotrů, díky kterým proži-
la nové dobrodružství, při kterém přesedlala z vozíku do ka-
jaku. Myslíte, že to je nemožné? 

„Těším se na akci na Úpě, tam už bu-
deme všichni připraveni a budeme vě-
dět, co nás čeká. Moc se mi líbili vodá-
ci. Jsou to moc hezcí kluci a chovali se 
ke mně velmi ohleduplně. Nejhezčí je 
ale stejně můj Honzík.“ uzavřela roz-
hovor Klárka.

„Cesta s Lotry na Úpě“ je název dal-
ší společné akce, při které si klienti 
stacionáře Cesta a Lotři sjedou část 
řeky Úpy. Podrobnosti o této akci 
a celém projektu Lotři na dobré Ces-
tě se dočtete na http://www.spolecnysvet.com .

 Denisa Voborníková, Tomáš Buriánek

   
 

 
Projekt je realizován jako regionální subprojekt projektu „ Aktivní občané a média“ - CZ.1.07/3.1.00/37.0069 
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že v kajaku sedí i opravdu malé děti, dostaly odvahu vyzkoušet si to také. Nejprve se všechny 
postupně oblékaly záchranné vesty a pak se chopily pádla. Vyzkoušely si jízdu v lodi nejprve na souši, 
kde pojaly jistotu, že je to vcelku bezpečné. Pak už se na vodu vypravila první vlaštovka Klárka. 
Postupně si jízdu na vodě užívali všichni a dokonce několikrát. 
 „Akce dopadla nad očekávání dobře.“ hodnotí prožité dvě hodiny v náchodském bazénu 
ředitelka o.s. Cesta Denisa Voborníková. „Děti z vodáckého oddílu Lotři jsou nesmírně obětavé a je 
vidět, jak pozitivní vliv má oddíl na jejich výchovu. Nesetkali jsme se s žádnými posměšky ze strany 
zdravých dětí. Myslím, že jsme našli nové kamarády.“  
 Na akci se přišel podívat i místostarosta Hronova Mgr. Josef Tér a pomáhal nám s klienty do 
lodi. I pro něho to byla asi úplně nová zkušenost stejně jako pro všechny děti z vodáckého oddílu 
Lotři. 
  „Těším se na akci na Úpě, tam už budeme všichni připraveni a budeme vědět, co nás čeká. 
Moc se mi líbili vodáci. Jsou to moc hezcí kluci a chovali se ke mně velmi ohleduplně.  Nejhezčí, je ale 
stejně můj Honzík.“ uzavřela rozhovor Klárka. 
 Cesta s Lotry na Úpě je název další společné akce, na které si klienti stacionáře Cesta a Lotři 
sjedou část řeky Úpy. Podrobnosti o této akci a celém projektu Lotři na dobré Cestě se dočtete na 
http://www.spolecnysvet.com . 
  
Denisa Voborníková, Tomáš Buriánek 
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Od ledna funguje v Arše nový projekt, 
který je určený nejen dětem, ale hlav-
ně dospělým osobám. Jmenuje se Sociál-
ně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
a kromě změny cílové skupiny zahrnuje 
také rozšíření otevírací doby a zavedení 
terénní práce, která probíhá přímo v do-
mácnostech zapojených rodin.

Uživatelé služby během prvního čtvrt-
letí nejvíce využívají pomoc při hledání 
brigád a práce, která zahrnuje sestavová-
ní životopisů, psaní motivačních dopisů 
a hledání inzerátů s pracovními nabíd-
kami. Přitom se učí také základům práce 
na počítači. Součástí této aktivity je roz-
víjení schopnosti slušného jednání s po-
tenciálními zaměstnavateli.

Druhou oblastí, kterou uživatelé nejví-
ce řeší, je bydlení. Buď se jedná o matky 
samoživitelky, nebo o rodiny s dětmi, kte-
ré hledají byty a nechtějí bydlet v sociálně 
vyloučené lokalitě. Pomoc pak zahrnuje 
hledání inzerátů a podporu při vyřizová-
ní telefonátů, případně doprovod při pro-
hlídkách bytů. 

Rodiče zapojených dětí mají kromě ře-
šení bytové a pracovní otázky největší 
zájem o vzdělávání svých potomků. Se 
sociálními pracovníky konzultují škol-

Archa pomáhá klientům zvládat 
školu i hledat práci

ní výsledky svých dětí a otázku výběru 
střední školy či učiliště. Pomoc spojená 
se vzděláváním zahrnuje také informo-
vání o učebních a studijních oborech, vy-
plňování formulářů k přijímacímu řízení 
na střední školy a přípravu na přijímací 
zkoušky. Dále je to příprava do školy, kte-
rá zahrnuje pomoc s vypracováním domá-
cích úkolů a opakování probraného učiva. 

S některými rodiči pracovníci spolupra-
cují i na výchově dětí, které jsou ohrože-
né sociálně patologickými jevy. Jde o to, 
jak tyto dospívající odklonit od nevhod-
ných skupinek dorostenců, kteří bezpri-
zorně tráví čas na ulici a experimentují 
s drogami a alkoholem. V rámci preven-
ce těchto jevů se nám osvědčily například 
pravidelné sportovní a výtvarné činnosti. 

Část tohoto projektu zaměřená na pod-
poru osob starších 15 let je financována 
z prostředků ESF prostřednictvím Operač-
ního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost a státního rozpočtu ČR. Během 
prvního čtvrtletí se do projektu aktivně 
zapojilo 29 uživatelů starších 15 let.

Michaela Exnerová, vedoucí SASRD Archa, 
Dokořán, o. s.
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Michaela Exnerová, vedoucí SASRD Archa, Dokořán, o. s. 
 

Dne 8. dubna 2013 se v Atriu Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR ve spoluprá-
ci s Ústřední uměleckou radou ZUŠ kona-
la vernisáž výstavy výtvarných prací z 11. 
Národní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ 
ČR „Oči dokořán“, Šternberk 2011–2012.

ZUŠ Náchod, která na této přehlídce 
získala „Cenu poroty “, měla tu čest před-
stavit v Poslanecké sněmovně práce svých 
žáků. Velice si ceníme této příležitosti 
a zároveň děkujeme žákům, ale i pedago-
gům, kteří takto reprezentují naše měs-
to.        mat

Oči dokořán v Praze
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Náchodský pivovar PRIMÁTOR čekají 
v letošním roce významné stavební úpra-
vy a po dlouhých letech rekonstrukce do-
zná vzhled areálu svoji definitivní podo-
bu. Zcela nového kabátu se dočká celá 
čelní stěna pivovaru směrem do ulice 
Dobrošovská. Kompletně bude přestavě-
na také budova vrátnice, rozšíří se vjezd 
do pivovaru a objekt se změní v moder-
ní školící centrum. V areálu pak již byla 
zahájena dostavba skladovacích prostor. 
Pivovar, známý svým širokým portfoli-
em specialit, tím alespoň částečně vyře-
ší jedno z jeho bolestivých míst, nedosta-
tečnou skladovací kapacitu.

Náchodský pivovar   
v novém kabátě

Aby pro své příznivce pivovar zacho-
val jednu z největších a nejoblíbenějších 
náchodských akcí, DEN S PRIMÁTOREM, 
dojde vzhledem k probíhající rekonstruk-
ci pro letošní rok k mimořádné změně 
termínu jejího konání. Tradiční květno-
vé datum se přesune na úplný konec léta, 
na SOBOTU 14. ZÁŘÍ. A tak všichni fan-
dové, příznivci a Ti, co každoročně míří 
do pivovaru, se již dnes mohou těšit, ne-
jen na nový vzhled jejich oblíbeného pi-
vovaru, ale i na celou řadu atraktivních 
hudebních skupin. Mezi vystupujícími se 
mimo jiné letos objeví i velice populární 
hudební skupina Charlie Straight, či oblí-
bený zpěvák a herec Jiří Schmitzer.

Tábor Pod Vysákem je klasický stano-
vý tábor pro děti od 8 do 15 let pořáda-
ný Okresním sdružením hasičů Trutnov. 
Hlavní zaměření však není ryze hasičské, 
pro děti je připraven zajímavý program 
rozvíjející jejich fantazii a dovednosti. Zá-
kladna se nachází v překrásném prostře-
dí Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.
Termín: neděle 14. 7. – sobota 27. 7. 2013
Místo: Táborová základna Pod Vysákem 
na okraji města Stárkov, okr. Náchod
Ubytování: V dvoulůžkových stanech 
s předsíní, s dřevěnou podsadou a pev-
nou podlážkou, pro nejmenší je možnost 
ubytování ve srubech. V tábořišti je k dis-
pozici kuchyň, prostorná jídelna, umývár-
na, WC, hřiště pro míčové hry a požární 
nádrž.
Cena: 3.400 Kč (ubytování, strava 5x den-
ně, pitný režim, pojištění, dozor vyškole-
ných vedoucích a 2 zdravotníků, výlety, 
hry, ceny).
Program: Hlavní motto letošního tábo-
ra zní „Ve službách krále aneb středově-
ká vesnice“. Program je volen s ohledem 
na věk dětí a jejich tělesný a duševní roz-
voj. 
Kontakt: 
Okresní sdružení hasičů Trutnov
Na Struze 30, 541 01 Trutnov
tel.: 724 869 998
email: oshtu@seznam.cz
Veškeré informace + přihláška ke stažení 
na www.oshtu.cz 

TÁBOR POD VYSÁKEM 2013

Český svaz bojovníků za svobodu Ná-
chod Vás srdečně zve na Pietní vzpomín-
kový akt s mezinárodní účasti, pod zášti-
tou Krajského úřadu královéhradeckého 
kraje a senátora, Parlamentu ČR, hejtma-
na Královéhradeckého kraje Bc. Lubomí-
ra France. Pořadatelé Vás zvou k aktivní 
účasti na 5. ročníku „Cyklistické jízdy his-
torické paměti“, která se koná v sobotu 
18. května 2013 a povede z Gross-Rosen 
(Polsko) do Choustníkova Hradiště (ČR). 
Tato 104 km dlouhá jízda kopíruje tra-
su tehdejšího pochodu smrti. Po pietním 
aktu u pomníku v koncentračním táboře 
a položení věnce naší delegací bude za-

Po stopách „Pochodu smrti a hladu“
vězňů z koncentračního tábora
Gross-Rosen- (Rogožnica, PR) do choustníkova Hradiště (ČR)

hájena cyklistická jízda přes polskou Ro-
gožnici, Walbrzych, Mieroszow a české 
obce Zdoňov, Adršpach, Chvaleč, Petříko-
vice u Trutnova a Trutnov do Choustníko-
va Hradiště. Všechny informace naleznete 
na adrese: www.klub-pohranici.cz/kralove-
hradecky_TR_KOLO.htm. Kontaktní spo-
jení a přihlášky zasílejte nejpozději do  
15. 5. 2013 na organizátora cyklistické jíz-
dy: Miroslav Holča, 5. května 110, 549 81 
Meziměstí, tel.: 723 536 992, maimiroslav.
holca@seznam.cz.

Za organizátory, Český svaz bojovníků 
za svobodu Náchod 
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Začátkem dubna navštívil naši mateř-
skou školu pan Homolka a paní Erlebacho-
vá z Občanského sdružení Canisterapie. 
Pan Homolka s sebou přivedl i svoji fenku 
Acoru a dětem vyprávěl o tom, co všech-
no takový pejsek potřebuje ke spokojené-
mu životu, jak se o něho musí starat, jak 
se mají děti chovat při setkání nebo kon-
taktu se psem.

Předvedl dětem, co všechno spolu 
s Acorou dokáží, jak je Acora vycvičená 
a poslušná, co umí. A hlavně dovolil dě-
tem Acoru hladit, krmit ji pamlsky a nejši-
kovnější děti zkusily Acoře na tlapku při-
vázat stuhu a povelem ji přivolat k sobě.

Dětem se program moc líbil, pro někte-
ré to byl první bližší kontakt se psem v ži-
votě. Už se těšíme na příští setkání.

učitelky z MŠ, Myslbekova 

canisterapie 
v mateřské škole

17. 5. – 18. 5. pátek, sobota 
– Cyklo-Glacensis XII.ročník

Mezinárodní setkání cyklistů se zá-
stupci obcí, měst a krajů.

Sraz u radnice na Masarykově náměs-
tí v Náchodě v 7.30 hodin. Odjezd po slav-
nostním zahájení přes Polsko do rekre-
ačního areálu Astra na Dlouhém-Rzy. 
Jednodenní účast není limitována počtem 
přihlášených. Dvoudenní je omezena po-
čtem přidělených lůžek.

Info: Josef Kolisko, tel. 607 933 811, 
e-mail: j.koliska@tiscali.cz

 Pravidelné večerní vycházky – každé 
úterý sraz v 19.00 u Slavie, vede V. Lem-
berk ,tel: 723 152 915 a K. Kabela.

 Zasedání výboru KČT – každé druhé 
pondělí v měsíci od 17.30 v ubytovně KČT 
v Bělovsi.

 Ubytování – ubytovna KČT Náchod, 
Kladská 310, 547 01 Náchod. Správcová 
ubytovny Lenka Jedináková, Kladská 310, 
547 01 Náchod, tel: 776 111 533, e-mail: 
yedi-leni@seznam.cz.

 Informace o akcích na internetových 
stránkách www.volny.cz/kctnachod. 

Klub českých turistů 
zve všechny sportu chtivé

Poslední koncert letošního abonent-
ního cyklu komorní hudby odehrají Petr 
Hostinský (varhany) a Jakub Hrubý (ba-
ryton). Kostelem sv. Vavřince se 16. květ-
na rozezní Varhanní mezihra z Glagolské 
mše, Toccata z 5. symfonie a mnoho ji-
ných skladeb. Přesný program naleznete 
na internetových stránkách www. bera-
neknachod.cz nebo v pokladně divadla.

Petr Hostinský vystudoval hru na var-
hany a dirigování na Konzervatoři v Par-
dubicích, absolvoval AMU v Praze, obor 

Komorní hudba 
zahraje v náchodském kostele

varhany. Během studií absolvoval pětimě-
síční stáž na konzervatoři ve Stuttgartu. 
Pravidelně se účastní varhanních soutěží. 
Jakub Hrubý pochází z Broumova, vystu-
doval konzervatoř v Kroměříži a HAMU 
v Praze v oboru sólový zpěv. Spolupracu-
je s Pražským filharmonickým sborem, 
Pražským komorním sborem a dalšími. Je 
dvorním interpretem díla východočeské-
ho rodáka Luboše Sluky. Od sezóny 2010/ 
2011 je členem opery Národního divadla 
v Praze.

Novopacký slavíček – Ve středu 10. 4. 
se zúčastnila 10ti členná výprava žáků 
pěveckého oddělení 18. ročníku meziná-
rodní pěvecké soutěže "Novopacký slaví-
ček". Všichni soutěžící byli ze třídy paní 
učitelky Bohumily Čonkové, která žáky 
nejen připravila, ale též sama doprovodi-
la na klavír, za což jí patří velký dík.

 V kategorii A1 (předškoláci) získala
Anna Čonková Zlaté pásmo (51 soutěží-
cích). 

 V kategorii A2 (1. a 2. třída) získala 
Viktorie Bernardová Zlaté pásmo.

 V kategorii A3 (3. a 4. třída) získal 
Matěj Gajdoš 2. místo (63soutěžících).

 V kategorii A4 (6. a 7. třída) získal  
David Vintera 1. místo
Nela Stryhalová 1. místo
Hana Štěpánová 3. místo
Veronika Mládková získala Zvláštní cenu 
za přirozený projev.

Krajské kolo ve hře na keyboard – 
V prostorách ZUŠ Střezina se 5. 4. kona-
lo historicky první krajské kolo soutě-
že ZUŠ ve hře na keyboard. Úspěšně nás 
zde reprezentovali žáci ze třídy Františka 

Úspěchy žáků 
ZUŠ Náchod v soutěžích

Fraňka. Zastoupení jsme měli ve čtyřech 
kategoriích, kde naši žáci vybojovali ná-
sledující ocenění:
Kategorie 3  
Štěpán Kozák 3. místo
Kategorie 5
Kristýna Kozáková 2. místo
Nela Stryhalová 3. místo
Kategorie 6 
Jana Mojžíšová čestné uznání
Kategorie 8
Adam Budař čestné uznání

Komorní hra s převahou dechů – Dne 
10. 3. se v Jičíně konalo krajské kolo sou-
těže MŠMT v komorní hře s převahou de-
chových dřevěných nástrojů. Úspěšně nás 
zde reprezentovala tato uskupení:

 Trio příčných fléten 
– 2. místo (vyučující – Roman Škárka)
Anna Ruferová
Katrin Tučková
Kamila Varmusová

 Trio klarinetů 
– 3. místo (vyučující – Josef Douděra)
Rozálie Hůlková
Jana Bohušová 
Stanislava Boučková
Všem upřímně blahopřejeme a přejeme mno-
ho úspěchu i v budoucnu.   

Zbyněk Mokrejš  

 1. května zve jednota ze Rtyně na pěší 
toulku krásnou rtyňsko-svatoňovickou 
kotlinou pod názvem „Za rozkvetlou třeš-
ní". Sraz všech účastníků je na náměstí 
Horníků v 9.30. 

 V neděli 5. 5. se uskuteční na atletickém 
stadionu v Jaroměři župní přebor v atleti-
ce. Závodí se ve skoku do dálky, hodu kri-
ketovým míčkem, u dorostu a dospělých 
ve vrzích koulí, a běhu na krátké a dlouhé 
trati. Účastnit se mohou všechny věkové 
kategorie závodníků, kteří nejsou regist-
rováni u atletického svazu.

 8. 5. je naplánováno setkání SOKOLŮ na 
HVĚZDĚ v Broumovských skalách. Bližší 
informace budou zveřejněny v regionál-
ním tisku a ve vývěsních skřínkách.

TJ Sokol zve na květnové akce
 11. 5. pořádá Sokol Nový Hrádek tradič-

ní Hrádouskou vařečku.
 18. 5. se uskuteční v sokolovně v Josefo-

vě pro neregistrované hráče z řad mláde-
že přebor ve stolním tenisu.

 25.–26. 5. SLET POD ŘÍPEM, který pro-
běhne v Roudnici nad Labem. 

 25. 5. proběhne v Josefově župní přebor 
ve volejbalu smíšených družstev. 
Všechny podrobnosti k těmto akcím bu-
dou dostupné na webových stránkách 
župy www.zupanachod.cz a ve vývěsních 
skříňkách jednot.
K účasti ve cvičebních hodinách a na těch-
to akcích srdečně zve ing. Eva Trejbalová, 
župní náčelnice.
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Na závěr sezony byly uspořádány tes-
ty výkonnosti a závody Náchodská brus-
lička. Děti předvedly čtyři zdařilé ex-
hibice. Na tu poslední jim přišel popřát 
mnoho sportovních úspěchů i pan staros-
ta Jan Birke. Už teď plánujeme a těšíme se 
na další úspěšnou sezonu. Přijďte nás v ní 
podpořit i vy! 

Kraso Náchod 
ukončilo úspěšně svoji 
závodní sezonuV pondělí 8. dubna 2013 se v obřadní 

síni náchodské radnice uskutečnilo slav-
nostní vyhlášení výsledků Ligy neregis-
trovaných hokejistů "O putovní pohár 
města Náchoda" v sezoně 2012/2013, kte-
rou pořádalo Město Náchod a HC Náchod 
na Zimním stadionu v Náchodě. Do ligy 
se v této sezoně přihlásilo sedm družstev, 
celkem tedy 168 hráčů.

Hrálo se tzv. tříkolově, hráči odehráli 
od října 2012 do března 2013 celkem 63 
zápasy. Vstřeleno bylo 668 branek, mezi 
družstva bylo rozděleno 189 bodů. Dále 
za celou sezonu byly čtyři zápasy neroz-
hodně, kde rozhodly samostatné nájezdy. 
Během sezony byl podán jeden protest 
na neoprávněný start hráče. Sportovní 
komise tento neoprávněný start prošetři-
la a bylo zjištěno, že hráč nastoupil a ode-
hrál část zápasu v registrované soutěži, 
což pravidla ligy neumožňují. Tímto spor-

Liga neregistrovaných hokejistů 
dospěla do finále

tovní komise musela dva zápasy kontu-
movat s výsledkem 5:0. 

Ceny hráčům předal starosta města Ná-
choda Jan Birke: „Srdcem jsem stále hoke-
jistou, jsem tedy rád za každou příležitost 
setkat se s hokejovými nadšenci. Náchod je 
navíc v letošním roce držitelem titulu Evrop-
ské město sportu a právě podpora sportu 
všech obyvatel bez ohledu na věk nebo profe-
sionalitu je základní myšlenkou tohoto pres-
tižního ocenění“, dodal starosta.

Konečné pořadí Ligy neregistrovaných 
hokejistů Náchod 2012/2013:

1. HC - UFO - GT
2. G STAR
3. ELEKTRO IN
4. HC Nahořany
5. HC VLCI
6. SKP Náchod
7. HC ALIGATORS

Příznivci ladného tance zpozorněte! Již 
19. května 2013 k nám do Náchoda opět 
zavítá mažoretkový sport a my vám slibu-
jeme, že tentokráte se máte opravdu nač 
těšit. Oproti loňskému soutěžnímu roční-
ku, který Náchodu poskytl pořadatelskou 
premiéru, bude totiž program ještě o něco 
zajímavější. Namísto kvalifikačního kola 
nás letos čeká semifinále Mistrovství ČR 
v tomto sportu, což s sebou přinese da-
leko kvalitnější choreografie a neokouka-
né disciplíny.

Do letošního 20. jubilejního ročníku 
MČR v mažoretkovém sportu se přihlási-
lo okolo 6000 mažoretek. Výběr do čtyř 
semifinálových kol proběhl z celkem sed-
mi kvalifikací rozesetých po všemožných 
koutech naší vlasti a do samotného finále 
se pak dostanou už jen ty nejlepší sólistky 
a skupiny naší republiky. Pokud ve zmíně-
ný den zavítáte na náchodský zimní sta-
dion, budete právě vy svědky onoho no-
minačního okamžiku. Těšit se můžete 
na všudypřítomnou skvělou soutěžní at-
mosféru a mimo jiné také na domácí sou-
bor mažoretek MONA Náchod, který bude 
mít své zastoupení takřka v každé disci-
plíně i kategorii.

Stále ještě netušíte, co znamená baton 
či defilé? V tom případě rozhodně nevá-
hejte a přijďte si udělat jasno 19. května 
2013 na zimní stadion v Náchodě. Všech-
ny diváky i fanoušky tímto srdečně zve-
me.          Těší se na Vás MONA Náchod, o. s. 

a organizační tým soutěže

Hokejisty nahradí 
mažoretky

V sobotu 30. března 2013 se konalo, 
stejně jako loni, v areálu Skalice ve Střel-
ských Hošticích, nedaleko Horažďovic, 
mistrovství České republiky v přespol-
ním běhu.

Nejlepší běžci všech věkových kategorií 
ze všech koutů republiky uvítala s velkou 
péčí připravená, přesto místy rozbahněná 

Přespolní běh náchodských atletů
trať, která spolu s chladným počasím dů-
kladně prověřila připravenost závodníků.

Z tréninkové skupiny Jiřího Vondřejce 
z Náchoda se tohoto mistrovství zúčast-
nila trojice nadějných atletů. Nejdříve se 
na start mladšího žactva z celkového po-
čtu 33 přihlášených atletů postavila dvo-
jice závodníků, z tréninkové skupiny a to 

Petr Bárta, který celkově skončil 
na 24. místě a Kryštof Regner době-
hl na 26. místě. Ve starším žactvu 
se představil Martin Bárta, celkově 
skončil na 12. místě ze 42 závodní-
ků.

Byla to především obrovská zku-
šenost pro další závodní činnost 
těchto mladých nadějných atletů.

Jiří Vondřejc – trenér atletiky

Foto: zleva hlavní trenér, Martin 
Bárta, Kryštof Regner, Petr Bárta, 
Jirka Vondřejc ml. - trenér a 
závodník extraligy mužů
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v květnu 2013 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

Státní zámek Náchod   Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
Od 13. května do 15. června 2013 se uskuteční ve výstavní síni 
regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) oblíbená vý-
stava prací žáků výtvarného oboru náchodské Základní umě-
lecké školy. Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 9–12, 13–17 
hod., v sobotu 8–12 hod. 

  Květen 1945 na Náchodsku pohledem sovětských vojáků
Ve dnech 4. až 12. května bude možné v hlavní budově muzea 
(stará radnice, Masarykovo náměstí, čp. 1) navštívit výstavu, kte-
rá z pohledu sovětského vojáka přibližuje pohnuté události květ-
na 1945 na Náchodsku. Zájemci si budou moci prohlédnout např. 
nové, dosud nepublikované fotografie, trojrozměrné modely bo-
jové techniky, dioráma bitvy v Bělovsi a mnoho dalšího. Verni-
sáž se uskuteční v pátek 3. května v 17 hodin, v dalších dnech 
bude otevřeno denně od 10 do 17 hodin.

  Festival Prima sezona
V budově stálé expozice na Masarykově nám., čp. 18 se uskuteč-
ní výstava studentských výtvarných prací a fotografií, která pro-
běhne v rámci festivalu náchodská Prima sezóna. Výstavu bude 
možno navštívit od 30. 4. do 5. 5. 2013 denně 9–12, 13–17 hod.

  Navedl mne, abych ženu svou zamordoval…
 Hrdelní soudnictví města Náchoda v 16. století

Ve dnech 22. 5. až 25. 8. 2013 proběhne v budově stálé expozi-
ce na Masarykově nám., čp. 18 výstava věnovaná historii hrdel-
ního práva. Vernisáž se uskuteční v úterý 21. května od 16 ho-
din, v dalších dnech bude možno výstavu navštívit denně kromě 
pondělí 9–12, 13–17 hod.

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

  Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součás-
tí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šuš-
lík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností. 
V květnu až září je otevřeno denně mimo pondělí 10–12, 13.30 
–18 hod. 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.

V měsíci květnu nabídne náchodský zámek návštěvníkům pro-
hlídky Piccolominské expozice, Salonů II. patra a Malého okruhu 
(hladomorna, terasa a středověké sklepení) a to od úterý do ne-
děle od 9.00 do 17.00 hodin. 

  o víkendech v 10.00 a 14.00 hod. bude pro zájemce o faleristi-
ku otevřena nová Expozice řádů, mincí, medailí, šperků a vy-
znamenání, která je spojena s prohlídkou I. okruhu (v ostatních 
dnech je prohlídka možná pro objednané skupiny deseti a více 
osob). Vstupné: plné 140 Kč, snížené 90 Kč.

 5. až 31. 7. – Fotosoutěž – Čtyři roční období
Soutěž nejen pro návštěvníky, ale i pro veřejnost. Fotografie 
zasílejte na adresu: L. Prokopová, Zámek 1282, 547 01 Náchod 
(na zadní stranu fotografie připište své jméno + telefon) nebo 
fotografie přineste osobně do pokladny zámku během otevírací 
doby (na zadní stranu fotografie připište své jméno + telefon).

  VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE 2. 8. 2013
Fotografie budou hodnotit dva zástupci ze zámku, zástupce z Fo-
toklubu Náchod a zástupce z Náchodských novin. 
1. místo: volná vstupenka pro čtyři osoby na Večerní tajuplné pro-
hlídky s divadelním představením Kráska a netvor
2. a 3. místo: volná vstupenka pro dvě osoby na vybraný zámec-
ký okruh. Výherci budou zveřejněni na www.zamek-nachod.
cz a výherní fotografie bude otištěna v Náchodském deníku. 
Po skončení soutěže se fotografie nevracejí! Mediální partner  
– Náchodský deník. Více informací na 491 426 201, 608 181 921.

 4. 5. Mše svatá v zámecké kapli 
Nanebevzetí Panny Marie od 16.00 hodin.
Večerní prohlídky v Salonech druhého patra 20.00–21.30 hod.
Prohlídky expozice s průvodci v kostýmech, na závěr vystoupe-
ní taneční skupiny Sahar – orientální tance, vstupné: 100 Kč/do-
spělí, 65 Kč/děti, studenti, senioři, ZTP.
Je nutné se na tyto prohlídky předem objednat na tel. 491 426 201, 
608 181 921 nebo e-mailu objednavky.nachod@josefov.npu.cz

  Víkendy a svátky – Prohlídky zámecké kaple Nanebevzetí Pan-
ny Marie s výkladem v 10.00 a 14.00 hodin, vstupné: 10 Kč/osoba.

 14. až 19. 5. Prohlídka Salonů druhého patra rozšířená o pro-
hlídku půd v doprovodu kastelána, (Oživlé památky 2013), 
ve 14.00 hodin, vstupné se nemění

 18. 5. Pohádkové provázení Piccolominskou expozicí s prů-
vodci v kostýmech ke dni dětí od 9.00 do 16.00 hodin, vstup-
né se nemění

  23. 5. Princ Bajaja a císař Karel IV. přijíždí – představení pro 
MŠ a ZŠ, třetí nádvoří, (rezervace vstupenek na tel. 777 166 880 
– pí Pěnkavová)

Těšíme se na Vaši návštěvu. www.zamek-nachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“
 čtvrtek 2. 5. od 14 hod. zveme příznivce krásných melodií 

na koncert orchestru Andre Rieu v Mastrichtu; 
 čtvrtek 9. 5. od 14 hod. besídka ke dni matek – ukázka ruč-

ních prací p. Marie Rudolové z ateliéru Černá kočka
 čtvrtek 16. 5. od 14 hod. „Chápání smyslu života ve stáří“ 

na dané téma přijde pohovořit p. Josef Vít;
 středa 22. 5. odjezd na zájezd v 6 hod. z ul. Za Teplárnou. Cí-

lem cesty je zámek Štiřín, navštívíme pivovar Velké Popovice 
a Ladův památník v Hrusicích.

 čtvrtek 23. 5. od 14 hod. „pějme píseň dokola“ – odpoledne 
s písničkami a s polskými hosty z Kudowy Zdroju;

  čtvrtek 30. 5. od 14 hod. hudební odpoledne s „Kleopatrou“.
Připomínka: kdo má zájem o zájezd 18. září, máme ještě něko-
lik volných míst. V programu je prohlídka hradu Bouzov, Koni-
ce, arboretum Bílá Lhota, Loštice – sýry. Zájemci hlaste se po  
19 hod. na tel. 775 242 562 p. A. Polákové, nebo vždy ve čtvrtek 
odp. v klubovně Harmonie 2.  

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp-nachod.cz

Připomíná účastníkům celodenního zájezdu za krásami soused-
ního regionu: Žacléřsko, polská část Krkonoš – návštěva parku 
miniatur Dolního Slezka.
Středa 15. května 2013 – program: odjezd z Náchoda od T- klubu 
v 8.30, návrat cca 18.00. Cestou navštívíme Jánské Lázně, s krát-
kou procházkou, Žacléř, seznámíme se s městečkem, muzeem,  
Rehamedikou – léčebnou zaměřenou na pohybová ústrojí. Králo-
veckým průsmykem přejedeme do Polska – kde navštívíme Park 
miniatur Dolního Slezka a Krkonoš – v Kowarech. Park se nachá-
zí v krásné pohádkové krajině, je zde vytvořeno 40 zmenšených 
objektů, jehož originály můžeme v regionu najít. Zpáteční cestu 
zvolíme podle Vašeho zájmu a fyzické kondice.
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Stomatologická pohotovost      Smetanova 144
je v sobotu, 
v neděli 
a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

KVĚTEN
PROGRAM

www.decko-nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 3. 5. 15.00–18.00 KERAMICKÉ 

PÁTKY PRO VEŘEJNOST – otevřené tvo-
ření pro všechny zájemce je každý prv-
ní pátek v měsíci otevřena keramická díl-
na, tentokrát na téma MOZAIKA, vhodné 
pro děti i dospělé, děti do 6 let v doprovo-
du rodičů, vstupné: 30 Kč (na místě), s se-
bou: přezůvky, pracovní oděv
– pro zájemce od 12 let nabízíme tento pá-
tek navíc INDIVIDUÁLNÍ TOČENÍ NA KRU-
HU (nutné se přihlásit předem), s sebou: 
pracovní oděv, přezůvky, jednorázové 
vstupné: 30 Kč, info a přihlášky do 2. 5., 
tel. 774 223 296 – Bc. Tereza Išová

 sobota 4. 5. od 15.00 FIMO HRÁTKY PRO 
HOLKY – odpolední modelování z polyme-
rové hmoty FIMO, tvorba miniaturek, ná-
ušnic a přívěsků, vytvoříme si originál-
ní šperky třeba jako dárek pro maminky, 
vhodné pro zájemce od 7 let, tříhodinový 
kurz od 15:00 (do cca 17 h.), s sebou přezů-
vky, pracovní oděv, cena: 60 Kč (pomůcky 
a materiál v ceně), informace a přihlášky 
do 3. 5., tel. 774 223 296 – Bc. Tereza Išová
U příležitosti MEZINÁRODNÍHO DNE FAIR 
TRADE připravilo Déčko a dobrovolníci 
Evropské dobrovolné služby na sobotu  
11. května férovou snídani a soutěž, kde 
můžete předvést své pekařské umění
– od 10 hodin v zahradě Déčka – 2. FÉRO-
VÁ SNÍDANĚ posnídejme společně ve sty-
lu Fair trade, při nepřízni počasí posní-
dáme v ICM v budově Déčka
– od 13.00 hodin v kavárně Láry Fáry  
2. ročník SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ FAIR 
TRADE MOUČNÍK ANEB POCHLUB SE 
SVOU BUCHTOU – bližší informace o fair 
trade akcích a přihlášky u Ing. Kateřiny 
Hiebschové, tel.: 775 223 294

 sobota 18. 5. 9.00–15.00 SOBOTA S NA-
TAŠOU Poslední letošní setkání s anglič-
tinou pro děti od 6 do 12 let. Vyhodno-
cení celého roku, bonusová angličtina, 
hry a hrátky po celý den. S sebou pře-
zůvky a penál, cena 100 Kč/strava, pitný 
režim, program, kapacita omezena. In-
formace podá PhDr. Jaroslava Nývltová,  

 1. 5.  MUDr. Božena Rysnarová Burdychových 325, 
  Červený Kostelec Tel.: 491 463 237
 4. 5. a 5. 5. MUDr. Vlasta Hýblová Hálkova 367, 
  Náchod Tel.: 491 428 636
 8. 5. MUDr. Radka Prouzová Jugoslávská 33
  Náchod Tel.: 491 421 725
 11. 5. a 12. 5. MUDr. Ludmila Jánská ZŠ TGM, Bartoňova
  Náchod Tel.: 491 421 604
 18. 5. a 19. 5. MUDr. Hana Jelenová Denisovo nábřeží 665, 
  Náchod Tel.: 491 431 104
 25. 5. a 26. 5. MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48,
  Nové Město nad Metují Tel.: 491 472 947

tel. 775 223 291, přihlásit se můžete 
do 14. 5.

 24. a 25. 5. BAMBIRIÁDA v parku a bu-
dově Déčka 

 27. 5. 14.00–17.00 1. ŽIVÁ KNIHOVNA 
V NÁCHODĚ
Ve spolupráci SVČ Déčka s Městskou kni-
hovnou Náchod, o. p. s. Vás v rámci akce 
Youth week zveme na první Živou knihov-
nu v Náchodě. Živá knihovna je poměr-
ně nová metoda neformálního vzdělá-
vání, staví na jednoduchém principu: 
Potkej svůj předsudek! Namísto mluvení 
o něm, prostě ho potkej! Zástupci vybra-
ných témat budou po celý den vystupovat 
jako živé knihy, návštěvníci si s nimi bu-
dou moci popovídat i přečíst si jejich pří-
běh - a zároveň tak potkat svůj předsu-
dek. Za půjčení živé knihy se nic neplatí. 
O akci Vás budeme průběžně informovat 
na webech SVČ Déčka a Městské knihov-
ny Náchod o. p. s.

OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO 
A ICM PRO MLÁDEŽ
Klub nabízí různé postřehové a strategic-
ké deskové hry, stolní fotbal a kulečník, 
laserovou střelnici, závody aut a nově i X-
-Box. ICM nabízí informace o dění v regi-
onu, o nabídce škol, o možnosti výjezdu 
do zahraničí, o projektu Evropské dob-
rovolné služby a dalších zajímavých pro-
gramech pro děti a mládež. V prostorách 
můžete zajít i na internet či vytisknout si 
potřebné dokumenty. V rámci klubu Hníz-
do můžete navštěvovat deskový klub a ně-
které kroužky SVČ Déčka. Otevřeno každý 
všední den od 14.30 do 19.30 hodin. 

 pondělí 6. 5. od 15 hodin – turnaj 
ve STOLNÍM FOTBÁLKU 

 úterý 14. 5. od 16 hodin – ANIME SOU-
BOJ – sestřih těch nejlepších soubojů. 

 pátek 24. 5. od 16 hodin – turnaj v BLO-
KUSU

 středa 29. 5. od 16 hodin SETKÁNÍ OB-
ČANŮ – NÁCHOD MĚSTO SPORTU 

 čtvrtek 30. 5. od 16 hodin SKLÁDÁNÍ 
ORIGAMI 

AKCE MC MACÍČEK
 čtvrtek 16. 5. od 16.30 – Přednáška 

PhDr. Zdeňky Rejtharové – SOUROZENEC-
KÉ KONSTALACE

Jak ovlivňuje pořadí narození náš další 
život? Přijďte se dovědět více o proble-
matice sourozeneckých vztahů, rivali-
tou mezi sourozenci a jejich potřebách. 
Cena přednášky 80 Kč, přihlášky přijímá 
Martina Hladíková do 15. 5. 2013 na tel. 
774 635 232, možné i formou sms.

LETNÍ TÁBORY 2013
Celou nabídku najdete na stránkách 
www.decko-nachod.cz v sekci tábory.

 28. 6. – 7. 7. 2013 – Tábor u moře v Itá-
lii pro děti od 9 do 20 let

 29. 7. – 2. 8. 2013 – příměstský tábor 
KRTEČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Pohádkový týden pro děti od 3,5 do 7 let, 
které jdou na svůj první tábor. Každý den 
nové dobrodružství s Krtečkem jeho přá-
teli, uzdravíme kamarádku myšku, za-
sportujeme si se zajícem a k tomu si stih-
neme i zpívat, malovat. Bližší informace 
u Martiny Hladíkové.

 27. 7. – 2. 8. 2013 – Vodácký putovní tá-
bor PŘEKVAPENÍ vhodné pro děti 8–18 
let a pro rodiny s dětmi od 2 let 

 26. 8. – 30. 8. 2013 – příměstský TÁBOR 
PRO NEZBEDY A NEZBEDNICE 
Týden v pohybu a hrách na zahradě 
a okolí Déčka, krmení zvířátek v Tlapí-
kárně, míč. hry, soutěže v lesní tělocvič-
ně, vodní bitva, trampolína, výlet, tábo-
rák a poslední noc pod širákem

 24. 8. – 31. 8. 2013 – „Hejbni kostrou“  
– taneční tábor pro tvořivá děvčata

CYKLOTURISTICKÝ TÁBOR
Cykloturistický kroužek Ventilek  
u Lanškrouna a Suchého vrchu 
17.–25. srpna 2013 (9 dní)
Ahoj kluci a holky, pojeďte s námi na 
kolech poznávat zajímavosti a krásu
okolí Lanškrouna. Můžete se těšit na výle-
ty za poznáním i za koupáním, do přírody 
i do města. Při exkurzi navštívíme místa, 
kam byste se jinak nedostali.

  pro děti ve věku 9–16 let
  bydlet budeme v budově ZŠ
  děti budou rozděleny do skupin

 podle výkonnosti a věku
  tábor je určen i pro začínající 

 cyklisty a cyklistky, nejsme 
 závodní oddíl

 zkušeni vedoucí a bezva parta
 tradice tábora od roku 1994

INFORMACE: P. Vojtěch, tel.: 602 208 993
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církve v Náchodě
Náboženská obec církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, telefon 491 426 223, ad-
ministrátor Mgr. Jiří Musil, mobil 606 658 686, e-mail: nachod@
ccsh.cz., www: nachod.ccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 8.30. hod. 
Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je otevřeno den-
ně od 9.00–17.00 hod.  

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefo-
ny: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, 
past. asistentka Hana Zítková 721 697 409, www.nachod.far-
nost.cz, email: farnost.nachod@tiscali.cz . Úřední hodiny: pon-
dělí, 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. Boho-
služby 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 (kromě 5. 5., naposledy 19. 5.). V Zámecké kapli mše sv. 
bude v sobotu 4. 5. od 16.00. Koncelebrační mše sv. s udělová-
ním sv. biřmování se uskuteční v neděli 5. 5. od 9.00 v kostele  
sv. Vavřince. Hlavním celebrantem bude sídelný biskup králové-
hradecký J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. Poutní bohoslužba 
v kapli v Pavlišově se uskuteční v neděli 19. 5. od 15.00. Májové 
pobožnosti: v kostele sv. Vavřince vždy po večerní bohoslužbě, 
na Phově ve středu od 18.00, na Lipí v pondělí a pátek od 19.00, 
na Kramolně v úterý od 19.00, na Jizbici ve středu od 19.00, v Čes-
ké Čermné ve čtvrtek od 17.00, ve Studnici ve čtvrtek od 18.00. 
Příprava dětí na 1. sv. přijímání vždy v pátek od 16.00. Společen-
ství 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 nej-
menší děti v pátek od 16.00 hod. Modlitební společenství „Veče-
řadlo“ se koná v pátek po večerní mši sv. na děkanství. Setká-
ní s výukou sebeobrany se uskutečňuje v sobotu po večerní mši 
sv. na děkanství. Koncert duchovní hudby „Camerata nova“ se 
uskuteční v kostele sv. Vavřince v úterý 21. 5. od 19.30. Varhan-
ní koncert Komorní hudby Náchod bude v kostele sv. Vavřince 
28. 5. od 19.30. Všechny srdečně zveme.

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 Evan-
gelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). Každý čtvrtek 
od 16.00 hod. Klub mladých se nově koná každou středu od 18.15 
hodin ve sborovém domě (Purkyňova 535). Bohoslužby 12. 5. 
v 10.00 v Šonově.

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

církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax: 491 427 332; kazatel Ing. R. Sta něk,  
e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Ja vor nic-
ký, CSc.; stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bo ho služ by v neděli 
v 9.30 hod., studium Bible ve středu v 18.30 hod.

Křesťanská společnost Nový Život 
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384, 
http.//www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.
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.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě

pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy:
  Ruské malířství 19. století

 Tradiční výstava ruského malířství 19. a počátku 20. 
století, (přízemí jízdárny 2. 3. – 3. 11.).

  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 v pátek 26. 
dubna v 17 hodin. 

  Natalia Akovantseva – Tváře a povahy. 
 Další z cyklu výstav Umělci do 40 let. Natalia Akovantseva 

(nar. 1973 Moskva, Rusko,) absolventka pražské AVU. 
Její tvorba má více poloh – široký výrazový rejstřík, ale 
tradiční olejomalba se jí stala životní vášní. 

 (kabinet kresby, grafiky a fotografie 3. 5. – 16. 6.). 
 Vernisáž v pátek 2. května v 17 hodin. 
  Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. 

  Koncert dětských pěveckých sborů, 19. 5.
 GVU v Náchodě a Festival komorních sdružení Camerata 

nova Náchod 2013 pořádají koncert dětských pěveckých 
sborů základních uměleckých škol z Náchoda, Nového 
Jičína a Loučné nad Desnou, vítězů celostátních 
i zahraničních soutěží a festivalů – neděle 19. 5. ve 14 hod.

  Mezinárodní den muzeí a galerií, 24. 5. 
 – 8.00–15.00 Umělec?! – Interaktivní program pro školní 

skupiny k putovní výstavě Česká malba gotická, zaměřený 
především na provoz středověké dílny. V praktické části 
se s dětmi pokusíme stát se umělcem a namalovat dobový 
obraz. Určeno žákům ZŠ a studentům SŠ.

 Předem je třeba se objednat na určitou hodinu 
 (tel. 491 427 321 nebo e-mail: mesnerova@gvun.cz).
 – 17.00 Umělec?! – Cesta od řemeslníka k osobitému 

a sebevědomému umělci v proměnách času.
 Přednáška Mgr. Vlastislava Tokoše, kurátora Galerie 

výtvarného umění v Náchodě.
 – 19.30 Pěvecký sbor Hron – Koncert pěveckého sboru pod 

vedením ing. Vlastimila Čejpa.
 Přijďte tedy na návštěvu, když Vaše galerie slaví svůj 

svátek! Těšíme se na Vás. VSTUP ZDARMA
  Pod řeckou maskou 

 Sobotní výtvarná dílna 25. 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. Výtvarná dílna bude 
reagovat na povídání o divadlu v antickém Řecku.

 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.



20 Náchodský zpravodajKNIHOVNA

Městská knihovna Náchod  informuje na květen 2013

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

Výstavy
HALA

 6 NaChodníku
Výstava fotografií Vlastislava Balcara
STUDOVNA

 Alexandr Skalický – Hra s ohněm 
– Výstava fotografií 2. – 30. 5. 2013
ODDĚLENÍ PRO DĚTI

 Co umějí a dovedou knihovnické třídy – od 27. 3. do 30. 5.

Náchodská univerzita volného času – 4. semestr
 13. 5. HŮLE, Daniel: Dluhy českých domácností 

a zneužívání dávek
 V úterý 28. 5. pořádá NUVČ jednodenní zájezd  „VÝPRAVA DO 

ČESKÉHO KOUTKU“

ŽIVÁ KNIHOVNA 
 v pondělí 27. 5. poprvé v Náchodě

Městská knihovna v Náchodě a SVČ Déčko Náchod Vás zvou dne 
27. 5. 2013 od 14 do 17 hodin v rámci akce Youth week  na první  
Živou knihovnu v Náchodě.
Živá knihovna je poměrně nová metoda neformálního vzdělává-
ní. Staví na jednoduchém principu: Potkej svůj předsudek! Na-
místo mluvení o něm, prostě ho potkej! Zástupci vybraných té-
mat budou po celý den vystupovat jako živé knihy, návštěvníci 
si s nimi budou moci popovídat i přečíst si jejich příběh - a záro-
veň tak potkat svůj předsudek. Za půjčení živé knihy se nic ne-
platí. O akci Vás budeme průběžně informovat na webech SVČ 
Déčka a Městské knihovny Náchod, o. p. s.

Komiksový průvodce Náchodem 
– Po stopách Danny Smiřického

MK Náchod vyhlašuje soutěž pro všechny příznivce díla Jose-
fa Škvoreckého. Máte rádi Zbabělce, Prima sezónu….vydejte se 
na místa, kterými procházel Danny a jeho kamarádi a vytvoř-
te komiksový průvodce Škvoreckého Kostelcem. Můžete praco-
vat samostatně nebo v týmu, můžete použít kresbu, fotografie, 
spolupracovat s pamětníky. Věk ani technické provedení neroz-
hoduje. Z nejlepších prací bude sestaven průvodce, který bude 
vydán tiskem. 
Na tvorbu komiksů máte čas do 31. července 2013.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI 
 KLUB DESKOVÝCH HER DRÁČE

každou středu odpoledne od 12.30 do 16.30 hodin
 Tematické kufříky pro děti a rodiče 

V květnu se uskuteční soutěžní pohádkové dopoledne pro nejšikov-
nější autory abecedníčků, tedy nejšikovnější druháky náchodských 
škol. Vybrané třídy budou včas kontaktovány.

 LOVCI PEREL
Nic není ztraceno, pokud jste dobří čtenáři, můžete se zapo-
jit 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 stane-
te skutečnými lovci perel. Od října 2012 do června 2013 máte šanci 
získávat za přečtené knihy perly.
Stačí, objevíte-li speciálně označené knihy, tzv. „perlorodky“, přečte-
te je a zodpovíte několik otázek. V každé „perlorodce“ je ukryta spe-
ciální karta.
Den pro lovce perel se uskuteční ve čtvrtek 6. 6. 2013.

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

ZAMBEZIA (ZAMBEZIA – JAR 2012)
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, uvá-
děná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
BABOVŘESKY ČR – 2013
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno…, sleduje kupící 
se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům.  Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
BEZPEČNÝ PŘÍSTAV (SAFE HAVEN – USA 2013)
Když to najdeš, poznáš to… A když se něčeho chcete zbavit, něco naopak získáte… Režisér Lasse Hallström (mj. filmy „Čokoláda“ nebo „Pravidla moštárny“) natočil jedinečnou romanci na motivy 
románu jednoho z nejúspěšnějších amerických spisovatelů současnosti Nicholase Sparkse. Romance ze Southportu, kam se přistěhuje plachá Katie, jejíž minulost halí opar tajemství… České titulky. 
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
IRON – MAN 3 (IRON – MAN 3 – USA 2013) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Další osudy svérázného, ale geniálního průmyslníka Tonyho Starka, který je tentoráte nucen čelit nepříteli, jehož dosah nezná hranic… Akční dobrodružný film, který není pouze vyvrcholením předchozích dvou 
filmů, ale který je současně pokračováním Avengers. V hlavních rolích Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle a Guy Pearce. České znění nebo české titulky, formát 2D nebo 3D.
Vstupné 3D formátu 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč, neděle tzv. levný den – jednotné vstupné 150 Kč. Vstupné 2D formátu 140 Kč, děti do 15 let 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

SCARY MOVIE 5 (SCARY MOVIE 5 – USA 2013)
„Pátá a poslední kapitola čtyřdílné trilogie…“ Pátý díl legendární série hororových parodií Scary Movie slibuje návrat na začátek. Tedy k neuvěřitelně hrubozrnému humoru, který je ale podáván 
tak rafinovaně a bezelstně, že vás bude prostě bavit. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY ČR – 2013
„Komedie, která má váhu…“ Jsou romantičtí i pošetilí, vtipní i dojemní, žádný z nich nepostrádá smysl humor. Všichni jsou vedeni láskou – k lidem, věcem, práci, a samozřejmě k JÍDLU! Hrají Tomáš 
Magnusek, Milan Chára, Dagmar Patrasová, Martin Stropnický, Luboš Xaver Veselý a další. Více informací o filmu na http://www.filmjedlici.cz. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.
TÍSŇOVÁ LINKA (THE CALL – USA 2013) Premiéra v ČR!
Všechno to začalo jedním telefonátem… aneb na vlastní pěst a tváří tvář sériovému vrahovi! Bravurně natočený napínavý thriller s okouzlující Halle Berry v hlavní roli. České titulky. 
Vstupné 140 Kč, v neděli tzv. levný den – vstupné 115 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

CROODSOVI (THE CROODS – USA 2013)
Seznamte se s Croodsovými. Dobrodružná animovaná rodinná komedie, vyprávějící příběh první pravěké rodiny na světě. Ta podnikne cestu do neznáma, ohromující výlet do krajiny plné nejrůz-
nějších, neuvěřitelných a někdy i pěkně nebezpečných stvoření. České znění. Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč. Mládeži přístupný.
NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE (LAS AVENTURAS DE TADEO JONES – Španělsko 2012) Premiéra v ČR!
Zdá se vám klobouk Tada Stonese poněkud známý? Není to náhoda. Narodil se jako Tad Jones a stejně jako jeho vzor Indiana se vydává za dobrodružstvím… Rodinný animovaný dobrodružný film 
o záchraně bájného Ztraceného města Inků, uváděný v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
MARTIN A VENUŠE ČR – 2013
Ženy a muži – ony z Venuše, oni z Marsu. Společně obývají Zemi, a třebaže jsou jako voda a oheň, musejí a hlavně chtějí spolu žít. Jen to občas nejde tak lehce, jak by si obě strany představovaly... 
Nová česká romantická komedie. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.
ROMEO A JULIE SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS BALETNÍHO PŘEDSTAVENÍ Z MOSKVY Z BOLŠOJ TEATRU
Hudba: Sergej Prokofjev, libreto Sergej Prokofjev, Sergej Radlov, Adrian Piotrovski podle Williama Shakesperara. Balet o dvou jednáních. Tragický příběh osudových milenců, je perlou baletu  
20. století. Dramatická hudba Sergeje Prokofjeva umocňuje grandiózní choreografii Jurije Grigoroviče. V roli Romea Alexander Volchkov, Julii tančí Anna Nikulina. Konec přenosu v 19.25 hodin (včet-
ně jedné přestávky). Vstupné 280 Kč, zlevněné vstupné 250 Kč, abonentní vstupné 230 Kč.
ŠMEJDI ČR – 2013
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! Více informací o filmu na http://www.aerofilms.cz. Mládeži přístupný.
VELKÁ SVATBA (THE BIG WEDDING – USA 2013)
Nejvyšší čas zahrát si na rodinu… Nebezpečně zábavná romantická komedie, ve které se během svatebního víkendu sejdou pod jednou střechou (a na jednom plátně) hned čtyři držitelé Oscara: 
Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon, Robin Williams a spolu s nimi i nejtalentovanější zástupci mladé hollywoodské generace. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
NEVĚDOMÍ (OBLIVION – USA 2013)
Země je vzpomínka, za kterou stojí bojovat… Akční dobrodružné fantasy s Tomem Cruisem, Morganem Freemanem a Olgou Kurylenko v hlavních rolích.  České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená 
přístupnost: od 12 let.
NAZARETH – NEKONEČNÝ ROCKOVÝ MEJDAN ČR – 2013 Premiéra v ČR!
První dokument o legendární kapele, jejíž hity zná celý svět!!! Love Hurts, Dream On, Hair of the Dog… to jsou největší hity skotské rockové kapely Nazareth. Zakládající členové Dan McCafferty 
a Pete Agnew se znají od prvního školního dne a v kapele hrají již 40 let. Tito rockoví „dinosauři“ ze Skotska i dnes naplňují koncertní sály a jejich hudba je stále plná energie… Dokument Milosla-
va Šmídmajera má ambice nahlédnout do zákulisí rockové legendy a odhalit kořeny její dlouhověkosti a stálé přízně fanoušků. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
KOVÁŘ Z PODLESÍ ČR – 2013 Premiéra v ČR!
Pohádka, ve které je všechno tak trochu jinak… Na městečko Podlesí a jeho okolí je uvržena kletba, kterou může zlomit Toník, synovec místního kováře. A jak? Tím, že zbaví kraj zlých bab, v něž se 
kdysi proměnily dobré víly. Z jejich spárů musí zachránit milovanou Bětku a současně zbavit Podlesí draka… Hrají Bolek Polívka, Josef Somr, Milan Markovič, Jiří Pecha, Rostislav Novák ml., Ivana 
Chýlková, Barbora Seidlová, Szidi Tobias a další. Režie Pavel Göbl. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
VELKÝ GATSBY (THE GREAT GATSBY – USA 2013) Premiéra v ČR!
Ze světa mimořádně bohatých, jejích iluzí, lásek a zklamání a o hledání vlastního amerického snu…  Scénárista a režisér Baz Luhrmann (mj. filmy Romeo a Julie nebo Moulin Rouge) s pomocí své 
mimořádné představivosti převedl na filmové plátno znovu román F. Scotta Fitzgeralda – klasický příběh oživený ale dosud nevídaným způsobem. V hlavní roli vynikající Leonardo DiCaprio. České 
titulky. Vstupné 3D 130 Kč, 2D 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
BERLÍNSKÁ FILFARMONIE ŽIVĚ SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS KONCERTU Z BERLÍNA - Z BERLÍNSKÉ FILHARMONIE
Dirigent: Claudio Abbado, Stella Doufexis – mezzosoprán a Deborah York – soprán. Když se Claudio Abbado vrací jednou ročně k Berlínským filharmonikům, přichází rád s něčím novým a spojuje to 
s dílem, které s orchestrem nastudoval v minulosti. Tak je tomu také v případě Berliozovy Fantastické symfonie a Mendelssohnovy scénické hudby k Shakespearovu Snu noci svatojánské. Vzájemné 
srovnání Berlioze a Mendelssohna je zajímavá myšlenka, která dovoluje nahlédnout do raného období hudebního romantismu. Oba skladatelé se setkali osobně poprvé v Římě roku 1832. Vstupné 200 Kč.
LESNÍ DUCH (EVIL DEAD – USA 2013)
Klasický horor v novém pojetí aneb nejděsivější film, jaký kdy uvidíte! V dlouho očekávaném remake kultovního hororu z roku 1981. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
ID:A (ID:A – Dánsko 2012)
„Bourneův mýtus na dánský způsob s poetikou film noir a s agentem Bournem v ženském provedení.” Režie: Christian E. Christiansen. České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
ROZKOŠ V OBLACÍCH (LOS AMANTES PASAJEROS – Španělsko 2013) Premiéra v ČR!
Děj nejnovější komedie Pedra Almodóvara se odehrává v letadle mířícím do Mexika. Někde nad Mexickým zálivem se letadlo porouchá a pilotům, letušákům i pasažérům nezbývá, než si naposledy 
pořádně užít života… V hlavních rolích Penélope Cruz a Antonio Banderas. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
HYPNOTIZÉR (HYPNOTISŐREN – Švédsko 2012) Premiéra v ČR!
Filmová adaptace podle stejnojmenného knižního bestselleru Larse Keplera, která se záhy stala hitem ve všech zemích, kde vyšla. Napínavý kriminální thriller o pátrání po vrahovi jedné rodiny… 
České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
RYCHLE A ZBĚSILE 6 (FAST & FURIOUS 6 – USA 2013) Premiéra v ČR i v celém světě!
Agentu Hobbsovi se nedaří dopadnout zločineckou skupinu, které se vždy podaří za volantem automobilů snadno a rychle zmizet. Aby se mu podařilo gang v čele s Owenem Shawem dostat do vě-
zení, musí vyhledat Dominica Toretta a jeho tým. Výměnou za tuto službu budou Torettovi i jeho přátelům prominuty veškeré trestné činy… V hlavních rolích akčního a dnes již kultovního filmu 
Gina Carano, Vin Diesel, Dwayne Johnson a Paul Walker. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE ČR – 2013
Oblíbení hrdinové ve filmu! Dobrodružný filmový příběh plný humorných i napínavých situací. Dynamický, vtipný, moderní animovaný film se spoustou nečekaných zápletek, legrace a překvape-
ní. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.
FULMAYA, DĚVČÁTKO S TENKÝMA NOHAMA ČR – 2013
Nepálská odysea Doroty Nvotové. Neobyčejný příběh o touze po svobodě a velkých životních rozhodnutích odehrávající se v podhůří Himalájí. Hlavní postavou nového českého celovečerního doku-
mentárního filmu je slovenská muzikantka a herečka Dorota Nvotová, která k celému snímku také zkomponovala hudbu, a její nepálské alter ego Fulmaya žijící v Nepálu. Sled autentických situací, 
doteky jinakostí vzdáleného světa, lidské opravdovosti a překvapivá katarze čeká na diváky v příběhu, jehož scénář napsal s nadsázkou řečeno osud hlavní hrdinky. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
PAUL McCARTNEY & WINGS: ROCKSHOW
ROCKSHOW je koncertní film skupiny Wings z roku 1980, který vznikl během jejího severoamerického turné v roce 1976. Uvidíte 30 písní z celkem čtyř koncertů turné: z New Yorku (25. května, 
čtyři skladby); Seattlu, Washington (10. června, 5 skladeb); Los Angeles, Kalifornie (22. června,15 skladeb) a Los Angeles, Kalifornie (23. června, 6 skladeb). Jednotlivá vystoupení byla součástí turné 
Wings Over the World Tour, z něhož pochází také trojalbum živých nahrávek Wings Over America. Sám Paul McCartney se až dosud zdráhal zpřístupnit celý film široké veřejnosti. Vstupné v před-
prodeji 150 Kč, v den konání 200 Kč.
Z CIZÍHO KREV NETEČE (IDENTITY THIEF – USA 2013)
Ona žije na jeho účet… Co všechno se vám může stát, když vám někdo ukradne totožnost? A co musíte podstoupit, abyste ji získali zpátky, zvlášť když proti vám stojí zcela nevyzpytatelná a bez-
ohledná kreatura. Tvůrci komedií Šéfové na zabití a Méďa přivedli na svět dalšího nesnesitelného antihrdinu. Je trošku víc korpulentní a trošku víc krade. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporuče-
ná přístupnost: od 12 let.
BIG LEBOWSKI. BIG LEBOWSKI – USA 1998.
Projekt 100 – 2013. Jeffrey Lebowski je králem flákačů celého amerického západního pobřeží. Život pro něj plyne pohodovým tempem „jeho dudečenstva“ a hlavní roli v něj hrají věrní kamarádi 
Walter a Donny, intenzivní vášeň pro bowling a popíjení koktejlu White Russian… Kultovní film bratrů Ethana a Joela Coenových s Jeff Bridgesem v hlavní roli. České titulky. Vstupné 70 Kč. Dopo-
ručená přístupnost: od 12 let.
NEDERLANDS DANS THEATER – VEČER S EKMANEM, EYAL & BEHAREM, LEON & LIGHTFOOTEM A INGEREM
Večer, ve kterém se představí NDT II – juniorský soubor mladých tanečních 18–22 let, který je gejzírem mladistvé energie a elánu. Živý hudební doprovod obstará Holandský symfonický orche-
str.  V průběhu večera uvidíme choreografický mix dua Sol León + Lightfoot a choreografii Johana Ingera Dream Play/Sen hrou. Vstupné 280 Kč, zlevněné vstupné 250 Kč, abonentní vstupné 230 Kč.
DONŠAJNI ČR – 2013 Premiéra v ČR!
Nová komedie režiséra Jiřího Menzela, tentokráte o operním souboru na malém městě, který se rozhodne uvést Mozartova Dona Giovanniho. Pohled do zákulisí příprav odhalí svět opery zbavený 
pozlátka, v příběhu o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém milování a o lidech, kteří žijí svůj život opeře navzdory. Hrají Jan Hartl, Libuše Šafránková, Martin Huba, Jiřina Jirásková, Ivana Chýlko-
vá, Emma Smetana, Václav Kopta, Eva Josefíková, Anna Klamo, Jiří Hájek, Lucie Juránková a Jan Hnyk. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ (EPIC – USA 2013) Premiéra v ČR!
Tvůrci Doby ledové a Ria odhalí neobyčejný, skrytý svět, který jste si ani nedokázali představit, v nové dobrodružné 3D komedii. Království lesních strážců je příběhem věčného boje dobra, které chrání 
přírodu, a silami zla, které chtějí přírodu zničit… Rodinná animovaná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč, 2D verze 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč. Mládeži přístupný.

1. středa pouze v 16 hod.

1. středa pouze v 18 hod.

2. čtvrtek pouze v 19.30 hod.

2. čt. 3. pá. 4. so v 17 hod. – 3D DABING
4. sobota pouze v 19.30 hod. – 3D TITULKY
5. neděle pouze v 17 hod. – 3D DABING
6. po. 7. út. 8. st pouze v 17 hod. – 2D DAB.
6. pondělí pouze v 19.30 hod. – 2D TITULKY

3. pátek pouze v 19.30 hod.
4. sobota pouze v 15.30 hod.
5. neděle pouze v 19.30 hod.

7. úterý pouze v 19.30 hod.
8. středa pouze v 19.30 hod.
9. čtvrtek pouze v 17 hod.

9. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
10. pátek pouze ve 20 hod.
11. sobota pouze v 18 hod.
12. neděle pouze v 19.45 hod.

10. pátek pouze v 18 hod.

10. pátek pouze v 16 hod.
11. sobota pouze v 16 hod.
12. neděle pouze ve 14.45 hod.

11. sobota pouze ve 20 hod.

12. neděle v 16.45 hod.

13. pondělí pouze v 17 hod.

13. pondělí pouze v 19 hod.
14. úterý pouze v 19.30 hod.
15. středa pouze v 17 hod.

14. úterý pouze v 17 hod.
15. středa pouze v 19.15 hod.

16. čtvrtek pouze v 19.15 hod.

16. čt. 17 pá. 18. so pouze v 17 hod.
19. neděle pouze ve 14.30 hod.
20. po. 21. út pouze v 17 hod.
22. středa pouze v 17 hod.

17. pátek pouze v 19.15 hod. – 2D TITULKY
18. sobota pouze v 19.15 hod. – 3D TIT.
19. neděle pouze v 16.30 hod. – 3D TIT.
20. pondělí pouze v 19.15 hod. – 2D TIT.

19. neděle v 19.30 hod.

21. úterý pouze v 19.15 hod.

22. středa pouze v 19.15 hod.

23. čtvrtek pouze v 19.45 hod.

24. pátek pouze v 19.45 hod.
25. sobota pouze v 17 hod.
26. neděle pouze v 17 hod.

23. čt. 24. pá pouze v 17 hod.
25. sobota pouze v 19.30 hod.
26. neděle pouze v 19.30 hod.
27. pondělí pouze v 17 hod.

26. neděle pouze v 15 hod.

27. pondělí pouze v 19.45 hod.

28. úterý pouze v 19.15 hod.

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

29. středa pouze v 19.15 hod.

30. čtvrtek v 19.45 hod.

30. čtvrtek pouze v 17 hod.
31. pátek pouze v 19.30 hod.

31. pátek pouze v 17 hod. – 3D DABING
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