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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v listopadu
Úterý
5. 11. 2013
v 18.00 hodin

Jaroslav Uhlíř s kapelou
Vstupné: 180 Kč v předprodeji,
200 Kč na místě
Předprodej od 23. 9. 13 na www.
kupvstupenku.cz a jejích předprodejních
místech

Úterý
26. 11. 2013
v 19.00 hodin
SLEVA

Středa
6. 11. 2013
v 19.00 hodin
SLEVA

Prémiový koncert Komorní hudby
Účinkují: klavírní virtuos Karel Košárek,
M. Nostitz Quartet – Petr Bernášek
– 1. housle, Václav Vacek – 2. housle,
Pavel Hořejší – viola, Martin Havelík –
violoncello
Vstupné: 150 Kč
Abonenti skupiny „K“ sleva 25 %
Předprodej od 17. 10. 2013

Další pořady
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka

Pondělí
18. 11. 2013
v 19.00 hodin
SLEVA

Úterý
19. 11. 2013
v 9.00 hodin
Středa
20. 11. 2013
v 19.00 hodin

I. Dousková: Darda
Divadlo Na Jezerce
Hrají: B. Hrzánová, L. Vlasáková,
P. Vacek, J. Hrušínský a další
Vstupné: 400, 380, 350 Kč
Abonenti skupiny „A“ sleva 25 %
Předprodej od 2. 10. 2013 na www.
kupvstupenku.cz a jejích předprodejních
místech
Jak to bylo s Růženkou
DS Maska Česká Skalice
Omezený počet vstupenek v ceně 20 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně
divadla
Literárně hudební večer
Od živých fotografií ke 3D aneb 100 let
kina v Náchodě
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 4. 11. 2013

Čtvrtek
21. 11. 2013
v 19.00 hodin

Michal Prokop & Framus Five
Vstupné: 270 Kč v předprodeji,
300 Kč na místě
Předprodej od 14. 11. 2013
na www.kupvstupenku.cz
a jejích předprodejních místech

Neděle
24. 11. 2013
v 15.00 hodin

D. Pražáková: O medvědu Ondřejovi
Divadelní společnost Julie Jurištové
Pohádka pro děti
Vstupné: 60, 50, 40 Kč
Předprodej od 1. 11. 2013

Filharmonie Hradec Králové
Jitka Čechová – klavír
Dirigent: Ondřej Kukal
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 200, 180, 160 Kč
Předprodej od 4. 11. 2013

Každou středu
od 17.00 hodin
od 18.30 hodin

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

8. 11. 2013
od 16 hod.
a od 19.45 hod.

Taneční kurzy – prodloužená
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových

17. 11. 2013
od 13.30 hod.
a od 16.15 hod.
1., 22. a 29. 11.
2013 od 17 hod.
a 19.45 hod.

Taneční kurzy
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových

9. 11. 2013
ve 20.00 hodin

Ples Obchodní akademie Náchod
Pořádá Sdružení rodičů
a přátel OA Náchod

13. 11. 2013
v 18.00 hodin

Zdeňka Jordánová – „Buď opravdový“
Vstupné: 280 Kč
Prodej vstupenek v ICC v Náchodě
Pořádá paní Michaela Kasnarová

23. 11. 2013
ve 20.00 hodin

Ples Gymnázia Jaroměř
Pořádá Unie rodičů při Gymnáziu
a SOŠ Jaroměř

25. 11. 2013
v 19.00 hodin

Monology vagíny
Pořádá agentura Savage Company, s. r. o.
Prodej vstupenek na www.kupvstupenku.cz

30. 11. 2013
ve 20.00 hodin

Ples Jiráskova gymnázia v Náchodě
Pořádá Nadace Jiráskova Gymnázia

Od živých fotografií ke 3D aneb 100 let kina v Náchodě – Literárně filmový večer
Po kočovných biografech, které občas do města zajížděly začátkem 20. století, bylo v listopadu 1913 v Náchodě dáno do provozu první stálé kino
LIDO – BIO. Bylo to v Lidovém domě národních socialistů a na stejném místě promítá dodneška kino Vesmír. Povídání o jeho stoleté historii
i o dalších náchodských kinech, jejich repertoáru a návštěvnících doplní krátké historické filmy zapůjčené z Národního filmového archivu.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě,
otevírací doba: pondělí–pátek 8.00–17.30 hodin, sobota 8.30 – 11.30 hodin, tel. 491 420 420.
Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P.
Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek. Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.
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K rozvoji filmu jako technického vynálezu došlo, jak si možná pamatujeme ze
školy, koncem 19. století. První veřejné
představení uskutečnili francouzští vynálezci kinematografického přístroje bratři
Auguste a Louis Lumièrové 28. prosince
1895 v Paříži. V českých zemích se poprvé
promítalo 15. července 1896 v Karlových
Varech. První české snímky natočil Jan
Kříženecký a roku 1898 je promítal na výstavě architektury a inženýrství v Praze.
Počátky filmu v Náchodě spadají
do roku 1907, kdy do města zavítal kočovný GRAND AMERICAN BIOGRAF podnikatele Zdeňka Kerbera. V době od 19. do 27.
března hostoval ve dvoraně hotelu U beránka a promítal v tehdy největším sále,
který byl v Náchodě k dispozici. Díky inzerátu v krajinském tisku se zachoval program představení tohoto kočovného kina,
které se nazývalo divadlem živých fotografií. Podle tehdejších zvyklostí byl sestaven z řady krátkých snímků nejrůznějších žánrů. Oznámení v novinách sděluje,
že se jedná o 120 snímků v hodnotě, která přesahuje 30 000 rakouských korun.
O promítání byl velký zájem a s hostováním kočovných biografů se v Náchodě setkáváme i v dalších letech.
Městská kronika zaznamenává Kerberův biograf na jaře 1910 a v listopadu
téhož roku zde hraje biograf THE ROYAL. O rok později se setkáváme s novým
podnikem THE UNION a s kočovným kinem podnikatele Beara. V roce 1912 hrál
biograf ve vlastním stanu na pivovarské louce mezi Náchodem a Bělovsí. Tehdy se však objevují i kritické připomínky
k úrovni programu. Prý v něm převládají
loupeže, vraždy a jiné senzace a posilují se
tak nízké vášně návštěvníků. To pravděpodobně bylo důvodem, že se problematikou kočovných biografů zabývala městská rada, která v červnu 1913 rozhodla
ve městě filmová představení omezit.
Na tuto skutečnost pohotově zareagovala místní organizace národně socialistické strany, která měla již od roku 1910

v dnešní ulici Biskupa Hurdálka postavený tzv. Lidový dům. V něm kromě sekretariátu strany, Lidové záložny a redakce
týdeníku Lidové proudy byl ještě dostatek volného prostoru. A tak v listopadu
1913 bylo ve velkém sále zahájeno promítání kina. První náchodské stálé kino
bylo pojmenováno LIDO-BIO a prvním kinooperátorem se stal pan Kuchař, který
se vyučil v soukromých kinech Kerbera
a Beara. Promítání bylo zahájeno začátkem listopadu uvedením filmu „Rozloučení“. Neměl valnou uměleckou úroveň a byl
zřejmě po právu zkritizován, přesto zájem o film zvítězil a do „Liďáku“ se chodilo čím dál víc. Jeho monopol však netrval dlouho.
Již v době prvního promítání v Lidovém domě se prováděla v právě dokončovaném Městském divadle montáž promítacího zařízení, která byla zadána
smíchovské firmě Josefa Voigta a po půlletém promítání získalo LIDO-BIO konkurenci. Dne 30. května 1914 zahájil provoz
pestrým programem Městský biograf. Zdá
se, že toto kino, na nějž měl dohled městský úřad a jehož program nebyl tedy určován komerčními zájmy, nabízelo kvalitnější filmy. Mezi jednotlivými snímky
zde koncertovalo Náchodské kvarteto
a v době první světové války dokonce doprovázel promítání filmů malý komorní
orchestr, který řídil hudební skladatel Karel Moor, jehož operety se v té době těšily značné oblibě. Městský biograf skončil
spolu s érou němého filmu. Pořízení zvukové aparatury se zdálo městským radním příliš drahé, a tak bylo rozhodnuto
k 31. 12. 1931 provoz kina ukončit.
Vzniklé situace bezprostředně využili náchodští Sokolové, jimž se stejně jako
národním socialistům jevilo kino jako
vítaný zdroj příjmů. V právě dokončené
novostavbě sokolovny zřídili ve velkém
sále promítací kabinu a dne 28. listopadu
1931 zahájilo provoz v pořadí již třetí náchodské kino KINO SOKOL. Samozřejmě
již ozvučené. Na zvukové aparatuře nešetřilo ani LIDO-BIO, doposud využívající
k doprovodné hudbě klavíristu či smyčcové nástroje s jejich improvizacemi. Byly
výjimečně i jiné doprovody. Oldřich Šafář například vzpomínal, jak při promítání ruského velkofilmu „Plavci na Volze“
doprovázel promítání pěvecký sbor ruských emigrantů.
Podrobněji se stoletím náchodského
kina budeme zabývat v malém sále Městského divadla ve středu 20. listopadu při
literárně filmovém večeru „Od živých fotografií ke 3D“, samostatnou akci chystá i Kino Vesmír. Je to zcela namístě, neboť právě toto stále se modernizující kino
promítá totiž celých sto let stále ve stejném prostoru.              Mgr. Lydia Baštecká
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 17. 9. 2013

Jednání rady města se
zúčastnilo nejprve sedm,
později osm radních, jeden
byl omluven. Číselný popis
u zprávy představuje poměr hlasů při
hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM nesouhlasila s pronájmem části pozemkové parcely č. 269/23 v k. ú. Dobrošov pro parkování vozidla a žádost žadatelů z důvodu nutnosti zachování volného
přístupu k sousedním nemovitostem zamítla.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením vzorové smlouvy o výpůjčce s MŠ Vančurova
a s uzavřením smluv o výpůjčce s ostatními mateřskými školami, základními školami, Sportovním zařízením Města Náchoda a Městským střediskem sociálních
služeb Marie na bezplatné užívání nemovitého majetku města. Smlouvy budou
uzavřeny na dobu neurčitou s účinností
od 1. 1. 2014.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se společností COGNITIO, s. r. o.,
Náchod, na pronájem nebytových prostorů o výměře 62,37 m² v budově polikliniky čp. 738, k poskytování psychologického poradenství a diagnostiky. Smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 10. 2013.
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o rekonstrukci výkladců v nebytovém prostoru
na adrese Tyršova č. p. 35 a 36 v Náchodě
(uzenářství Mareš) s firmou Stavona Pardubice.
7-0-0
Záměr – Kladská stezka
7-0-0
RM schválila záměr zpracování návrhu
strategického materiálu realizace dálkových cyklotras procházejících Královéhradeckým krajem, který by se týkal jednak
napojení stávajících vybudovaných cyklotras přes Náchod na jiné cyklotrasy v katastru jiných obcí, respektive dobudování
plánovaných cyklotras přes Náchod.
RM schválila Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Královéhradecké labské, o. p. s., Hradec Kr. na realizaci studie
proveditelnosti Kladské stezky – cyklotrasy Jaroměř-Česká Skalice-Náchod-Polsko.
RM uložila odboru správy majetku a financování zahrnout spoluúčast
(98.728 Kč) Města Náchoda na tomto projektu do návrhu rozpočtu 2014.
Burza zemního plynu
7-0-0
RM uložila odboru správy majetku a financování realizovat nákup zemního plynu pro městské organizace na rok 2014
za momentálně nejvýhodnější cenu.
Lokalita „V Kalhotách“
– pozastavení výstavby
7-0-0
RM zamítla vydávání dalších souhlasů
s výstavbou rodinných domků V Kalho-
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tách k. ú. Bražec do doby vyřešení vztahů
s podnikatelským subjektem vlastnícím
tyto pozemky a do doby stanovení pravidel o spolufinancování.
RM zváží stanovení pravidel o spolufinancování výstavby infrastruktury a komunikací pro další akce tak, aby byla
do budoucna pro všechny subjekty rovnocenná.
Nájemní smlouva MŠ Vančurova
– odloučené pracoviště Lipí 1
7-0-0
RM vzala na vědomí nájemní smlouvu mezi MŠ Vančurova a Zdeňkem a Ivanou Kozákovými na pronájem nebytových
prostor pro nově vzniklé odloučené pracoviště mateřské školy pro 18 dětí na Lipí.
Projekt „Vybavení sběrného
dvora v Náchodě“
7-0-0
RM rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Vybavení sběrného dvora v Náchodě“
část A (dodávka manipulátoru) společnosti AGRICO, s. r. o., Týniště nad Orlicí,
za cenu 1 943 600,00 Kč bez DPH a souhlasila s uzavřením kupní smlouvy.
RM rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Vybavení sběrného dvora v Náchodě“
část B (dodávka drtiče odpadu) společnosti ENERGREEN PROJEKT, s. r. o., Olomouc-Neředín, za cenu 954 tis. Kč bez DPH
a souhlasila s uzavřením kupní smlouvy.
RM rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Vybavení sběrného dvora v Náchodě“ část C (sběrna nebezpečného odpadu,
dodávka kontejnerů a buňky pro obsluhu sběrného dvora) společnosti MEVA-TEC, s. r. o., Roudnice nad Labem, za cenu
1.305. 280 Kč bez DPH a souhlasila s uzavřením kupní smlouvy.
Park u hradeb
7-0-0
RM souhlasila v souvislosti s úpravami
parku u hradeb v ulici Strnadova s uzavřením smluv o realizaci přeložek společnosti ČEZ distribuce, a. s. a Telefónica
Czech republic, a. s.
Úprava Masarykova náměstí
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením objednávky
na opravu a zakrytí studny na Masarykově náměstí s Milanem Valáškem, Pardubice za cenu 119.000 bez DPH.
Opravy komunikací
7-0-0
RM schválila uzavření dodatku
ke smlouvě o dílo na opravu komunikací v příměstských částech Lipí a Pavlišov,
který řeší podrobnosti včetně termínu
úprav jednotlivých částí.
RM schválila uzavření dodatku
ke smlouvě o dílo na opravu ul. Sokolské, ul. Jabloňové – vrchní část, ul. V Dolcích a ul. Okrajové, který řeší provedení víceprací ve výši 216.307,79 Kč včetně
21 % DPH.

TELEGRAFICKY:

RM odvolala p. Jiřího Rudolfa z tělovýchovné komise, p. D. Baranovou z komise
pro obřady a slavnosti a Ing. Josefa Šimurdu z komise pro cestovní ruch a lázeňství.
RM jmenovala p. Marka Bauera členem
tělovýchovné komise a RNDr. Ivanu Ši-

murdovou členkou komise pro cestovní
ruch a lázeňství a členkou komise pro obřady a slavnosti.
RM souhlasila s vydáním „dodatečného
povolení na umístění dvou staveb plechových garáží pro osobní automobil na dobu
dočasnou v trvání 5 let, na pozemku st. p.
č. 966 v k. ú. Náchod, u domu čp. 801, ul.
Janáčkova v Náchodě“.
6-1-0
RM schválila Volební řád pro volbu členů školských rad základních škol 	 v Náchodě s účinností od 18. 9. 2013. 7-0-0

Rada města 1. 10. 2013

Jednání rady města se zúčastnilo nejprve
sedm, později osm radních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila Směrnici o stanovení ceny
za zřízení věcného břemene na pozemcích města.
7-0-0
RM schválila zahájení prodeje stavby (prodejního stánku) na sídlišti pod
Montací včetně stavební parcely výběrovým řízením formou obálkové metody
za cenu v místě a čase obvyklou ve výši
250.000 Kč.
7-0-0
RM souhlasila s objednáním opravy části hřbitovní zdi na Pavlišově u společnosti
ENTAZE, s. r. o.
7-0-0
RM souhlasila s objednáním výměny
tří kusů vstupních hliníkových dveří kina
Vesmír v Hurdálkově ulici čp. 147 u pana
Vlastislava Vondřejce, Žďárky.
7-0-0
RM revokovala své usnesení z 3. 9. 2013
a souhlasila v souvislosti dostavbou proluky mezi domy čp. 177 a 104 v ulici Kamenice s trvalým umístěním sjezdu do ul.
Kamenice a s přesunutím dopravního
značení za plánovaný sjezd.
7-0-0
RM souhlasila s dodatečnou výzdobou
fasády základní školy 1. Máje v Bělovsi.
7-0-0
Deklarace o spolupráci s ACES
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením deklarace o spolupráci s organizací ACES EUROPE a schválila služební cestu členů rady
města do Evropského parlamentu v Bruselu ve dnech 5.–7. 11. 2013 z důvodu uzavření deklarace o spolupráci.
Stavební úpravy prostoru
u radnice v ul. Krámské
7-0-0
RM souhlasila s prodloužením termínu
realizace do 15. 12. 2013 z důvodu archeologického výzkumu a s uzavřením dodatku. Současně radní schválili záměr změny povrchu na žulové kostky.
Úprava Masarykova náměstí
v Náchodě – květináče
7-0-0
RM schválila cenovou nabídku firmy BETON – Těšovice, spol. s r.o. na úpravu Masarykova náměstí v Náchodě – květináče a souhlasila s uzavřením objednávky.
2. etapa výměny části oken Azylového
domu – Domova pro matky s dětmi Sv.
Anna 	
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na realizaci II. etapy výměny části
oken Azylového domu – Domova pro mat-
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ky s dětmi Sv. Anna v Borské ulici čp. 616,
621 s Vlastislavem Vondřejcem, Žďárky.
Projektová dokumentace na dvě
komunikace a most v Náchodě
7-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku na služby „Projektová dokumentace na dvě komunikace a most v Náchodě ČÁST A) – „Most
ev. č. 106-1 přes Metuji – Náchod a úprava navazující komunikace v ul. Na Skalce“ a schválila uzavření smlouvy o dílo
s uchazečem na 1. místě – AF-CITYPLAN,
s. r. o., Praha 1.
Stavební úpravy bytového
domu č. p. 269, Duhová ul.,
Náchod – úhrada obkladů
7-0-0
RM souhlasila s navrženým postupem
úhrady jednotné finanční náhrady za obklady přímo poškozené bouracími pracemi při realizaci stavebních úprav bytového domu č.p. 269, Duhová ul. Náhrada
za poškozené obklady bude proplácena
po provedení nových obkladů a předložení požadovaných dokladů (předložení dokladů do 1. 12. 2014), a to pro byt
s přístupem k jednotlivým šachtám přes
WC ve výši 1300 Kč, pro typ s přístupem
k jednotlivým šachtám přes WC a koupelnu ve výši 4550 Kč Správou budov Náchod, s. r. o.
Restaurování kašny
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
ke smlouvě o dílo na restaurování kašny
na Masarykově náměstí v Náchodě, který
řeší prodloužení termínu dokončení prací do 14. 10. 2013 z důvodu dlouhé dodací
lhůty nových schodových stupňů.
Projektová dokumentace
– zateplení MŠ U Kočovny
7-0-0
RM souhlasila s objednáním projektové
dokumentace na zateplení MŠ U Kočovny
v Náchodě – Bražci u firmy Vše pro stavby, s.r.o., Náchod.
Propojení ulic Parkány – Raisova 8-0-0
RM schválila text a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky k dodávce elektrické energie
v trase nové komunikace, která propojí
ulice Parkány – Raisova.
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na vypracování projektové dokumentace na stavbu s názvem „Dopravní
propojení ulic Parkány-Raisova“, projekční kanceláří Proxion, s. r. o., Náchod.
Záměr
– ukončení Karlova náměstí
7-0-0
RM souhlasila se záměrem vytvoření
zadání pro provedení „ukončení Karlova
náměstí“.
Záměr – obnova zeleně
„zámecký kopec“
7-0-0
RM souhlasila se záměrem obnovy „zámeckého kopce“.
Zeleň na zámeckém kopci je ve značné
míře po době vegetační životnosti. Tento
prostor je zarostlý náletovými dřevinami
a v horní části se objevuje částečný sesuv
zeminy, proto je třeba řešit obnovu radikálním a komplexním způsobem.

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města 15. 10. 2013

Jednání rady města se zúčastnilo šest radních, tři byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila se záměrem uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene
s Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje. Břemeno spočívá v uložení drenážního potrubí v délce 34,32 m pod povrchem pozemkové parcely č. 1956/1 v ulici
Smiřických (souvisí se stavebními úpravami objektu Galerie výtvarného umění
v Náchodě).
6-0-0
RM souhlasila s pokračováním v nabídce volných bytů za cenu sníženou o 10 %
včetně bytu v domě čp. 1527 v ulici Pražská a to bez časového omezení.
6-0-0
RM schválila cenovou nabídku firmy
TS Náchod, s. r. o. na prodloužení veřejného osvětlení v ulici Dobrošovská za cenu
47.760,33 Kč s DPH.
6-0-0
RM schválila dodatek ke smlouvě o dílo
na opravu ul. Sokolské, Jabloňové, V Dolcích a Okrajové, kterým se prodlužuje
termín realizace opravy ulice Okrajové
do 30. 6. 2014.
6-0-0
Mosty – prohlídky mostů
a navržená opatření
6-0-0
RM vzala na vědomí zprávu o stavu
jednotlivých mostů a uložila odboru životního prostředí jednat s Povodím Labe
o provedení opatření týkajících se oprav
a údržby toku řeky včetně jejích břehů,
které jsou v majetku této organizace.
RM uložila odboru investic a rozvoje
zajistit realizaci výstavby nového mostu Na Skalce a rekonstrukci mostu na Husově náměstí a dále zajistit navrženou
údržbu lávky přes Metuji do lesa Montace v roce 2014.
RM uložila odboru investic a rozvoje
města zajistit u nejvíce stavebně poškozených mostů nezbytné úpravy pro zvýšení jejich životnosti.
RM uložila odboru správy majetku a financování do návrhu rozpočtu 2014 zahrnout 0,5 mil. Kč k zabezpečení nezbytných úprav pro zvýšení životnosti mostů
přes řeku Metuji v rámci nestavební údržby a 1,5 mil. Kč k zabezpečení nezbytných
úprav pro zvýšení životnosti mostů přes
řeku Metuji v rámci stavební údržby.
RM uložila jednateli Technických služeb
Náchod, s. r. o., provádět další prohlídky
mostů v termínech uvedených v technické zprávě za rok 2013.
Komunální odpad – stav výběru
poplatku k 30. 9. 2013
6-0-0
RM vzala na vědomí stav výběru poplatku k 30. 9. 2013. Poplatek neuhradilo ještě 2037 osob. Od října již je na jeho výběr  
uplatněna sankce ve výši 50 %.
Žádosti o čerpání fondu
6-0-0
RM schválila a navrhla zastupitelstvu
města ke schválení čerpání fondu rezerv
a rozvoje ve výši 38.000 Kč a převod této
částky do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Vančurova. Finanční prostředky budou použity na pokrytí provozních nákladů.

RM schválila a navrhla zastupitelstvu
města ke schválení čerpání fondu rezerv
a rozvoje v celkové částce 100.000 Kč
a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Komenského. Finanční prostředky budou použity na pokrytí
nákladů na vybavení IV. třídy dětským nábytkem.
RM schválila a navrhla zastupitelstvu
města ke schválení čerpání fondu rezerv
a rozvoje v celkové výši 11.300 Kč a převod této částky do rozpočtu příspěvkové
organizace MŠ Havlíčkova na úhradu nákladů na montáž přístupového systému
a tlačítkového ovládání vstupních dveří.
RM schválila a navrhla zastupitelstvu
města ke schválení čerpání fondu rezerv
a rozvoje v celkové výši 50.000 Kč a převod této částky do rozpočtu příspěvkové
organizace MŠ Březinova. Finanční prostředky budou použity na úhradu energií.
Dotace v rámci Programu
pro podporu životního
prostředí Města Náchoda
6-0-0
RM schválila poskytnutí dvou dotací
v rámci Programu pro podporu životního
prostředí Města Náchoda (pravidel pro poskytování finančních prostředků) a zároveň schválila smlouvy pro MŠ Březinova
a ZŠ Komenského.
Pomník na hrob spisovatele Josefa
Škvoreckého
6-0-0
RM schválila výrobu a instalaci pomníku na hrob spisovatele PhDr. Josefa Škvoreckého včetně rozpočtového opatření
ve výši 15.000 Kč a včetně převzetí hrobu
do správy Města Náchoda.
Déčko – oprava plochy
6-0-0
RM souhlasila s vystavením objednávky na provedení opravy plochy před budovou Déčka pro firmu VOTAVA, CZ s. r. o.,
Skuteč.
Návrh na ocenění občanů města 6-0-0
RM schválila ocenění občanů města při
koncertu k výročí republiky, který se konal v Městském divadle dr. Josefa Čížka
v Náchodě 24. 10. 2013 formou předání
pamětního listu. Oceněnými jsou: Miloslav Čermák, Patr Gangur, Václav Kaplan
a plk. Rudolf Macek.
Autobusové nádraží Náchod
– prodloužení termínu
6-0-0
RM schválila uzavření dodatku
ke smlouvě o dílo uzavřené v rámci realizace „Autobusové nádraží Náchod –
příjezdová stání, odjezdová stání a demolice“. Dodatek řeší posunutí termínu
dokončení prací do 15. 6. 2014.

UPOZORNĚNÍ
pro návštěvníky náchodského
plaveckého bazénu
V sobotu 16. listopadu 2013 bude Krytý plavecký bazén v Náchodě uzavřen pro veřejnost z důvodu konání
plaveckých závodů. Děkujeme za pochopení.
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Náchodský zpravodaj

Náchodská
divadelní scéna

Kronika

					

V září 2013 se narodili:
2. 9.
4. 9.
9. 9.
12. 9.
13. 9.
16. 9.
19. 9.
20. 9.
		
22. 9.
23. 9.
		
27. 9.

David Kraus
Martin Konrád
Eliáš Březina
Jakub Jaroš
Barbora Kozáková
Matěj Krtička
Michal Soukup
Natálie Kotlan
Adam Charbaka
Kristýna Švorcová
Anna Kuldová
Nikol Srbová
Ondřej Jašek

		
		
13. 9.
		
		
		
		
		
14. 9.
		
		
		
21. 9.
		
V září 2013 byli oddáni:
		
6. 9. Roman Coufal, Náchod
		
		 Monika Čermáková, Náchod
27. 9.
		 Marek Bednář, Dobruška
		 Lucie Křepelková, Náchod 		
28. 9.
7. 9. David Franc, Náchod
		
Petra Zelená, Náchod

Jakub Kisz, Frýdek Místek
Michaela Hornychová,
Dolní Radechová
Jakub Šimek, Hronov
Mirian Fantová, Hronov
Jiří Mostecký, Hronov
Tereza Pakostová, Hradec Králové
Peter Vĺasko, Náchod
Petra Sedláčková, Náchod
Lukáš Jakl, Náchod
Sabina Ticháčková, Náchod
Petr Rutar, Hradec Králové
Lenka Špačková, Česká Metuje
David Matěna, Velké Svatoňovice
Eliška Kábrtová, Rtyně v Podkr.
Martin Černý, Praha
Jitka Řeháková, Náchod
Aleš Janás, Kramolna
Lenka Kaválková, Kramolna
Jaroslav Řezníček, Červený Kostelec
Veronika Jakubíková, Č. Kostelec

Náchodská divadelní scéna doplňuje divadelní soubor a ráda přivítá zájemce o divadlo všech věkových kategorií.
To je jak mladé od 15 let, tak i střední a starší generace. Zkoušíme v prostorách Městského divadla Dr. J. Čížka, Náchod, Masarykovo náměstí (vchod zezadu
od zámeckých schodů). Pokud budete mít
zájem, ohlaste se, prosím, telefonicky
na čísle 607 987 327 nebo nám napište e-mail: thalie-nachod@seznam.cz. Těšíme se
na vás. Více na www.dsnachod.estranky.cz.

Canisterapie

v Mateřské škole
Vítkova, Běloves
Do naší mateřské školy (Vítkova, Běloves) opět přišla na návštěvu fenka Acora se svým páníčkem p. Homolkou. S dětmi ze třídy koťátek se přivítala hlasitým
štěkotem. Ukázala nám některé své kousky, které děti s radostí opakovaly válení
sudů, přeskakování překážek, prolézání tunelem, přecházení přes lavičku atd.
S Acorou jsme se pomazlili a odměnili ji
psími piškoty.
kolektiv Mateřské školy Vítkova

„Přátelství na dlani“, č. CZ.3.22/3.3.02/12.03467
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Všechno jednou končí…
…i projekt „Přátelství na dlani“, který
ukončili žáci ZŠ Pavlišovská už čtvrtým
setkáním s polskými kamarády. Setkání
mělo název: Sportovně – kulturní den.
Děti z polské Kudowy přijely v pondělí 7. 10. 2013 po osmé hodině do školy
na Babí. Celý den byl naplánován a rozdělen do jednotlivých workshopů, kde se postupně všechny děti vystřídaly.
Prvním společným stanovištěm bylo
vytváření velkých nástěnných prezentací, které jste mohli vidět po celý následující týden vyvěšené na plotě školy. Děti se
zde zamýšlely a porovnávaly předem připravená témata o České a Polské republice. Mohli jste se dozvědět něco o zvycích,
svátcích, tradičních jídlech, školách i zájmových činnostech v jednotlivých zemích. Svoje prezentace děti ozdobily nádhernými obrázky.

Na druhém stanovišti si všichni malovali na památku svoje tričko. Trička byla
krásná, plná energie, tepla a síly – na každém bylo sluníčko. Všechna byla krásná
a každé jiné.
Třetí akcí tento den bylo sportování. Na školním hřišti si změřily síly děti
z obou zemí. Bojovalo se jako při opravdovém „mistrovství světa“. Děti porovnávaly svoji rychlost, obratnost i vytrvalost.
Čtvrté a poslední stanoviště bylo taneční – všechny skupiny dětí nacvičily tanec,
který se odpoledne spojil ve společné česko – polské taneční vystoupení.
Celý den vyvrcholil výstavou společných prací, přehlídkou krásných triček,
vyhodnocením sportovního klání a společným tancem. Děkujeme všem dětem
za účast a vzornou reprezentaci nejen
naší školy, ale i města Náchoda. Hlavní cíl
projektu byl splněn – vytvořit spolupráci a navázat vztahy mezi dětmi českými a polskými. Ukázat našim dětem,
jak žijí děti jejich věku za nedalekými hranicemi a poznat,
že i tam jsou děti stejně milé,
přátelské, hravé a šikovné
jako u nás.
Dana Čejchanová

„Zahrádka skřítka
Pramínka“
Léto pomalu končí a přichází podzim. Nastává čas sklízení plodů, kterými nás naše zahrádka odměňuje za to, že
jsme se o ni společně s dětmi poctivě starali a pečovali o ni. Aby měla zahrádka
i v parném létě dostatek vláhy, docházeli
ji paní učitelky a zaměstnanci školky zalévat i v době prázdnin. Nejen že nám vyrostly krásné dýně, rajčátka, kedlubny, saláty, ale i květiny, kterými si vyzdobíme
třídy. Podzim bude díky tomu barevnější
a veselejší. A my se budeme těšit a společně s dětmi plánovat, co nového zasadíme
v naší zahrádce (zahrádce skřítka Pramínka) na jaře.
Nina Tyšerová, učitelka MŠ Vítkova
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CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Školní rok, stejně jako podzim je v plném proudu, krabice u hlavních dveří se plní přinesenými kaštany a žaludy
a v hale před sborovnou doplňuje atmosféru již tradiční výstava hub, mechů a kapraďorostů, vytvořená paní učitelkou Tyčovou a žáky 6. a 7. ročníků, kteří během
hodin přírodopisu „podzimní lovy“ pravidelně pořádají.
Kromě již zmíněných plodů určených
do krmelců se u nás ve škole v rámci třídění odpadů sbírají i plastová víčka. Výtěžek
z jejich sběru bude věnován dětské onkologii (jenom tak pro zajímavost a čistě mezi
námi, k dnešnímu dni se jich v učebně chemie nashromáždilo již 3 878). Kdo bude
„hlavním víčkařem“, se dozvíme na závěrečné akademii v červnu, v tuto chvíli si
prvenství drží Ezdráš Ritschel a jeho 1295
„kousků“.
Adaptační kurzy šesťáků v Janovičkách
u Olivětína, zmiňované v minulém sloupku, se skutečně vydařily, a to nejen podle
slov třídních učitelů (J. Kolískové, I. Mackové, Z. Borny a B. Majerové), ale spokojenost je patrná i ze slov samotných dětí.
„Na pobyt jsme se moc těšili už předem, hlavně na lanové aktivity. V pondělí nám počasí
moc nepřálo, ale i tak jsme všichni zdolali lanové překážky, které byly ve výšce až sedm
metrů. Pro některé z nás to nebylo vůbec jednoduché, ale překonali jsme strach a hlavně
sami sebe. Také nás překvapilo, že s námi lezly i naše paní učitelky. V úterý se nám moc
líbily hry v přírodě, které nachystal pan psycholog, a taky jsme si společně holky i kluci
zahráli volejbal. Určitě bychom jeli znovu,“
prozradili ochotně žáci 6.D. „Vyvedla se nám
i diskotéka, kterou uspořádala naše třída,“
dodala žákyně ze 6.C. Projekt, jehož cílem
je nejenom utváření nových kolektivů, ale
i zvládání zátěžových a krizových situací
či upevňování sebedůvěry, tolerance a respektu k sobě navzájem, je podporován
pracovní skupinou pro prevenci kriminality a finančně podpořen městem Náchod,
kterému patří bezesporu velký dík.
Kromě šestých tříd cestovali i páťáci,
a to do Hradce Králové. Svoje „Hvězdné
putování“ zahájili spolu se svými třídními učitelkami (Z. Kůrkovou, J. Poznarovou
a I. Ságnerovou) návštěvou divadelního
představení Ikaros v podání Divadla Drak.
Labyrint divadla nabídl dětem i možnost
„osahat“ si práci loutkařů. Celodenní toulky zakončili všichni, jak už název jejich
putování napovídá, návštěvou hvězdárny
a planetária, kde byl pro ně připraven naučnězábavný program.
To naši osmáci (myslím pochopitelně
žáky osmých ročníků, nikoliv roztomilé
hlodavce spokojeně si bydlící na školním
pozemku) se na svoji pouť do Prahy, kde
mají v plánu prohlídku Národního diva-

ŠKOLY
dla a Národního technického muzea, teprve chystají, stejně tak jako na přírodovědnou exkurzi do ZOO ve Dvoře Králové.
O jejich zážitcích a nečekaných příhodách
tedy až příště…
K prvnímu stupni patří již neodmyslitelně dramatická výchova a soubor „Dramaťák“ paní učitelky P. Dočkalové, jehož
plánům a podrobnostem ze zákulisí, stejně jako podrobnostem o aktivitách všech
ostatních kroužků, vyčlením prostor
v příštím čísle.
Angličtinu si mohou na prvním stupni hravou formou procvičit v jazykovém
kroužku nejen děti v prvních třídách pod
vedením paní učitelky R. Vostřesové, ale
i děti starší, které si učivo základní školy procvičují s paní učitelkou R. Macháňovou za pomoci pracovních listů, pexesa,
formou her či prostřednictvím interaktivní tabule. Taje matematiky mohou děti objevovat v kroužku „Numero“ pod vedením
paní učitelky M. Jelínkové.
S velkou radostí musím přidat ještě úplnou novinku. V letošním roce začal na naší
škole nově fungovat i dramatický kroužek
„KOMENDA“. Jde o soubor dramatické výchovy pro žáky druhého stupně pod vedením paní učitelky P. Schwingerové.
Kromě „Komendy“ je na naší škole novinkou i kroužek paní učitelky I. Šimurdové „Mladý zahrádkář“, jehož zaměření
je v tuto chvíli každému z vás zcela jasné.
V tuto chvíli prozradím pouze to, že letošní výrobu marmelád z vlastních výpěstků
mají členové kroužku již za sebou.
Oproti tomu již více než čtvrt století je
stálicí naší školy pěvecký sbor „Notičky“,
který mnozí z vás jistě znají z vystoupení pro rodiče „prvňáčků“, tradičních Odpolední pro radost či z náchodských ulic
u příležitosti „Dne hudby“. Sbormistryní
je paní učitelka H. Bohadlová.
Na spolupráci s městskou knihovnou
v letošním školním roce opět navazují nynější třídy 4.B a 4.C (paní učitelky M. Jelínková a P. Dočkalová), které jsou brány
jako třídy knihovnické. A pokud zmiňuji náchodskou knihovnu, je zde na místě
uvést i fakt, že v rámci hodin českého jazyka se na návštěvy knihovny chystají i žáci
šestých a osmých ročníků.
Již šestým rokem probíhá také spolupráce se ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě a se
stacionářem Cesta. Během posledních tří
let se setkání s klienty stacionáře Cesta
na našem školním pozemku stalo již tradicí. Letos jsou v plánu tematická setkání, která se budou zaměřovat na roční období. První setkání v tomto školním roce
proběhlo již 30. 9. 2013 a bylo inspirováno podzimem. Cílem společných setkávání
jsou podle paní učitelky I. Třískové a P. Dočkalové nejen příjemně strávené společné
chvíle, ale i rozvoj spolupráce a kamarádských vztahů.
A nežli přistoupíme k rubrice „Perličky
ze školních lavic“, ještě informace o projektu „Vraťme důstojnost židovskému

parku“, který je s naší školou spojen a který se právě dostává do pověstné cílové rovinky.
Kolegové „dílnaři“, pan školník, rodiče a samozřejmě žáci, ti všichni finišují při opravě laviček, výrobě ptačích budek, rozcestníku, tabulkách nabádajících
k dodržování pořádku a vůbec při posledních úpravách před konečným listopadovým předáním „parčíku“ v sousedství naší
školy vám, občanům města Náchoda.
A na závěr slíbená perlička:
Vyučující: „Co budeme při dnešní laboratorní úloze potřebovat?“
Hlas z řad žáků: „Vy, paní učitelko, hlavně trpělivost…“
A tak to máte. Za měsíc zase nashledanou.		  Kolektiv ZŠ Komenského

Výstava

– 30 let plhovské školy
Na konci září v Městské knihovně v Náchodě a do 19. října v prostorách plhovské školy mohli zájemci navštívit výstavu
připravenou k 30. výročí otevření školy.
Expozici tvořily fotografie, dobové dokumenty, učební pomůcky, práce žáků. Při
procházení výstavy bylo především zajímavé uvědomit si, že čas opravdu letí. Plhovská škola je nejmladší z náchodských
škol, třicet let neznamená ani polovinu
lidského života, přesto dokumenty a fotky
z konce 80. let jakoby byly z jiného věku.
Nejen proto, že se jednalo o fotografie
černobílé a například původní pracovní
smlouvy byly psány na psacím stroji.
Součástí připomenutí si výročí bylo i setkání bývalých a současných zaměstnanců školy. Využili jsme možnosti potkat se
s kolegy, kteří jsou už dlouhé roky v jiné
škole, v jiném městě. V diskusích o tom,
jak se učilo, jaký byl Plhov před několika
desetiletími, jsem si rád uvědomil, že se
v naší plhovské škole máme v druhém desetiletí třetího tisíciletí dobře. A to říkám
i s vědomím toho, že ne vše jde ve škole
lehce a úplně samo. 30. výroční otevření plhovské školy se pro mne osobně stalo příležitostí nejen se otočit do historie,
ale znovu si připomenout, jak pracovití
a osobnostně i odborně kvalitní jsou ti,
se kterými v plhovské škole mohu v současnosti spolupracovat.
Vladimír Honzů, ředitel ZŠ Náchod-Plhov
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Jaroslav Cita v Ponrepu
Protější, nepolicejní zástavbu pražské
Bartolomějské ulice tvoří komplex staroměstského Konviktu. Pro českou historii má mimořádný význam; působil zde
již Jan Milíč z Kroměříže, v době národního obrození proběhl zásluhou J. K. Tyla
první český bál, koncertoval zde Ludwig
van Beethoven, řediteloval Antonín Dvořák a v moderní době animoval Jiří Trnka. Dnes část nově zrekonstruovaných
prostor využívá Národní filmový archiv,
včetně hlavního sálu, kde působí artové
Bio Ponrepo.
15. října 2013 proběhla v tomto důstojném prostředí projekce věnovaná Jaroslavu Citovi, všestrannému umělci působícímu v Náchodě, který se nesmazatelně
zapsal také do dějin československé kinematografie. Večer mapující autorovu tvorbu připravil filmový historik Mgr. Jiří Horníček.
Program zahájil první Citův film „Černoch“ z roku 1966, následovaly snímky,
s nimiž slavil úspěchy na amatérských
filmových soutěžích (za všechny jmenujme experimentální „Neblbněte, kvadrá-

ti“). Večer zpestřil i profilový dokument
Petra Rouska „Slávek“, zobrazující Jaroslava Citu jako komplexní tvůrčí osobnost.
Představení zakončily snímky vyráběné
již s profesionálním zázemím, krátkometrážní „Poklop“ a barevný „Silvester a nezdvorilá dáma“ (v produkci bratislavské
televize).
Právě spolupráce se slovenskou televizí přinesla Citovi celosvětový věhlas, seriál „Slimák Maťo a škriatok Klinček“ se
dočkal rovné stovky dílů a stal se tak nejdelším československým večerníčkem
všech dob (málokdo ví, že jeho výroba
probíhala z větší části v Náchodě, v činžáku vedle tovární haly Rubeny). Vzpomínkový večer Národního filmového archivu, jehož se kromě klubových diváků
a autorových přátel zúčastnila i manželka
Zdena, lze považovat za jednu z významných akcí, vedoucích k etablování Jaroslava City, tvůrce v mnoha ohledech nedoceněného, na správné místo v kontextu
moderní české kultury.
Jan Bělobrádek

Střípky z jedinečného stoletého života
V pátek 15. listopadu se v plné
svěžesti dožívá
rovných 100 let
náchodský rodák a občan pan
Vlastimil Šubert.
Díky svému dlouhému, aktivnímu
a veřejnou službou naplněnému životu se stal
známou náchodskou osobností. Omezím
se na několik „střípků“, z nichž si každý
může za přispění vlastních vzpomínek
poskládat celkovou mozaiku. V Náchodských listech se v listopadu 1932 objevila noticka, že na městský úřad v Náchodě
nastoupil nový úředník Vlastimil Šubert.
Kromě asistenčních služeb pro starostu,
na něž má leckdy úsměvné vzpomínky,
se za deset let svého působení zasloužil
o založení kanceláře cestovního ruchu
na úřadě a o všestrannou propagaci města. Mimořádných Šubertových schopností
na poli propagace si v této době povšiml
i majitel běloveských lázní MUDr. Vladimír Honl. Angažoval ho pro propagaci lázní a výsledkem bylo nejen vydávání cyklostylovaného časopisu „Vaše Běloves“
v letech 1936–1940, určeného lázeňským
hostům, ale i jiné propagační tiskoviny, filmy a pohlednice.V roce 1939 založil Vlastimil Šubert vlastní papírnictví
v pronajatých místnostech na Kamenici,
kde sídlí dosud. Neomezil se však pouze
na obchod, ale v provozu ve dvoře vyráběl

až 38 produktů, které později ze skladu
v Praze dodával do řady státních úřadů.
Úspěšné podnikání vzalo za své po Únoru
1948 a Vlastimil Šubert vybaven obchodním vzděláním se stal na dva roky plánovačem komunálního podniku. V roce
1951 přešel ve stejné funkci do výrobního družstva Sněžka, kde se po dvou letech
stal vedoucím výroby a místopředsedou.
Samostatným a významným střípkem
je Šubertova aktivita po listopadu 1989.
Restituoval obchod, ale mnohem důležitější pro něj byla práce v kanceláři Občanského fóra, kde se angažoval spolu s dalšími důchodci, protože oni měli čas, jak
říká. Protože byl „vždycky duše neklidná
a hrozně rád cestoval“, založil v Náchodě
první soukromou cestovní kancelář a vyvážel spoluobčany nejprve do Benátek
a Vídně, posléze i dál.
Vlastimil Šubert oplývající organizačním talentem a přátelskou, společenskou
povahou se stal jedním z organizátorů
setkávání generačních přátel ve vinárně
Panorama a poté, co většina jeho souputníků odešla, je aktivním členem neformálního Klubu pamětníků, jehož schůzek
se účastním i já. Právě tady jsem poznala
výborného pamětníka, skvělého vypravěče a člověka, který většinu svého bohatého stoletého života věnoval službě veřejnosti, přičemž si dokázal plnit svá osobní
přání. Co mu přát? Štěstí a zdraví, dlouhá léta už má. Nechť si jich užívá tak jako
doposud.
Lydia Baštecká
  

Listopadová výročí
Na počátku listopadu vzpomínáme
pravidelně na zesnulé, navštěvujeme jejich hroby, rozsvěcíme svíčky,
vzpomínáme. I na ty, které jinak třeba i neprávem opomíjíme. A tak si tu
připomeňme i výročí úmrtí dvou významných náchodských rodáků. Před
40 lety 11. listopadu 1973 zemřel malíř Emil Tylš. Namaloval úctyhodné
množství obrazů, většinou krajin, zejména náchodských partií. Jsou chloubou i některých hostinců. Byl to Bohem
nadaný bohém. Vedle talentu výtvarného měl i vynikající talent hudební,
už jako mladík byl hodnocen za své dirigentské umění. V Náchodě zorganizoval a řídil skautský, později mužský
pěvecký sbor. Ten splynul v polovině
minulého století s Hronem. – Poslední listopadový den v roce 1983 zemřel
v Chicagu František (Frank) Kubina.
Pocházel z náchodské hudebně nadané rodiny, do Ameriky odešel po první
světové válce a prosadil se tam zejména jako sbormistr krajanských souborů nejen českých i jako významný hudebník. Nastudoval a dirigoval tam
např. Prodanou nevěstu. – Jeden z nejvýznamnějších spisovatelů barokního období, jezuita Bohuslav Balbín zemřel 28. listopadu 1688. Na několika
místech svého díla připomíná i Náchod
(původní sídlo pánů z Náchoda) s hradem
mnohokrát obléhaným. Píše, že jde o pohraniční hrad v Královéhradeckém kraji, obrácený proti Kladsku, 16 mil od Prahy. Za naší doby by jej byli málem zbořili,
kdyby jej byl nezachránil jeho pán, znamenitý válečník, kníže Piccolomini.“ Zmiňuje se i o Koldovi ze Žampachu, jeho
střetech se Slezany i o obléhání hradu
Jiřím z Poděbrad. A jinde dodává: „Bydlí se tam, sám jsem tam také přebýval.“
Dne 25. listopadu 1873 se narodil lékař
a spisovatel František Skácelík. V letech 1917–1919 působil jako okresní lékař v Náchodě. I na to vzpomíná ve své
pozoruhodné knize Krásná setkání. Připomenout můžeme i spisovatelku Ilonu Borskou (nar. 9. 11. 1928), která vedle řady jiných knih napsala zajímavou
a čtivou knihu o Josefu Čapkovi Příběh
staršího bratra.
Dvacátý osmý říjen v naší republice
poněkud zastínil fakt, že první světová válka skončila až 11. listopadu 1918.
V posledních letech si připomínáme konec „Velké války“ vždy 11. 11. v 11 hod
u pomníku na Dobrošově. Dne 14. listopadu 1918 prohlásilo Národní shromáždění sesazení Habsburků a vyhlásilo
republiku, byla ustavena první československá vláda v čele s Karlem Kramářem a Tomáš G. Masaryk zvolen prezidentem republiky.
(AF)

listopad 2013

Z HISTORIE

Náchodští autoři, spisovatelé a básníci
10. Josef Krapka
Josef Krapka s přidaným uměleckým (či spíš politickým?) jménem Náchodský byl svého času ikonou sociální demokracie a významným představitelem boje dělníků proti jejich zaměstnavatelům = vykořisťovatelům. Protože však je svým původem
pevně svázán s Náchodem a kromě výrazně politicky zaměřené publicistiky je i autorem několika literárních prací, rozhodla
jsem se ho zařadit do tohoto seriálu. Navíc článek bude mít trochu pikantní koncovku.
Josef Krapka se narodil 22. července 1862 na Pavlišově jako
nemanželské dítě a jako takového ho nečekalo nijak radostné
dětství. Matka se s ním záhy přestěhovala do Náchoda, ale brzy zemřela. Josef byl
nadaný chlapec, stačil ještě před matčinou smrtí vystudovat v Praze tři ročníky reálky. Poté ho jeho poručník poslal
do učení do Vídně k truhláři, vídeňskému
Čechu Mikschovi. Své nedobré vzpomínky na toto životní období vylíčil Krapka
později v povídce „Nemohl zapomenout“
uveřejněné roku 1901 v Dělnických listech. Po vyučení navštěvoval Krapka
kurs na průmyslové škole a za dobrý prospěch se mohl vypravit na státní subvenci
do ciziny. Navštívil Německo, Anglii, Rusko a Rumunsko a všude si všímal zejména
života nemajetných vrstev. Právě tehdy se
údajně po návštěvě Zdi komunardů v Paříži a hrobu Karla Marxe na londýnském
hřbitově zformoval jeho světový názor.
Poté pracoval ve Vídni jako kreslič a nějaký čas jezdil jako herec s kočovnou společností Knábl a Kozlanská. Od roku 1888
ho nacházíme již v Praze jako stavebního dělníka. Podle dochovaných dokumentů organizoval stávku truhlářských dělníků
a po několika měsících nezaměstnanosti se stal účetním Dělnické pekárny.
Když se v Praze slavil známý 1. máj roku 1890, byl Krapka
již profesionálním levicovým politikem, tajemníkem Politického klubu dělnictva pro Prahu a okolí a v čele májového výboru
se účastnil příprav. Zahajoval tábor lidu na Střeleckém ostrově,
založil místní sociálně demokratické organizace v Ústí nad Labem, Červeném Kostelci a jinde. Roku 1892 přednášel o nutnosti vzdělání v Náchodě. Jako novinář pracoval Krapka v redakci

Sociálního demokrata, v brněnské Rovnosti, ve Vídni redigoval
Dělnické listy. Spolupracoval zde s českou menšinou, zakládal
divadelní spolky a angažoval se v úsilí o zřízení veřejných českých škol. Poslední léta jeho života jsou spjata s Moravou, dne
13. dubna 1909 v Prostějově zemřel.
Náchod Krapka navštívil několikrát, většinou zde přednášel
či organizoval dělnické akce, často se jeho návštěvy odehrávaly
za asistence policie. Na Náchod také vzpomínal občas ve svém
literárním díle. Velká část jeho prací vycházela v různých dělnických časopisech. Ze samostatných prací jsou neznámější básnická sbírka Chudobky, epická skladba Válka, sbírka povídek Z různých kruhů, próza
Obrázky z Valašska, autobiografická knížka Z pamětí štváče nebo drama Odsouzená.
V roce 1981 se na veřejném zasedání pléna MěNV v Náchodě projednávala zpráva
o přípravách k postavení památníku Josefa Krapky Náchodského na místě tehdy
již demolovaného jeho rodného domku.
Byla zvolena komise, která postupně přijímala a zase odmítala předkládané návrhy, až v roce 1986 bylo definitivně rozhodnuto a pomník na místě rodné chalupy byl
dokončen. Současně se uvažovalo o důstojných oslavách 125. výročí Krapkova narození v roce 1987.
Sama mohu podat svědectví o existenci pomníku – památníku v době mého příchodu do Náchoda, tedy na začátku 90. let.
Když jsem ho však hledala nyní a chtěla ho
pro tento článek vyfotografovat, našla jsem
holý sloup (viz obrázek). Děkuji touto cestou kronikářce Pavlišova paní Dagmar Rudolfové, která pro mne
a všechny čtenáře Zpravodaje zjistila, že pamětní desku (viz obrázek) odstranili místní hasiči preventivně ze strachu před zloději. V současné době je uložena u soukromníka, jehož dcera, absolventka kamenické školy, se zavázala vyrobit náhradní odlitek
z pryskyřice. Doufejme, že se tak stane v dohledné době a že deska, ať už máme k osobnosti Josefa Krapky jakýkoli vztah, bude trvale uložena na příslušném místě, kterým je jednoznačně Regionální muzeum. Jen je smutné, že nelze uhlídat originál uprostřed
obce. Nebo snad ano?                                      Mgr. Lydia Baštecká
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Stavební úpravy bytového domu v ulici Duhová

Stavební úpravy bytového domu v ulici Duhová

V bytovém domě Duhová čp. 269 v rámci projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p.
V bytovém
domě
v rámzasklení výplní
Stavební úpra269, Duhová
ul.,Duhová
Náchod“,čp.
reg.269
číslo
CZ.1.06/5.2.00/07.08443
je od zábradlí.
září 2013 prováděna
ci projektu
úpravy
bytového
vy jsou realizovány
i na terasách
výměna „Stavební
stoupaček vody,
splaškové
a dešťové kanalizace
společností MATEX
HK s.r.o.,v bytech
Králové.
Výměna
probíhá poreg.
jednotlivých
svislých patře.
stoupačkách
v týdenních
domu Hradec
č.p. 269,
Duhová
ul., Náchod“,
v nejvyšším
Následovat
bude ješintervalech. Dále probíhají pomocí
úpravy lodžií
a balkonů,
které spočívajívstupních
ve výměně ploch.
číslo CZ.1.06/5.2.00/07.08443
je lešení
od září
tě úprava
venkovních
podkladních betonů a hydroizolací, položení nové dlažby, natření zábradlí a novém zasklení
2013 prováděna
výměna
balkonů,
lodžií,
teras patře.
a vstupních
výplní zábradlí.
Stavebnístoupaček
úpravy jsou vody,
realizoványÚpravy
i na terasách
v bytech
v nejvyšším
splaškové
a dešťové
společnosploch
provádí
společnost
Následovat
bude kanalizace
ještě úprava venkovních
vstupních
ploch.
Úpravy balkonů,
lodžií, BROUMSTAV
teras a
vstupních
ploch
společnost
s ručenímomezeným,
omezeným, Broutí MATEX
HK, s.
r. o.,provádí
Hradecspolečnost
Králové.BROUMSTAV
Vý- společnost
s ručením
úpravy budou ukončeny
měna Broumov.
probíháStavební
po jednotlivých
svislýchv listopadu
mov.2013.
Stavební úpravy budou ukončeny

stoupačkách
v týdenních intervalech. v listopadu 2013.
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného
Dále probíhají
úpravy
lodžiíČR.
Projekt je spolufinancován z Evropskéoperačníhopomocí
programulešení
a ze státního
rozpočtu
a balkonů, které spočívají ve výměně pod- ho fondu pro regionální rozvoj v rámci Inkladních betonů a hydroizolací, položení tegrovaného operačního programu a ze
nové dlažby, natření zábradlí a novém státního rozpočtu ČR.

Úpravy veřejných prostranství v rámci realizace
Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda
– problémová zóna u nemocnice
Na letošní rok byla naplánována přístavba další části schodiště u zimního stadionu, chodník a veřejné osvětlení směrem k Hopsáčku. U Hopsáčku mělo být
vybudováno nové dětské hřiště a nové
sportovní hřiště mělo vzniknout v prostoru vedle bývalé skládky. Z důvodu, že
projektant nedodal v řádném ani dodatečně stanoveném termínu projektovou dokumentaci, nemohla být akce zrealizována. Bude vybrán nový projektant, během
zimního období bude zpracována projektová dokumentace, následně bude vybrán
dodavatel stavby, tak aby akce byla v příštím roce zrealizována.
Od září v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod – sportovní hřiště“, číslo
projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08902, probíhá,
jak jsem již informovali v minulém čísle,
výstavba sportovního hřiště pro veřejnost
v prostoru pod MěSSS MARIE v místech
stávající asfaltové plochy. Oproti předpokladům již zřejmě v letošním roce nebude z důvodu padajícího listí položen umělý povrch, jeho položení proběhne na jaře

2014. Sportovní areál je realizován společností EUROVIA CS, a. s., Praha. Náklady na výstavbu sportovního areálu jsou
ve výši cca 6,7 mil. Kč vč. DPH , 85 % nákladů akce je spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
Další akcí je revitalizace zeleně v prostoru sídliště u nemocnice, výsadba nové
zeleně a vybudování cestní sítě v prostoru bývalé skládky a ozelenění budoucího
sportovního hřiště v prostoru vedle bývalé skládky. Akce probíhá v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod – zeleň
a park, CZ.1.06/5.2.00/07.08903. Práce provádí společnost GREEN PROJECT, s. r. o.,
Průhonice a většina prací by měla proběhnout do listopadu 2013, dokončení v příštím roce. Náklady na výsadbu a revitalizaci zeleně a vybudování cestní sítě jsou
ve výši cca 4,3 mil. Kč vč. DPH, 85 % nákladů akce je spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Fotbalové utkání

konu. Zápas vyhrály stavem 2:1. Velkým
zážitkem pro děti bylo i to, že na fotbalový stadion v Bělovsi je odvezl autobus
české reprezentace. A to se nestává často.
Dana Čejchanová, ZŠ Babí

české reprezentace
žen do 17 let

Našim dětem se naskytla možnost, podívat se na reprezentační fotbalové utkání České republiky s Polskem. Ačkoliv se
jednalo o ženský fotbal, bylo na co se koukat. Děti předvedly, že vědí, jak se chová správný fanoušek sportovního utkání.
Při zvuku hymny stály a pozorovaly, co
se děje na hřišti. Během zápasu fandily,
vyvolávaly povzbuzující hesla. Myslím, že
i díky jejich fandění a pokřikům se české
hráčky vyburcovaly k velmi pěknému vý-

Spokojenost občanů Náchoda – dotazníkový průzkum
Město Náchod ve dnech 21. 10. 2013 – 15. 11. 2013 provádí průzkum spokojenosti občanů a žádá
občany města Náchod o spolupráci. V rámci tvorby strategického plánu rozvoje města a strategie MěÚ
Náchod jsou občané dotazováni na jejich názor na aktuální stav a možné návrhy na zlepšení.
Dotazníky spokojenosti jsou určeny všem občanům starším 15 let a jsou k dispozici ve všech
budovách MěÚ Náchod. Distribuovány budou částečně spolu s vydáním Náchodského zpravodaje na
měsíc listopad 2013 a v elektronické verzi jsou k dispozici na https://www.survio.com/survey/w/mestonachod. Výsledky průzkumu budou zveřejněny v lednu 2014 na internetových stránkách města a v
Náchodském zpravodaji. Vedení města děkuje všem občanům za spolupráci.
Tvorba strategického plánu rozvoje města a strategie MěÚ Náchod je součástí projektu Zvýšení kvality
veřejných služeb v Náchodě, č. CZ.1.04/4.1.01/89.00007, který je spolufinancován z EU – Evropského
sociálního fondu a prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního
rozpočtu.

Spokojenost
občanů Náchoda

– dotazníkový průzkum

Město Náchod ve dnech 21. 10. 2013
– 15. 11. 2013 provádí průzkum spokojenosti občanů a žádá občany města Náchod
o spolupráci. V rámci tvorby strategického plánu rozvoje města a strategie MěÚ
Náchod jsou občané dotazováni na jejich názor na aktuální stav a možné návrhy na zlepšení. Dotazníky spokojenosti
jsou určeny všem občanům starším 15 let
a jsou k dispozici ve všech budovách MěÚ
Náchod. Distribuovány budou částečně
spolu s vydáním Náchodského zpravodaje na měsíc listopad 2013 a v elektronické
verzi jsou k dispozici na https://www.survio.com/survey/w/mesto-nachod. Výsledky
průzkumu budou zveřejněny v lednu 2014
na internetových stránkách města a v Náchodském zpravodaji. Vedení města děkuje všem občanům za spolupráci.
Tvorba strategického plánu rozvoje
města a strategie MěÚ Náchod je součástí projektu Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě, č. CZ.1.04/4.1.01/89.00007,
který je spolufi nancován z EU – Evropského sociálního fondu a prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.

Rozšíření míst

pro sběr obnošených věcí
Na podzim byly na území Města Náchoda ve spolupráci se společností Diakonie
Broumov, s. r. o., rozmístěny další kontejnery pro sběr obnošených oděvů, obuvi
a textilu z domácnosti. Důvodem pro navýšení počtu kontejnerů byla jejich nedostatečná kapacita. Umístění kontejnerů není prozatím konečné. S kontejnery
bude manipulováno, a to zejména podle
požadavků na jejich vyvážení.
Touto cestou žádáme občany, aby v případě naplněných kontejnerů neodkládali
jimi přinesené věci mimo tyto kontejnery
a spíše využili telefonního čísla umístěného na kontejnerech k informování dispečinku, že kontejner je plný.

www.novyzivot.cz

slovanské Letnice

ŽIVOT A VÝZNAM BYZANTSKÝCH VĚROZVĚSTŮ

12. listopadu (út) 2013 v 18:00 hod.
v budově ZUŠ – Tyršova 247, Náchod
přednášející: Mgr. Dan Török
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INFORMACE Z RADNICE

Informace o nové povinnosti
pro prodejce lihu a lihovin
Městský úřad Náchod, odbor Obecní živnostenský úřad tímto informuje
o novele zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů (živnostenský zákon), která nabývá účinnosti dnem 17. 10. 2013. Text novely byl zveřejněn ve sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 309/2013 Sb.
Novela reaguje na známou „lihovou
aféru“ z podzimu loňského roku a vychází z nutnosti zavést evidenci všech prodejců lihu a lihovin, kterou dosavadní právní
úprava neumožňuje. Pro všechny osoby,
které tyto komodity již prodávají nebo
teprve hodlají začít prodávat, bude tedy
nově platit povinnost získat na tuto činnost koncesi.
Podnikatelům, kteří vlastní oprávnění
k prodeji lihu či lihovin podle dosud platného znění živnostenského zákona (např.
prodej v rámci volné živnosti, obor Velkoobchod a maloobchod či v rámci řemesl-

Vítězslava
bude v Náchodě
Pan Arnold Bartůněk, pražský akademický sochař a též restaurátor, nabídl
městu Náchod darem svoji sochu s názvem Vítězslava. Umělec, dnes žijící v Litomyšli, uspořádal svou první samostatnou výstavu v roce 1987 právě v Náchodě.
Po 25 letech se do Náchoda vrátil. Na tuto
svou bilanční výstavu v roce 2012 se soustředěně připravoval, na převážně mramorových sochách pracoval od roku
2005.
Město Náchod panu Bartůňkovi děkuje
za umělecké dílo nemalé hodnoty, které
najde své místo v některém z městských
interiérů a zkrášlí tak veřejné prostory
města.  

né živnosti Hostinská činnost) je nově stanoveno přechodné období 6 měsíců ode
dne účinnosti novely (tj. od 17. 10. 2013),
po které budou moci využívat dosavadní
oprávnění k prodeji. Do 17. 4. 2014 musí
tedy nutně požádat živnostenský úřad
o vydání rozhodnutí o udělení koncese, pokud hodlají v prodeji pokračovat.
V případě realizace prodeje kvasného
lihu, konzumního lihu či lihovin po tomto datu bez koncese může být takovému
prodejci uložena pokuta za neoprávněné
podnikání v koncesované živnosti, pokud
by byla činnost bez oprávnění provozována ve větším rozsahu, může být prodejce
dokonce stíhán za neoprávněné podnikání podle trestního zákoníku.
Městský úřad Náchod dále upozorňuje
na zákon č.353/2003 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, který
problematiku upřesňuje. Podle tohoto zákona je lihovinou alkoholický nápoj obsa-

hující nejméně 15 % etanolu, kromě piva
a vína. Zákon dále vymezuje místa, kde
lihoviny prodávat nelze (např. na stáncích nesplňujících technické požadavky
podle zvláštních právních předpisů, prodej na tržnicích, tržištích apod.). V zákoně o spotřebních daních je rovněž vymezeno, kde je možno za určitých podmínek
(ohlášení příslušnému celnímu úřadu) lihoviny prodávat i mimo provozovnu (jde
o veřejnosti přístupné sportovní a kulturní akce, taneční zábavy, diskotéky atd.).
Žádost o koncesi podaná podle Přechodných ustanovení zákona č.309/2013
Sb. nepodléhá správnímu poplatku. Žadatel koncesi obdrží, pokud splní všeobecné podmínky provozování živnosti (tj. zejména bezúhonnost) a žádost bude podle
příslušných ustanovení živnostenského
zákona.
Městský úřad Náchod je připraven poskytnout podnikatelům případné další informace, týkající se aplikace novelizovaného živnostenského zákona v praxi.
Ing. Martin Imlauf
vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad

Město Náchod a Ekumenická rada církví
Vás zvou na tradiční

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

neděle 1. prosince 2013 v 17.00 hodin

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu za účasti představitelů města Náchoda
v programu účinkují
Církev římskokatolická a Církev adventistů sedmého dne
17.30 hodin – kostel sv. Vavřince
Adventní koncert Marika Singers z Roztok u Prahy

2. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 8. prosince 2013 v 17.00 hodin

v programu účinkuje
Církev československé husitská, Církev bratrská a Českobratrská církev evangelická

3. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 15. prosince 2013 v 19.00 hodin
XXIV. SVOBODNÝ ADVENT
„Královské dítě“

komponovaný pořad náchodských církví

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka – velký sál
Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován
Hannah o. s. – pomoc náhradním rodinám

9
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INZERCE

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

SFRB
Státní fond rozvoje bydlení

Státní úvěr na opravy a modernizace nejvýhodnější řešení jak šetřit za bydlení.

Panel 2013+
s garancí
nejvýhodnějších,
dlouhodobých podmínek
od SFRB.

POTŘEBUJETE ZATEPLIT BYTOVÝ DŮM, OPRAVIT STŘECHU, VÝTAH, SCHODIŠTĚ, VESTIBUL, DVEŘE, TOPENÍ…
U nás získáte nejvýhodnější podmínky a nejvyšší úsporu:

 Ušetřete za zprostředkovatele!

Příklad:

Dohodněte si u nás bezplatnou konzultaci jak co nejlépe připravit
žádost a získat nejvýhodnější úvěr do měsíce od podání žádosti!
podpory@sfrb.cz nebo komunikace@sfrb.cz

úvěr od SFRB 200 000,- Kč / byt s úrokem 0,75% p.a.
měsíční splátka 1 732,- Kč, celkový úrok 7 763,-Kč
tržní úvěr 200 000,- Kč / byt s úrokem 2,6% p.a.
měsíční splátka 1 898,- Kč, celkový úrok 27 741,- Kč
Ušetříte 20 000,- Kč na byt, což je 10% z celkového úvěru!!!

Vše o programu Panel 2013+, vč. všech potřebných formulářů najdete zde.
Žádosti do Programu Panel 2013+ přijímáme kontinuálně.
www.sfrb.cz

Rodinný dům 4+1 – Šonov u N. M. n. M.
2x garáž, 2x stání pro auto, pergola s udírnou
a krbem, bazén,
dřevník,
sušárna,
zahrada 1372 m2.

Rodinný dům po kompletní rekonstrukci
3+1 – Náchod. Klidná lokalita, zastřešená
terasa, jezírko,
udržovaná
zahrada
674 m2,
oploceno.

CENA:
2.490.000 Kč

CENA:
2.790.000 Kč

Rodinný dům po cel. rekonstrukci se dvěma
bytovými jednotkami 2+kk (90 a 48m2) ,
Červený KostelecLIPKY.
Pozemky celkem
752 m2, 2x garáž.
CENA:
2.330.000 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: 79.000 Kč
VÝRAZNÁ SLEVA

Dům se dvěma bytovými jednotkami 3+1
(2x 120 m2) a garáží v Náchodě – centrum.
Půda
s možností
další vestavby,
4 sklepy,
pozemek
195 m2.
CENA:
2.390.000 Kč

CENA K JEDNÁNÍ Družstevní byt 5+1 o ploše
88 m2 v Náchodě, 4. p, zděné jádro, novou
kuchyňská
linka, dveře
a ve třech
místnostech
vestavěné
skříně.
CENA:
1.049.000 Kč

Nabízíme k prodeji rodinný dům v Červeném
Kostelci 3+1 s možností podnikání v přízemí,
kde jsou dvě velké dvougaráže o celkové
podlahové ploše cca
103 m2 a dílna o rozloze
cca 100 m2, přímo
u hlavního tahu na
Hronov. Celkové pozemky jsou 542 m2.
CENA: 1.990.000 Kč

Cihlová budova bývalého hostince ve
Slavětíně nad Metují okr. Náchod. Majitel
započal úpravu objektu na 5 bytových
jednotek, prodejnu a
sklad (veškeré plány
jsou k nahlédnutí)..
Zastavěná plocha je
448 m2 a plocha parcely 870 m2. CENA:
1.490.000 Kč

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

!!! Náš úvěr je možné využít také na projektovou dokumentaci,
statický posudek, energetický průkaz, tedy na kompletní přípravu žádosti !!!

MM HALLINTO
STAVEBNÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Hronov, Hostovského 910
kontakt:

ČINNOST

℡ 491 485 048
 491 482 226
e-mail: skola@spshronov.cz
www.spshronov.cz
http://www.facebook.com/SPSHRONOV

JSME TU PRO VÁS

S NÁMI UŠETŘÍTE

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
MM

MM

DÍLČÍ STAVBY Nabízíme profesionální služby v dílčí výpomoci s
Vaším projektem. Potřebujete profesionálně nanést pouze omítky nebo
jen vyzdít rovně příčku či provést bourací práce? Jsme tu pro Vás.

STAVBY NA KLÍČ - kompletní zpracování zakázky od kalkulace,
přes návrh a vypracování projektu až po samotné provedení stavby

MM

ZATEPLOVÁNÍ FASÁD - okamžitá úspora nákladů na vytápění
a zároveň snížíte hlukovou zátěž z venkovního prostředí

MM

délka studia 4 roky

SPRÁVU A ÚDRŽBU NEMOVITOSTÍ

Nabízíme Vám komplexní správu a údržbu nemovitostí - bytových domů
a komerčních objektů.

MM

• Elektrotechnika - počítačové řídicí systémy
• Strojírenství výrobní a informační systémy

STĚRKOVÉ, MOZAIKOVÉ FASÁDY
Získáte nový atraktivní vzhled domu.

MM

MONTÁŽE SÁDROKARTONŮ

MM

POZEMNÍ STAVBY - bytová výstavba, půdní vestavby, průmyslová

- sádrokartonové příčky, půdní vestavby, designové řešení prostor, …

výstavba, občanská výstavba

telefon:

+420

775 894 264

W W W. M M H A L L I N T O . C Z

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
• automechanik
• elektromechanik
• nástrojař
• výrobce textilií - nový obor
délka studia 3 roky denní forma vzdělávání.
Možnost získání stipendia v oborech Nástrojař a Elektromechanik
Možnost dalšího sponzorství kvalitních žáků po dobu studia
partnerem školy firmou Wikov MGI a. s. Hronov
KROMĚ STŘEDNÍHO VZDĚLANÍ MOHOU ŽÁCI ZÍSKAT
CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ:
ECDL s mezinárodní platností, celosvětově platný certifikát AUTODESK
CERTIFIKATE OF COMPLETION, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve všedních dnech : 7. 11. 2013, 21. 11. 2013
od 14.30 do 16.30 hodin
v sobotu 7. 12. 2013 od 9.00 do 12.00 hodin.

listopad 2013

INZERCE
Střední průmyslová škola,

střední odborná škola a střední odborné učiliště

Tělocvičná jednota SOKOL Náchod
Vás srdečně zve na

Nové Město nad Metují, Školní 1377

www.spsnome.cz

E – mail: info@spsnome.cz

Tel.: 491 470 4158

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 6. 12. 2013 14:00 – 18:00 hod. sobota 7. 12. 2013 8:00 – 12:00 hod.

TĚLOCVIČNOU AKADEMII
Konanou v den státního svátku
17. listopadu 2013

Ve školním roce 2014/2015 nabízíme
STUDIJNÍ OBORY

 Strojírenství

 Informační technologie

Počítačové konstruování a 3D modelování
Automatizace a NC technika
Mechatronika a robotika
Ekonomika a podnikání

Grafika a multimédia
Programování a webdesign
Ekonomika administrativa

 Lyceum

Programování a počítačová grafika

 Gastronomie

Podnikání v EU
Průmyslový design
Průmyslová ekologie

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A SPOLEČNÉHO

Kuchař – kuchařka
Číšník – servírka

STRAVOVÁNÍ, TEPLICE NAD METUJÍ

nástavbové denní studium pro absolventy učebních oborů

 Strojní mechanik

UČEBNÍ OBORY

 Obráběč kovů

Elektrikář – silnoproud
Truhlář

od 15 hodin

 Programátor CNC strojů
 Mechanik elektrotechnik

Aplikovaná informatika
Ekonomika a řízení firem

 Podnikání

Ve velkém sále náchodské sokolovny

 Cukrář

Karosář (autoklempíř)

Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 Kuchař – číšník

 Kadeřník

VÝUČNÍ LIST
ČÍŠNÍK, BARMAN; KUCHAŘ; KUCHAŘ, ČÍŠNÍK
MATURITNÍ ZKOUŠKA
HOTELNICTVÍ
GASTRONOMIE – nástavbové studium
PŘIJĎTE NA NÁVŠTĚVU! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

www.zajimavaskola.cz

GASTRODEN 22. 11. 2013 OD 8 DO 17 HODIN
V PRACOVNÍCH DNECH OD 8 DO 14 HODIN, PO DOHODĚ I MIMO TUTO DOBU

SŠZE a SOU CHKT
v Kostelci n. Orl., Komenského 873

tel: 494 323 711

E-mail: szes@szeskostelec.cz

www. szeskostelec.cz

Denotevřených
otevřenýchdveří
dveř
Den
sobota 30.11.2013 (8.00-12.00hod.)
pátek 10. 1. 2014 (12.00-16.00hod.)

nabízíme ke studiu:

přírodovědné 4-leté maturitní obory

1) AGROPODNIKÁNÍ

(4141M01) - maturitní
nutné je lékařské potvrzení
Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku specializaci
a), b) nebo c)

a) ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PROVOZ
b) CHOVATELSTVÍ A KYNOLOGIE
c) AGROTURISTIKA A EKOAGROTURISTIKA

2) EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(1601M01) - maturitní
Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku specializaci
a) nebo b)

a) RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ A MYSLIVOST
b) PŘÍRODOVĚDNĚ LYCEJNÍ SPECIALIZACE

technické obory (chladicí a klimatizační technika a
tepelná čerpadla) a ekonomický obor

3)ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ
A PŘÍSTROJE (2652H01)

- tříletý učební obor s finanční podporou žáků od KÚ HK zaměřený na
MONTÁŽE A SERVIS CHLADICÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
A TEPELNÝCH ČERPADEL
- kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb, lékařské potvrzení.

4) MECHANIK ELEKTROTECHNIK (2641L51)
-dvouletá maturitní nástavba pro absolventy učebních oborů zaměřená na
montáže a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel,
denní i dálkové studium, lékařské potvrzení
-přijímání žáků jednou za 2 roky každý sudý rok, nejbližší 2014/15

5) PODNIKÁNÍ

( 6441L51)

dvouletá maturitní nástavba pro absolventy učebních oborů
-přijímání žáků jednou za 2 roky každý lichý rok, nejbližší 2015/16

Součástí areálů obou škol jsou moderní internáty, tělocvičny a vlastní stravovací zařízení s celodenní stravou.
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Program pro
pro NÁCHOD
NÁCHOD
Program
Všechny akce se konají v prostorách úřadu práce v Náchodě.

Čas
Akce
Pořadatel
09:00 - 11:00 Příprava palačinek - ukázka přípravy Střední škola
palačinek spojená s ochutnávkou
a Základní škola,
Nové Město nad
Metují
ASPEKT, občanské
10:00 - 12:00 Skupinová motivační schůzka
sdružení Náchod
- příprava na pracovní pohovor se
zaměstnavatelem - představení
občanského sdružení Aspekt a jeho
aktivit v oblasti individuálního
a skupinového poradenství
ASPEKT, občanské
13:00 - 15:00 Skupinová motivační schůzka
sdružení Náchod
- příprava na pracovní pohovor se
zaměstnavatelem - představení
občanského sdružení Aspekt a jeho
aktivit v oblasti individuálního
a skupinového poradenství
15:00 - 16:00 ECDL - průřez počítačovým školením AgroKonzulta
Žamberk,
spol. s r.o.
16:00 - 17:00 Adobe Photoshop - praktická ukázka AgroKonzulta
práce s rastrovou grafikou
Žamberk,
spol. s r.o.
16:00 - 17:00 Vizážistika - poradenství v oblasti
Salon NATALI
vizážistiky, denní a večerní líčení,
nové trendy a střihy v kadeřnictví
16:00 - 17:00 Potřeby zrakově postižených,
komunikace, ruční práce

Všechny akce se konají v prostorách úřadu práce v Náchodě.

Účast na všech akcích ZDARMA!

Účast na všech akcích ZDARMA!
Více na ÚŘADECH PRÁCE nebo na

www.kr-kralovehradecky.cz
Více na ÚŘADECH PRÁCE nebo na
www.tydnyvzdelavani.cz

www.kr-kralovehradecky.cz
www.tydnyvzdelavani.cz

Asociace
institucí
vzdělávání
dospělých ČR, o. s.

Pondělí 11. 11. 2013

Čas
Akce
09:00 - 11:00 Aranžování vazby ze sušiny
- inspirujte se a vytvořte si vlastní
sezonní dekorace interiéru
9:45 - 10:30 Anglická konverzace s rodilou
mluvčí
10:00 - 11:00 Seminář o činnosti zahrádkářů v
okrese Náchod - projekce
s doprovedným slovem o činnosti
zahrádkářů v okrese Náchod
určeno široké veřejnosti

11:00 - 12:00 Orientální tanec - ukázková hodina
orientálního tance
13:00 - 16:00 Rekrutační středisko - informace
o uplatnění v ozbrojených silách
ČR, studium na vojenských školách
nebo zařízení do jednotky aktivní
zálohy
14:00 - 16:00 Víte co si představit pod pojmem
rekvalifikace? (nahlédnutí do
světa rekvalifikací a poradenských
činností)

Asociace
institucí
vzdělávání
dospělých ČR, o. s.

Pořadatel
Střední škola
a Základní škola,
Nové Město nad
Metují
SVČ Déčko
Náchod
Luděk Groh
- Územní
sdružení Českého
zahrádkářského
svazu okresu
Náchod

Místo konání
přízemí, kancelář
č. 015

Tanenčí škola
Sahar Markéta
Minaříková
Martin Ješina,
Rekrutační
středisko
Pardubice

4. patro, malá
zasedací místnost

4. patro, malá
zasedací místnost
1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)

Úřad práce ČR, KrP přízemí, kancelář
č. 015
Hradec Králové,
pracoviště Náchod,
poradenství

1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)

Kontaktní osoby:
Bc. Zuzana Robová
Zuzana.Robova@na.mpsv.cz
tel.: 950 138 322
Markéta Rýdlová
Marketa.Rydlova@na.mpsv.cz
tel.: 950 138 452
Změna programu vyhrazena, aktuálně vždy na
www.kr-kralovehradecky.cz

2. patro, místnost
č. 203
2. patro, místnost
č. 203
1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)
4. patro, malá
zasedací místnost

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

16:00 - 17:30

Pořadatel
Orlickokrkonošský
patchworkový klub
Trutnov
SVČ Déčko
Náchod
SVČ Déčko
Náchod

Místo konání
přízemí, kancelář
č. 015

ŠANGRI-LLA o.s.,
Vamberk

1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)

ŠANGRI-LLA o.s.,
Vamberk

1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)

4. patro, malá
zasedací místnos
4. patro, malá
zasedací místnost

Pavel Semerák

1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)
Ukázková hodina AJ - kurz
PASTIME Náchod 1. patro,
anglického jazyka pro každého bez
Informační
rozdílu věku od 15 do 99 let
a poradenské
středisko (IPS)
Canisterapie aneb terapie pomocí
Občanské sdružení 1. patro,
psa - terapie pomocí psa, ukázky, CANISTERAPIE
Informační
vyprávění, videa a fotografie
a poradenské
středisko (IPS)
Novinky v prodlužování
Salon NATALI
4. patro, malá
a zahušťování řas, nové trendy
zasedací místnost
a střihy v kadeřnictví
Africké bubnování - workshop
Drum Relax
přízemí, kancelář
č. 015
Dny otevřených dveří

Úterý 12. 11. 2013

Čas
Akce
9:00 - 9:45 Barvy Angličtiny - výuka AJ pro lidi
nad 55 let
10:00 - 11:00 Povídání o evropské dobrovolné
službě - základní informace
o dobrovolné práci v zahraničí i ČR,
zajímavé zkušenosti dobrovolníků
11:00 - 13:00 Ukázka denního make-upu; vliv linií
z obličeje na výběr šperků, hloubka
a tvar vašeho výstřihu, seznámení
s obsahem kurzů (kadeřnice,
kosmetička, masér, pedikérka,
manikérka a nehtová designérka
a vizážistka)
13:00 - 14:00 Novinky v dopravě - prezentace
z oblasti Pravidel silničního provozu
a novinek v dopravě, podmínky pro
získání určitých skupin řidičského
oprávnění
14:00 - 16:00 Aktivity Českého červeného kříže výuka život zachraňujících úkonů,
výuka teorie doplněná ukázkou na
DVD a praktický nácvik na
resuscitačním modelu
a vyhodnocením výsledků na PC
16:00 - 17:00 Modeláž nehtů - novinky v modeláži
nehtů a nové trendy a střihy
v kadeřnictví

1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)

Všechny akce se konají v prostorách Úřadu práce
ČR, krajské pobočky Hradec Králové, kontaktního
pracoviště v Náchodě (Kladská 1092).

Čtvrtek 14. 11. 2013

Čas
Akce
9:00 - 13:00 Názorné ukázky patchworku
a různých technik, zpracování
patchworkových výrobků
9:00 - 9:45 Německá konverzace s rodilou
mluvčí
9:45 - 10:30 Španělská konverzace s rodilou
mluvčí včetně workshopu Street
dance
10:00 - 11:00 Jak sladit rodinu a zaměstnání - jak
a kdy připravit rodinu na návrat do
zaměstnání, jak komunikovat se
zaměstnavatelem a co jako rodič
mohu nabídnout a jaké formy
zaměstnání mohu využít
11:00 - 12:00 Moderní metody zaměstnávání
- jak je zavádět, jak na ně
připravit zaměstnance, jak sjednat
Homeworking z pohledu BOZP,
jak si vybrat vhodnou vzdělávací
agenturu, rozdíl mezi zvyšováním
a prohlubováním kvalifikace
13:00 - 14:00 Pracujeme bezpečně - přednáška
formou prezentace z oblasti BOZP,
PO a manipulační techniky
14:00 - 15:00

1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)

Kateřina
Dvořáková

Místo konání
přízemí, místnost
č. 015

Pořadatel
SVČ Déčko
Náchod
SVČ Déčko
Náchod,
Ing. Ludmila
Pohanková
Ivana Nouzecká
- AGENTURA START
Hradec Králové

Místo konání
4. patro, malá
zasedací místnost
1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)
2. patro, místnost
č. 203

Jan Šroll

1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)

Oblastní spolek
Českého
červeného kříže
Náchod

1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)

Salon NATALI

4. patro, malá
zasedací místnost

Čas
Akce - Úterý 12. 11. 2013
08:30 - 9:30 Den otevřených dveří - kytarová dílna

9:30 - 10:30 Den otevřených dveří - flétnová dílna

Pořadatel, místo konání
Školské zařízení pro další
vzdělávání pedagogických
pracovníků Královéhradeckého
kraje, Základní škola TGM,
3. poschodí, Bartoňova 1005,
547 01 Náchod
Školské zařízení pro další
vzdělávání pedagogických
pracovníků Královéhradeckého
kraje, Základní škola TGM,
3. poschodí, Bartoňova 1005,
547 01 Náchod

Čas
Akce - Středa 13. 11. 2013
Pořadatel, místo konání
10:00 - 17:00 Den otevřených dveří v kanceláři Občanské Občanská poradna Náchod,
Hálkova 432, 547 01 Náchod
poradny v Náchodě - seznámení se
s principy poskytované sociální služby
v Občanské poradně v Náchodě s možností
objednat se ke konzultaci
Čas
Akce - Čtvrtek 14. 11. 2013
17:00 - 18:00 Den otevřených dveří - prezentace kurzů
práce s počítačem, angličtiny pro dospělé,
kurzy keramiky a smaltování

Pořadatel, místo konání
Dům dětí a mládeže Stonožka,
Malecí 588, 549 01 Nové
Město nad Metují

LEOŠ ŠIMÁNEK UVÁDÍ VELKOPLOŠNOU
PANORAMATICKOU LIVE-DIASHOW
SE SEDMI PROJEKTORY

ALJAŠKA – Pobřeží Pacifiku
Na člunech panenskou přírodou
Severní Ameriky
NÁCHOD středa 27. 11. v 19.00 hodin
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
(Beránek), Masarykovo náměstí 74
Předprodej: Informační a cestovní
centrum, Kamenice 144, tel.: 491 420 420
Více informací: www.leossimanek.cz

listopad 2013

„Odložit“ své dítě?
Co je to odlehčovací – pobytová služba, jaké má výhody a co
všechno nabízí v péči o hendikepované děti, přijely vysvětlit jejich maminkám pracovnice Občanského sdružení Cesta v Náchodě. Tato schůzka se konala dne 15. 10. 2013 v příjemném prostředí Salonu Kateřina v Hradci Králové.
„Odlehčovací službu v Náchodě využívám už několik let“ říká
Ivana Bardonová, hlavní iniciátorka tohoto setkání. Jsem nejenom předsedkyní občanského sdružení Cesta, ale také matkou
těžce postiženého syna Jakuba. Díky této službě se mohu věnovat dalším dvěma zdravým dětem a dá se říci, že žijeme jako každá jiná rodina.“
Nejčastějšími obavami maminek hendikepovaných dětí je to,
zda-li se dokážou vyrovnat s pocitem, že se dítěte zbavují, nebo
že ho někam odkládají. Jak řekla jedna z přítomných žen: „Mám
pocit viny, že se jdu bavit a moje dítě je někde úplně jinde. V hlavě se mi honí otázky typu „Jsem špatná matka, nebo Co na to
řekne okolí“.
Na tuto otázku pohotově odpověděla psycholožka Mgr. Petra
Fetersová z náchodské poradny pro ženy. „Každá matka, která
neodloží své těžce postižené dítě do ústavu, je pro mě hrdinka.
Zvláště pak, pokud se stará ještě o další děti, které si zaslouží
stejný díl péče jako jejich postižený sourozenec. Láska matky
možná nezná mezí, totéž se však nedá říci o síle, která je zapo-

OS CESTA, ČERVENÝ KŘÍŽ
třebí ke každodennímu zvládání této obtížné situace. Frustrovaná, unavená a zoufalá – to je nejčastější obrázek ženy, která
nemá možnost načerpat novou energii. Takové matce vždy říkám, že pokud se chce dobře postarat o své dítě, musí nejprve
opečovat sama sebe“.
Rodiče se dále zajímali o to, jakým způsobem mohou odlehčovací službu využít, jaká je zde péče o klienty a co jim může
nabídnout.“ Vaše děti k nám mohou jezdit na týden, na měsíc,
nebo třeba jen na víkend. Díky malé kapacitě služby a stálému
personálu, je možná kvalitní péče a individuální přístup ke každému uživateli. Sdružení v rámci své činnosti nabízí spoustu
aktivit, jako je například hipoterapie, canisterapie, návštěva solné jeskyně, plávání, hra na tibetské mísy, kulturní a sportovní
akce a různé zájmové kroužky“, vysvětluje Mgr. Zdeňka Císařová z OS Cesta.
Vztah mezi dítětem a matkou je věčným lidským tématem
už od dob počátků naší existence. Ve víru společenských změn
se po staletí měnily výchovné metody a morální priority. Jedno
však zůstává stejné a platné i v dnešní době, podstata nejčistší
nehmotné hodnoty – mateřské lásky. Nejsem zastáncem tvrzení, že schopnost milovat je dána pouze člověku, jsem však přesvědčena o tom, že vytváření podmínek pro existenci dobrého
vztahu mezi dítětem a matkou, je jednou z priorit každé moudré a vyspělé společnosti.
Denisa Voborníková,
ředitelka OS Cesta Náchod

Zajímavé odpoledne
Pomoc byla na blízku

11. září 2013 v Odasu v Náchodě
Sdružení zdravotně postižených

Simulovaná dopravní nehoda, auto narazilo do stromu a v několika vteřinách tři zranění potřebují pomoc. Dnes jsou zde mladí záchranáři a hned vědí, co mají dělat. Resuscitaci řidiče, tepenné krvácení spolujezdce a drobná poranění dítěte sedícího
v sedačce vzadu zvládají na výbornou.
Ve skutečnosti je to však mnohdy jinak, ne každý umí poskytnout život zachraňující úkony, někteří lidé se bojí, aby něco
neudělali špatně, a tak nakonec nepomohou, a přitom byli nablízku a možná stačilo jen málo. Mnoho životů na silnicích tak
zbytečně končí.
Oblastní spolek ČČK v Náchodě vzdělává děti a mládež nejen
v Čechách, ale v rámci česko-polského projektu První pomoc
– Pierwsza pomoc již čtvrtým rokem i za hranicemi. Přátelská
setkání při výuce první pomoci přináší všem účastníkům užitečné poznatky, rozvíjí praktické schopnosti a učí vzájemné
spolupráci. 				            Lenka Zelená

Jak bylo připraveno, slova se ujal Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel
Městského střediska sociálních služeb v Náchodě. Poutavě spolu
s promítáním nám vyprávěl zážitky z návštěvy v Libanonu, z letiště, z obchodních středisek, o toleranci náboženství, z hlavního města.  Jeho přiblížení se účastníkům velmi líbilo, měli spoustu dotazů a velkým potleskem poděkovali za poutavé vyprávění
z míst, které voní exotikou.
Navštívil nás také pan starosta Jan Birke. Seznámil přítomné
s připravovanými stavebními a dopravními změnami, vytvořením kruhového objezdu u prodejen Kaufland, u Itálie – kde bude
nutný odklon dopravy, vybudováním autobusového nádraží spolu s Českými dráhami, zateplením mateřských škol, vybudování
výtahu na Městském úřadě a rekonstrukce náměstí, kde se respektuje Zákon o bezbariérovosti pro občany se sníženou imobilitou a viděním. Seznámil nás s problematikou budovy bývalé
Tepny, která sice nepatří městu, ale je stále předmětem problému s nepřizpůsobivými spoluobčany a neplatiči. Toto vše přítomné velmi zajímalo, zapojovali se do diskuze. Paní Dana Vítová,
z Centra pro ZP, nabídla členům pomoc při vyplňování jednotlivých žádostí, o přiznání invalidity, dávky pro kompenzační pomůcky a jiné.
Poděkovali jsme za vstřícnou ochotu personálu v Odasu,
za dobrou náladu, kterou se nám spolu s účastníky podařilo vytvořit, a s přáním všeho dobrého jsme se rozcházeli do svých domovů.  Též děkujeme hostům za návštěvu a vážíme si toho, že
i přes velké pracovní vytížení přišli mezi nás.

Pomoc byla na blízku
Simulovaná dopravní nehoda, auto narazilo do stromu a v několika vteřinách tři zranění potřebují
pomoc. Dnes jsou zde mladí záchranáři a hned vědí, co mají dělat. Resuscitaci řidiče, tepenné
krvácení spolujezdce a drobná poranění dítěte sedícího v sedačce vzadu zvládají na výbornou.
Ve skutečnosti je to však mnohdy jinak, ne každý umí poskytnout život zachraňující úkony, někteří lidé se
bojí, aby něco neudělali špatně, a tak nakonec nepomohou, a přitom byli nablízku a možná stačilo jen málo.
Mnoho životů na silnicích tak zbytečně končí.
Oblastní spolek ČČK v Náchodě vzdělává děti a mládež nejen v Čechách, ale v rámci česko-polského
projektu První pomoc – Pierwsza pomoc již čtvrtým rokem i za hranicemi. Přátelská setkání při výuce první
pomoci přináší všem účastníkům užitečné poznatky, rozvíjí praktické schopnosti a učí vzájemné spolupráci.
Lenka Zelená
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SVĚTOVÁ OPERA A BALET, ZÁZNAMY KONCERTŮ

to vše v kině Vesmír v Náchodě v měsíci listopadu 2013
Čtvrtek 7. listopadu v 19.30 hodin
Digitální záznam koncertu z Olympijského stadionu v Římě
MUSE V ŘÍMĚ 2013
Šestého července 2013 měla anglická rocková skupina Muse koncert na Olympijském stadionu v Římě před více než 60 tisíci fanoušky. Z tohoto vystoupení vznikl film s názvem Muse – Live
at Rome Olympic Stadium, který zachycuje tento nezapomenutelný zážitek z italského hlavního města. Muse předvedli fantastickou show, která předčila všechny jejich dosavadní koncerty…
Vstupné 250 Kč.
Sobota 9. listopadu v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
TOSCA
Hudba: Giacomo Puccini. Milostná touha a politické intriky rozehrávají dramatickou partii, jejímiž protagonisty jsou Patricia
Racette jako žárlivá diva, Roberto Alagna jako malíř Cavaradossi a George Gagnidze jako zlosyn Scarpia. Pucciniho veristické
dílo v režii Luca Bondyho diriguje Riccardo Frizza. Nastudováno
v italském originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné vstupné (studenti, důchodci, ZTP)
300 Kč, při zakoupení abonentního cyklu je vstupné 270 Kč.
Pondělí 11. listopadu v 19 hodin
Nejnovější fotograficko-filmová diashow Kateřiny a Miloše MOTANI – VIVA MEXICO
Napříč celým Mexikem – zemí nesmírně pestrou, různorodou
a energickou. Kde pevnina, ostrovy i moře oplývají nesmírnými
přírodními poklady. Cesta zemí, kde se stará kultura mísí s novou, a kde na každém kroku prodávají tacos. Navštívíme spolu
úchvatné Mayské pyramidy, podíváme se do indiánského města San Cristobal, na vlastní oči uvidíte tajemný sluneční kámen.
Uslyšíme hrát mariarchy, marimbu, ale i potulné muzikanty.
Ochutnáte věhlasnou mexickou kuchyni i pravou tequilu. Uvidíte podzemní jeskyně Cenoty, hlubokou džungli, mangrovy, tyrkysové vodopády i kaktusy. Ze zvířat budeme pozorovat miliony oranžových motýlů monarchů, nosály, tarantule, vodní ptáky,
krokodýly, mořské želvy, uslyšíte tlupy uvřeštěných opic.
A mnoho dalšího! Vstupné 100 Kč.
Neděle 17. listopadu v 16.45 hodin
Záznam baletního představení z Baletu Velkého divadla
v Moskvě – KORZÁR
Hudba: A. Adam, choreografie M. Petipa, A. Ratmanskij
Romantický dobrodružný příběh o lásce otrokyně Medory a piráta Konráda, který ji unese ze zajetí a zachrání na své lodi... Balet
na motivy básně Lorda Gordona Byrona plný krásných tanečních
variací, slavného pas de deux Korzára a Medory a působivých bojových scén s piráty. 120 tanečníků na scéně! Balet v klasickém
nastudování, které je velkou scénickou a kostýmní podívanou.
Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), baletní
abonentní 230 Kč.
Čtvrtek 28. listopadu v 19.30 hodin
Digitální záznam koncertu
THE ROLLING STONES CROSSFIRE HURRICANE
Rolling Stones Crossfire Hurricane je nový fi lm v režii Bretta
Morgena, který poskytuje nový pohled na pozoruhodnou cestu
kapely Rolling Stones z blues posedlých teenagerů na počátku
60. let směrem k rockovému charakteru dnes. Film vznikl za plné
spolupráce The Rolling Stones, kombinuje rozsáhlé historické záběry, se současnými komentáři Micka Jaggera, Keithe Richardse,
Charlie Wattse, Ronnie Wooda a bývalých Stones, Billa a Wyman
a Micka Taylora. Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den konání 200 Kč.

náchodské
dny poezie
4. ročník
listopad 2013

pondělí 4. 11. 19:30
Robinson Jeffers,
RáJ (Jaroměř)
a DREJG:
Pastýřka putující
k dubnu

Divadelní adaptace poemy
slavného amerického básníka
Robinsona Jefferse.
Společný projekt ZUŠ Jaroměř – soubor RáJ a DREJGu
Náchod.
Aula JG Náchod
Vstupné: 40,-

úterý 5. 11. 19:00
Petr Nikl

Autorský večer tanečním
krokem přeskakuje mezi
čtením, koncertem, instalací
a performancí. S autorem Záhádek, Přeshádek, Blázníčku,
Jeleňovitých i Lingvistických
pohádek, inspirátorem výstav
Orbis Pictus nebo Hnízda
her, výtvarníkem, muzikantem, básníkem a hravým podivínem se může stát cokoli.
Městská knihovna Náchod
Vstupné: 40,-

pátek 8. 11. 19:00
Petr Váša

Performance fyzického básníka Petra Váši (Ty Syčáci,
Jasná páka, JAMU Brno).
který tentokrát zaržá a zabuší

kopyty v náchodské Maštali.
Čekejte text, tanec, koncert,
divadlo. Čekejte zážitek.
Krčma Maštal (za Benzinou)
Vstupné: 65,-

sobota 9. 11. 19:00
Vzpomínka
na Magora

Poetický večer věnovaný
básníkovi Ivanu Magorovi
Jirousovi. Promítání filmu
Rok bez Magora. Úvodní
slovo režisér filmu Oliver
Malina Morgenstern.
Krčma Maštal (za Benzinou)
Vstupné:

pondělí 11. 11. 19:00
Martin Kyšperský
(tentokrát bez
Květů)

Sólový recitál předního květu
kapely Květy. Poezie v plném
květu.
Alternativní čajový klub
Poklop
Vstupné: 50,-

čtvrtek 14. 11. 19:30
Konstantin Biebl
a Divadlo s dvaceti
zaměstnanci
(Praha): Na hrobě
bubnují padající
pomeranče

Divadlo s dvaceti zaměstnanci uvádí Konstantina Biebla
v divadelní koláži se zlatými
plombami, kávou, harlekýnem, Gottwaldovou érou
a výhledem na líbezné vrchy
Středohoří připomínající
japonský dřevoryt.
Divadlo Pod zámkem – ZUŠ
Náchod
Vstupné: 40,-

pondělí 18. 11. 19:00
Justin Quinn (Ir.)
a Petr Halmay (Cz.):
Ledové vlny

Justin Quinn (Ir.) a Petr
Halmay (Cz.) klenou ze svých
textů v autorském čtení poetický most napříč Evropou.
Z ostrovů do jejího srdce.
Alternativní čajový klub
Poklop
Vstupné: 40,-

úterý 19. 11. 19:30
Geisslers Hofcomoedianten a Eggenberští dvorní
komedianti: Romeo
a Julie (ve)dle Romia
und Juliety
Barokní přepis proslulé Shakespearovy hry The
tragedy of Romeo and Juliet
v nastudování Geisslers
Hofcomoedianten. První

inscenace překladu Jany
Altmanové, ve které se sváří
rodiny Mundigů a Kapoletů,
tragično s komičnem, cit a
pragmatismus, pohyb a slova,
postupy barokního a alžbětinského divadla.
Aula JG Náchod
Vstupné: 65,-

sobota 23. 11. 19:00
Hana Voříšková
a Helena a Jiří
Vedralovi:
Pohyblivé obrázky

Náchod Poezie v obrazech.
Hanka Voříšková kouzlí
obrazy z pod nichž se dere
hudba Vedralových. Poezie
čáry, čárovná poezie. Poetické výtvarné divadlo.
Aula JG Náchod
Vstupné: 40,-

pátek 29. 11. 19:30
DREJG: Zni!Blá!Zni!
Jevištní koláž nejen z básnických textů o bláznech,
bláznění a bláznovství.
V hlavních rolích Rotterdamský, Brant, Sachs, Shakespeare, Lear, Frynta, Villon,
Morgenstern, Zátková, Nikl,
Voskovec, Werich, Lennon,
Mccartney a četní další
blázni.
Jiráskovo gymnázium Náchod
Vstupné: 30,-

listopad 2013

POZVÁNKY

POZVÁNKA
11. 11. 2013
Den válečných veteránů
Znovu se připojujeme k demokraciím, které uctívají padlé
všech válek. V Náchodě proběhne Den válečných veteránů.

v pondělí 11. listopadu 2013 v 11.00 hodin

u památníku na Dobrošově
za účasti Města Náchoda, zástupců ČSBS a dalších organizací
Odjezd autobusu na Dobrošov:
Nové Město nad Metují (před budovou hasičské zbrojnice)
v 9.45 hodin
Náchod (od Hotelu U Beránka, Masarykovo nám.)
v 10.20 hodin
Předpokládaný návrat mezi 12.30–13.00 hodin.

Mgr. Milan Andres
předseda OV ČSBS Náchod

Jan Birke
starosta města Náchoda
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DUHA

22.–24. listopadu DUHOVÁ BRÁNA
Duha prostřednictvím Duhy Bartoňka,
školícího střediska Náchod pořádá v Náchodě vzdělávací akci pro oddíláky, instruktory a vedoucí jednotlivých družin.
Jedná se o vzdělávání a předávání zkušeností a dovedností. Připraveno je okolo 50
seminářů a workshopů různého zaměření. Připraveny jsou rukodělné a estetické
dovednosti, sportovní i netradiční aktivity, lanové programy, workshopy různých her, herních programů, netradičních a hlavně nových aktivit, semináře
z oblasti pedagogiky, legislativy, hospodaření, strategického plánování, turis-

tické dovednosti, ale i workshopy na netradiční oblasti jako programy s ohněm,
larp, žonglování, slackline, spaní na stromech a mnohé jiné. Smyslem Duhové brány je nabídnout soubor seminářů, při kterých instruktoři a vedoucí poznají něco
nového, vyzkouší si další dovednosti,
předají si vzájemně zkušenosti a to vše
poté mohou využívat ve svých oddílech,
ve svých programech pro děti. Více informací na www.duhovabrana.duha.cz,
nebo www.bartonka.duha.cz, nebo přímo
u Gerta Weinlicha – koordinátora akce.

Rada žáků plhovské školy
Již několik let působí na plhovské škole
rada žáků. Tvoří ji zástupci 3.–9. tříd, pravidelně se scházejí a pod vedením zejména zástupkyně ředitele paní Olejákové se
v rámci svých možností podílejí na chodu
školy, přípravě akcí.
Na konci minulého školního roku jsme
se rozhodli, že dáme radě žáků příležitost
rozšířit svoji práci, víc se podílet na přípravě některých částí školního programu.
V září se tedy ve třídách rozběhly diskuse o tom, jaký by měl být zástupce v radě
žáků, co by měl umět, co by měl prosazovat.
S vybranými zástupci pak paní Olejáková a paní učitelka Goliášová strávili tři
dny v Deštné v Orlických horách. Zástupci
5. – 9. tříd měli možnost se poznat navzájem, učit se spolupracovat, plánovat svoji práci. Rozdělili si svoje role v radě, vy-

tvořili pravidla fungování rady, připravili
stezku odvahy pro šesťáky, kteří s nimi
byli v Deštné na svém adaptačním pobytu.
Po návratu do školy se dali do práce.
Plánují první společnou akci – pomoc při
organizaci projektového dne na začátku
listopadu. Vymýšlejí, jak by měla vypadat
trička, která každý člen rady dostane, jaké
bude logo rady žáků, zápisník Rady žáků
se plní prvními zápisy.
Ve škole práci rady vítáme, v příštích
měsících jim připravíme lepší zázemí pro
práci. Vyčleníme žákům jednu volnou třídu a vybavíme ji tak, aby zde mohli připravovat akce, ale i jen tak strávit volnou
chvíli.
Toto určitě není poslední zpráva o tom,
že na plhovské škole rada žáků pracuje.
Vladimír Honzů

Den otevřených dveří
v ARŠE
Srdečně zveme
na Den otevřených dveří, který
proběhne v úterý
12. 11. 2013 od 17
hodin v Arše.
Na programu je prohlídka zařízení Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Archa, pěvecké vystoupení Lívie Kuchařové, krátký koncert chlapecké kapely
Play bois true a taneční vystoupení klientů Archy.
K vidění a zakoupení budou výrobky
z výtvarných dílen pořádaných v Arše
a fotografie z celoroční činnosti.
Všechny srdečně zveme!
Michaela Exnerová, vedoucí SASRD Archa,
Dokořán, o. s.

Listopadová
kultura v POKLOPU
Listopad nám do Alternativního čajového klubu Poklop přinese dvojkoncert
nadějných náchodských studentských
kapel. První z nich je Jam Defect, která
je zaštiťována hlavně ZUŠ Náchod a která letos vyhrála v celostátním kole soutěže konané v rámci festivalu „ZUŠkapel
2013“ úžasné 1. místo, a skupiny Timotej, která byla založena v Červeném Kostelci a má za sebou mnoho koncertů v České republice i v zahraničí. Oba hudební
bandy vystoupí 15. 11. od 19 hodin. Malou
ochutnávku můžete vyslechnout na www.
bandzone.cz/jamdefect/ a na www.bandzone.cz/timotej/
Uvítáme také každoroční projekt Náchodské Dny poezie, který nám nejprve
připraví sólový recitál předního květu
kapely Květy, Martina Kyšperského, který proběhne v pondělí 11. 11. v 19 hodin.
Vstupné činí 50 Kč.
Druhým poetickým počinem bude autorské čtení Ledové vlny, které proběhne
opět v pondělí, ale o týden později, tedy
18. 11. v 19 hodin. Vystoupí Justin Quinn
(Irsko) a Petr Halmay (ČR), večerem nás
provede Štěpán Nosek. Akci pořádá JG Náchod a SRPDŠ.Přijďte za kulturou nebo jen
tak na čaj.          Za Alternativní čajový klub
Poklop Veronika Bělinová
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TRHY, CYKLOBUSY

Draci na Jizbici
Sluníčko, nebe bez mráčků a větrno –
tak to byly ideální kulisy 2. ročníku „Jizbické drakiády“, která se konala první
říjnovou sobotu na hřišti místního SK Jizbice. Organizačně celou akci zajistilo občanské sdružení „Jizbice 2012“ ve spolupráci s místním hasičským sborem
a občanskou radou. Na rozdíl od loňského
prvního ročníku, kdy se doslova nehnula
ani větévka, letos měli účastníci naprosto
ideální podmínky. A využilo jich 41 dětí se
svými rodiči, kteří do vzduchu vypustili
35 draků i dráčků různých tvarů. Soutěžilo se v kategorii „Draci vlastní výroby“,
ale i o to, který drak vydrží ve vzduchu
nejdéle a vyletí nejvýše. Zaslouženou odměnu, kterou připravili organizátoři, nakonec dostaly úplně všechny děti, které
dorazily. Došlo i na tradiční opékání špekáčků. Celou akci zpestřila ukázka hasičské techniky a hasičského útoku. Děti si
pak hasičské dovednosti mohly vyzkoušet
i prakticky. Závěr vydařeného dne se pak
konal v hostinci „U Janků“, kde proběhlo
„Posvícenské posezení“ spojené s projekcí z historie hasičského sboru na Jizbici,
který slaví v letošním roce 125 let od svého založení. Celý den na Jizbici se velmi
vydařil a účastníci se již nyní těší na další akci, kterou bude 7. prosince 2013 Mikulášská besídka jak pro děti, tak posléze i posezení pro dospělé.        B. Majerová

PIZZA CUP 2013
Mistrovství ČR v přípravě italské pizzy
se konalo 28. 9. v Praze. Z celkového počtu 77 nominovaných pizzerií postoupilo
do finále 10, z nichž 4. místo získal Luboš
Volf z náchodské pizzerie Galleria.
V okamžiku, kdy pizzerie Galleria postoupila do finále soutěže, navštívil starosta města Náchod Jan Birke pana pizzaře na jeho pracovišti, aby ho podpořil.
Starosta se osobně zúčastnil i finále
soutěže v Praze a poblahopřál Lubošovi
k pěknému umístění a speciálnímu ocenění za nejvoňavější pizzu naší náchodské pizzerie Galleria. Na otázky reportérů pan starosta odpověděl: „Myslím si, že
zdravá ctižádost se má podporovat. Já sám
si do pizzerie Galleria občas zajdu, tak vím,
že pizza je tady vynikající a že se pizzerista
dostal do finále soutěže zaslouženě“.
Pavel Kramule, majitel pizzerie Galleria

Cyklobusy v letošním roce
přepravily rekordní počet cestujících
Poslední zářijový víkend se letos naposledy rozjely cyklobusy, které společnost pro rozvoj cestovního ruchu Branka,
o. p. s. organizuje a propaguje již desátou
sezonu. Letošní letní sezona 2013 byla
v historii počtu přepravených osob nejúspěšnější. Od května do září přepravily
cyklobusy na obou linkách přesně 10 518
osob. To je zhruba o tisíc cestujících více
než v loňském roce.
První trasa vedla z Hradce Králové přes
Náchod do Adršpachu a dále až na Pomezní boudy. Druhá trasa byla připravena pro
ty, kteří se chtěli dostat z Náchoda do oblasti Stolových hor v Polsku. Výhodou této
služby je, že můžete podniknout krásný
výlet, aniž byste použili auto. Jednoduše
se dostanete do turisticky nejpřitažlivějších míst v regionu a pak na kole nebo
pěšky zpátky domů. Cyklobusy využívají také dovolenkáři, kteří si tak mohou

zpestřit svůj pobyt v Kladském pomezí.
Při zvolení vhodné trasy je to služba vítaná také rodinami s dětmi, které by ještě
nezvládly dlouhý náročný výlet. Projekt
je finančně podporován z dotace Královéhradeckého kraje a za finančního přispění obecně prospěšné společnosti na rozvoj
cestovního ruchu Branka, o. p. s
V zimní sezoně plánuje Branka, o. p. s.
ve spolupráci s firmou CDS opět podpořit
provoz skibusů. Příznivci běžeckého sportu se budou moci každou sobotu pohodlně dostat na oblíbená místa do Jestřebích
hor a do Stolových hor v Polsku. Předpokládaný provoz by měl být zahájen poslední prosincovou sobotu a ukončen
v únoru. Podrobné informace včetně doporučených tras, jízdních řádů naleznete
na http://ski.kladskepomezi.cz/.
Markéta Venclová

Autor fotografie: Jan Záliš
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Studentské volby
na Jiráskově gymnáziu vyhrála TOP 09

Přebor našich žáčků
v lesním běhu s mapou

3. října 2013 se na náchodském gymnáziu uskutečnily studentské volby, pořádané organizací Člověkem v tísni. Volby
probíhaly jako příprava k předčasným říjnovým volbám do Poslanecké sněmovny.
Volební komise, složena ze studentů
třetích a čtvrtých ročníků, vytvořila volební místnost, urnu a plentu. Tak aby
vše bylo co nejvíce autentické s prostředím opravdových voleb. Studenti společenskovědních seminářů připravili pro

TJ Start Náchod, oddíl orientačního
běhu v čele s panem Zdeňkem Sokolářem připravili pro naše žáky orientační
běh s mapou. Závodilo se v kategoriích
chlapců, dívek a dvojic. Pro běh byla použita mapa pro orientační běh BORY v měřítku 1:7 500. Trať byla 1700 metrů dlouhá po lesních cestách a lesem vyznačená
oranžovými fáborky s osmi kontrolami.
Z toho šest bylo vyznačeno v mapě a závodník je měl orazit do průkazky a dvě
byly na trati umístěny tak, aby závodník
mohl poznat, že nemají být raženy. Pokud je závodník nerazil, získal za každou
bonus 1 minuta, který se odečetl od času
běhu. Pokud závodníkovi chyběla kontrola v mapě zakreslená, připočetla se za každou chybějící k času běhu 1 minuta.
V kategorii chlapci se nejlépe umístili:
Kuba Posnar, Honza Sedláček a Míša Fišer.
V kategorii dívky: Áďa Banková, Ráďa Haklová a Bára Hovádková a v kategorii dvojic se na nejlepší příčce umístila sourozenecká dvojice Pája a Péťa Vlkovi.
Mezi velké bojovníky, kteří sice nestáli
na pomyslné bedně, ale bojovali statečně,
patří Mareček Míl a Eliška Haklová, žáci
druhého ročníku.
Děti z první třídy se orientačního
běhu nezúčastnily jako závodníci, ale celou trasu si prošly spolu s paní učitelkou
a Martínkem Douchou, žákem 3. ročníku,
který dětem i paní učitelce udělal odborný výklad. Všechny děti statečně bojovaly a za to jim patří veliký obdiv.
Děkujeme panu Z. Sokolářovi a jeho kolektivu za skvěle připravenou trasu a pěkně zorganizovaný závod. Těšíme se zase
na příště.                       Blanka Naimanová

své spolužáky informace a podklady o volených stranách v našem kraji. Každý si
tedy mohl prostudovat volební programy,
se kterými jdou strany do voleb.
Po celé republice se k urnám dostavilo
50 tisíc středoškolských studentů starších
15 let. Na našem gymnáziu do připravené
volební místnosti přišlo vhodit svůj hlas
400 studentů. Stejně jako v celorepublikovém hlasování nejvíce hlasů získala
TOP 09 s 35 %. Na druhém místě skončilo
ANO s 21 %, což je rozdíl oproti celorepublikovému výsledku, kde druhé místo těsně získala Pirátská strana. Třetí stranu,
kterou by studenti gymnázia rádi viděli ve sněmovně, byla KDU-ČSL s 8 %. Hranici 5 % pak už přeskočily jen dvě strany.
Pirátská strana a DSSS.
Účast byla veliká. Výsledky možná
i překvapující. Studenti čtvrtých ročníků, někteří i třetích, si to zanedlouho vyzkouší naostro, proto jim přejeme šťastný výběr.

Plhovské atletické dopoledne
Připomenutí si 30 let od otevření plhovské školy se nemohlo obejít bez sportování. Vždyť plhovská škola a sport k sobě patří úplně samozřejmě.
A tak se sešli rodiče a děti, učitelé tělocviku, vychovatelky školní družiny, paní
třídní učitelky na plhovském stadionu.
Poslední zářijovou sobotu je za krásného
počasí čekal netradiční atletický pětiboj.
Všechny disciplíny byly postaveny tak,
aby hlavní porce závodění byla na dětech.
Začínalo se štafetou na 100 metrů, druhou disciplínou byl vrh míčkem na stolní
tenis. Pokračovalo se pětiskokem z místa, čtyři skoky patřily dětem, ten pátý rodičům. Předposlední disciplínou byl hod
oštěpem vyrobeným z větvičky keře zlatobýlu, vyvrcholením celého klání pak
štafeta na jedno kolo. Střídala se chůze
a běh, sportovním náčiním bylo „kolečko“, na kterém rodič svého potomka část
trati vezl. Do cíle pak sprintovaly děti se
štafetovým kolíkem v ruce.

Vše bylo vymyšleno tak, aby si mohli
zasportovat všichni, aby nebylo lehké zvítězit nad ostatními ve všech disciplínách.
Souboj o 1. místo rozhodla královská štafeta ve prospěch Lucie Šrůtové a jejího
tatínka, 2. místo patřilo Matěji Balcarovi a jeho rodině, na postech dospělého
se střídala jeho maminka a bratr. 3. místo obsadil Jan Zetek v týmu s otcem. Poděkování a ocenění však zaslouží všichni
závodníci, celkem se na atletickém oválu
představilo více než padesát malých i velkých závodníků.
Úspěchu akce přispělo i to, že vše bylo
pečlivě zorganizováno, sportovci se mohli
občerstvit, vařili jsme čaj, měli jsme díky
školní jídelně napečeno. Na konci čekaly
ceny nejen vítěze, ale všechny zúčastněné závodníky. Netradiční atletický pětiboj byl nejen součástí oslav výročí školy,
byl i pozvánkou k dalšímu pravidelnému
sportování.                Jaroslava Pavlovičová
ZS Náchod-Plhov

15. ročník Pohár Jiráskova
kraje a Podkrkonoší
TJ Delfín Náchod a TJ Lokomotiva Trutnov pořádají plavecké závody v náchodském krytém bazénu dne 2. listopadu.
Start závodu je v 8.30 hodin, předpokládaný konec ve 12.30 hodin. Přijďte podpořit náchodské delfíny!

Běh Hronov-Náchod
Absolutní vítěz – muži – Lukáš Kourek
(1988) TJ Nové Město na Moravě – čas
26.09. Absolutní vítězka – ženy – Eva
Vrabcová (1986) AK Olymp Brno – čas
30.06. Více informací a podrobné výsledky na www.hronovnachod.cz
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Hrátky na ledě

MC Hopsáček

V říjnu byla na Zimním stadionu v Náchodě zahájena speciální výuka bruslení pod vedením diplomované trenérky krasobruslení Jany Paslerové. Tato aktivita je určená především pro
mateřské a základní školy. Samotná výuka vychází z metodiky
základů bruslení prováděné zábavnou formou s použitím pomůcek pro správnou rovnováhu a stabilitu a dalších hraček ve stylu „Škola hrou“.
Velice nás těší zájem školek, škol a družin z Náchoda, ale
i z okolních měst a obcí. Nadšení zúčastněných dětí, jejich zlepšení na ledě a chvála od pedagogů je pro nás odměnou.
Po úspěšném zahájení Hrátek na ledě nabízí trenérka ještě volné termíny do konce roku, dále pak během ledna, února a března 2014.
Více informací na www.sportnachod.cz nebo na tel. 606 616 864
(Jana Paslerová).                       

www.hopsacek.cz

Jana Paslerová, trenérka krasobruslení
a
Sportovní zařízení města Náchoda
Zimní stadion
nabízejí

„Hrátky na ledě“
pro mateřské a základní školy
pod vedením zkušené instruktorky Jany Paslerové, absolventky FTVS Praha,
úspěšné diplomované trenérky krasobruslení, která odchovala řadu mistrů České republiky
s dalšími úspěchy i v Evropském poháru.
Forma výuky
Pozornost při hodině vedené instruktorem je směřována nejen na metodickou řadu
základního bruslení, ale také na správné technické provádění jednotlivých cvičebních prvků
– to vše zábavnou formou a s použitím pomůcek pro správnou rovnováhu a stabilitu –
ve stylu "ŠKOLA HROU". Každý z účastníků "HRÁTEK NA LEDĚ" je na konci kurzu
odměněn diplomem.
Termíny

říjen 2013 až březen 2014
pondělí až pátek, mezi 8 a 13 hodinou
vyučovací hodina je 45 minut
možno zakoupit 5, 10, 15 a 20 vyučovacích hodin

Ceny

15 lekcí ….. 175,10 lekcí ….. 350,15 lekcí ….. 450,20 lekcí ….. 600,-

Připojte se i Vy se svoji třídou a nechte naučit děti bruslit a zvládnout tak další
sportovní disciplínu, kterou jistě využijí i v létě na in-line bruslích.
Více informací

www.sportnachod.cz

Objednávky

jana.paslerova@seznam.cz, tel. 606 616 864

Úspěšný vstup do ligové sezony
Po perné přípravě začala naplno nová sezóna na konci září
v Karviné, kde se házenkáři Náchoda utkali s tamním juniorským týmem, který porazili 26:23. Hráči se natrápili, bylo znát,
že se hráči teprve dostávají do tempa. Hned v druhém zápase
ale přijel jeden z aspirantů na vítězství v soutěži, který poslední
tři roky v prvoligové sezoně okupuje medailové příčky, a to tým
z Bystřice pod Hostýnem. Byl to zápas dvou poločasů, v tom prvním Náchod předváděl hru, na které chce stavět: aktivní obrana
a následné rychlé protiútoky (tzv. tempo házená). Jenže v druhém poločase se projevila zkušenost hráčů z Bystřice. Zápas nakonec skončil remízou 21:21.
Po jedné sezoně se opět vrátilo derby s bouřlivou atmosférou
a tvrdou hrou ve Dvoře Králové n. L. Hráči chtěli napravit ztrátu bodů z domácího zápasu, ale to se bohužel nepovedlo. Zápas

Podzim pomalu končí a my se začínáme chystat na Vánoce.
Mimo pravidelných aktivit, které jsou již v plném proudu a jsme
rádi, že se podařilo otevřít opravdu všechny nabízené kroužky,
připravujeme několik akcí s předvánoční a vánoční tématikou.
8.–9. 11. – sportovní nocování v Hopsáčku bez rozdílu věku
(od 4 do 10 let) – tentokrát půjdeme plavat a večer opět vyzkoušíme kolečkové brusle).
13. 11. Regionální setkání mateřských center v Hopsáčku
– zveme maminky, pokud si chtějí popovídat se zástupci okolních MC, jak to funguje jinde a načerpat inspiraci, případně předem děkujeme případným pomocnicím za pomoc při organizaci.
15. 11. Vánoční focení s prezentací výrobků společnosti Muko
Bene (logopedické pomůcky).
26. 11. Dopolední beseda na téma – jak zvládnout a rozpoznat
bakteriální onemocnění (trápí nás rýma a kašel).
28. 11. – Mikulášská besídka v Hopsáčku – tři skupiny – dopolední pro nejmenší, odpoledne s mikulášskou pohádkou divadla
„Kozlík“ pro předškoláky a podvečerní skupina pro malé školáčky s čertovskou nadílkou po malých skupinkách – přihlášky nutné předem telefonicky nebo na email.
29. 11. Příprava na vánoční trhy – dovolujeme si touto cestou
poprosit všechny, co by se rádi připojili – nabídka vlastních výrobků, pomoc při výzdobě a uspořádání prostor, tvořivé dílny,
prodej apod. ať se ozvou na tel. 603 293 670.
30. 11. a 1. 12. – Vánoční trhy v prostorách jídelny Rubena –
více jak 35 tradičních trhovců, tvořivé dílny pro děti, malování
na kouličky, opět funkční modely mašinek pro tatínky na zahnání dlouhé chvíle, vše v suchu a v teple s medovinou a rychlým
občerstvením.
30. 11. a 1. 12. – Výroba adventních věnců – tvořivá dílna pro
všechny věkové kategorie, potřebný materiál včetně přírodnin
zajištěn – dílna je součástí trhů v jídelně Rubena.
7. 12. – Vánoční pečení pro děti – nutno přihlásit se předem
17. a 19. 12. Vánoční dopolední a odpolední Vánoce v Hopsáčku.
Dále se můžete objednat na stříhání dětských vlásků, které
probíhá každý sudý týden (většinou ve čtvrtek cca od 16 do 17
hodin).
Samozřejmě Vás rádi přivítáme na kterémkoliv z našich dopoledních, odpoledních i podvečerních kroužků. Přehled najdete
na našich www stránkách.
Pro velký zájem sedmidenního motivačního kurzu, který u nás
pro maminky zcela zdarma proběhl v říjnu, uveřejňujeme již
nový termín, na který je možné se předběžně hlásit – kurz bude
probíhat opět v prostorách MC včetně bezplatného hlídání dětí
od 17. 3. 2014.
nevyšel brankářům, a proto jindy chabé utkání na branky skončilo 33:30 pro Dvůr. Ve 4. kole 1. ligy jsme přivítali poslední a citelně oslabené družstvo Loun, které v prvním poločase dokázalo
vzdorovat Náchodu, ale na víc se nezmohlo a postupně se rozdíl
ve skóre navyšoval. V druhém poločase začali domácí využívat
rychlých protiútoků a nakonec zápas skončil 34:23.
Po úvodních zápasech tabulka ukazuje, jak bude soutěž velmi
vyrovnaná. Náchod ztrácí dva body na vedoucí tým z Litovle a je
zatím na 4. místě. V nové sezoně táhnou tým tři kanonýři. Po čtyřech kolech zatím nejlepší střelec soutěže Petr Freiberg (35 br.),
třetí Tomáš Osoba (25 br.) a nejzkušenější hráč Jiří Klouček (23 br.)
Ve 4. kole Českého poháru se k nám po třech letech znovu vrátila Dukla Praha. Do poháru jsme postoupili přes Havlíčkův Brod
a následně přes Liberec vždy až na sedmimetrové hody.
V jediném domácím utkání v listopadu se střetne Náchod s nováčkem soutěže z Bohunic. Zápas se odehraje 23. 11. v obvyklém
čase tedy od 17.00. Více informací na www.hazena-nachod.cz
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Náchodský zpravodaj

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – listopad 2013
1. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
9. 11. 2013      	15.00
Primátor Náchod – Sokol Husovice
23. 11. 2013
15.00
Primátor Náchod – Slavoj Praha
7. 12. 2013
15.00
Primátor Náchod – Sokol Luhačovice
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
9. 11. 2013
11.00
Primátor Náchod – Sokol Husovice
23. 11. 2013
11.00
Primátor Náchod – Slávia Praha
7. 12. 2013
11.00
Primátor Náchod – Sokol Spořice
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
3. 11. 2013
10.00
Primátor Náchod – Start Rychnov nad Kněžnou
1. 12. 2013
10.00
Primátor Náchod – Spartak Vrchlabí
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
2. 11. 2013
10.00
TJ Červený Kostelec – KK Blansko
16. 11. 2013
10.00
TJ Červený Kostelec – Sokol Vracov
30. 11. 2013
10.00
TJ Červený Kostelec – KK Hagemann Opava
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
2. 11. 2013
15.00
Primátor Náchod B – SKK Bohušovice
16. 11. 2013
15.00
Primátor Náchod B – Dynamo Liberec
30. 11. 2013
15.00
Primátor Náchod B – SKK Jičín B
1. Východočeská divize mužů: (hrací den – pátek)
1. 11. 2013
17.00
Primátor Náchod C – TJ Dobruška A
15. 11. 2013
17.00
Primátor Náchod C – TJ Červený Kostelec B
29. 11. 2013
17.00
Primátor Náchod – TJ Pardubice
Východočeský pohár dorostu (hrací den – neděle)
24. 11. 2013
10.00
Turnaj dorosteneckých družstev
Turnaj neregistrovaných
Od 4. listopadu 2013 se koná na kuželně SKK Primátor Náchod již 41. ročník tradičního
turnaje neregistrovaných kuželkářů a kuželkářek „O pohár ředitele pivovaru Primátor
Náchod, a.s.“. Ve všední dny se hraje od 16 do 22 hodin, v sobotu a v neděli pak od 9 do
19 hodin. Bližší informace naleznete na webových stránkách klubu www.kuzelky.nachod.net.

HÁZENÁ

rozpis podzimních domácích utkání 1. liga muži

23. 11. 2013 Náchod – Tatran Bohunice
7. 12. 2013 Náchod – Dukla Praha
vždy od 17.00 hod., hala Na Hamrech
Družstvo mužů „A“ bude opět bojovat ve druhé nejvyšší soutěži České republiky pod
vedením trenéra Petra Šulce a pokusí se vylepšit loňské 5. místo.
Rozpis podzimních domácích utkání 1. liga staršího dorostu
23. 11. 2013 TJ Náchod – HC Zubří ve 14.30 hod., hala Na Hamrech
7. 12. 2013 TJ Náchod – Dukla Praha ve 14.30 hod., hala Na Hamrech
Družstvo staršího dorostu bude v této sezoně bojovat v nejvyšší soutěži ČR, kam postoupilo po loňském vítězství ve 2. lize STD Čechy. Pro nedostatek hráčů v této věkové kategorii je realizován společný projekt s házenkářským oddílem 1. HK Dvůr Králové n.L. Z tohoto důvodu jsou některá vybraná utkání hrána ve Dvoře Králové n. L.
Rozpis podzimních domácích utkání 2. ligy mladšího dorostu
23. 11. 2013 TJ Náchod – Loko České Budějovice ve 12.30 hod
7. 12. 2013 TJ Náchod – HC Pardubice ve 12.30 hod.
Po loňské absenci se do ligového prostředí vrací i družstvo mladšího dorostu, nově vedené Petrem Skořepou a Zdeňkem Vaněčkem
Rozpis Inter-Reg Liga podzim 2013 – domácí utkání – Muži „B“
3. 11. 2013 TJ Náchod „B“ – TJ Náchod „C“ v 18.00 hod.
Mini žactvo a přípravka
9. 11. 2013 turnaj v Náchod od 9.00 hod.
V kategoriích žactva probíhá soutěž turnajově. Byl vytvořen společný projekt Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého svazu házené. Záštitu a organizaci převzal Liberecký svaz házené. Družstvo staršího žactva se pod novým vedením trenérů Jiřího Fialy a Radka Cvejna pokusí probojovat do Žákovské ligy. Mladší žactvo chce
navázat na krásné loňské 3. místo pod vedením stálých trenérů Romana Nágla a Davida Novohradského.
V kategorii nejmenších se pořadí neurčuje, soutěž je organizována zábavnou formou zaměřená na budování a utužení pozitivního vztahu k pohybu a sportu. Družstvo nejmenších by zároveň rádo přivítalo ve svých řadách nové členy. Radost z pohybu
s míčem i bez si lze vyzkoušet každé pondělí a pátek od 14.30 hod. Informace lze získat u trenéra Ladislava Vaňka na tel. č. 776 578 827, popř. na www.hazena-nachod.cz

Volejbal

SK Rubena Náchod Na Hamrech
v sobotu 2. listopadu 2013
KP I. ženy od 10.00 a 13.00 hod.
SPORT KLUB Náchod – TJ Jičín
v neděli 3. listopadu 2013
KP juniorky od 10.00 a 13.00 hod.
SK JOPEKO Náchod – TJ Sokol Nechanice
v sobotu 9. listopadu 2013
turnaj ml. žákyně KP od 9.00 hod.
v sobotu 16. listopadu 2013
KP I. ženy od 10.00 a 13.00 hod.
SPORT KLUB Náchod – TJ Sokol Hradec
Králové
v neděli 17. listopadu 2013
turnaj starších žákyň KP
od 9.00 hod.
v sobotu 23. listopadu 2013
KP I. ženy od 9.00 a 13.00 hod.
SPORT KLUB Náchod – TJ Sokol Staré
Město – Náchod
liga kadetek od 11.00 a 15.00 hod.
SK JOPEKO Náchod
– SŠK Demlova Jihlava

Krajským přeborníkem
se stala judistka
z náchodského oddílu

Nabitý program SKP Judo Náchod pokračoval v sobotu 12. 10. 2013 v Novém
Bydžově startem na společném přeboru
Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje starších žáků a žákyň jednotlivců v judu pro rok 2013.
Na žíněnky se tentokrát postavila Tereza Kolínová, která přijela obhájit svůj
titul Krajského přeborníka z roku 2011
a 2012. Terezu trápí vleklé zranění kolena, pro které musela zrušit letní tréninkovou přípravu. Na jejím vystoupení na soutěži bylo znát, že jí zranění pořád limituje.
I přesto dokázala odvést svůj standardní
výkon. Své soupeřky prakticky nepustila
do větší akce a všechny své zápasy měla
plně pod kontrolou, což jí přineslo zasloužené vítězství na turnaji. Tímto se Tereza Kolínová stává krajským přeborníkem
pro rok 2013.
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MILÍ RODIČE, BUDOUCÍ PRVŇÁČCI,
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
V NAŠÍ ŠKOLE ZŠ T. G. MASARYKA,
PŘI KTERÝCH SI VYZKOUŠÍTE, JAKÉ TO JE BÝT ŠKOLÁKEM.
FORMOU HER, PÍSNIČEK A ŘÍKADEL SI BUDEME HRÁT
NA ŠKOLU POD VEDENÍM ZKUŠENÝCH UČITELEK.
Cílem klubu předškoláčků je usnadnit dětem přechod z mateřské školy do nového prostředí, různými aktivitami u nich probudit zájem o školu a také
seznámit se s budoucími spolužáky a učitelkami.
– První setkání začíná 31. 10. 2013.
– Schůzky proběhnou vždy od 15.15–16. 00 hod.
– Sraz vždy ve vestibulu školy.
– Děti si vezmou s sebou přezůvky.
– V době, kdy budou děti pracovat s učitelkami,
bude pro rodiče připraven program.

CO NÁS ČEKÁ? VŠE, CO VÁS BAVÍ
31. 10. 2013
pro děti: "Brousek pro tvůj jazýček" (písničky,
říkanky,hádanky)
pro rodiče: Prohlídka školy, beseda s vedením
školy o tom, co nabízíme

7. 11. 2013
pro děti: Hrátky s čísly (rozvoj matematické představivosti, hra s čísly na interaktivní tabuli)
pro rodiče: Beseda se speciálním pedagogem,
poruchy učení

14. 11. 2013
pro děti: Hry na počítači pro předškoláčky
pro rodiče: Beseda s psychologem o školní zralosti

21. 11. 2013
pro děti: Hry a soutěže v tělocvičně
(sportovní oblečení a obuv s sebou)
pro rodiče: Ukázky výukových programů v počítačové učebně

28. 11. 2013
pro děti a rodiče dohromady: Adventní dílna
Další setkání plánujeme na jarní měsíce, termíny
dostanete při zápisu dítěte do školy.

PŘIJĎTE MEZI NÁS, MOC SE NA VÁS TĚŠÍME!
Jaké to asi bude
v té škole ?

M ys lí
m,
že fa
jn !

Městys Velké Poříčí
pořádá 2. ročník

ˇ ˇ
Country – folkový festácek

ˇ ˇ
Porícský
podzim
v sobotu 23. listopadu 2013 od 18.00 hodin
v sále Obecního domu na náměstí
Představí se kapely:
KOYOTI Rtyně/Pardubice
BOHADLO BAND - DUO Náchod
CHVÍLE Hronov
OTISK Nový Rychnov
Vstupné 70,- Kč

Srdečně zvou pořadatelé

Stolní kalendář NÁCHOD 2014
si můžete zakoupit v KNIHKUPECTVÍ
Horová-Maur na Kamenici

Státní zámek Náchod
Rok se s rokem sešel a opět tu máme ten nádherný předvánoční
čas, přijďte i Vy ho strávit společně s námi na náchodský zámek.
25.–27. 11. – ADVENT NA ZÁMKU (pro MŠ, ZŠ a jiné objednané skupiny)
Prohlídky vánočně vyzdobených interiérů zámku od 8.00 do
14.00 hodin. Vstupné: 30 Kč/MŠ a 50 Kč/ZŠ. (Je nutné se na tyto
prohlídky objednat předem na tel. 491 426 201, 608 181 921
a nebo na e-mailu: objednavky.nachod@josefov.npu.cz).
28. 11. – 1. 12. – ADVENT NA ZÁMKU (pro veřejnost)
Prohlídky vánočně vyzdobených interiérů zámku od 10.00 do
16.00 hodin. Vstupné: 80 Kč/plné, 55 Kč/snížené.
Prodej adventních věnců, svíček, perníčků, atd. v pokladně.
29. 11. – VÁNOČNÍ KONCERT
Tradiční vánoční koncert v podání ZUŠ Police nad Metují. Začátek v 17 hodin. Vstupné: 60 Kč. Více na www.zamek-nachod.cz.

Přehled kulturních akcí
v listopadu 2013 v Regionálním muzeu Náchod
Léčitelství na Náchodsku – Lazebníci, felčaři, apatykáři
Do 9. listopadu je možné ve výstavní síni regionálního muzea
(roh Zámecké a Tyršovy ulice) navštívit výstavu věnovanou léčitelství na Náchodsku. V rámci výstavy lze např. zhlédnout hlavu
egyptské mumie z pražského Hrdličkova muzea člověka, která je
v Náchodě prezentována vůbec poprvé. Otevřeno denně mimo
neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod.
Křehké kouzlo Vánoc – Výstava vánočních ozdob
Ve dnech 27. 11. 2013 až 11. 1. 2014 se ve výstavní síni regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) uskuteční výstava,
která návštěvníky seznámí s tradicí zdobení vánočního stromku
a historií vánočních ozdob. Vernisáž proběhne v úterý 26. listopadu od 16 hodin. Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 9–12;
13–17 hod., v sobotu 8–12 hod.
Navedl mne, abych ženu svou zamordoval…
Hrdelní soudnictví města Náchoda v 16. až 18. století
Do 3. listopadu 2013 probíhá v budově stálé expozice na Masarykově nám., čp. 18 výstava věnovaná historii hrdelního práva.
Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.
Vánoce v Mexiku
Od 19. 11. 2013 do 5. 1. 2014 se uskuteční v budově stálé expozice na Masarykově nám., čp. 18 výstava, která zájemcům přiblíží adventní a vánoční atmosféru v mexickém městě Tijuana
na pobřeží Tichého oceánu. Otevřeno denně kromě pondělí 9–12,
13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hodin. Organizované výpravy lze objednat na tel.
čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu je otevřeno pouze pro předem
ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze objednat
na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regionální
muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky
muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.
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POHOTOVOST, DÉČKO

Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
2. 11. a 3. 11.
		
9. 11. a 10. 11.
		
16. 11. a 17. 11. 	
		
23. 11. a 24. 11.
		
30. 11. a 1. 12.
		

MUDr. Renata Čábelková
Hronov
MUDr. Ludmila Jánská
Náchod
MUDr. Helena Ansorgová
Červený Kostelec
MUDr. Jana Vaňková
Červený Kostelec
MUDr. Blanka Filipová
Nové Město nad Metují

PROGRAM
LISTOPAD

www.decko-nachod.cz
AKCE PRO VEŘEJNOST
sobota 2. listopadu od 17.00 hodin
– DD DISKOTÉKA – BALÓNKOVÁ PARTY PRO TEENAGERY – vstup 30 Kč, bližší informace podá Jaroslav Karásek (tel.:
775 223 919)
pátek 8. listopadu od 15.00 do 18.00 hodin – KERAMIKA NA ZKOUŠKU – každý
si může vyzkoušet práci s hlínou při tématickém tvoření nebo točení na hrnčířském kruhu, pro děti i dospělé, děti do
6 let v doprovodu rodičů; s sebou: pracovní oděv, přezůvky; jednorázové vstupné:
30 Kč; info: Tel. 774 223 296 – Bc. T. Išová
víkend 15.–17. listopadu – TANEČNÍ
PODZIM V DÉČKU – taneční víkend s profesionálními lektory, 7 lekci za 800 Kč
v ceně je ubytování a plná penze; bližší informace podá Jaroslav Karásek (tel.
775 223 919)
sobota 16. listopadu od 9.00 do 15.00
hodin – SOBOTA V AMERICE – den s angličtinou pro děti ve věku od 6 do 10 let;
hrátky a soutěže, výuka angličtiny, svačinka, oběd, pitný režim; s sebou přezůvky a penál, cena 100 Kč; bližší informace podá PhDr. Jaroslava Nývltová (tel.:
775 223 291)
čtvrtek 5. prosince od 16.00 hodin
ve velkém sále Déčka – MIKULÁŠSKÁ
BESÍDKA – zábavný program při čekání
na návštěvu Mikuláše s družinou, tradiční mikulášské hry, soutěže, tanec a písničky, hrátky a odměny pro děti; nakreslete
obrázky Mikuláše, anděla a čerta a přineste do slosování o ceny; vstupné 30 Kč/
osoba, děti do 2 let a držitelé ZTP vstup
zdarma, vstupenky v předprodeji na recepci Déčka od 26. 11., balíček pro Mikuláše označíte jménem obdarovaného dítěte
a předáte na recepci 5. 12. před programem

VÍKENDOVÉ AKCE
29. listopadu – 1. prosince – PAPALUCHA NA HORÁCH – oblíbený horský víkend pro tatínky s dětmi, plno zábavy,
výlet, zimní tobogán, sněhové hry a zimní sněhová zábava; bližší informace u Gerda Weinlicha

Stomatologická pohotovost
Jiřího z Poděbrad 937,     
tel.: 491 482 911
ZŠ TGM, Bartoňova,           
tel.: 491 421 604
Sokolská 317,                
tel.: 491 462 800
Burdychových 325,
tel.: 491 463 421
Komenského 10,                
tel.: 491 472 721

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

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

AKCE MC MACÍČEK
čtvrtek 7. listopadu od 16.30 – přednáška ŠKOLNÍ ZRALOST s PhDr. Zdeňkou
Rejtharovou. Co je školní zralost? Otázka
předčasného nástupu, dodatečný odklad
školní docházky, od koho potřebují rodiče doporučení k odkladu apod. se dozvíte na našem setkání; vstupné: 80 Kč, přihlášky přijímá Martina Hladíková do 6. 11.
2013 na tel. 774 635 232 (možné i formou
sms)

OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO
A ICM PRO MLÁDEŽ
Od září můžete opět navštěvovat otevřený klub Hnízdo a ICM pro mládež v budově Déčka. Klub nabízí různé postřehové a strategické deskové hry, stolní fotbal
a kulečník, laserovou střelnici, závody
aut a nově i X-Box. ICM nabízí informace
o dění v regionu, o nabídce škol, o možnosti výjezdu do zahraničí, o projektu EDS
a dalších zajímavých programech pro děti
a mládež.
V prostorách můžete zajít i na internet či
vytisknout si potřebné dokumenty. V rámci klubu Hnízdo můžete navštěvovat deskový klub a některé kroužky SVČ Déčka.
Otevřeno každý všední den od 14.30
do 19.30 hodin.
pondělí 4. listopadu – PREZENTACE
O BELGII – svoji rodnou zemi Vám přiblíží dobrovolník Evropské dobrovolné služby Jonas Thys; součástí prezentace bude
také FAIR TRADOVÁ KAVÁRNIČKA, vstup
volný, bližší informace podá Ing. Kateřina
Hiebschová (tel.: 775 223 294)
pátek 29. listopadu – AUTODRÁHY
Přijďte si zajezdit závody na klasické autodráze. Pojede se časovka na jedno kolo
a nejlepší čas vyhrává.
Hledáme nové živé knihy do Živé knihovny v termínu 13. 11. od 14 do 17.00 hodin.
V tomto školním roce realizujeme projekt
Mládeže v akci nazvaný Human libraries
crossing the border, pod záštitou místostarostky Města Náchoda D. Benešové,
ve spolupráci s Knihovnou Náchod a polskou organizací Stowarzyszenie Fundus
Glacensis z Kudowy Zdroj.
Hledáme lidi, kteří se chtějí podělit o svůj
životní příběh.
V případě zájmu kontaktujte Ing. Kateřinu
Hiebschovou, hiebschova@decko-nachod.cz.

2. 11. – Ostrov splněných přání
9. a 16., 11. – O červené Karkulce
16., 23., 30. 11.
– Aladinova kouzelná lampa
Představení jsou od 15 hodin.
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Senior klub „Harmonie 2“
čtvrtek 7. 11. od 14 hod. „Izrael – Palestina“ II. díl filmu ze své
cesty doplní vyprávěním p. Zdeněk Nývlt;
čtvrtek 14. 11. od 14 hod. „Páteř pevná a ohebná“ přednášku
na dané téma si pro nás připravila p. Eliška Vichtová;
čtvrtek 21. 11. od 14 hod. „CECILSKÁ zábava“, přijďte se pobavit, zazpívat si a zatančit za doprovodu p. Františka Čížka „FRČÍ“.
Občerstvení bude zajištěno.
čtvrtek 28. 11. od 14 hod. „Národní parky v USA – Grand Teton a Yellowstone“,
                                                 
film připravil a promítne p. Jiří Hubka

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp-nachod.cz

Beseda na téma 100 let od otevření náchodského Beránku.
Srdečně zveme své členy a příznivce na připravovanou besedu na
toto téma ve středu 13. 11. 2013 od 15.00 hodin v kavárně Beránku. Na toto téma se nám bude věnovat paní Mgr. Lydia Baštecká.
Vybíráme 60 Kč. Přihlaste se v naší klubovně při pravidelných
středečních službách od 13 do 15 hod. (důležité pro objednání
pohoštění). Těšíme se na další setkání, které je na Vaše přání.

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 do 3. 11.)
Romana Rotterová – grafika, tapiserie
Leonard Rotter (1895–1963) – sochy, akvarely
Výstava díla pražské výtvarnice Romany Rotterové
(nar. 1931) a jejího otce sochaře Leonarda Rottera.
(ochoz jízdárny do 3. 11.)
Nature mort.
Zátiší, jeho historický vývoj a proměny.
Tematická výstava ze sbírek GVUN. Doprovodné programy
pro MŠ, ZŠ a SŠ. (kabinet kresby, grafiky a fotografie do 3. 11.)
Náchodský výtvarný podzim.
30. přehlídka umění regionu
Jubilejní ročník přehlídky představí více než dvě desítky
umělců, kteří se jí v minulosti účastnili a nejsou již bohužel
mezi námi. (všechny prostory jízdárny, 16. 11. 2013 – 5. 1.
2014). Vernisáž se koná v pátek 15. listopadu v 17 hodin.
Daleko za obzorem
Sobotní výtvarná dílna 23. listopadu 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. S dětmi se tentokrát
vyplavíme do doby zámořských objevů a plaveb.
Program je pro děti od 2 do 12 let, není nutná žádná
příprava. S sebou pracovní oděv. V případě zájmu se
přihlaste nejpozději dva dny před daným termínem na čísle
491 423 245 u Mgr. V. Mesnerové nebo mesnerova@gvun.cz.
Galerie výtvarného umění v Náchodě vyhlašuje
8. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska – Naše
Galerie. Téma letošního ročníku zní Mávnutím kouzelného
proutku. Odevzdávání prací: 2.–15. 12. v pokladně galerie.
Oficiální vyhlášení soutěže, včetně předání cen, proběhne
24. ledna 2014. Podmínky soutěže a podrobné informace
naleznete na webových stránkách galerie (www.gvun.cz)
nebo na informačních letácích, které jsou k vyzvednutí
v Informačním a cestovním centru v Náchodě nebo přímo
v Galerii výtvarného umění v Náchodě.

GALERIE, CÍRKVE

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod. Novým administrátorem náchodského sboru je od 1. 11. 2013. jmenován dosavadní
farář CČSH v Polici nad Metují  ThDr. Stanislav Švarce ThD. Kontakt: 776 736 885, 491 426 223, e-mail: nachod@ccsh.cz., www:
nachod.ccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 8.30 hod. Úřední hodiny:
středa 15-17 hod. Kolumbárium je otevřeno denně od 9.00–17.00
hod. Každoročně Vás touto dobou také zveme na Smuteční tryznu ke dni zesnulých, která se letos v Husově sboru v Náchodě
bude konat v pátek 1. listopadu od 17.00 hod. Při loučení s našimi drahými byl vysloven slib, že na ně nezapomeneme. Aby naše
vděčnost k nim zůstala živá, chceme na ně myslet zvláště v době
Památky zesnulých. Jmenovitě pak chceme vzpomenout na ty,
kteří nás v uplynulém roce opustili. Obětinkou můžeme vzpomenout i Vaše blízké, jestliže nám včas oznámíte jejich jména.

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073,
past. asistentka Hana Zítková 721 697 409, www.nachod.farnost.cz, email: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, středa od 8.15 do 10.00 a od 16.45 do 17.30, pátek od 8.15
do 10.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00,
so 18.00, ne 7.30, 9.00; v kostele sv. Michaela pro děti a mládež ne 10.15. Na Slavnost Všech svatých 1. 11. a na „dušičky“
2. 11. (vzpomínka na všechny věrné zemřelé) mše sv. budou
v 7.00 a v 18.00 v kostele sv. Vavřince, v 16.00 v kostele sv. Jana
Křtitele na hřbitově, v 17.00 v kapli v České Čermné a v 18.00
v kostele ve Studnici. Celodenní adorace Nejsvětější svátosti oltářní v kostele sv. Vavřince začne v neděli 3. 11. po mši sv. v 9.00
hod., zakončení krátkou adorací v 15.00 hod. Zpívání a povídání o Bohu „Andělka“ pro předškoláky a menší školáky každý pátek od 17.00 hod. na děkanství. Modlitební setkání „Večeřadlo“
každý pátek po večerní mši sv. na děkanství. Společenství mladších manželů, setkání nad Písmem s modlitbou se koná v neděli od 20.00. Modlitební setkání „Modlitby matek“ vždy druhou
neděli v měsíci od 19.30. Příležitost ke svátostí smíření v kostele sv. Vavřince před ranní a večerní mši sv.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby v neděli v 9.00
hod. a pravidelně každou neděli od 15.30 hod. ekumenické bohoslužby v Evangelickém domově Betanie. V neděli 10. 11. od 10.00
hod. společné bohoslužby pro celý sbor ve sborovém domě v Náchodě s večeří Páně. Následovat bude sborové shromáždění s debatou o samofinancování církve po odluce od státu a o situaci místního sboru. Další diskuse na toto téma budou v pátek
1. 11. od 17 h. při otevřeném jednání staršovstva a v pátek
15. 11. od 18 h. při sejití střední generace. Schůzky dětí a konfirmandů ve sborovém domě v Náchodě v pátek 8. 11. a 22. 11. od
17 h. Klub mladých ve středu 6. 11., 20. 11. a 27. 11. od 17 h. tamtéž.

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

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

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

Náchodský zpravodaj

Městská knihovna Náchod informuje na listopad 2013
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v pátek 1. 11.
v dopoledních hodinách.
13. 11. 14.00–17.00 Živá knihovna – více na straně 22.

Náchodská univerzita volného času (NUVČ)
4. 11. policejní prezident Martin Červíček
18. 11. vnučka A. V. Friče Yvonne Fričová

Sobota
30.listopadu 2013

9.00 – 12.00
Den otevřených dveří

26. 11. v 18.00 Kalimantan – promítání a vyprávění Pavly
Teichmanové. Plavba po řekách Kalimantanu za orangutany a lovci lebek divokou přírodou jižního Bornea. Vstupné
dobrovolné. 1. patro.
5. 11. 2013 v 19.00 hodin Petr Nikl – autorský večer tanečním
krokem přeskakuje mezi čtením, koncertem, instalací a performancí. S autorem Záhádek, Přeshádek, Blázníčku, Jeleňovitých
i Lingvistických pohádek, inspirátorem výstav Orbis Pictus nebo
Hnízda her, výtvarníkem, muzikantem, básníkem a hravým podivínem se může stát cokoli.
Pořadatel: JG Náchod a SRPDŠ při JG Náchod a DREJG a Městská
knihovna Náchod

Výstavy
30. 11. – 7. 12. 8. vánoční výstava spolku SANA
Keramika, šátky, šperky, výrobky ze dřeva, vlny, drátků, proutí, vánoční dekorace.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI

10.00 Miloš Kratochvíl čte
z připravovaných knih
Velká předvánoční dílna
Kvízy a soutěže
Čertovská/andělská truhla
Zahájení vánoční výstavy
výtvarného spolku SANA

30. 11. od 9.00 do 12.00 Den pro dětskou knihu:
10.00 Miloš Kratochvíl čte z připravovaných knih
Velká předvánoční dílna
Kvízy a soutěže
Čertovská/andělská truhla
Zahájení vánoční výstavy výtvarného spolku SANA
Probíhají soutěže v rámci projektu SKIP Kde končí svět,
letos s podnázvem:
NEJMOUDŘEJŠÍ JE ČÍSLO
1) Literární soutěž s titulem TO SES TEDY PŘEPOČÍTAL
Svou práci můžete pojednat jako pohádku, povídku, vyprávění, dopis, úryvek fiktivního deníku, nebo jakkoli jinak.
Pokud budete odevzdávat práci psanou rukou, je nutný čitelný rukopis.
2) Výtvarnou soutěž na téma ROZPOČÍTADLA
Téma můžete zpracovat libovolnou výtvarnou technikou.
Uzávěrka soutěží je 31. 3. 2014
Stále se můžete zapojit do nové čtenářské hry
–LITERÁRNÍ VRHCÁBY–
Je šest hracích kostek. Je šest souborů knih s čísly od 1 do 6 v názvu. Hodem kostkami si určíš, kolik knížek ze kterého souboru si
vybereš ke čtení. Během hry sbíráš body, ty vyměňuješ za KŘIŠŤÁLOVÁ OČKA, která budou platidlem na velkém JARMARKU
v knihovně příští rok na jaře. Času máš tedy dost, hrej, čti, sbírej a dobře se bav.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na www.mknachod.cz. (Vo)

Měsíčník Náchodský zpravodaj.
Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod.
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Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová, Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek,
Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka.
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listopad

PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR V MĚSÍCI listopadu 2013 NAJDETE NA STRANĚ 14 NÁCHODSKÉHO ZPRAVODAJE
1. pátek pouze v 19.15 hod
2. sobota pouze v 17 hod
3. neděle pouze v 19.30 hod

ENDEROVA HRA

1. pátek pouze v 17 hod – 3D
2. so, 3. ne pouze v 15 hod – 3D
5. úterý pouze v 17 hod – 2D
6. středa pouze v 17 hod – 2D

PTAČÍ ÚLET

2. sobota pouze v 19.30 hod

KAMEŇÁK 4

Sci-fi podle slavného stejnojmenného knižního bestselleru Card Orsona Scotta. Harrison Ford v hlavní roli akčního dobrodružného sci-fi, uváděného s českými titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Film plný dobrodružství, zábavy, dojemné lásky, loajality a odvahy. Příběh dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán. Jejich misí je vrátit čas a zachránit sebe a další svého druhu
od jistého konce. Cíl je jasný – ukradnout vládní stroj času, vrátit se do sedmnáctého století a odstranit krůty ze svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou provždy! Animovaná rodinná komedie,
uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 100 Kč. Mládeži přístupný
Legenda je zpět! Těšte se na poctivé pokračování, které svým oddychovým stylem a poetikou anekdot navazuje na předchozí díly. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

3. neděle pouze v 16.45 hod
4. pondělí pouze v 19.15 hodi

ZMIZENÍ

4. pondělí pouze v 17 hod

ZUZANA MICHNOVÁ – JSEM SLAVNÁ TAK AKORÁT

5. úterý pouze v 19 hod

HOTELIÉR

Každá minuta má cenu života… Čas od času se v kinech objeví film s velkým F a Zmizení je jedním z nich. Hugh Jackman a Jake Gylenhaal excelují v thrilleru, který přiková diváky do sedadel a nenechá je vydechnout ještě nějaký čas po skončení filmu. Dramatický krimi thriller uváděný s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Filmová odysea o Zuzaně Michnové… Celovečerní film režisérky Jitky Němcové o hudební skladatelce, textařce a zpěvačce, mimo jiné hlavní představitelce legendární skupiny Marsyas. Prostě nevšední střihová skladba propojená emotivním vyprávěním a absurdními situacemi… Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
Dokudrama o hraní, stáří, tvorbě a hlavně o pevném přátelství… Pavel Landovský je nejen enfant terrible českého herectví, ale také autor úspěšné divadelní hry Hoteliér. Po více než čtyřiceti letech
od jejího vzniku se režisér Jan Kačer rozhodne, že ji s Landovským opět nazkouší. Sekundovat mu mají Vladimír Pucholt, Josef Abrhám a Libuše Šafránková… Režie Josef Abrhám ml.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

6. středa pouze v 19 hod

GRAVITACE
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Nepouštěj se! Napínavý sci-fi thriller o zdánlivě rutinní výpravě do kosmu, při které došlo ke katastrofě… V hlavních rolích filmu režiséra Alfonso Cuaróna (mj. filmy „Potomci lidí“ nebo „Harry Potter a vězeň z Azkabanu“) Sandra Bullock a George Clooney. České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

7. čt. pouze v 17 hod – 3D DABING THOR: TEMNÝ SVĚT
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
8. pátek pouze v 16 hod – 3D DABING V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události filmu Avengers usiluje asgardský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. Tváří v tvář mocnému nepříteli, mocnějšímu než samot8. pá ve 20.15 hod – 3D TITULKY ný Odin a celý Asgard, se musí Thor vydat na nebezpečnou cestu. Akční dobrodružný film, který uvádíme ve 3D i 2D formátu, s dabingem i českými titulky. Vstupné 3D verze 175 Kč, děti do 15 let
9. sobota v 16 hod – 3D DABING
145 Kč, v neděli tzv. levný den – jednotné vstupné 150 Kč. Vstupné 2D verze 140 Kč, děti do 15 let 110 Kč.
10. neděle v 17 hod – 3D DABING
12. úterý v 19.30 hod – 2D TITULKY
13. středa v 17 hod – 2D DABING
8. pátek pouze v 18 hod
10. neděle pouze v 19.30 hod
12. úterý pouze v 17 hod

LÁSKY ČAS

10. neděle pouze v 15 hod

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE

Co kdyby se dalo žít nanečisto? Zábavný film o lásce s trochou cestování v čase… Mimořádná předpremiéra romantické komedie Richarda Curtise (tvůrce filmů „Láska nebeská“, „Notting Hill“ nebo
„Čtyři svatby a jeden pohřeb“). Je to jeden z nejmilejších, nejzábavnějších a nejpozitivnějších filmů letošního roku! České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
Oblíbení hrdinové ve filmu! Dobrodružný filmový příběh plný humorných i napínavých situací. Dynamický, vtipný, moderní animovaný film se spoustou nečekaných zápletek, legrace a překvapení.
Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

11. pondělí pouze v 19 hod

VIVA MEXICO

11. pondělí pouze v 17 hod
13. středa pouze v 19.30 hod

HUSITI

14. čtvrtek pouze v 17 hod
15. pátek pouze v 17 hod

BYZANTIUM – UPÍŘÍ PŘÍBĚH

14. čt, 15. pá, 16. so v 19.30 hod
17. neděle pouze ve 14.30 hod
18. po, 19. út pouze v 19.30 hod
20. středa pouze v 17 hod

KŘÍDLA VÁNOC
Premiéra v ČR!
Zimní příběh o zázracích i naději v nás. Nejen vánoční příběh o síle našich přání - každý z našich přátel má své touhy a sny a právě Vánoce jsou časem, kdy se mohou plnit. Dejme šanci zázrakům!
Copak se pohádky nemohou žít? V hlavních rolích Richard Krajčo, Vica Kerekes, David Novotný a Jakub Prachař, v dalších rolích Vanda Hybnerová, Lenka Vlasáková, Viktor Preiss, Vilma Cibulková, Zdena Hadrbolcová, Stanislav Zindulka a Milena Steinmasslová. Režie Karin Babinská. Vstupné 140 Kč, v pondělí 18. listopadu tzv. levný den – vstupné 115 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let

16. sobota pouze v 15 hod

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ

16. sobota pouze v 17 hod
17. neděle pouze ve 20 hod

INSIDIOUS 2

18. pondělí pouze v 17 hod
19. úterý pouze v 17 hod
20. středa pouze v 19.30 hod

NEJNOVĚJŠÍ FOTOGRAFICKO – FILMOVÁ DIASHOW KATEŘINY A MILOŠE MOTANI
Napříč celým Mexikem – zemí nesmírně pestrou, různorodou a energickou. Kde pevnina, ostrovy i moře oplývají nesmírnými přírodními poklady. Předprodej vstupenek v pokladně kina Vesmír!
Vstupné 100 Kč

Animovaná komedie, která mění dějiny! Co když se klíčová pasáž našich dějin odehrála úplně jinak, než se nám snaží namluvit učebnice dějepisu? Co když se Mistr Jan Hus v Kostnici ani neohřál,
natož aby shořel? Co když měl Jan Žižka víc než jen jedno zdravé oko? Komedie režiséra Pavla Koutského hravě boří mýty o husitské éře… Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Zvítězí láska, nebo věčný život? Narodily se před 200 lety, a aby přežily, musí pít lidskou krev. Když začnou v městečku za záhadných okolností umírat lidé, jejich tajemství se začne šířit a temná
minulost je pomalu dohání… Fantasy thriller uváděný s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

Příběh věčného boje dobra, které chrání přírodu, a silami zla, které ji chtějí zničit… Rodinná animovaná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
Premiéra v ČR!
Přijdete o vše, na čem vám záleží… Hororové vyprávění příběhu rodiny Lambertových o jejich soubojích s duchy, kteří usilují o jejich životy. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

MAFIÁNOVI
Pro někoho zločinci, pro ně rodina... Kdysi měl všechny a všechno pod palcem. Ale časy se mění. Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones a Dianna Agron v hlavních rolích akční kriminální komedie režiséra Luc Bessona. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

KOMORNÍK
Forest Whitaker v hlavní roli životopisného filmu o Cecilu Gainesovi, který pracoval jako sluha v Bílém domě a obsluhoval osm prezidentů v letech 1952 až 1986. Během několika desetiletí v Bílém
domě byl při tom, když se tvořily dějiny… České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

21. čtvrtek pouze v 17 hod
22. pátek pouze v 19.45 hod
23. sobota pouze v 17 hod

HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA

21. čt, 23. so pouze v 19.45 hod
22. pátek pouze v 17 hod
24. neděle pouze v 16.30 hod

KAPITÁN PHILLIPS

Volné pokračování filmového hitu. Vítězství Katniss a Peeta v 74. ročníku Hunger Games zažehly napříč Zeměmi Panemu jiskru vzpoury proti mocnému Kapitolu. To už je velmi pádný důvod pro Kapitol, aby se obou hrdinů pokusil zbavit. A navíc se blíží jubilejní 75. ročník her… Akční dobrodružné sci-fi, uváděné s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Natočeno podle skutečné události z roku 2009. Tom Hanks v hlavní roli napínavého thrilleru o vůli, odhodlání i milosti osudu, která je zcela mimo kontrolu všech zúčastněných... České titulky.
Více informací o filmu na http://www.falcon.cz a na http://www.captainphillipsmovie.com/. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

23. sobota pouze v 15 hod

JÁ, PADOUCH 2

24. neděle pouze ve 14.30 hod

ŠMOULOVÉ 2

24. neděle pouze v 19 hod
25. pondělí pouze v 17 hod

PŘÍBĚH KMOTRA

25. pondělí pouze v 19.15 hod

Když svět potřebuje hrdinu, pomůže jedině padouch… Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.
Připravte se na Neplechy! Pokračování rodinné komedie, ve které vytvoří zlý čaroděj Gargamel pár nezbedných stvoření podobných Šmoulům tzv. Neplechy a doufá, že s jejich pomocí získá všemocnou kouzelnou šmoulí esenci. Rodinná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
Skutečný příběh velké lásky. Lásky k penězům… Akční krimi film inspirovaný bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“, vyprávějící o vzestupu a pádu člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami vypracoval až na pozici šedé eminence české politiky. Režie: Petr Nikolaev. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

PĚNA DNÍ
Filmová adaptace slavného románu francouzského spisovatele Borise Viana. V typickém výtvarného a vizuálního stylu režiséra Michela Gondryho se představí Audrey Tatou, Omar Sy a Romain
Duris. České titulky. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

26. úterý pouze v 17 hod

MATURITA

26. úterý pouze v 19.15 hod

REVIVAL

27. středa pouze v 17 hod

CYRIL A METODĚJ – APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ

27. středa pouze v 19.15 hod

RIVALOVÉ

Jak odmaturovat bez zbytečného učení… Nová česká crazzy komedie od autora filmu Gympl Tomáše Houšky o maturantech jedné střední školy. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.
O stárnutí, rockenrollu a o podvodu, který báječně vyšel tím, že se vůbec nepovedl. Komedie režisérky Alice Nellis nabitá hudbou a humorem. Komedie pro muže, pro ženy a vůbec pro všechny.
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí počátky šíření křesťanství na Velké Moravě a v našich zemích… V hlavních rolích Roman Zach a Ondřej Novák, v dalších rolích Josef Abrhám, Milan
Bahůl a Vladimír Javorský. Režie Petr Nikolaev. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Skutečný příběh Nikiho Laudy aneb nezkrotná touha po vítězství v závodech plných zvratů, nebezpečí a blízkosti smrti… Režisér Ron Howard (mj. filmy „Apollo 13“, „Čistá duše“ nebo „Andělé a démoni“) natočil velkofilm z prostředí Formule 1 – film plný napětí, akce a lásky. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

29. pátek pouze v 19.15 hod
30. sobota pouze v 18 hod
PROSINEC 2013
1. neděle pouze v 17 hod

BELLA MIA

28. čt, 29. pá pouze v 17 hod – 3D
29. pátek pouze v 15 hod – 2D
30. sobota pouze ve 14 hod – 3D
30. sobota pouze v 16 hod – 2D

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Úžasné filmové komediální dobrodružství od tvůrců filmu „Na vlásku“. Rodinný animovaný film o nebojácné a optimistické dívce Anně, která se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy. České znění. V rámci filmu je uváděn i krátký film „Mickeyho velká jízda“. Vstupné 3D verze 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč, v neděli tzv. levný den – jednotné vstupné 150 Kč. Vstupné 2D verze 140 Kč, děti do 15 let 110 Kč.

30. sobota pouze ve 20 hod
PROSINEC 2013
1. neděle pouze v 19.15 hod

Film o svobodě, lásce a … krávách. Do hlubokých lesů na úpatí Jizerských hor nás ve svém příběhu zavede jeden z nejlepších českých scenáristů současnosti Marek Epstein (Václav, Ve stínu a další filmy). Silný a dobrodružný příběh, který je především o lásce – ať už lidské, nebo zvířecí – ve filmu režiséra a kameramana Martina Duby. Hrají Petr Forman, Igor Orozovič, Zuzana Norisová,
Anna Fialová, Lukáš Kurka, Petr Rajchert, David Bonaventura, Břetislav Rychlík a další. V pátek 29. listopadu 2013 filmové představení za účasti delegace tvůrců. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

KONZULTANT
Krutost je volba… Legendární režisér Ridley Scott (Vetřelec, Gladiátor, Prometheus) a spisovatel Cormac McCarthy (Tahle země není pro starý, Cesta) spojili síly. Výsledkem je drsná a rafinovaná podívaná, v níž se krvavou zápletkou vine jejich typický černý humor. Hrají Michael Fassbender, Brad Pitt, Javier Bardem, Cameron Diaz a Penelope Cruz. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
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Jen na profilu Kupvstupenku.cz
se dozvíte přesné časy zahájení předprodejů.

