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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v prosinci
Úterý
3. 12. 2013
v 19.00 hodin
SLEVA

Terrence McNally: Frankie a Johnny
Účinkují: Tereza Kostková a Aleš Háma
Divadlo v Rytířské
Vstupné: 180, 160, 140 Kč
Předprodej od 18. 11. 2013

Úterý
17. 12. 2013
v 19.00 hodin

Joe DiPietro: Poslední romance
Divadlo Ungelt
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 390, 370, 350 Kč
Předprodej od 25. 11. 2013

Středa
4. 12. 2013
v 19.00 hodin

Petra Janů se skupinou Golem
Vstupné: 340, 320, 300 Kč
Předprodej od 11. 11. 2013

Středa
18. 12. 2013
v 19.00 hodin

Čtvrtek
5. 12. 2013
v 19.00 hodin
SLEVA

Vánoční koncert
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
Dirigent: Jindřich Roubíček
Sólisté: Lukáš Pospíšil – violoncello, Josef
Vlach – housle,
Antonín Falta – cembalo
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 90, 80, 60 Kč
Předprodej od 20. 11. 2013

Literárně hudební večer
Jak se rodí kalendář
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 25. 11. 2013

Neděle
8. 12. 2013
v 15.00 hodin

Putování za vánoční hvězdou
Divadlo KAPSA Andělská Hora
Činoherní pohádka pro děti
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 20. 11. 2013

Pondělí
9. 12. 2013
v 9. 00 hodin

Rybova mše – Hej mistře!
Divadlo Drak Hradec Králové
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně
divadla

Čtvrtek
12. 12. 2013
v 16.30 hodin
v 19.30 hodin
SLEVA

Vánoční koncert Orchestru Václava
Hybše
s Pavlínou Filipovskou, Karlem Štědrým
a dalšími hosty
Vstupné: 260, 240, 220 Kč
Předprodej od 19. 11. 2013

Další pořady
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
6. 12. 2013
14. 12. 2013
od 19.00 hod.

Taneční kurzy – Věneček
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových

9. 12. 2013
v 19.00 hodin

Mydlibaba a ty druhé
Pořádá Savage Company, s. r. o.
Předprodej vstupenek na www.
kupvstupenku.cz

11. 12. 2013
v 17.00 hodin

Světové Vánoce
Koncert ZUŠ Náchod
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 2. 12. v kanceláři ZUŠ
Náchod

15. 12. 2013
v 19.00 hodin

Setkání církví
Adventní pořad

20. 12. 2013
ve 20.00 hodin

Ples Střední školy
propagační tvorby a polygrafie
Pořádá SŠ propagační tvorby a polygrafie

Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše
Hlavními hosty letošního Vánočního koncertu 2013 jsou Pavlína Filipovská a Karel Štědrý, kteří stáli u zrodu a začátků divadla Semafor.
Pavlína Filipovská se kromě zpívání věnovala i moderování a herectví, jeviště ale dodnes neopustila. Karel Štědrý nikdy nevykonával povolání,
které vystudoval, ale jeviště a podia se mu stala domovem. Hlavní hosty doplní čtveřice mladých vynikajících zpěváků – Lucie Zemanová, jejíž
láskou je jazz a vystupuje s předními big bandy, Marie Lulková, Václav Dufek a Štěpán Růžička.

Jak se rodí kalendář – Literárně filmový večer
Konec každého roku bývá spojen s drobnou starostí o pořízení nového kalendáře. A tak nebude od věci malá přehlídka originálních regionálních
kalendářů, starých i těch úplně nejnovějších, a možnost poslechnout si názor některých jejich tvůrců. Jsou kalendáře, které vznikly v naprosto
unikátním jediném exempláři, jiné jsou vydávány péčí měst a obcí v omezeném nákladu a nabízejí je místní informační centra. Často se o nich
ani nedozvíme nebo zaniknou v záplavě těch běžných komerčních. Večer může být pro návštěvníky malým návodem, jak najít kalendář, který
jim bude blízký svou zakotveností v regionu.

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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konec roku je časem, kdy se všichni ohlížíme za uplynulými měsíci, bilancujeme, dáváme si předsevzetí a tvoříme plány pro těch dalších 365 dní, které budou
tentokráte v kalendáři orámovány rokem
2014. Dovolte mi, abych nyní jako starosta
Náchoda udělal totéž. Není to úplně jednoduché vybrat to hlavní a zásadní, co
bude jednou charakterizovat v městské
kronice rok 2013. Společným jmenovatelem těch každodenních úkolů a složitých
jednání by však určitě mělo být označení,
že to byl rok velkých investic, z nichž některé budou dokončeny až v roce příštím.
Sami jste asi poznali, že mířím ke generální rekonstrukci autobusového nádraží, které změní toto místo na důstojnou
vstupní bránu do města. Radnice soustředila pozornost i na rekonstrukce silničních komunikací a kruhových křižovatek.
Proměnou prošlo centrální náchodské náměstí. Zde je naším cílem zejména celkové zklidnění tohoto ústředního prostoru
i nalezení přijatelného kompromisu pro
dopravu a parkování. Prostor bývalé tržnice v sousedství radnice se také dočkal
výrazných změn, stejně jako samotná
radniční budova, jejíž obřadní síň a další patra jsou nyní dostupná novým venkovním výtahem. Díky efektivnímu řízení ekonomiky města, což by nebylo možné
bez nalezeného konsenzu v městské radě
i celém zastupitelstvu, je stav náchodské
městské pokladny velmi dobrý. Můžeme
proto plánovat další výdaje pro příští rok,

které zvelebí veřejná prostranství, zlepší stav komunikací, chodníků. Probíráme bilanci, plány na příští období… A vy
možná řeknete: Co takhle nějaké soukromé předsevzetí, pane starosto? Tady bych
asi s úsměvem odpověděl, že taková zlatá rybka v Metuji neplave, aby mi tohle
splnila. Přesto bych si rád našel více času
na rodinu, na sport, na hokej, který mám
rád. A jestli mi dovolíte ještě jedno profesní předsevzetí, které se týká Náchoda, pak
bych zmínil problematiku areálu bývalé
Tepny. Chci Vás ubezpečit, že celé městské
zastupitelstvo, městská rada i já osobně
budeme vyvíjet veškeré možné zákonné
úsilí, aby budoucí podoba této části Náchoda – po demolici stávajících továrních
budov – byla v zájmu obyvatel města. Naším cílem je, aby zde vznikl prostor zlepšující kvalitu života ve městě.
Blíží se čas Vánoc a Nového roku. Chtěl
bych popřát všem obyvatelům Náchoda, ale
třeba i náchodským rodákům a krajanům
v zahraničí, kteří čtou stránky městského
zpravodaje prostřednictvím sítě internetu, krásné sváteční dny naplněné pohodou
a klidem. Zkusme alespoň na chvíli vystoupit z kolotoče všedních dní a naplnit si poháry k novoročnímu přípitku až po okraj
porozuměním, vzájemnou solidaritou a pochopením. Ať už jsme ve svých profesích čímkoli, ať už máme na štědrovečerní večeři kapra, klobásu, řízek nebo jinou dobrotu, jedno
nás spojuje. Jsme Náchoďané! Buďme na to
pyšní!
Jan Birke, starosta města

Vedení a zaměstnanci
Městského úř adu
v Náchodě přejí
příjemné prožití
vánočních svátků
a hodně úspěchů
v novém roce
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Zastupitelstvo města
11. 11. 2013

Jednání zastupitelstva města
se zúčastnilo 25 zastupitelů,
později 26, jeden byl omluven.
Číselný popis u zprávy představuje poměr
hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
ZM schválilo prodej pozemku č. p. 274
a části pozemku č. 261/5 v zahrádkářské
oblasti Babí-Vršky za cenu 500 Kč/m² u nezastavěných částí a cenu 820 Kč/m² u zastavěných částí z vlastnictví Města Náchoda do vlastnictví současných nájemců
zahrádek a vlastníků staveb zahradních
domků a skleníků s tím, že strana kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitostí.
15-2-8
ZM schválilo prodej jednotlivých podílů
ke stavebním parcelám č. 2577/1, 2578/1,
2579/1, 2580/1, 2581/1, 2582/1, 2583/1,
2584/1, 2585/1, 2586/1, č. 391 do vlastnictví uživatelů bytových jednotek (členů
družstev) a to vždy za cenu 190,10 Kč/m²
s tím, že strany kupující ponesou úhradu
nákladů spojených s převodem. 25-0-0
ZM schválilo provedení výkupu pozemků č. 168/1, č. 437 a č. 445/1 ve Starém Městě nad Metují za cenu 200 Kč/m²
s tím, že město uhradí náklady spojené
s převodem včetně daně z převodu nemovitostí. Výkup pozemků souvisí s přípravou generální rekonstrukce mostu přes
řeku Metuji, který spojuje ulice Myslbekova a Na Skalce.
24-0-1
ZM schválilo prodej stavby trafostanice v ulici Na Strži na stavební parcele
č. 2869, včetně této stavební parcely č.
2869 za cenu 671.551 Kč a stavby trafostanice v ulici Weyrova na stavební parcele č. 9/1, včetně této stavební parcely č.
9/1 za cenu 383.882 Kč z vlastnictví Města Náchoda do vlastnictví ČEZu za uvedenou cenu s tím, že strana kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitostí. 24-0-1
ZM schválilo bezúplatné nabytí pozemku
č. 669/18 katastrální území Náchod z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví Města Náchoda. Na tomto pozemku se nachází
místní komunikace ulice Slunečná. 25-0-0
ZM schválilo v souvislosti s rozšířením
hřbitova majetkoprávní vyrovnání s ČR
– Státním pozemkovým úřadem. 25-0-0
ZM schválilo nabytí pozemkové parcely č. 733/2 v katastrálním území Běloves
z vlastnictví ČD, a. s. do vlastnictví Města
Náchoda za cenu 12.600 Kč. Jedná se o pozemek potřebný pro realizaci výstavby
nové okružní křižovatky u Kauflandu.
24-0-0

Náchodský zpravodaj
ZM schválilo prodej části městské pozemkové parcely č. 235/1 v ulici Novoměstské do vlastnictví majitele přilehlého
domu za cenu 330 Kč/m² s tím, že strana
kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem. Na převáděné části parcely
bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch
města na zde uloženou kanalizaci. 24-0-0
ZM schválilo provedení výkupu nebytového prostoru č. 2 v budově bez
čp. v Raisově ulici s podílem o velikosti
11063/16416 na společných prostorách,
pozemku stavební parcely č. 3210 a pozemkové parcely č. 2067/49 vše v katastrálním území Náchod z vlastnictví manželů Mackových a Křesťanské společnosti
Nový život, o. s., Ústí nad Labem (Církve
Nový Život) do vlastnictví Města Náchoda
za cenu celkem 3.545.500 Kč.
19-0-5
ZM schválilo prodej opuštěné věci
–osobního automobilu Hyundai I 30 FDII
a cenu 99.000 Kč.
23-0-1
Obecně závazná vyhláška č. 3/2013
– zákaz požívání alkoholu na veřejném
prostranství
16-1-7
ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2013, kterou se stanoví zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství.
Podrobné znění včetně výčtu lokalit,
kterých se zákaz týká, najdete na www.
mestonachod.cz. Vyhláška bude v platnosti od 1. 1. 2014.
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013
– o místním poplatku za svoz
komunálních odpadů
24-0-1
ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Změna se
týká pouze přílohy vyhlášky, která upřesňuje rozúčtování nákladů na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu na osobu a rok. Výše poplatku ani způsob jeho
výběru se pro příští rok nemění.
Územní plán Náchod
– zadání
25-0-0
ZM schválilo zadání územního plánu
Náchod.
Schválení pojmenování
nových názvů ulic
25-0-1
ZM rozhodlo dle zákona o obcích o novém názvu těchto ulic:
– název ulice k přidělení č. p. pro stavbu skladu na st. p. č. 267/2 k. ú. Náchod
–„Za Sodovkárnou“. Počátek ulice je od ul.
Tyršova, konec ústí do ulice Riegrova, komunikace v této ulici vede podél železniční trati
– název ulice pro stavbu rodinných domů
p.p. 152/2 k. ú. Staré Město nad Met.
– „Nyklíčkova“. Počátek ulice je od ul. Bartoňovy, konec ulice je v místě novostavby
– přejmenování ulice Rybářská – v čp. 41
s příjezdem od Babí – nový název ulice
„Konečná“. Počátek ulice je čp. 1842, konec (ústí) ul. Modřínová.

Revolvingový úvěr 2014/2015
26-0-0
ZM souhlasilo s jednáním o otevření revolvingového úvěru na období 2014/2015
s KB, a. s. na objem 70 mil. Kč.
Vnitřní předpis Města Náchod pro
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu
26-0-0
ZM schválilo Vnitřní předpis Města Náchod pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Žádost o neinvestiční dotaci
– Podpora terénní práce
26-0-0
ZM schválilo podání žádosti o neinvestiční dotaci na „Podporu terénní práce
2014“ se spoluúčastí města ve výši 37 %
z celkového rozpočtu projektu, což činí
234 813,60 Kč na dva terénní pracovníky.
Smlouva o poskytnutí dotace
Římskokatolické farnosti
26-0-0
ZM schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č.
SMF/127/2013. Smlouva se týká poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
ve výši 1.045.000 Kč pro Římskokatolickou farnost na opravu střechy kostela sv.
Vavřince v Náchodě včetně klempířských
prací. Tato částka se skládá z podílu Města – 500.000 Kč a podílu Ministerstva kultury ČR – 545.000 Kč.
Výstavba rodinných domů
Nad nemocnicí – Náchod
26-0-0
ZM schválilo odůvodnění veřejné zakázky Výběrové řízení na dodavatele stavby
v rámci projektu „Výstavba RD Nad nemocnicí – Náchod, Podmiňující výstavba
komunikací a inženýrských sítí“
Obchodní centrum Tepna
25-0-0
Zastupitelé se v závěru jednání věnovali
tématu současného stavu areálu bývalé
Tepny a záměru na jeho řešení. V souvislosti s touto problematikou přijali následující usnesení:
ZM chce být seznámeno s aktuální podobou investičního záměru OC Tepna
a vyhrazuje si právo schválit stanovisko
města Náchoda k příslušnému územnímu
řízení. Současně zastupitelé trvají na zahájení demolice areálu k 2. 12. 2013 bez
ohledu na průběh územního řízení.
ZM uložilo svolat poradu členů zastupitelstva k využití areálu Tepny před konáním řádného zasedání zastupitelstva
města dne 16. prosince 2013.

TELEGRAFICKY:

ZM zvolilo přísedícími Okresního soudu
v Náchodě p. Ludmilu Horákovou, p. Helenu Jarošovou, p. Kristinu Dvořákovou
a p. Bohuslava Netíka.
26-0-0
ZM schválilo rozpočtová opatření od
2. 9. 2013.
26-0-0
ZM schválilo plán kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva města Náchoda
na další období.
16-6-4
ZM jako schvalující účetní jednotka
schválilo účetní závěrky za rok 2012 u zřízených příspěvkových organizací. 26-0-0
ZM schválilo Směrnici ke schvalování
účetní závěrky města Náchoda. 26-0-0

prosinec 2013
ZM schválilo nápravná opatření vyplývající z dílčího přezkoumání hospodaření
města Náchod za rok 2013, které prováděla skupina auditu Královéhradeckého kraje ve dnech 30. 9. až 14. 10. 2013. 26-0-0
ZM schválilo dodatek ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu, který se týká snížení
již odsouhlaseného příspěvku na provoz
pro příspěvkovou organizaci MěSSS Marie, ve výši dotace 587.200 Kč na měsíc listopad 2013.
26-0-0
ZM schválilo vyřazení dlouhodobého
hmotného majetku – automobilu Suzuki
Vitara (1988) a prodej panu Pavlu Duškovi z Náchoda.
26-0-0

Rada města 12. 11. 2013

Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva byli omluveni.
Výroční zprávy mateřských škol:
Alšova, Březinova, Komenského,
Myslbekova a Havlíčkova
7-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací MŠ Alšova (www.
msalsova.wz.cz), MŠ Březinova (www.materskeskolky.cz/brezinova), MŠ Komenského (www.mskomenskeho.cz), MŠ Myslbekova (www.ms-myslbekova.info) a MŠ
Havlíčkova (www.msplhov.cz).
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout společnosti RWE Energo, s.r.o. výměníkovou stanici umístěnou
v budově čp. 335 v Kladské ulici v Náchodě.
7-0-0
RM souhlasila se zveřejněním záměru
pronajmout Evangelické akademii další nebytové prostory v budově čp. 335
v Kladské ulici v Náchodě.
7-0-0
RM souhlasila se zveřejněním záměru
pronajmout společnosti Lesy města Náchoda, spol. s r.o., pozemkovou parcelu
č. 674/1 o výměře 2082 m² v katastrálním území Náchod, za účelem odborného lesního a mysliveckého hospodaření.
7-0-0
RM souhlasila se záměrem uzavřít
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, na pozemkové parcele
č. 734/9 a společností InterCora, spol.
s r.o., na pozemkové parcele č. 734/7 a č.
646/2, vše v katastrálním území Běloves.
Věcné břemeno souvisí s vybudováním
výjezdu na komunikaci první třídy u Kauflandu.
7-0-0
RM schválila doplnění Ubytovacího
řádu městské ubytovny v Náchodě, Běloveská čp. 2013. Doplnění řeší zákaz používání soukromých elektrických spotřebičů v umývárnách a kuchyňce.
7-0-0
RM souhlasila s vyhlášením výběrového řízení obálkovou metodou na volný nebytový prostor č. 3 v ulici Duhová č.p. 269
v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku a na úřední desce města.
7-0-0
RM souhlasila s rekonstrukcí nebytového prostoru v budově čp. 1 na Masaryko-

ZPRÁVY Z RADNICE
vě náměstí v Náchodě, kterou využívá Regionální muzeum.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
ke smlouvě o dílo na stavební úpravy
a výměnu střešní krytiny na budově Déčka se společností BÁČA, Polička, s. r. o. Termín dokončení stavby se posouvá na 22.
11. 2013.
7-0-0
RM souhlasila s objednáním úpravy společné koupelny v penzionu Marie
u společnosti STAVOS NÁCHOD, s. r. o. Jiří
Fabián, Náchod.
7-0-0
RM schválila vystavení objednávky
firmě ELEKTROIN na dodávku osvětlení
ve stacionáři Cesta, jehož vlastníkem je
město Náchod.
6-1-0
Projekt„Cyklostezka
Vodárenská – Babí“
7-0-0
RM schválila předložení žádosti o finanční příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Cyklostezka Vodárenská – Babí“ na rok 2014.
Kanalizace Náchod – Jizbice, splašková
kanalizace I. etapa
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o provozování „Kanalizace Náchod – Jizbice, splašková kanalizace I. etapa – část
stavby“ se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
Rok 2014 – výročí v Náchodě
7-0-0
RM souhlasila s připravovanými akcemi a se spoluúčastí na vydání publikací
v rámci oslav v roce 2014 a navrhuje zařadit do návrhu rozpočtu částku 500 tis.
Kč na pokrytí s tím spojených nákladů.
RM pověřila přípravou těchto akcí starostu Jana Birke, místostarostu Tomáše
Šuberta a radní Aleše Cabicara a Karla Petránka.
Penzion Marie – Komunikační
systém sestra-pacient
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
smlouvy o dílo na prodloužení termínu
a rozšíření dodávky komunikačního systému sestra-pacient a elektronické požární signalizace v penzionu Marie se
zhotovitelem T-SERVIS, Jiřím Nešněrou,
Červený Kostelec. Práce budou dokončeny do 15. 2. 2014.
Projekty zateplení MŠ Alšova,
ZŠ 1. Máje a MŠ Havlíčkova
v Náchodě
7-0-0
RM schválila uzavření smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí v projektu Zateplení
MŠ Alšova v Náchodě, Zateplení ZŠ 1. Máje
v Náchodě a v projektu Zateplení MŠ Havlíčkova v Náchodě.
Smlouva na provádění služby
– dodávka vody a odvádění
odpadních vod
6-1-0
RM schválila uzavření smlouvy na provádění služby dodávky vody a odvádění odpadních vod mezi Městem Náchod
a České dráhy, a. s. Smlouva řeší přefakturaci vodného a stočného souvisejícího
s provozem mobilních WC na vlakovém
nádraží.

TELEGRAFICKY:

RM schválila uzavření smlouvy o konání ohňostroje, dne 1. 1. 2014 v 18.00 hodin
na Masarykově náměstí v Náchodě, firmou Jiří Gross, Náchod za celkovou částku 55.000 Kč vč. DPH.
6-1-0
RM schválila uzavření smlouvy o reklamě s firmou Primátor, a. s., Náchod,
na zajištění reklamy Primátoru, a. s.
na Reprezentačním plese Města Náchoda, PRIMÁTORU, a. s., Beránku Náchod a.
s., který se koná v sobotu 22. února 2014
v prostorách Městského divadla dr. Josefa Čížka Beránek v Náchodě. Za zajištění
reklamy firmě Primátor, a. s. obdrží Město Náchod finanční příspěvek na realizaci plesu 55.000 Kč + DPH.
7-0-0
RM vzala na vědomí informaci ředitele
ZŠ Náchod – Plhov o přijetí daru ve výši
200 tis. Kč od firmy Hauck, s. r. o. Tyto finanční prostředky byly použity na nákup
učebních pomůcek.
7-0-0

Rada města 18. 11. 2013

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce
6-2-0
RM revokovala své původní usnesení
a souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem restaurace
Na Koupališti v Náchodě. Tímto dodatkem se snižuje nájemné pro období měsíce listopadu 2013 až února 2014 na 4000
Kč/měsíc.
Oprava městského kamerového
dohlížecího systému
8-0-0
RM souhlasila s opravou nefunkčních přenosových tras městského kamerového dohlížecího systému a uvolnila
na tuto akci finanční prostředky ve výši
450.000 Kč.
Návrh řešení náchodské kultury 8-0-0
RM schválila vznik nového oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu MěÚ Náchod s účinností od 19. 11. 2013. Toto oddělení přebere dosavadní pracovní činnosti
z Odboru sociálních věcí a školství v úseku
kultury, sportu a cestovního ruchu.
RM zřídila nově dvě pracovní místa
na dobu neurčitou – odborný pracovník
pro kulturu a sport v rámci oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu s účinností od 19. 11. 2013.
RM pověřila vedením oddělení kultury,
sportu a cestovního ruchu pana Romana
Touška s účinností od 19. 11. 2013.
RM souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na dvě pracovní místa nového oddělení kultury, sportu a cestovního
ruchu – odborný pracovník pro kulturu
a sport.

***
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Náchodský zpravodaj

Kronika

					

V říjnu 2013 se narodili:
1. 10.
3. 10.
		
4. 10.
7. 10.
		
14. 10.
15. 10.
23. 10.
24. 10.
		

Jiří Růžička
Šárka Šponiárová
Alan Karel Pospíšil
Sebastian Siwula
Sebastián Lasch
Oliver Prislinger
Matěj Vlček
Tomáš Polák
Filip Krtička
Veronika Podškubková
Pavlína Vítková

25. 10.
26. 10.
27. 10.
		
31. 10.

Marek Dušek
Veronika Jirásková
Karolína Pastorová
Sofie Kohlová
Daniel Harazin

V říjnu 2013 byli oddáni:
5. 10.
		
12. 10.
		

Vítězslav Mizera, Otrokovice
Jana Buková, Praha
Petr Pchálek, Studnice
Petra Hácová, Kramolna

Academia Mercurii Náchod
výměnné pobyty studentů
v Holandsku

Náchodská soukromá střední škola
Academia Mercurii, vyučující obory Cestovní ruch, Ekonomické lyceum a Gymnázium, navázala spolupráci s holandským
gymnáziem „Willem van Oranje“ v Oud-Beijerland poblíž Rotterdamu. Každoročně bude cca 22 českých studentů odjíždět na týdenní výměnný pobyt ke svým
holandským partnerům a naopak. Tento

výměnný pobyt je spojen s prací na projektu, kde budou studenti zjišťovat podobnosti a rozdíly mezi naší zemí a Holandskem, a to v rozličných tématech jako
jsou např.: přírodní podmínky, historické památky, vzdělávací systém, osobnosti našich zemí, politický systém, turistické lokality atd. Cílem projektu je zvýšit
u studentů obou zemí kulturní povědomí a zlepšení jazykových dovedností. Celý
projekt bude veden v angličtině, ale studenti se budou moci dorozumívat i německy a francouzsky.
Soukromá střední škola – Náchod, Smiřických 740 (směr Plhov – zámek) www.
academiamercurii.cz info: 724 170 055 /
491 426 893 dsharplesova@academiamercurii.cz.
Přijďte se podívat na dny otevřených
dveří: pátek 6. 12. 10.00–17.00 a sobota
7. 12. 9.00–12.00.

Canisterapie v MŠ Babí

bezprostředností a hravostí a nechala si
od nich doslova všechno líbit. Od krmení
piškoty, hlazení, drbání, vázání mašliček
na tlapky až po hromadný útok v mazlení.
Některé děti měly ze začátku obavu, protože to pro ně byl první bližší kontakt se
psem. Strach byl brzy překonán, ale pan
Homolka správně dětem vysvětlil, jak se
mají chovat při setkání s cizím psem. Pro
děti bylo také velmi zajímavé a přínosné
pozorovat, jak je Acora vycvičená, poslušná a dokáže rychle reagovat na povely.
Všem se nám program moc líbil, a protože canisterapie je nově součástí našeho
školního vzdělávacího programu, těšíme
se na další setkání. Soňa Trávníčková

Začátkem listopadu jsme měli možnost
se v naší mateřské škole poprvé seznámit
s metodou canisterapie, o které se říká,
že má léčebné účinky na lidskou duši. Setkání s panem Homolkou a jeho speciálně
vycvičenou fenkou Acorou nám opravdu
vykouzlilo úsměv na rtech a dobrou náladu. Acora si děti okamžitě získala svou

Alšovka
v novém kabátě

Naše mateřinka měla vždy své kouzlo.
Stará rodinná vila dýchala teplem domova a kouzlem starých časů. Příchozí ob-

divovali klid a pohodu, které její prostory vyzařovaly.
Čas nelze zastavit a jeho zub vykonal
na tomto domě své. Zevnitř útulná, zvenčí chátrající budova se letos dočkala velkých změn. Začaly přípravy na jejím novém vzhledu.
Od července prošla naše školka rekonstrukcí, kdy se postupně měnila okna
a chystala se na novou, energeticky
úspornou fasádu, kterou se od října pyšní.
Většina prací probíhala za běžného provozu školky. V týdnu, kdy se bouralo v jídelně, byl provoz přerušen.
Dnes už jen s úsměvem vzpomínáme na náročné podmínky během stavby, na všudypřítomný prach a nekonečný
úklid o víkendech. Díky perfektní organizaci a souhře zúčastněných stran vše
probíhalo v klidu a provoz byl minimálně narušen.
Hladkému průběhu přispěla velkorysost a pochopení rodičů, přizpůsobivost
malých předškoláků, výdrž všech pracovnic MŠ a přístup skvělé stavební firmy, která celou rekonstrukci prováděla.
Sluší se také poděkovat zřizovateli,
MěÚ v Náchodě, který celý projekt s využitím fondů EU financoval.
Zkrátka, děkujeme všem a celé úsilí
stálo za to. Alšovka má na zimu to, co si
zaslouží, nový elegantní kabát. A moc jí
to sluší!
Za kolektiv Mateřské školy, Náchod, Alšova
E. Lokajová

Barevný Halloween
plný smíchu
Bylo první úterý měsíce listopadu a žáci
III., IV. a V. třídy ZŠ a MŠ J. Zemana vyrazili do tělocvičny, aby změřili své síly
mezi sebou a našimi kamarády ze stacionáře Cesta. Nejprve proběhla promenáda
a porota, složená z rodičů, vybrala tři nejhezčí masky. Poté vypuklo sportovní klání. Všichni závodníci se do jednotlivých
disciplín „pořádně opřeli“, proto porotci
udělili několik prvních, druhých i třetích
míst. Poté, co se všichni dostatečně posilnili, vrhli se společně do víru tance. Bylo
to krásné a strašidelné dopoledne plné
dětských úsměvů.
Mgr. Libuše Renfusová
učitelka ZŠ a MŠ J. Zemana, Náchod

prosinec 2013

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
„Víte, co vznikne manipulací se dvěma látkami? Buďto sloučenina, nebo výbuch...“
Proč právě touto perličkou z hodiny chemie dnes zcela netradičně náš pravidelný sloupek o dění na ZŠ Komenského v Náchodě začíná, nikoliv končí? Vzhledem k tomu, že příspěvků
do dnešního vydání se nám shromáždilo opravdu hodně, tak raději místo vysvětlování hned začnu, vždyť uvidíte vlastně sami.
Takže co se u nás děje?
Školu zaplnily křížky a kolečka, nástěnku u sborovny informace o zájmovém odpoledni, pomalu vzniká středověká vesnice, ožívají pohádky Arnošta Goldflama, děti „rostou s knihou“,
Ezdráš Ritschel předal „víčkové“ vedení Erice Pejskarové, deváťákům se blíží jejich velké rozhodování, žáci z osmých tříd pobyli na služebně městské policie, na školním pozemku přibyly
stromky a v učebně chemie kvasí zelí.
Jak vidíte, panuje u nás čilý ruch.
Začnu asi právě žáky osmých tříd. Ráda bych vysvětlila, že
návštěva služebny Městské policie v Náchodě nebyla důsledkem
nepatřičných jevů při exkurzích, o kterých jsem se zmiňovala
v minulém čísle. Exkurze proběhly ke všeobecné spokojenosti.
Návštěva byla naopak součástí výuky předmětu VOZa žákům
dala možnost nahlédnout do kamerového systému našeho města a do tajů práce policistů.
To deváťáci mají už jiné starosti. S jejich velkým rozhodnutím „kam dál“ se jim snažili pomoci například realizátoři burzy
středních škol v hale na Hamrech nebo pracovníci Úřadu práce
v Náchodě, kde mohli žáci během své návštěvy získat spoustu
potřebných informací a odpovědí na případné dotazy.
Členové dramatického souboru mají naopak starosti přímo pohádkové. Po loňském úspěchu pohádek na motivy Jana Wericha
přicházejí v tomto školním roce na řadu pohádky Arnošta Goldflama. Zkoušky si členové souboru zpestřují i nácvikem krátkých divadelních etud, procvičováním artikulace či mimickým
cvičením, tedy vším, co může pomoci při jejich důkladné přípravě na přehlídku dětských divadelních souborů. V tomto období
je samozřejmě, jak také jinak, v plném proudu i nácvik „Vánočního pásma“ na plánované předvánoční vystoupení.
A z pohádky hurá do tvrdé práce.
Úspěšné mletí mouky na kamenném mlýnku, narozdíl od neúspěšných pokusů vykřesat oheň (naštěstí máme zápalky, že?),
ale i práce spojené s výrobou tkaniny, jako např. česání či lámání lnu, mají za sebou v rámci projektu „Život ve středověké vesnici“ děti ze tříd 7.D a 7.A. Po návštěvě Střediska experimentální
archeologie Villa Nova v Uhřínově v Orlických horách pokračuje projekt skupinovou prací pod vedením pana učitele Tyče, kdy
děti připravují prezentace o životě ve středověku, staví modely domů a vyrábějí makety zbraní. Snad jim k navození správné
atmosféry pomůže vzpomínka na chuť pečených placek z vlastnoručně umleté mouky. Držíme palce.
Středověk oslovil i účastníky chemického semináře, kteří mohli díky krásné výstavě v galerii náchodského muzea nahlédnout
do středověkých lékařských praktik a kromě
dalších exponátů zhlédnout i mumii zapůjčenou Hrdličkovým muzeem v Praze.
A v učebně chemie
ještě chvilku zůstaneme. Kromě výuky zde
probíhá i projekt „Kvašení zelí“, který se po-

ŠKOLY
kusí právě pomocí známé kysané pochoutky propojit pro někoho až příliš abstraktní chemické rovnice s praktickým životem.
Kromě zelí se zde pyšně tyčí i pytle s nasbíranými plastovými
víčky, jejichž počet stoupl k dnešnímu dni na 9759 a do soutěže
o nejlepšího „víčkaře“ se zapojil už i první stupeň. O této sbírce,
jejíž výtěžek míří na charitu, jsme psali již minulý měsíc.
U soutěžení, tentokrát ryze sportovního, se ještě chvíli zdržíme. Při tradičním klání „Běh do zámeckých schodů“ se smíšené družstvo šestých a sedmých tříd naší školy umístilo na úžasném třetím místě. Gratulujeme.
A do „soutěžní třetice“ ještě jeden úspěch. Vorimaširo! Ano,
čtete zcela správně, a pokud vás nenapadá nic určitého, co si
pod tímto slovem představit, tak není divu. Jde o název týmu,
který vznikl kombinací jmen soutěžících, kteří se ve čtvrtek 7.
listopadu na Jiráskově gymnáziu v Náchodě utkali v oblastním
kole v piškvorkách s žáky osmých a devátých tříd základních
škol i se studenty škol středních. Spolu s Vorimaširem bojovaly v barvách naší školy i další dva týmy, a to „Sedmička“ a „Komenda“. A právě tým Komenda ve složení F. Vojtas, D. Vojtasová,
Z. Vlasáková, M. Vacek a J. Melda získal v tvrdém souboji s družstvy maturantů pověstnou bramborovou medaili. Nejenom jim,
ale i všem zúčastněným (P. Vojtěchovi, E. Ritschelovi, J. Malínskému, R. Šimkové, B. Roztočilové, M. Červíčkovi, M. Jiráskovi,
J. Marešovi, T. Vojtasové a B. Osobové) patří blahopřání i velké
poděkování za reprezentaci školy.
Živo však bylo během uplynulého měsíce i na školním pozemku. Zde se sice nesoutěžilo, ale kopalo a sázelo „ostošest“.
Do děr, vzorně vykopaných spolužáky z „devítek“ pod dozorem pánů učitelů Z. Borny a F. Majera, mohly děti z kroužku Mladých zahrádkářů po důkladném proškolení u pana zahradníka
Kašpara a díky finanční podpoře SRPDŠ zasadit jablůňky, švestku, ryngle, třešeň a černý jeřáb. Tak ať hezky rostou.
Dnešní novinky jsme začali na policejní služebně a spoluprací s policií také skončíme. Prvňáčci se už ve škole hezky zabydleli, a tak nastal ten správný čas si školní výuku trochu zpestřit. Díky ochotě a vstřícnosti příslušníků náchodské Policie ČR,
kterým naši nejmenší a samozřejmě i jejich paní učitelky touto cestou moc a moc děkují, mohly být děti přítomny zásahu
policejního psa při dopadení zločince (někteří odvážlivci si, samozřejmě až po akci, statečné zvíře i pohladili), vyzkoušely si
některé části policejní výstroje, potěžkaly neprůstřelnou vestu a odevzdaly i svoje otisky prstů. Součástí akce, která proběhla v tělocvičně Sokolovny, byla i osvětová část, kde si děti zopakovaly jak se chovat na ulicích či silnicích a ujistily se, jak jsou
na tom se znalostí značek.
Tak, třeba teď prvňáček, který v minulém článku „nespaní
po obědě“ považoval za to nejlepší ze školy, změní názor. Uvidíme...
Náš článek se pomalu chýlí ke konci, zájemcům nabízím ještě „nakouknutí“ do podzimního čísla školního časopisu, který
je k dispozici na našich webových stránkách školy, a příště se
můžete těšit například na schůzky SRPDŠ v „novém kabátě“, či
na zpravodajství ze zájmového odpoledne, které pro děti připraveno na pondělí 25. 11. 2013, kdy už scházel opravdu jenom ten
pomyslný malý krůček do období adventu.
A právě
do nadcházejícího adventního času chceme
vám všem popřát klid a pohodu, a do roku
2014 zdraví,
štěstí a lásku.
Kolektiv ZŠ
Komenského
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Náchodští skauti rozdávají Betlémské světlo

„Nikdy nepodceňuj maličké; může tě to překvapit – z nepatrného počátku
vzejde veliká věc.“
Tato akce vznikla
v sousedním Rakousku v roce 1986, kdy
malý plamínek, přenesený z věčného světla,
jež hoří v jeskynní kapli v dalekém městě Betlémě, v jeskyni, v níž se narodil Ježíš Kristus, byl dovezen jako poděkování těm
lidem, kteří jakkoliv pomohli dobročinné
nadaci Světlo ve tmě. Tato nadace pomáhá především zrakově, ale i jinak postiženým lidem a její pracovníci proto chtěli všem svým dobrodincům poděkovat
originálním, ale zároveň milým a přátel-

ským způsobem. Světlo dovezli do Lince,
kde nadace sídlí a kde jej původně slavnostně rozdávali. Dne 22. 12. bude Betlémské světlo dopraveno na vlakové nádraží do Náchoda v 15.00. Odtud s ním
půjdou náchodští skauti průvod po Kamenici a mezi 15.30–16.00 jej budou rozdávat na Masarykově náměstí.
Přijďte se i Vy přidat k šíření Betlémského světla a zapojit se do dlouhého řetězu těch, kdo se snaží připomenout sobě
i jiným, že Vánoce nejsou (jen) bohatě
prostřený stůl, hromady dárků pod stromečkem či pozlátko vánočních ozdob,
snažících se nás oslnit svým leskem.

Pojďte k Betlému 2013

Prosincová výročí
O Vánocích roku 1223 byly v jeskyni sv.
Františka z Assisi postaveny první jesličky – předchůdce dnešních betlémů. O Vánocích pravidelně zpíváme „Narodil Kristus Pán“, ale bylo-li to právě v tento den,
to nikdo s jistotou neví. Jistě však víme,
že se 24. prosince 1863 narodil ve Vysoké
Srbské významný náchodský průmyslník
Cyril Bartoň. Na Štědrý den roku 1998 zemřel v Sydney JUDr. Jan Jirásek z Hronova,
absolvent zdejšího gymnázia. V roce 1968
emigroval do Austrálie, kde se záhy podílel na organizování krajanského života, mj.
večerů připomínajících Hostovského, Škvoreckého ad. Den po Vánocích v roce 1833
zemřel náchodský rodák, biskup litoměřický, v mládí krátce náchodský zámecký kaplan, vzácně vzdělaný člověk P. Josef
František Hurdálek. Dne 26. prosince 1873
se v Lázních Bělohradě narodil hudebník
a skladatel Karel Moor, který 7. října 1902
dirigoval v Náchodě koncert České filharmonie a pak tu působil v roce 1916, kdy
hrál při filmových představeních v tehdy
novém Beránku v éře němých filmů. Byl
velmi neklidné povahy, vystřídal mnoho
míst prestižních i málo významných nejen „doma“, ale např. i v Dalmácii. O Vánocích si letos také připomeneme už 75. výročí úmrtí spisovatele Karla Čapka. Nebylo
mu ještě ani 49 let. Oběma daty se nám
připomíná opomíjená náchodská osobnost,
básník, legionář, voják i odbojář Josef Nemasta. Narodil se v Náchodě 18. prosince
1893, v roce 1911 zde absolvoval tehdejší
reálku. Pak ho vtáhla do svého soukolí první světová válka. Po zajetí na ruské frontě vstoupil do čs. legií. Už i tam psal verše.
V srpnu 1939 byl zatčen gestapem, zemřel
v koncentračním táboře v Osvětimi 19. prosince 1943, den po svých 50. narozeninách.
Před sto lety 5. prosince 1913 se v Náchodě-Bělovsi narodil výtvarný grafik Josef Týfa.
Výstavu z jeho díla k tomuto jubileu jsme
mohli v létě vidět v galerii. Dne 15. prosince 1913 zemřel v rodném Náchodě ve věku
34 let akademický malíř Jindřich Rajl. Dne
29. prosince 1953 se narodil výtvarník Milan Jícha, jemuž gratulujeme k šedesátce.
Filatelistům můžeme připomenout, že
18. prosince 1918 vyšla první československá poštovní známka. Dne 10. prosince
1948 přijalo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv. U nás
však byla po čtyřicet let jen teoretickým
dokumentem.
PS: Psát do Náchodského zpravodaje o výročích jsem začal nepravidelně v roce 2002,
pravidelně pak od počátku roku 2003. Už
letos jsem se dost opakoval, nadále bych se
opakoval ještě podstatněji, proto po dohodě s redakcí NZ v tomto čísle s pravidelnými výročními sloupky končíme. Čtenářům
NZ přeji hezké prožití vánočních svátků
a jen dobré dny v roce příštím.
Aleš Fetters

Betlém

www.cb.cz/nachod; www.facebook.com/betlem2013
Náchodská veřejnost se o letošním Adventu může těšit na Betlém 2013, speciální výstavu betlémů – ryze náchodských.
Za podpory města, osobní podpory starosty J. Birke a díky přízni dalších institucí ji
iniciuje a pořádá tým dobrovolníků z Církve bratrské. Navazuje tak na stavbu Legobetléma náchodskými dětmi a na živý
půlnoční betlém pro veřejnost z předchozích let.
Výstava Betlém 2013 vzniká z tvořivosti dětí ze základních a mateřských škol
a dalších občanů, kteří svou účast již přihlásili nejen do výstavy, ale i do soutěže
o nejlepší výtvor. Hlasovat budou v průběhu výstavy samotní návštěvníci a pro
vítěze ve více kategoriích jsou připraveny věcné ceny.
Výstava se uskuteční v budově Církve bratrské (Purkyňova 584, vedle hotelu Hron) a bude otevřena vernisáží 15.
12. od 14 hodin (s vystoupením dětského
smyčcového orchestru Penguins pod vedením M. Michalové a s autorským čtením
P. Javornického z knihy Psáno do prachu
a dalším programem). Vyhodnocení hlasování proběhne na Vánoční narozeninové oslavě pro celou rodinu 22. 12. od 14
hodin opět s kavárnou, dílnami, hrami.
Na všechny uvedené aktivity jste srdečně zváni a až do 24. 12. si můžete výstavu přijít prohlédnout. Výstava skončí
živým venkovním štědrovečerním betlémem s koledami, který se bude konat
ve 21.30 hodin u budovy CB.
Během výstavního týdne jsou na dopoledne připraveny programy pro školní třídy i další skupiny. Každý den jste zváni
v čase pro veřejnost, který bude doprovázet odpolední kavárna na výstavě, tvořivé dílny pro děti i dospělé i zpívání vánočních koled.
Kontakt na pořadatele: Monika Kučerová,
monca.kucerova@gmail.com, 777 725 322

15.-24.12.2013

Betlém 2013
Program výstavy:

ne 15.12. -

14:00 - SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ VÝSTAVY

po 16.12.
út 17.12.

st 18.12.
čt

19.12.

- 8:00 - 14:00 - Výstava a program - objednané školní kolektivy
- 15:00 - 19:00 - Výstava, kavárna a dílny pro veřejnost

pá 20.12.
so 21.12. - 9:00 - 13:00 - Výstava, kavárna a dílny pro veřejnost
14:00 - 19:00 - Výstava, kavárna a dílny pro veřejnost
ne 22.12. -

9:30 - DěTSkÁ bOhOSLuŽbA - „PuTOVÁNÍ k bETLému“
divadlo, písničky a koledy pro širokou veřejnost
14:00 - VÁNOČNÍ NAROzENINOVÁ PÁRTY PRO cELOu
RODINu - vyhlášení výsledků soutěže o nej-betlém,
tvoření, hry, čtení příběhů, kavárna
14:00 - 19:00 - Výstava, kavárna a dílny pro veřejnost

po 23.12. - 9:00 - 13:00 - Výstava, kavárna a dílny pro veřejnost
14:00 - 19:00 - Výstava, kavárna a dílny pro veřejnost
út 24.12. - 9:00 - 13:00 - Výstava, kavárna a dílny pro veřejnost
21:30 - ŽIVÝ šTěDROVEČERNÍ bETLém S kOLEDAmI
na zahradě Církve bratrské v Náchodě
vstupné dobrovolné

Děkujeme vám
Chtěli bychom za Dobročinný bazar
poděkovat všem občanům Náchoda
a okolí, kteří přispěli věcmi nebo nákupem této charitativní akci, která se
konala ve dnech 14.–18. října v Církvi bratrské. Výtěžek tentokrát činí
24 000 Kč a byl darován občanskému
sdružení Hannah, které se věnuje náhradní rodinné péči. Další bazar se
plánuje na jaro příštího roku v termínu 17.–21. 3.
Za organizátory Dobročinného bazaru
Jana Hejzlarová

prosinec 2013

Z HISTORIE

Náchodští autoři, spisovatelé a básníci
11. Josef Nemasta
Josefa Nemastu charakterizují dvě slova, která jsou ve zdánlivém rozporu – voják a básník. U něj však byla v symbióze.
Vizáží, fyzickými předpoklady a povahou disciplinovaný a statečný voják, který své emoce vyjadřoval ve verších. Narodil se
18.12.1893 v Náchodě, zde prožil ve skromných poměrech dětství a mládí a v roce 1911 úspěšně maturoval na místním gymnáziu. Do první světové války narukoval jako kadet hradeckého
pluku č. 18 a byl mezi prvními, kdo přešli „na druhou stranu“.
Po krátkém zajetí vstoupil do české legie, která se v Rusku ustavila. Jako legionář se účastnil bojů na Urale a na Sibiři,
projel celou transsibiřskou magistrálou až do Vladivostoku. V roce 1919 byl vyznamenán řádem M. R.
Štefánika s hvězdou. Pro svůj další život si jako
mnozí jiní legionáři zvolil vojenskou kariéru,
v níž postupně dosáhl hodnosti podplukovníka. Účastnil se bojů na Slovensku a poté
jako příslušník 8. pěšího pluku Slezského
a od roku 1934 důstojník 15. pěšího pluku
působil v Českém Těšíně, v Místku a v Opavě. Po rozpuštění československé armády
byl v roce 1939 přidělen jako aktuárský ředitel k vládnímu policejnímu úřadu v Náchodě. Od začátku války byl členem odbojové skupiny Zdeňka Schmoranze v Praze.
Po jejím vyzrazení byl v srpnu 1939 zatčen
a vláčen po různých věznicích. Jeho život se
uzavřel 19. prosince 1943 v koncentračním táboře Osvětim. Tuto skutečnost připomíná pamětní deska na budově dnešního Katastrálního úřadu
v Hrašeho ulici. V listopadu 1946 byl In memoriam povýšen do hodnosti plukovníka, později byla jeho jménem
nazvána ulice vedoucí od Rybárny do sídliště Branka.
První verše Josef Nemasta skládal již jako student v sextě
gymnázia a od té doby tvořil již soustavně, intenzivněji vždy
v době emočního vypětí, zejména v době obou světových válek.
Zachovaly se především dvě jeho básnické sbírky, které jsou téměř totožné, liší se však zásadně okolnostmi vydání. V roce 1920
byla v Charbinu jako 19. svazek Knihovny československého denníku tiskem Informačně-osvětového odboru Československého
vojska na Rusi vydána sbírka nazvaná prostě Básně. Je rozdělena
do dvou částí – Červený kohout obsahující básně z let 1917–1918
a Inter arma s básněmi z let 1918-1919. Najdeme zde mimo jiné

i básně upomínající na vzdálený domov, např. Na starém zámku
nebo Na Dobeníně. Její exempláře jsou dnes nesmírně vzácné, jeden z nich vlastní náchodská knihovna a laskavostí její ředitelky jsem jej dostala k nahlédnutí. Dostupnější je sbírka Červený
kohout, kterou téhož roku vydalo Tiskové a nakladatelské družstvo československých legionářů ČIN v Praze jako 1. svazek edice Přerod. Tato sbírka je téměř totožná s Básněmi, liší se pouze názvem, věnováním, grafickou úpravou, hlavně však jednou
básní navíc. Zcela na závěr přidal autor báseň Na rozloučenou
s Rusí, kterou napsal již na lodi, která ho odvážela z Vladivostoku, a jako místo udal Tichý oceán, 171° v.d., 41°
s.š. Tato drobná knížka je pozoruhodná také svojí
obálkou. Autorem je Josef Čapek a patří do zajímavého souboru knižních obálek vytvořených
jeho charakteristickým stylem. V originále je
tisk samozřejmě červený, vy ho můžete bohužel vidět pouze v černobílém provedení.
Sbírka vzbudila zasloužený ohlas v celostátním i v místním tisku.
V Náchodských listech v meziválečném
období najdeme čas od času Nemastovy poetické příspěvky, obsáhlou báseň Naší škole napsal pro almanach k 25. výročí trvání
gymnázia, jehož oslavy se osobně účastnil.
Když v roce 1926 vyšla již ve čtvrtém vydání antologie české novodobé lyriky Česká lyra,
sestavená F. S. Procházkou, byly do nově přidané kapitoly Naše revoluce a osvobození zařazeny
i čtyři básně Josefa Nemasty včetně fotografie mladého legionáře. Básník Nemasta se snažil tvořit i v obtížných podmínkách gestapáckých věznic a snad mu tvorba poskytovala aspoň dočasnou útěchu. Některé z těchto básní
vyšly v antologii Poesie za mřížemi, kterou v roce 1946 uspořádal K. J. Beneš.
Zcela na závěr chci připomenout Nemastovu báseň Zámecká
věž z roku 1922. Zhudebnil ji jako mužský sbor jeho starší kolega a přítel Ing. Václav Šrůtek a po dlouhá léta bývala tato píseň v repertoáru pěveckého sboru Hron. Zajímalo by mne, zda ji
znají současní sboristé. Třeba by nebylo marné ji v příštím roce,
kdy si budeme připomínat začátek první světové války, znovu
nastudovat,.
Mgr. Lydia Baštecká
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INFORMACE Z RADNICE

Důležité upozornění pro řidiče

UPOZORNĚNÍ

http://www.vymentesiridicak.cz/
index.php?id=3
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31.
12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro
jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Řidičské průkazy se vyměňují – na určeném pracovišti obecního úřadu obce
s rozšířenou působností (Městský úřad,
Magistrát města), příslušného podle místa trvalého pobytu na území České republiky.
S sebou:
– „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte
na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
– platný doklad totožnosti (občanský
průkaz, pas)
– průkazovou fotografii o rozměrech
3,5 x 4,5 cm
– ŘP, který podléhá povinné výměně
Nový ŘP je možné vydat cca do 20 dnů
od podání žádosti (povinná výměna ŘP je
osvobozena od správního poplatku)
– příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Jestliže řidič nedodrží nejzazší termín
stanovené lhůty pro výměnu ŘP, pozbude
stávající ŘP platnost. Po uplynutí stanovené lhůty pro výměnu však tyto neplatné
ŘP neopravňují k řízení motorových vozidel. Řídí-li osoba motorové vozidlo na základě ŘP, který pozbyl platnost, dopouští se přestupku, za který lze uložit Policií
pokutu 2 000 Kč, ve správním řízení následně od 1500 Kč do 2500 Kč.

Z důvodů přípravných prací na níže
uvedené kulturní akce, které se budou konat na Masarykově náměstí
v Náchodě, bude v části náměstí
omezené parkování v termínech:
13. 12. 2013, 6.00– 19.00 hodin
Sněhánky kulturní program
s vánočními trhy
14. 12. 2013, 6.00–19.00 hodin
Vánoční kamion Coca-Cola 2013
s kulturním programem
25. 12. 2013, 6.00–19.00 hodin
Živý betlém
1. 1. 2014, 6.00–21.00 hodin
Novoroční ohňostroj

– výměna řidičských průkazů

V případě, že již držitel řidičského
oprávnění nehodlá řídit motorová vozidla, může se vzdát řidičského oprávnění.
Vzdání se řidičského oprávnění musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností (na přepážce je
dostupné čestné prohlášení o „vzdání se
skupin“)
Žádáme proto držitele řidičských
průkazů, aby se dostavovali k jejich
výměně včas, s dostatečným předstihem a nenechávali výměnu tzv.
„na poslední chvíli“. Upozorňujeme,
že poslední možný a zároveň vhodný termín pro podání žádosti je první týden v prosinci, neboť vyhotovení nového řidičského průkazu trvá cca
14–20 dní a vzhledem k vánočním
svátkům bude lhůta o tyto dny ještě
zkrácena. Upozorňujeme, že poslední
možný termín pro podání žádosti bude
30. 12. 2013, neboť 31. 12. 2013 nebude úřední den. Po tomto datu se žadatel již vystavuje nebezpečí postihu
pro přestupek. Zejména je třeba zvolit
i den k výměně ŘP. Velice exponované
je pondělí (nejvíce žádostí), využívejte
i jiné úřední dny.
Registr vozidel a řidičů
– pracoviště Němcové 2020
Pondělí a středa 8–17
Úterý a čtvrtek 8–14
Pátek
Zavřeno
Bc. Miroslav Simon, Městský úřad Náchod,
Odbor dopravy a silničního hospodářství

„Ochrana vod povodí řeky

Metuje v Kudowě Zdrój a Náchodě“, číslo projektu PL.3.22/1.2.00/12.03374
Město Náchod realizovalo v roce 2013
projekt „Ochrana vod povodí řeky Metuje
v Kudowě Zdrój a Náchodě“, číslo projektu PL.3.22/1.2.00/12.03374, který je spolufinancovaný Evropskou unií – Evropským
fondem pro regionální rozvoj a státním
rozpočtem ČR v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR v období 2007 – 2013.
Součástí projektu je stavba „Kanalizace Náchod – Jizbice, splašková kanalizace
I. etapa“ – část stavby, která spočívá v dokončení kanalizačního řádu splaškové kanalizace v délce 1 053 m včetně 28 ks revizních šachet, který bezprostředně navazuje
na část stavby dokončenou v roce 2011.
Další stavbou tohoto projektu je stavba s názvem „Oprava obvodového kanálu skládky na p.č. 2282 v k. ú. Horní Radechová“ – Studýnka. Spočívající v provedení
oprava poškozeného stávajícího otevřené-

ho západního obvodového kanálu skládky. Sanace strže je prováděna dosypáním
zeminami a sutěmi, koryto bude opevněno urovnaným záhozovým kamenem, přičemž vznikne zdrsněný skluz.
Vlastní stavební práce byly zahájeny
po předání staveniště zhotoviteli v červenci 2013. Práce na projektu měly být
ukončeny v září 2013. Z důvodu objektivních příčin, které nemohly být dopředu předpokládány, byl termín dokončení
stavby posunut na 31.10.2013.
Na stavbu „Kanalizace Náchod – Jizbice,
splašková kanalizace I. etapa“ – část stavby byl vydán kolaudační souhlas v listopadu 2013. Stavba „Oprava obvodového
kanálu skládky na p. č. 2282 v k. ú. Horní Radechová“ byla provedena na základě Souhlasu s provedením ohlášené stavby, který nevyžaduje vydání kolaudačního
souhlasu.

na omezené parkování

Poděkování

za vánoční strom
Vánočním stromem v Náchodě pro letošní rok je jedle kavkazská. Strom byl
za pomoci jeřábu pokácen a dopraven
z Pavlišova. Zde rostl v malém prostoru u rodinného domu, kde pro něj nebylo dost místa. Město Náchod děkuje touto cestou panu Petru Kaválkovi s rodinou,
který pro účely vánoční výzdoby náchodského náměstí tuto jedli daroval.
Za správu zeleně, Bc. A. Brandejsová

POZVÁNKA NA DEBATU
o chystané výstavbě
v areálu bývalé Tepny
dne 3. 12. 2013 od 19.00
v aule Jiráskova gymnázia v Náchodě
Účast přislíbili Ing. Tomáš Šubert (místostarosta města), Ing. arch. Martin Kloda (architektonická huť ARCHWERK),
Mgr. Hana Sotiniaková (Ekologický právní servis), Ing. Andrea Lipovská (vedoucí
stavebního odboru) a další.
Za organizátory zve Mgr. Jan Ježek,
opoziční zastupitel

Nové kontejnery
na použitý textil v Náchodě
Diakonie Broumov umístila v Náchodě
8 kontejnerů na použitý textil žluté barvy.
Těchto osm kontejnerů naleznete na ulicích:
1. Václavická, 2. Nemastova
3. Dobrovského, 4. Trojická
5. U potravin Verner, 6. Tyršova
7. Mánesovo nábřeží, 8. Polská
Máte doma nepotřebné věci, ošacení,
obuv, hračky a nevíte, co s nimi. Tak na
tuto otázku existuje jediná smysluplná
odpověď:
Pomozte potřebným prostřednictvím
Diakonie Broumov.
V případě potřeby nás můžete kontaktovat na telefonních číslech 491 524 342,
224 316 800.

prosinec 2013

OHLÉDNUTÍ, POZVÁNKY

Náchodské akordeony Strašidlení na Babí
ovládly Pražské
dny harmoniky

Akordeonový orchestr Musica harmonica a komorní soubor Kubaband, složený
z žáků ZUŠ Náchod a ZUŠ Červený Kostelec, se zúčastnili 6. ročníku mezinárodního soutěžního festivalu Pražské dny harmoniky, který se konal 2. 11. 2013 v Praze.
V porotě zasedli akordeonoví odborníci
s mezinárodním renomé: prezident festivalu Ladislav Horák, členové Pavel Trojan-ředitel pražské konzervatoře a Jorgen
Sundeqvist - Švédsko.
Oběma našim souborům se podařilo získat nejen „Zlaté pásmo“, ale i titul
„Vítěz kategorie“. Vedoucí těchto těles,
pan učitel Jaroslav Kubeček podotkl: „Je
to poprvé od roku 2000, kdy na tyto festivaly do Prahy jezdíme, že jsme toto nejvyšší ocenění získali. Velmi si toho vážíme a věřím, že pro všechny je to motivace do další
tvořivé práce.“
Všem patří velká gratulace k tomuto
nevídanému úspěchu, a také poděkování za skvělou reprezentaci školy a města.
ZM

Bojíte se rádi? Máte rádi strašidla, pohádkové bytosti, čarodějnice, kouzelníky, upíry, duchy nebo piráty? Všechny
tyto pohádkové bytosti si daly dostaveníčko ve škole na Babí dne 31. 10. v 18 hodin. Napínavý a strašidelný byl už vstup
do školy, kdy každý musel jít sám. Krásnými maskami se to ve škole jen hemžilo, jedlo se, pilo a hodovalo. Na strašidelné
hostině byly k vidění i ochutnání nejrůznější pochoutky – pudink z žabích stehýnek, nebo grilované myšky a vše toto jste
mohli zapít hadí krví. Samozřejmě, že vše
bylo jen jako… Strašidelný večer pro děti
uspořádaly paní učitelky s pomocí p. školnice, Vanesy, Míši a Bena. Večer byl plný
soutěží a her. Děti poznávaly podle hmatu to, co je schováno v černých sklenicích. A že to nebylo zrovna nic příjemného! Škrábalo to, lepilo se to na ruce, bylo
to slizké a nepříjemné. Děti musely projít
stezku odvahy, vyluštit kvíz, poznat strašidelnou pohádkovou bytost, oloupat jablko tak, aby slupka bylo co nejdelší a vylovit jablko z mísy plné vody pouze ústy.
Dále si musely čichnout k ponožce a po-

znat, čím která voní nebo spočítat duchy
v temné obrazové galerii pouze s pomocí
baterky. Děti všechno zvládly a po osmé
hodině večer se jim vůbec nechtělo ze školy domů. Dana Čejchanová

Luba Skořepová
oslaví své devadesátiny
i v rodném Náchodě!
Tamtam pomáhá
rodinám malých
sluchově postižených dětí
Středisko rané péče Tamtam Praha,
které je součástí Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s., poskytuje v devíti krajích ČR terénní služby rané
péče v domácím prostředí rodinám dětí
se sluchovým a kombinovaným postižením nebo závažným postižením vývoje
řeči od narození do 7 let.
Velký důraz je ze strany týmu poradců
Střediska Tamtam Praha kladen na aktivní roli rodičů. Hlavně oni rozhodují, jakou pomoc a v jaké formě jejich rodina
potřebuje.
Protože o službu rané péče se rodina
musí aktivně přihlásit, můžete i Vy, vážení čtenáři, předat na naše středisko kontakt, znáte-li ve svém okolí rodinu s malým dítětem s postižením sluchu nebo se
závažnou poruchou řeči. Rodina nás poté
může kdykoli telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty kontaktovat.
Středisko rané péče Tamtam Praha
tel.: 251 510 744
e-mail: ranapece@tamtam-praha.cz
www.tamtam-praha.cz
www.frpsp.cz

Náchodská rodačka Luba Skořepová nedávno oslavila významné životní jubileum. K neuvěřitelným devadesátým narozeninám jí chce poblahopřát i časopis
Náchodský SWING. Proto ji přizval do své
kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí a představení na prknech přední scény
rodného města chce paní Lubě a všem (nejen) čtenářům věnovat jako takový malý
dárek. Luba Skořepová se v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v pondělí 9. prosince
představí v inscenaci Mydlibaba a ty druhé. Tři aktovky (Voda a mýdlo, Svatba a kameny, Sůl a tabák) plné černého humoru
vznikly už v roce 1998. Na jevišti postupně uvidíte tři ženské příběhy. První z nich
představuje divákům čistotnou vězenkyni
Francesku, přezdívanou Mydlibaba, která
lidem prokazuje tak dlouho dobro, až se jí
za to dostane zasloužené odměny. Druhý
příběh je zpovědí nevěsty, kterou oklamal

podvodník, a ve třetím nahlédneme do života temperamentní sexy vdovy v nejlepších letech. Všechny role bravurně ztvárňuje Luba Skořepová. V rámci večera se
uskuteční také výstava fotografií Aleny
Hrbkové, která s Lubou Skořepovou nafotila kalendář pro rok 2014. Po představení
proběhne beseda, při které můžete skvělé herečce a výjimečné ženě pogratulovat
i vy. Omezený počet vstupenek koupíte
na www.kupvstupenku.cz. (hs)

9

10
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Náchodský zpravodaj

Dárkové poukazy
(můžete si sami určit v jaké hodnotě budete
poukaz chtít, obdarovaný ho potom může využít na
libovolnou proceduru)

• veškeré druhy masáží (maséři z Čech, Indie a
Turecka- Melih Yakut z Turecka je opět v Shanti)
• přístrojová pedikúra, manikúra
• různé typy kosmetických ošetření
• nově otevřené KADEŘNICTVÍ
• L‘Oreal, Matrix, Londa
• dámské, pánské, dětské
• přeliv, melíry, prodlužování vlasů,
poradenství, účesy, atd...
• otevřeno od Po do Pá od 13 hodin.

Předvánoční prodej dárkových poukazů probíhá i v jiné termíny
až do 23.12.! Více informací na

www.masaze-nachod.cz

tel. 491 461 199, info@masaze-nachod.cz
Náchodská 272, Dolní Radechová
nachod.indd 1

15.11.2013 16:30:09

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč
• Rychlost v pohodlí
Vašeho domova
• Profesionální jednání
• Férovost

800 888 120

• On-line přehled nad svým
účtem
• Transparentnost

www.faircredit.cz











Hotelnictví
ŠVP Hotelnictví a turismus
ŠVP Hotelnictví a wellness
Cestovní ruch
ŠVP Management turismu a služeb
ŠVP Úředník pro EU
Podnikání
ŠVP Moderní podnikatel




Cukrář
ŠVP Cukrář
Kuchař - číšník
ŠVP Kuchař - číšník
ŠVP Kuchař
ŠVP Číšník
ŠVP Dietní stravování


Dny otevřených dveří každou středu
 Bližší informace na www.hshronov.cz,
od 14:00 – 17:00,
tel.: 491 483 104, 602 163 890

ohlášení na tel.: 602 163 890.

PŘÍLOHA

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

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

PŘÍLOHA

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Náchodští křesťané a Město Náchod
zvou všechny spoluobčany k oslavě Adventu 2013.

Královské dítě
15. prosince 2013 od 19h
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Vstupné dobrovolné
Výtěžek bude věnován občanskému sdružení Hannah,
které se věnuje pomoci náhradním rodinám

prosinec 2013

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2014
V sobotu 4. ledna 2014 proběhne již 14. ročník

Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR.

Výtěžek Sbírky je určen především
na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
jinak sociálně potřebným jednotlivcům
nebo skupinám lidí, a to zejména
v regionech, kde Sbírka probíhá. Nejméně
desetina výnosu Sbírky je každoročně
určena také na humanitární pomoc
do zahraničí.
Sbírka závisí na aktivitě tisíců lidí: koordinátorů, asistentů,
koledníků a dárců ve všech koutech republiky, jak ve velkých
městech, tak v nejmenších obcích.

PŘIDEJTE SE I VY!
DĚKUJEME ZA PODPORU.
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE JAKO KOLEDNÍCI,
VEDOUCÍ SKUPINEK NEBO ASISTENTI.
FARNÍ CHARITA NÁCHOD
Kontakt: Mlýnská 189, 547 01 Náchod; TEL.: 491 433 499,
MOB.: 777 699 399, E-MAIL: charita.nachod@mybox.cz

SVĚTOVÉ VÁNOCE

Vánoční koncert ZUŠ Náchod
KDY: 11. 12. 2013 od 17.00ATAS
hod.
elektromotory Náchod a.s.
KDE: Městské divadlo dr. J. Čížka, Vstupné: 50 Kč



Společnost ATAS elektromotory Náchod a.s.
děkuje všem zaměstnancům a obchodním
partnerům za spolupráci v roce 2013 a přeje
příjemné prožití vánočních svátků a hodně
osobních a pracovních úspěchů v roce 2014.

Koncert je již tradičně
založen na spolupráci všech oborů ZUŠ.
Během koncertu uslyšíte vánoční skladby
z celého světa v podání orchestrů,
sólistů i komorních souborů.
To vše bude provázeno scénkami divadelníků,
choreografiemi tanečního oboru a výtvarnou scénou.

v Náchodě

VÁNOCE
2013
Městské divadlo Dr. J. Čížka, vstupné 50 Kč

Světové Vánoce – vánoční koncert ZUŠ Náchod/17.00 hodin

15. 12.

14. 12.

Komponovaný pořad náchodských církví, Městské divadlo Dr. J. Čížka

XXIV. SVOBODNÝ ADVENT „Královské dítě“/19.00–20.30 hodin

Církev římskokatolická, přednáška Prof. Jana Sokola, Městské divadlo Dr. J.Čížka

Křesťanské Vánoce a co bylo předtím/17.30 hodin

Dokořán, o. s., Alternativní čajový klub Poklop areál SVČ Déčko

Koncert skupiny „Basic Experience“/19.30 hodin

Program a soutěže pro děti, Masarykovo náměstí

Vánoční Coca-Cola kamion/16.00 hodin

Masarykovo náměstí – kostel sv. Vavřince

Adventní koncert – Marcela Březinová a Bohuš Matuš/19.00 hodin

Masarykovo náměstí

Náchodský zpravodaj

Soutěž o nej bramborový salát/14.30 hodin

Odpoledne věnované dětem plné soutěží a her, vánoční trhy, živý betlém

13. 12. Sněhánky – Mikulášská nadílka s hosty Inkou Rybářovou,
klaunem Rybičkou, JŮ a HELE/14.30–19.00 hodin

Městské divadlo Dr. J. Čížka

12. 12. Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše/16.30 a 19.30 hodin

11. 12.

Městská knihovna Náchod, Stínohra s koledami o jednom důležitém narození, které si dodnes připomínáme

10. 12. Linda Jenningsová – Jarka Holasová: „O Ježíškovi“/16.00 hodin

Církev československá husitská, Církev bratrská a Českobratrská církev evangelická, Masarykovo náměstí

8. 12. Adventní neděle/17.00 hodin

Loutková scéna Dětem pro radost, Sokolovna Náchod

7. 12. a 14. 12. O Červené Karkulce/15.00 hodin

Masarykovo náměstí – kostel sv. Vavřince

6. 12. Koncert Ave Maria – Ema Hubáčková/19.00 hodin

SVČ Déčko, zábavný program pro děti, soutěže, mikulášské trhy

5. 12. Mikulášská besídka/16.00 hodin

Městské divadlo Dr. J. Čížka

4. 12. Koncert Petry Janů/19.00 hodin

Masarykovo náměstí – kostel sv. Vavřince

Adventní koncert Marika Singers z Roztok u Prahy/17.30 hodin

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu za účasti představitelů města Náchoda,
Církev římskokatolická a Církev adventistů sedmého dne, Masarykovo náměstí

1. 12. Adventní neděle/17.00 hodin

Pořádá Klub SUN Náchod MC Hopsáček, prostory jídelny Rubena

30. 11. a 1. 12. Vánoční trhy s možností výroby vlastních adventních věnců/9.00–17.00 hodin
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PF´
2014

Město Náchod přeje
všem občanům příjemné
prožití svátků vánočních
a úspěšný vstup
do roku 2014

Loutková scéna Dětem pro radost, Sokolovna Náchod

Aladinova kouzelná lampa/15.00 hodin

Městské divadlo Dr. J. Čížka

Literárně hudební večer ,,Jak se rodí kalendář“/19.00 hodin

Tradiční vánoční zastavení v Zámecké jízdárně GVUN, vstupné dobrovolné

MUSICA VIVA – ALELUJA, ZDRÁVAS MARIA!/18.00 hodin

Náchodský zpravodaj

ZŠ Náchod-Plhov

9.–13. 12. 2013 Vánoční výstava

Městská knihovna Náchod, prodejní vánoční výstava

9.–13. 12. 2013 Výstava Děti dětem

Regionální muzeum Náchod, výstavní síň (budova ZUŠ)

27. 11.–11. 1. 2014 Křehké kouzlo Vánoc (výstava vánočních ozdob)

Regionální muzeum Náchod, budova muzea Masarykovo náměstí čp. 18

19. 11.–5. 1. 2014 Mexické Vánoce a exotické betlémy

Galerie výtvarného umění, 30. přehlídka umění regionu – jubilejní ročník tradičního salónu je věnován nežijícím umělcům,
kteří se ho v minulosti účastnili

16. 11.–5. 1. 2014 Náchodský výtvarný podzim

VÝSTAVY

1. 1. 2014 Novoroční ohňostroj/18.00 hodin na Masarykově náměstí

Masarykovo náměstí – kostel sv. Vavřince

28. 12. Koncert koled Kostelecké cimbálové muziky/17.00 hodin

Masarykovo náměstí

25. 12. Živý betlém/15.00, 16.00 a 17.00 hodin

Masarykovo náměstí – kostel sv. Vavřince

František Jiřím – Česká vánoční mše a pastory/24.00 hodin

Dokořán, o. s., Alternativní čajový klub Poklop areál SVČ Déčko

Štědrý večer v Poklopu/19.30 hodin

Českobratrská církev evangelická, sborový dům v Purkyňově ulici 535

24. 12. Vánoční nešpory/15.00 hodin

Náchodští skauti budou rozdávat Betlémské světlo, Masarykovo náměstí

Betlémské světlo/15.30–16.00 hodin

Masarykovo náměstí – kostel sv. Vavřince

Vánoční koncert pěveckého spolku HRON
a Pěveckého sboru studentů Jiráskova gymnázia /15.30 hodin

Českobratrská církev evangelická, sborový dům v Purkyňově ulici 535

22. 12. Zvěstování dětí – vánoční divadlo/10.00 hodin

21. 12.

18. 12.
červen–červenec 2012
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Volejbalový turnaj vyhrál Plhov Plhovská škola byla oceněna
Nadačním fondem Josefa Luxe

Poslední akcí, která připomínala 30. výročí otevření plhovské školy, byl volejbalový turnaj. Zúčastnilo se ho osm družstev,
startovní pole tvořili pracovníci škol, přátelé škol a tým bývalých plhovských studentů. Uspořádáním turnaje jsme se pokusili navázat na tradici učitelských volejbalových turnajů, před
(už mnoha) lety se ho účastnily i dvě desítky družstev ze škol celého okresu Náchod.
Počáteční podezření, že nejsilnější motivací účasti by mohl být
řízek a bramborový salát, který pro volejbalisty uvařily paní kuchařky v plhovské školní jídelně, se nepotvrdilo. Celý den byly
k vidění kvalitní a napínavé volejbalové souboje. Od začátku si
přízeň publika získal tým ze školy na Babí. Tvořilo ho šest žen
a hrály opravdu hezký volejbal. O medaile ale bojovaly týmy,
ve kterých bodovali vysocí smečaři. Při zápasech ve skupinách to
vypadalo, že tým ze Studnice nebude mít soupeře, ale jeden výron v kotníku a návrat Jardy Štěpána do sestavy Plhova po skončení dopolední služby v bazénu vše změnil. Vítězství tedy vybojovali domácí plhovští, ve finále porazili snad nejtradičnějšího
účastníka učitelských klání – tým Sborovna Police.
Bez ohledu na konečné pořadí děkuji všem, kteří si přišli zahrát, fandit kolegům a kamarádům, večer společně posedět. Plhovská škola již nakousla čtvrté desetiletí, volejbalový turnaj
pedagogů a přátel škol začíná psát další kapitoly.
Vladimír Honzů

Dvě zlaté
a limit ME pro Janečka
Pavel Janeček na VC Brna zvítězil v obou polohovkách
a splnil limit ME dospělých
Osmým kolem pokračoval Český pohár plavců a to 45. ročníkem Velké ceny města Brna v plavání. Letos potvrdilo účast cca
400 plavců z ČR, SR, Polska i Rakouska. V 50m bazénu na Lesné
se představila i kompletní česká plavecká špička plnící limity na
blížící se ME v Dánsku.
V tomto pravděpodobně nejkvalitněji obsazeném mítinku letos v ČR se prosadil dvakrát až na vrchol také plavec Delfínu Pavel Janeček, zvítězil na 200 m i 400 m polohově. Na delší polohovce splnil limit evropského šampionátu v dánském Herningu
o sekundu časem 4:17,19, když dohmátl před Nagyem ze Slovenska.
Kratší polohovku vyhrál za 2:07,37 před Havránkem z Bohemians, když mu k limitu ME chybělo 0,5 sekundy. Svou sbírku
medailí doplnil bronzem na 100 m polohově.
Smůlu měl tentokrát 17letý Josef Matyáš z Delfínu Náchod
– při kraulovém finiši na 100 m dohmátl tak razantně, že došlo
ke zlomenině zápěstí úderem o dohmatovou desku. Tak se rozplynuly jeho medailové ambice na blížícím se MR v Plzni. Přesto
dosáhl svého letošního maxima 53,37 a ve svém ročníku 1996 se
umístil v mezinárodní konkurenci nejvýše a to na 19. místě. (pj)

Počátkem listopadu přišel do ZŠ
Náchod-Plhov dopis, který adresovala škole paní Věra Luxová. Stálo
v něm: „S potěšením Vám oznamuji, že Vaše škola uspěla v Programu
podpory etické výchovy, který Nadační fond Josefa Luxe vyhlásil jako
soutěž pro základní a střední školy České republiky pro rok 2013.“
13. listopadu 2013 jsme tedy v budově krajského úřadu v Pardubicích obdrželi diplom za 1. místo
v programu podpory etické výchovy. Jsme jednou ze tří škol v ČR,
které se tohoto ocenění dostalo.
Etika se nejednoduše učí, složitě měří, těžko známkuje. Ale vybudovat dobrou školu bez toho, aniž by každodenní školní práce
v sobě měla etický rozměr, nelze. Když nabízíme rodičům školu pro jejich děti, mluvíme o tom, že se u nás školáci naučí vše
potřebné, co základní škola naučit má. Že jim umožníme smysluplně využít i čas mimo vyučování. A v neposlední řadě mluvíme i o tom, že se snažíme vytvářet prostředí, kde panují zdravé
mezilidské vztahy a pozitivní pracovní atmosféra.
Jsem rád, že snažení se všech pracovníků, kteří se na práci plhovské školy podílejí, bylo oceněno až na republikové úrovni.
Vladimír Honzů, ředitel ZŠ Náchod-Plhov

Vážení rodiče, milí předškoláci a školáci, zveme budoucí žáky 1. a 6. tříd,
využijte příležitosti přijít se podívat, jak vypadá vyučování v plhovské škole.
Zveme též zájemce o zařazení do 5. – 9. tříd
s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
Program, který pro Vás chystáme:
 Výuka v 1. třídách
 Výuka angličtiny na 1. stupni
 Výtvarná dílna
 Keramická dílna
 Vánoční pečení v kuchyňce
 Sportování v tělocvičnách
 Prohlídka odborných učeben na 2. stupni
 Představení školní družiny, jídelny

Těší se na Vás pracovníci a žáci ZŚ Náchod – Plhov

prosinec 2013

Jak jsme slavili
80. výročí založení ZŠ TGM

Po dlouhých, a pro mnohé náročných, přípravách nastaly konečně s napětím očekávané dny 23.–25. 10. dny oslav 80. výročí
založení naší školy – základní školy T. G. Masaryka v Náchodě.
S napětím jsme čekali, jak se bude návštěvníkům líbit slavnostní
výzdoba školy, díla bývalých či současných žáků i učitelů na připravených výstavách. Jestli si rádi prohlédnou fotografie a kroniky z historie školy, zda je potěší kapela Klapeto, která navodí
slavnostní atmosféru a nadchne a rozesměje vystoupení žáků
naší školy. Tím chtěli naši žáci ukázat, že mají nejenom vědomosti, třeba přednáškou o Masarykovi, ukázkou hodiny angličtiny, ale že se umějí i bavit veselými básničkami o škole, i moderní pohádkou. A samozřejmě hrou na hudební nástroje a zpěvem
s úžasným doprovodem paní Kláry Bydžovské.
Snad se naše představy splnily a oslavili jsme naši školu
s úctou, jakou si zaslouží. Všem, kteří jste se k nám přidali, tímto děkujeme. Především panu starostovi Janu Birke a paní místostarostce Drahomíře Benešové a to nejenom za dárek, který
nám přinesli. Dále paní Baštecké za to, že nás seznámila s tím,
jak probíhalo založení naší školy před 80 lety. Všem bývalým
pedagogům, rodičům i ostatním příznivcům, že jste byli v tyto
slavnostní dny s námi. Pobavili se, zavzpomínali, sešli se známými lidmi, navštívili srdci blízká místa a zazpívali si s námi písničku „Ach synku, synku.“
Již teď se těšíme na další kulaté výročí a doufáme, že přijde
i … 	                  Za ZŠ TGM Ivana Lojdová a Denisa Vančáková

ZŠ TGM, JUDO

Benjamínci
z náchodského juda bodovali
V sobotu 2. 11. 2013 nás čekalo v Čáslavi další kolo žákovské
ligy judo. Daniel Krsek v kategorii MU15 +73 kg vybojoval v nabité skupině 3. místo. V posledním zápase si Dan zranil koleno a musel být ošetřen, tak doufejme, že to nebude nic vážného
a Dan odstartuje za dva týdny na MČR v plné kondici.
Dalším našim zástupcem na soutěži byla Tereza Kolínová, která obsadila v kategorii FU15–52 kg 2. místo. Tereza čerstvě spadla z kategorie 48 kg do 52 kg a na vyšší váhovou kategorii si teprve zvyká. Stejně jako Dan, má Tereza před startem na MČR,
zatím se jí ale v této váze nedaří.
Poprvé v našem teamu odstartoval náš nový benjamínek Karel Mýl v kategorii mini U9 do 34 kg, který si odbil v Časlavi svůj
první start v životě a zvládl to výborně. Své zkušenější soupeře
zatím porazit nedokázal, ale s atmosférou turnaje a stresem se
vyrovnal bez nejmenších problémů. S Kájou zabereme na technice a příště si už třeba cinknem. Tentokrát 4. místo.
Adam Kinčl si už pomalu na atmosféru judistických turnajů
zvyká. Odstartoval v kategorii mini MU9 do 30 kg. Na 3. místo

ve skupině se probojoval krásným Iponem, kdy poslal soupeře
k zemi do 15 vteřin od začátku zápasu. Boj o finále už bohužel
nezvládl.
Posledním našim zástupcem na turnaji byl Kevin Hrnčíř. Kevin byl nalosován do kategorii MU11 24kg. V této kategorii bohužel neměl jediného soupeře. Nezbylo nic jiného, než Kevina
nasadit do vyšší váhové kategorie a to 27 kg. Kevina na soutěž
doprovodila maminka a chuť ukázat, že umí vyhrávat, byla tak
veliká, že svým soupeřům nedal moc šancí. Kevin vybojoval
1. místo. 		                  SKP Judo Náchod, Olda Kolín

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ?

Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost !!

Jiráskovo gymnázium v Náchodě
zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na

Den otevřených dveří

Program

ve čtvrtek dne 16. ledna 2014.

Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní
a hudební vystoupení, výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník …
 16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich
rodiči. Informace o čtyřletém gymnáziu.
 17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich
rodiči. Informace o osmiletém gymnáziu.
Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491423243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz
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PŘÍLOHA

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

ALELUJA, ZDRÁVAS MARIA
SVĚTOVÁ OPERA A BALET, ZÁZNAMY KONCERTŮ

to vše v kině Vesmír v Náchodě v měsíci prosinci 2013
Pátek 6. prosince v 19.30 hodin
Satelitní přenos koncertu z Berlína – z Berlínské ﬁlharmonie
BERLÍNSKÁ FILHARMONIE ŽIVĚ
Koncert, který diriguje charismatický Venezuelan Gustavo Dudamel – jeden z nejtalentovanějších mladých dirigentů dneška…
Program přenosu: Igor Stravinskij: Suita č. 1 pro komorní orchestr, Franz Schubert: Symfonie č. 4 c moll – Tragická, Igor Stravinskj: Suita č. 2 pro komorní orchestr a Ludwig van Beethoven:
Symfonie č. 4 B dur op. 60. Koncerty Berlínských filharmoniků
jsou většinou zcela vyprodané – pokud toužíte shlédnout jedno
z jejich úžasných vystoupení na vlastní oči – nenechte si ujít náš
přímý přenos… Vstupné 250 Kč.
Středa 11. prosince v 19,30 hodin
Digitální záznam koncertu DEF LEPPARD: VIVA HYSTERIA
Koncert jedné z největších britských rockových legend vznikl během března 2013 v hotelu Hard Rock v Las Vegas. Skupina, která proslula excentrickou koncertní produkcí ve velkých arénách,
předčila veškerá očekávání, když si pro show zarezervovala neopakovatelný The Joint – intimní kulturní prostor, umožňující fanouškům nefalšovaně bezprostřední a osobní zážitek z koncertu.
Snímek Viva Hysteria je neopomenutelnou příležitostí zhlédnout
bombastické představení v nestandardním koncertním prostoru! Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den konání 200 Kč.

Stalo se již tradicí, že vokálně instrumentální soubor MUSICA
VIVA Jiráskova gymnázia připravuje vánoční koncert pro zpříjemnění hektického předsvátečního času. Ani letos jsme nezaháleli a sestavili zcela nový program, který je žánrově velmi pestrý. Známé i méně známé koledy a vánoční písně vybral a pro
orchestr a sbor upravil umělecký vedoucí souboru Milan Poutník. Sbor i orchestr pak řídí Věra Vlčková.
Pořad jsme nazvali „ALEULJA, ZDRÁVAS MARIA“ a srdečně
Vás tedy zveme do Galerie výtvarných umění – zámecké jízdárny dne 18. prosince 2013 od 18.00 hodin, kde se na Vás budeme moc těšit.
Děkujeme Mgr. Kláře Mičíkové za výtvarnou spolupráci.

Vokálně instrumentální soubor

MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod

Aleluja, zdrávas Maria

Sobota 14. prosince v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
FALSTAFF
Hudba: Giuseppe Verdi. Verdiho poslední mistrovské dílo se
v MET po padesáti letech konečně dočkalo nové inscenace pod
taktovkou Jamese Levina a v režii Roberta Carsena. Ambrogio
Maestri ztvární ikonickou roli pro basso buffo - Sira Johna Falstaffa, křupana a zhýralce, jehož postava se poprvé objevila
v Shakespearově Jindřichu IV. a Veselých paničkách windsorských. Nastudováno v italském originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné vstupné
(studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní vstupné 270 Kč.
Neděle 22. prosince v 16.45 hodin
Záznam baletního představení z Baletu
Velkého divadla v Moskvě SPÍCÍ KRASAVICE
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij, choreografie M. Petipa
Nesmrtelnou pohádku o Šípkové Růžence vypráví balet Spící krasavice ve skutku velkorysém stylu odrážejícím balet carského
dvora 19. století. V Čajkovského melodické hudbě ožívají krásné
valčíky, tanec dobré Šeříkové víly, zlé víly Carabosse, ale i dalších pohádkových bytostí, jako Briliantové víly, Safírové víly; Kocoura v botách, Červené karkulky, či Modrého ptáka. Klasické
nastudování s úžasnými výkony tanečníků Bolšoj baletu v jednom z technicky nejnáročnějších baletů vůbec je (nejen vánoční) podívanou pro celou rodinu. Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč
(studenti, důchodci, ZTP), abonentní vstupné 230 Kč.
Úterý 31. prosince v 17.30 hodin
Satelitní přímý přenos z Berlínské ﬁlharmonie
BERLÍNSKÉ GALA 2013
Opět po roce Vás zveme na Silvestrovský galakoncert, do koncertního sálu Berlínských filharmoniků, kteří se svým šéfdirigentem Sirem Simonem Rattlem opět letos přivítají nový rok...
Speciálním hostem koncertu je slavný klavírista Lang Lang.
Na programu díla Antonína Dvořáka (tři Slovanské tance), Johannese Brahmse (dva Uherské tance), Sergeje Prokofjeva (Klavírní koncert č. 3 C dur), Paul Hindemitha (třetí ze symfonických tanců) a Arama Chačaturjana (čtyři tance z baletu Gajané).
Vstupné 250 Kč.

středa 18. 12. 2013 v 18.00 hodin
Galerie výtvarného umění Náchod – zámecká jízdárna
Sbormistra: Mgr. Věra Vlčková
Aranžér: Mgr. Milan Poutník
Děkujeme těmto sponzorům, a partnerům:
SRPDŠ
při Jiráskově gymnáziu

vstupné dobrovolné

www.musicaviva.estranky.cz

Stolní kalendář NÁCHOD 2014

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

si můžete zakoupit
v KNIHKUPECTVÍ
Horová-Maur
na Kamenici

prosinec 2013

PIVOBRANÍ, SAARGUMMI

Náchodské Pivobraní
získalo ochrannou známku

Firmě 				

se daří

Náchodské Pivobraní, které mělo loni
svou premiéru a setkalo se s nebývalým zájmem několika tisícovek návštěvníků a letos návštěvnost ještě navýšilo,
získalo od Úřadu průmyslového vlastnictví ochrannou známku. To znamená, že
na žádném jiném místě v České republice už není možné Pivobraní uspořádat
– Náchod tak bude mít svou exkluzivitu.
Lidová slavnost, která v Náchodě výrazně
oživila kulturní dění během dvou prázdninových měsíců, připadá vždy na třetí červencovou sobotu. Letos se v centru
města prezentovalo celkem osm pivovarů, na pódiu se vystřídalo osm kapel, kterým dominoval Dalibor Janda & Prototyp a skupina Arakain. Na Masarykově
náměstí se konal sjezd automobilových
a motocyklových veteránů, připraveny
byly atrakce pro děti, tombola i občerstvení všeho druhu. Stejně tak tomu bude
i v roce příštím, kdy se Pivobraní uskuteční 19. července. 			
(hs)

V říjnovém čísle zpravodaje jsme Vás
informovali o dokončení stavby mísírny
směsí. V současné době probíhá instalace
technologií a odlaďování segmentů linek.
Zahájení provozu mísírny je plánováno
na 6. ledna. S otevřením mísírny souvisí i probíhající výběrová řízení na klíčové technické pozice, které jsou zveřejněny na webových stránkách Saar Gummi.
Převzetím konkurenční výroby došlo
ke zvýšení objemu výroby těsnění pro
modely vozů VW Up!, Škoda Citigo a Seat
Mii. Daří se i u připravovaných modelů
pro vozy Mercedes a v nejvyšší modelové
řadě vozů BMW.
Společnost Saar Gummi splnila také
všechny podmínky pro přidělení prestižního ocenění Q1 od společnosti Ford Motor Company. Ocenění Q1 je udělováno dodavatelům Fordu, kteří dosáhli stabilní
úrovně kvality uspokojování zákazníků
splněním požadavků výrobců aut na řízení kvality, dodávek a materiálů.
Jelikož na trhu práce je dlouhodobě nedostatek technických odborníků, zahajuje
společnost Saar Gummi intenzivní spolupráci se školami, které mají blízko k její-

mu zaměření.
Za účelem výchovy svých
potenciálních
zaměstnanců
bude společnost realizovat odborné
praxe, exkurze a nabídne diplomové práce pro studenty technických škol. Ti nejlepší pak
mají šanci získat v budoucnu perspektivní uplatnění u stabilní a rozvíjející se společnosti. Na konci listopadu se zástupci
společnosti zúčastní Studentské vědecké
konference na VŠCHT v Praze a začátkem
prosince Veletrhu pracovních příležitostí
na Technické univerzitě v Liberci.
Vedení firmy by chtělo touto cestou poděkovat všem svým zaměstnancům za jejich obětavé celoroční úsilí, které vedlo
k dosažení velmi dobrých výsledků společnosti a popřát jim klidné prožití svátků
vánočních, hodně zdraví a úspěchů v nadcházejícím roce 2014.
Ing. Marie Jirková
personální odd.

Vyrovnaná sezona pokračuje
Náchodští házenkáři stále bojují o medailové pozice. Po dalších zápasech,
ve kterých nestačili na vedoucí Litovel,
o branku prohráli ve Strakonicích, doma
vyhráli nad nepříjemným Chodovem a poprvé v první lize porazili tým z Nového
Veselí se drží na 4. místě s odstupem čtyř
bodů na tým z Litovle.
Hráčům zbývají poslední dva zápasy s rezervami extraligových klubů. Nejdříve zajíždí do Jičína a o poslední body
před zimní pauzou hrají doma 7. prosince
v 17:00 proti Dukle Praha. Tento tým už
u nás byl minulý měsíc, kdy k nám přijel
extraligový celek v utkání 4. kola České-

ho poháru. Zásluhou výborně zvládnutého druhého poločasu Dukla vyhrála 33:20.
K posledním zápasům se také hlásí dorostenecké týmy. Opět 7. prosince se u nás
představí ve 12:30 Pardubice v utkání druhé ligy mladšího dorostu a od 14.30 v extralize staršího dorostu Dukla Praha.
Družstvo našich nejmladších nadějí
hledá nové spoluhráče, kteří trénují každé pondělí a pátek od 14:30. Informace lze
získat u trenéra Ladislava Vaňka na tel.
č. 776 578 827.
Také na www.hazena-nachod.cz nebo
na www.facebook.com/HcTjNachod
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ARCHA, TAMTAM

Náchodský zpravodaj

Úspěšná integrace
v mateřské školce v Náchodě
Mateřská škola na Komenského třídě zvenku působí jako zajímavá budova
s pěkně ozdobeným vstupem. Ale tato
školka je zajímavá i něčím jiným. Před
více než dvěma roky do ní nastoupila tehdy čtyřletá holčička Mája, která má vrozenou těžkou vadu sluchu a kompenzuje ji
závěsnými sluchadly. Ne každá mateřská
škola se staví k zařazování dětí s postižením pozitivně, některé se přijetí jakkoli se
odlišujících dětí aktivně brání. Paní ředitelka Dušánková byla od počátku naladěna velice vstřícně, možná i proto, že Mateřská školka Komenského má s integrací
dětí s nejrůznějšími problémy poměrně
bohaté zkušenosti. Při první schůzce sdělila své obavy, že dítě s takto závažnou vadou sluchu dosud nikdy
neintegrovali. Poté, co jsme si vysvětlili, že Mája je velice bystrá

holčička, která se sluchadly začala slyšet
a rozumět, má jen zatím hůře srozumitelnou řeč a malou slovní zásobu, s jejím zařazením souhlasila.
Před nástupem holčičky do školky proběhlo ještě jedno informační setkání
s učitelkami, na kterém jsme probrali,
jak bude třeba pro Máju způsob komunikace, aby co nejlépe rozuměla. Holčička se do mateřské školky zařadila zcela
bez problémů a brzy začali rodiče vidět
první úspěchy. Zapamatovala si, jak se
který spolužák jmenuje. Naučila se svoji první básničku. Vyprávěla doma, o čem
si s paní učitelkou povídaly. Drobné pokroky, které rodiče zdravých dětí mnohdy
ani nezaznamenají, ale které pro rodiče
dítěte s postižením znamenají velmi mnoho. Které jim potvrzují, že hodiny a hodiny práce celé rodiny přinášejí první výsledky. Které jsou důkazem, že jejich dítě
se bude schopno v budoucnosti zařadit
do společnosti, že bude moci navštěvovat
běžnou školu, že si bude moci vybrat povolání podle svých představ a schopností. Ale i tak obyčejné a důležité věci, jako
že se dorozumí se svými nejbližšími a že
nebude muset dojíždět do školky mnoho
kilometrů nebo dokonce bydlet na internátu.
Dnes je Mája šestiletá blonďatá holčička
s šelmovským úsměvem. Chodí do třídy
předškoláků a se svými kamarády nastoupí i do běžné základní školy. Ve třídě má
kamarády, je oblíbená, vlastně se ničím

ARCHA zakončí rok

tradiční vánoční besídkou

Letošní rok byl pro Archu ve znamení
dvou velkých změn. Hned v lednu jsme
uvítali novou kolegyni a změnili naše
služby i poslání. Archa po celý rok nabízela svoje služby nejen dětem a mládeži, ale
už celým rodinám a přidala i práci v terénu. Znamenalo to chodit přímo do rodin,
které požádaly o pomoc a spolupracovaly
na řešení svých tíživých situací.
A co jsme společně řešili? Nejčastěji
jsme pomáhali s přípravou dětí do školy
a také podporovali rodiče při zvládání výchovných problémů dětí a při tom spolupracovali se školami či Odborem sociál-

ních věcí a školství. Další oblastí, ve které
uvítali klienti Archy pomoc, bylo hledání
práce či brigády. Jednalo se o pomoc při
vyhledávání pracovních příležitostí přímo ve firmách nebo na internetu, sestavování životopisů a výuka základů práce na počítači, která je dnes nezbytnou
součástí našich životů. Třetí velkou oblastí našeho působení byla každodenní
podpora dětem, které do Archy pravidelně docházely a objevovaly tu svoje nadání, rozvíjely svoje možnosti a schopnosti,
navázaly nové kamarádské vztahy a poctivě na sobě pracovaly. Výsledky jejich
píle pak oceníme právě na vánoční besídce, kterou pořádáme ve čtvrtek 19. 12.
a na kterou všechny srdečně zveme.
Děkuji všem, kteří nás po celý rok podporovali a spolupracovali s námi. Velice
si vážím každého, kdo nám věnoval svůj
čas a energii. Zejména děkuji svým kolegům za jejich nadšení, vytrvalost, profesionální přístup a nezdolný optimismus.
Michaela Exnerová,
vedoucí SASRD Archa, Dokořán, o.s.

neliší od ostatních dětí. Asi byste si vůbec
nevšimli, která holčička je vlastně ta „neslyšící“. Mája už totiž díky mnohaleté logopedické práci rodiny docela srozumitelně mluví a svoje pěkná fialová sluchadla
má většinu doby schovaná pod vlásky. Její
plnohodnotné zařazení do slyšící společnosti vypadá na první pohled zcela jednoduše. Je za tím ale mnohaleté úsilí celé
Májiny rodiny, mnoha odborníků a v současnosti především paní učitelek v mateř-

ské školce a paní ředitelky, která se jejího handicapu před třemi lety nezalekla.
Všem za to patří velký dík!
PhDr. Iva Jungwirthová Středisko
rané péče Tamtam Praha

Prosincová
kultura v  P OKLOPU
Co nám prosinec nasněží v Poklopu? Začneme koncertem 6. 12. od 19 hodin folk-bluesovou formací z Hradce Králové, která si říká Radek Rath Malý a přátele aneb
Krtek utek. Tato skupina má proměnlivou
sestavu a nikdy se s určitostí nedá říct,
kolik členů bude mít tentokrát. Možná to
bude trio, možná sextet. Přijďte to zjistit a poslechnout. Vstupné 40 Kč. Pár domácích nahrávek si můžete poslechnout
na www.bandzone.cz/radekrathmalyapratele?at=info.
Druhý hudební band přijede z Hlinska,
jedná se o začínající skupinu Basic Experience. Tato sestava nám předvede, co umí
14. 12. od 19.30. Zajímavostí je, že doplňují svoji hudbu o nástroj theremin, který dodává nevšední atmosféru. Vstupné
je dobrovolné a opět si můžete vyslechnout pár nahrávek na www.bandzone.cz/
basicexperience/.
Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu s šálkem čaje.
Za Alternativní čajový klub Poklop
Veronika Bělinová
Dokořán, o. s.
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OCENĚNÍ, NOVÝ KALENDÁŘ

Ocenění pro náchodské osobnosti
V rámci oslav 95. výročí založení republiky, 24. října 2013
v Městském divadle dr. Josefa Čížka, byli oceněni významné
náchodské osobnosti. Ocenění předali starosta Jan Birke a místostarostka Drahomíra Benešová.

Petr Gangur

Petr Gangur se narodil 6. 7. 1920 v Kopašňově v tehdejším Sovětském Svazu na Podkarpatské Ukrajině. Těsně před válkou byl
povolán zpět do svého rodiště k nástupu do maďarské armády,
ale podařilo se mu dezertovat. Po válce se vrátil zpět do České
Čermné za manželkou a dvěma syny. Po studiu lesnické školy
v Táboře pracoval na polesí v Kynžvartu. Za převaděčství byl ale
po udání od roku 1949–1950 vězněn. Po návratu z vězení pracoval jako agronom v JZD na Trutnovsku. Téměř po dvaceti letech
se vrátil zpět na Náchodsko. Petr Gangur byl nositelem mnoha
významných vyznamenání – československého válečného kříže za bojové zásluhy, medaile za chrabrost, medaile za zásluhy
II. stupně, medaile za vítězství nad Německem a pamětní medaile ke 2. výročí osvobození ČSR. Byl členem Konfederace politických vězňů. Zemřel 11. září 2000.
plk. Rudolf Macek
Rudolf Macek se narodil 13. května 1925 v Náchodě v rodině
sklenářského mistra, bývalého legionáře. V roce 1947 absolvoval vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. Rudolf Macek byl
zatčen 17. ledna a 25. dubna 1950 odsouzen za velezradu a další
prohřešky proti státu k 22 letům vězení, ke ztrátě občanských
práv na dobu 10 let, konfiskaci celého jmění a vysokému peněžnímu trestu. Po 12 letech byl v červnu 1962 propuštěn na amne-

stii. Po listopadu 1989 stál Rudolf Macek u zrodu Konfederace politických vězňů Československa, kde aktivně působil jako
předseda pobočky Náchod, a to až do konce svého života. 1. ledna 1997 mu udělil prezident České republiky Václav Havel medaili 1. stupně za zásluhy o obranu a bezpečnost státu. Plukovník Rudolf Macek zemřel 18. listopadu 2012.
Václav Kaplan
Václav Kaplan se narodil 8. listopadu 1926 v Bystřici u Benešova. Byl to promovaný historik a dlouholetý zástupce ředitele Okresního muzea v Náchodě. Je autorem několika knih týkajících se problematiky železobetonového pohraničního opevněné
z let 1935–1939. Pan Kaplan je jedním z duchovních otců myšlenky a poté samotného zpřístupnění a otevření pevnosti na Dobrošově. Až do 90. let jsme ho mohli právě zde vídat jako aktivního pracovníka. Jeho osoba byla komunisty zavrhována. Zemřel
8. 3. 1996 v Náchodě.
Miloslav Čermák
Pan Miloslav Čermák byl srdcem Náchoďák. Narodil se tu
29. února 1944. Vystudoval zdejší Střední průmyslovou školu stavební a od maturity v roce 1962 až do roku 1990 pracoval v různých stavbařských profesích v národním podniku Tepna. V roce
1990 se stal posledním předsedou Městského národního výboru.
První svobodné komunální volby ho v témže roce dosadily do křesla starosty. Druhé zvolení následovalo v roce 1994. Po dvouletém
řízení Náchoda ale musel Miloslav Čermák ze zdravotních důvodů odstoupit. Jeho třetí kandidatura v roce 1998 byla opět úspěšná. Ve funkci setrval do konce volebního období v roce 2002.
Poté byl i nadále členem zastupitelstva. Miloslav Čermák zemřel
9. 12. 2010 v Náchodě.

Setkání u příležitosti
památky zesnulých
Pátek 1. listopadu 2013 u příležitosti výročí památky zesnulých proběhlo
v obřadní síni náchodského hřbitova
setkání občanů organizované komisí
Městského úřadu v Náchodě a MO SPŽ
Náchod.
V programu vystoupil pěvecký sbor
HRON, vedený sbormistrem ing. Čejpem. Obřadní hudbu zajišťoval p. Rathouský. Nechyběla ani malá dechová
hudba.
Setkání splnilo svůj účel, za což patří velký dík účastníkům a zvláště účinkujícím a organizátorům. Za zmínku
stojí i to, že město Náchod udržuje
hřbitov v dobrém stavu, což přispívá
k větší důstojnosti tohoto místa i akcí,
které se zde konají.

Nástěnný kalendář "Náchodské osobnosti 2014" si můžete zakoupit v Městském
informačním centru v Náchodě, v přízemí budovy radnice na Masarykově náměstí.
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HRON, HASIČI

HRON na cestách
Úplně nenápadně se do života pěveckého spolku Hron vplížila
v polovině letošního září myšlenka na uskutečnění vzdělávacího
zájezdu. A protože příští rok je pro české muzikanty výjimečný,
vzhledem k mnohým kulatým výročím v letech končících čtyřkou, nabízelo se téma výletu – „B. Smetana (1824–1884) a A. Dvořák (1841–1904)“ – téměř samo. Jirka Dusbaba, předseda spolku,
okamžitě „chytil příležitost za pačesy“ a vzdělávací zájezd začal nabírat konkrétní obrysy. V sobotu 26. října brzy ráno jsme
i s přáteli z kudowského pěveckého sboru Sta Allegro vyrazili z Náchoda. Po zdržení na asi třech objížďkách jsme konečně
dorazili do Jabkenic, kde v myslivně trávil podzim svého života u dcery Žofie skladatel Bedřich Smetana. Prohlídka památníku se samozřejmě nemohla obejít bez zpěvu. Zazněl nostalgicky
i Smetanův ženský sbor „Západ slunce“, který na stejném místě zazpívaly ženy při podobném zájezdu v roce 1977 v den, kdy
se sbor dověděl o úmrtí předchozího dirigenta Hronu Augustina Ptáčka. Další zastávkou na cestě za poznáním byla Nelahozeves, rodiště A. Dvořáka. Po krátkém zazpívání a prohlídce v kostelíku, kde byl Dvořák pokřtěn a jako chlapec zde často hrával
na housle, jsme se přesunuli do jeho rodného domu. Zde jsme si
v rozsáhlé expozici připomněli skladatelův život, dílo i jeho lásku
k technice. Na kopci nad Dvořákovým rodným domkem je v Nelahozevsi pěkný renesanční zámek, který byl dalším cílem našeho zájezdu. Slečna průvodkyně nastrojená v dobovém kostýmu
se asi dobře bavila, protože naši pánové nejdou pro vtipnou poznámku nikdy daleko. Ani jsme se nenadáli a nastal čas k přejetí
do Mělníka. Procházka po historickém centru města a návštěva
vyhlídky na horu Říp nad soutokem Labe a Vltavy, byla v zapadajícím slunci prostě kouzelná. Po půl sedmé v úplné tmě jsme se
jeli ubytovat na internát Zahradnické akademie v Mělníku. Večerní program opět perfektně připravil náš předseda Jirka, tentokrát s velkou pomocí své maminky, která nás na naší cestě doprovázela. Čekala nás degustace vín, která školní podnik vyrábí,
samozřejmě s odborným výkladem Jirky Dusbaby, hrdého absolventa mělnické zahradnické školy. Po ochutnání všech 12 vzorků následovala volná zábava se zpěvem, povídáním a opakovaným ochutnáváním všech těch dobrých vín. Málokomu se chtělo
jít spát, ještě že nám změna času přidala přes noc jednu hodinu.
V neděli ráno jsme si přivstali a ještě před snídaní v rychlosti
prošli zajímavým parkem, který obklopoval zámeček Neuberk –
dívčí internát, ve kterém jsme spali. Už v devět hodin nás čekalo první zpívání, vystoupení v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Po mši svaté jsme zazpívali přicházejícím
poutníkům při krátkém vystavení Palladia země české, než jej
řádové sestry opět odnesly do úschovy. Následovala prohlídka
pamětihodností města, kterými nás provedla paní Janáková nesmírně vzdělaná dáma. Obdivovali jsme například baziliku sv.
Václava s kryptou sv. Kosmy a Damiana – místo skonu sv. Václava. Je to úžasný pocit, zpívat v kostele sv. Klimenta, v budově
z devátého století, která pamatuje sv. Ludmilu, pod freskami starými víc než tisíc let. Výborný oběd jsme snědli ve spěchu, protože nás čekalo přislíbené účinkování ve skanzenu v Přerově nad
Labem. Naše vystoupení bylo součástí poslední otevřené neděle
před uzavřením skanzenu, který se znovu otevře s proměněnou
expozicí v období Vánoc. Vystoupení bylo sestavené ze starých
a lidových skladeb a veršů Pavla Hepnara ze souboru básní Můj
domov. V závěru vystoupení se k nám přidali i naši polští přátelé
a svižné lidové písničky v našem podání rozehřály i trochu zmrzlé posluchače. Pak jsme si prošli budovy s expozicí ve skanzenu
a v 16.00 hod jsme vyjeli k domovu. Čekalo nás ještě poslední zastavení v Libici nad Cidlinou. Náš předseda měl snad vše spočítané na minuty. Na hradiště rodu Slavníkovců – tedy na místo,
kde toto hradiště kdysi stávalo – jsme došli s posledními paprsky
slunce, které po západu zbarvilo oblohu do červena a umocnilo
tak působení krvavého příběhu těchto míst. Za šera jsme se pak
vrátili zpět k autobusu a po zhruba dvou hodinách jízdy dorazi-

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
li zpět do Náchoda. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o zdárný
průběh tohoto zájezdu. Jirkovi Dusbabovi, který vše perfektně
připravil, Lence Hodanové, která vše vyúčtovala, panu řidiči Jiřímu Kaněrovi, který nás všude bezpečně dovezl, panu dirigentovi za přípravu vystoupení a za výdrž, paní Ivaně Dusbabové,
která nám věnovala svou péči po celou dobu zájezdu, paní vychovatelce Haně Miškovské na internátě, která nám ráno obětavě uvařila čaj a kávu a shovívavě plnila všechna naše přání. Dík
patří také všem, kteří nám vyšli při organizaci této akce vstříc
a připravili našim zpěvákům dobré podmínky. Nejen zpěvem je
živ náš spolek! Společné zážitky a rozšiřování obzorů v oblasti
hudby, historie i zeměpisu směle naplňuje starobylé heslo „Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti“ s nímž pěvecké spolky pomáhaly
od 19. století zviditelňovat naší zem.
Lenka Jankovičová
– členka výboru pěveckého spolku HRON v Náchodě

Dobrovolní hasiči z Bělovse

jsou třetí, za peníze nakoupí vybavení
V brněnském hotelu Voroněž proběhlo vyhlášení výsledků soutěže Moravského hospodářství pro dobrovolné hasiče.
Do soutěže se zapojilo 112 sborů a 52 jednotek dobrovolných
hasičů, přičemž nejvíce přihlášených bylo z oblasti Sever Moravy, do které patří kraje Zlínský, Moravskoslezský a Olomoucký.
Soutěž je rozdělena na dvě kategorie – pro jednotky a sbory. V obou kategoriích pak mezi sebou soutěží dobrovolní hasiči v pěti soutěžních oblastech, na které je republika rozdělena.
Celkem si pro výhru přišly 3 sbory a 3 jednotky v každé soutěžní oblasti.
Za východní Čechy si finanční ocenění donesli:
Sbory dobrovolných hasičů
1. SDH Březová
2. SDH Višňová
3. SDH Běloves
Jednotky sborů dobrovolných hasičů
1. JSDH Miletín
2. JSDH Český Dub
3. JSDH Jevíčko
Běloveským hasičům gratulujeme! , Jiří Polák
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SOKOL, SPORT

ve Starém Městě
SOKOL oslavil
100 let
První zářijový víkend se stal slavnostním pro všechny stávající i minulé členy Sokola ve Starém Městě nad Metují. Místní Sokol totiž oslavil neuvěřitelných sto let od svého vzniku.
31. 8. roku 1913 se v místním restaurantu Pod lipami konala
zakládací schůze, která ustanovila první sokolský výbor. U vzniku sportovní organizace stál i místní podnikatel bratr Kudrnáč,
který se stal i prvním starostou. Sokolská organizace se rozvíjela
díky nadšení cvičenců a cvičenek, kteří si svépomocí vybudovali
letní cvičiště na Písáku a později i tělocvičnu. Navzdory nepřízni historických události, jakými byly obě války i pozdější nástup
komunismu, se místní sokolové úspěšně účastnili různých sportovních soutěží i sokolských sletů. Již v meziválečném období
se zde začal hrát volejbal, v němž zazářilo především družstvo
žen. Manželé Jiřina a Václav Vojnarovi by mohli vyprávět. Jako
členové Sokola už toho zažili spoustu. Právě oni proslavili zdejší organizaci ve volejbale, ale i v dalších sportech.
Není tedy divu, že oslavy byly okázalé a členové Sokola vše
pečlivě připravili. Návštěvníci z řad sokolů i veřejnosti si mohli prohlédnout sportovní halu s klubovnou a zrekonstruovanými sprchami i venkovní hřiště Písák. V hale byla též instalována výstava z dob minulých i ze současného života Sokola. Velký
zájem byl především o původní kroniku a zakládací dokumenty, ale též o vystavené poháry a trofeje. Vystoupení odcházejí-

Plavání pro veřejnost
o vánočních prázdninách
pondělí
23. 12. 2013 5.30-7.30
13.30-19
úterý
24. 12. 2013 z a v ř e n o
středa
25. 12. 2013 z a v ř e n o
26. 12. 2013
13-18
čtvrtek
pátek
27. 12. 2013 5.30-7.30
13.30-20
sobota
28. 12. 2013
13-18
neděle
29. 12. 2013
13-18
18-21 nudi
pondělí
30. 12. 2013 5.30-7.30
13.30-19
20-21 aquaaerobik
úterý
31. 12. 2013 z a v ř e n o
středa
1. 1. 2014 z a v ř e n o
čtvrtek
2. 1. 2014 5.30-7.30
13.30-20
20-21 aquaaerobik
pátek
3. 1. 2014 5.30-7.30
13.30-20
sobota
4. 1. 2014
13-18
neděle
5. 1. 2014
13-18
18-21 nudi
27. 12. 2013 a 3. 1. 2014 se nekoná rehabilitační plavání (7.30-9)
23. a 30. 12. 2013 se nekoná kondiční cvičení (15-16)
25. 12. 2013 a 1. 1. 2014 se nekoná plavání pro vozíčkáře
23. a 26. 12. 2013 se nekoná aquaaerobik
3. 1. 2014 se nekoná večerní plavání

Sauna pro veřejnost
o vánočních prázdninách
úterý 24. 12. 2013 z a v ř e n o
čtvrtek 26. 12. 2013 z a v ř e n o
pátek 27. 12. 2013 15-20
• neděle 29. 12. 2013 18-21 nudi
• úterý 31. 12. 2013 z a v ř e n o
• čtvrtek 2. 1. 2014 15-20
• pátek
3. 1. 2014 15-20
• neděle 5. 1. 2014 18-21 nudi

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví v roce 2014

cí starostky místního Sokola ing. Jany Jezberové, zdravice sestry Heleny Rezkové, starostky náchodské sokolské organizace,
i návštěva paní místostarostky Mgr. Drahomíry Benešové dodaly setkání slavnostní ráz.
Pro více než stovku zúčastněných zacvičili nejmladší členové Sokola se svými rodiči skladbu s padákem. Na závěr slavnosti
došlo k oficiálnímu předání klíče nastupující starostce Mgr. Aleně Hornychové. Příjemné odpoledne dovršilo posezení v prostorách klubovny.
Co tedy místní organizaci k jejímu jubileu přát? Mnoho nadšených sportovců, ale i záštitu ze strany domovské organizace
i města Náchoda.
Sokol Staré Město, Petra Horáková

Škola bruslení pokračuje! Chceme pozvat
své členy a nové zájemce o bruslení
na první hodinu nového běhu, která
začíná 4. 1. 2014 v 8.30 na Zimním
stadionu v Náchodě. Přihlášky a bližší
informace získáte na http://www.brusleniskola.cz/.

ZIMNÍ STADION V NÁCHODĚ
Na strži 1795, Náchod, tel.: 491 426 021
e-mail: zs.nachod@seznam.cz
ZIMNÍ STADION V NÁCHODĚ
Na strži 1795, Náchod, tel.: 491 426 021
e-mail: zs.nachod@seznam.cz
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SPORT

Házená
Rozpis podzimních domácích utkání
1. liga muži:
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.
1. liga staršího dorostu:
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 utkání hrána ve Dvoře Králové.
2. ligy mladšího dorostu:
7. 12. 2013 TJ Náchod – HC Pardubice
ve 12.30 hod.
Po loňské absenci se do ligového prostředí

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
vrací i družstvo mladšího dorostu, nově
vedené Petrem Skořepou a Zdeňkem Vaněčkem.
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.

Společné tréninky házenkářů
V rámci projektu „Handball Euroregionu Glacensis“ proběhlo v sobotu 2. listopadu 2013 soustředění mladých házenkářů obou partnerských oddílů TJ Náchod
a Swidnicki klub piłki recznej "SWIDNICA". Soustředění probíhalo v házenkářské hale Na Hamrech a zahrnovalo dvě
tréninkové jednotky vedené jak polskými
trenéry, tak i domácími. První tréninková
jednotka obsahovala cvičení na zdokonalení rychlého přechodu družstva do útoku
a druhá cvičení na útok postupný, se zaměřením na spolupráci celého družstva.
Závěr turnaje patřil společnému poměření
sil, kdy družstva sehrála 60-ti minutový
zápas. Vítězství z tohoto zápasu si odnesla polská strana. Nejen dorostenci využívají příhraniční spolupráce, ale i družstvo

mužů má v rámci projektu naplánována
dvě přátelská utkání s družstvem z polské Swidnice, a to v předvánočním čase
17. prosince v hale Na Hamrech a 20. prosince ve Swidnici.
Dne 22. prosince 2013 bude probíhat
předvánoční turnaj mladších žáků, kterého se zúčastní nejen domácí celky, ale
právě i partnerský tým ze Swidnice.
Projekt „Handball Euroregionu Glacensis“ je uskutečňován v rámci poskytnutí
dotace z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Více
informací na www.hazena-nachod.cz/aktuality/.
Jan Kosinka

a kdybyste se chtěli přijít podívat na
Ahoj kamarádi hokeje, našeJó,velké
kamarády, tak tady máte rozpitak jsem zase po roce tady. Já a moji kamarádi máme za sebou rok poctivé práce
jak na ledě, tak i v tělocvičně nebo na jiných hřištích. Už jsme zvládli kličky, brzdy, přihrávky i střelbu. V brance máme
šikovné gólmany. Páni trenéři to s námi
nemají někdy lehké, ale oni moc dobře
vědí, jak na nás.
Největší odměnou pro nás byly naše
první dresy a už jsme opravdu hokejisti.
Nejdříve jsme si zajeli do Trutnova zahrát
přátelský zápas. Sice jsme prohráli, po zápase nám tekly po tvářích slzičky, vždyť
první zápas a hned prohra, ale rychle
jsme na to zapomněli, protože další sobotu nás čekal již první opravdový turnaj.
Jeden zápas jsme prohráli, ale ten druhý
už jsme mohli slavit první výhru. Naše
maminy nám fandily, jako kdybychom
hráli finále mistrovství světa.

sy, kdy jim můžete přijít fandit:
HC Náchod – muži
8. 12. 2013 od 18.00 hod.
HC Náchod – HC Nové Město nad Metují
15. 12. 2013 od 17.00 hod.
HC Náchod – HC Trutnov
22. 12. 2013 od 17.00 hod.
HC Náchod – HC Jaroměř
HC Náchod – junioři
28. 12. 2013 od 17.00 hod.
HC Náchod – HC Dvůr Králové nad Labem
HC Náchod – ml. a st. žáci
8. 12. 2013 od 9.30 hod
HC Náchod – HC Krkonoše
HC Náchod – přípravka 2004
15. 12. 2013 od 10.15 hod. turnaj
Mějte se pěkně a za všechny kamarády velké i malé okolo náchodského hokeje vám všem přeji hezké vánoční svátky
a hodně zdravíčka v roce 2014. Ahoj Filip

Volejbal

SK Rubena Náchod Na Hamrech
v sobotu 7. prosince 2013
KP I. ženy od 10.00 a 13.00 hod.
SPORT KLUB Náchod – TJ Třemešná
v neděli 8. prosince 2013
KP juniorky od 10.00 a 13.00 hod.
SK JOPEKO Náchod – TJ Třemešná

Kurzy bruslení
pro veřejnost
Evropské město sportu 2013 – město Náchod, zve všechny zájemce na kurzy bruslení pro veřejnost. V úterý 3. 12.
2013 zahajujeme již druhý kurz, který zahrnuje 10 po sobě jdoucích lekcí:
Datum
Čas
3. 12. 2013
16–17
8. 12. 2013
8–19
10. 12. 2013
16–17
15. 12. 2013
8.30–19.30
17. 12. 2013
16–17
5. 1. 2014
8.30–19.30
7. 1. 2014
16–17
12. 1. 2014
8.30–19.30
17. 1. 2014
16–17
19. 1. 2014
8.30–19.30
Pro případné změny v harmonogramu
kurzů sledujte, prosím, webové stránky
města nebo informační nástěnku HC Náchod na zimním stadionu.
Bližší informace Vám podá pan Ludvík Berger (info@hcnachod.cz, tel.
602 300 457) nebo paní Jana Horáková (j.horakova@mestonachod.cz, tel.
778 406 807).
V rámci kurzu je zajištěn pitný režim,
možnost zapůjčení bruslí a helem. Děkujeme, že se zapisujete na prezenční listiny.
Kurzy bruslení se konají v rámci projektu CZ.3.22/3.3.02/13.03713 V zdravém
těle zdravý duch – přeshraniční spolupráce v Kladském pomezí, který je spolufinancován z ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

prosinec 2013

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy:
Náchodský výtvarný podzim. 30. ročník
přehlídky 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, do 5. 1. 2014)
Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin,
Na Štědrý den od 9 do 12 hodin, na Nový rok od 13 do 17 hodin.
Galerie vyhlásila 8. ročník výtvarné soutěže
pro občany Náchodska – Naše Galerie.
Téma letošního ročníku zní Mávnutím kouzelného
proutku. Soutěž je určena výtvarníkům Náchodska, kteří
dosud nevystavovali v GVUN. Odevzdávání prací: 2. 12.
– 15. 12. 2013. Oficiální vyhlášení výsledků soutěže, včetně
předání cen, proběhne v rámci vernisáže výstavy vybraných
soutěžních prací dne 24. ledna 2014. Podmínky soutěže
a podrobné informace naleznete na webových stránkách
galerie (www.gvun.cz) nebo na informačních letácích,
které si můžete vyzvednout v Informačním a cestovním
centru v Náchodě nebo přímo v Galerii výtvarného umění
v Náchodě.
Sobotní výtvarná dílna 14. prosince 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. Vánoční dílna pro rodiče
s dětmi plná vůní a koled, které neodmyslitelně patří
k atmosféře tradičních českých Vánoc.
Program je pro děti od 2 do 12 let, není nutná žádná příprava.
Doporučujeme vzít s sebou pracovní oděv. V případě zájmu
se přihlaste nejpozději dva dny před daným termínem
na čísle 491 423 245 u Mgr. Veroniky Mesnerové nebo
na e-mailové adrese mesnerova@gvun.cz.
Vánoční koncert vokálně-instrumentálního
souboru Musica Viva 18. prosince v 18 hodin.
Srdečně zveme na koncert do zámecké jízdárny.

GALERIE, ZÁMEK, MUZEUM

Státní zámek Náchod
Krásné a klidné prožití vánočních svátků
a hlavně hodně zdraví a osobních úspěchů
v roce 2014 Vám přeje
Správa Státního zámku v Náchodě!

Přehled kulturních akcí
v prosinci 2013 v Regionálním muzeu Náchod
Křehké kouzlo Vánoc (Výstava vánočních ozdob)
Ve dnech 27. 11. 2013 až 11. 1. 2014 probíhá ve výstavní síni regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) výstava, která návštěvníky seznamuje s tradicí zdobení vánočního stromku
a historií vánočních ozdob. Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod., 24. a 31. 12. 2013 9–14
hod., 25. 12. 2013 a 1. 1. 2014 bude zavřeno.
Mexické Vánoce a exotické betlémy
Do 5. 1. 2014 probíhá v budově stálé expozice na Masarykově
nám., čp. 18 výstava, která zájemcům přibližuje adventní a vánoční atmosféru v mexickém městě Tijuana na pobřeží Tichého oceánu. Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod., 24.
a 31. 12. 2013 9–14 hod., 25. 12. 2013 a 1. 1. 2014 bude zavřeno.
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, 24. a 31. 12. 2013 9–14 hod. 25. 12. 2013
a 1. 1. 2014 bude zavřeno. Organizované výpravy lze objednat
na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností.
Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu je otevřeno pouze pro
předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze
objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese:
Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř.
elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.

Police nad Metují
Vyznání do dřeva. Výstava loutek
z řezbářské dílny Jarmily Haldové a jejích synů
Ve dnech 4. 12. 2013 až 5. 1. 2014 pořádá Regionální muzeum v Náchodě ve staré polické škole „Dřevěnce“ výstavu loutek rodiny Haldových. Vernisáž se uskuteční v úterý 3. prosince
od 16 hodin. Otevřeno bude denně mimo pondělí 9–12, 13–16.30
hodin, 24., 25., 31. 12. 2013 a 1. 1. 2014 zavřeno.

Hronov
Lidové betlémy
Ve dnech 6. 12. 2013 až 5. 1. 2014 budou moci návštěvníci v Jiráskově rodném domku v Hronově spatřit pestrou kolekci historických i novodobých betlémů ze sbírek Regionálního muzea v Náchodě. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–16.30 hodin, 24.,
25., 31. 12. 2013 a 1. 1. 2014 zavřeno.
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POHOTOVOST, DÉČKO

Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
30. 11. a 1. 12. MUDr. Blanka Filipová
		 Nové Město nad Metují
7. 12. a 8. 12.
MUDr. Blanka Grummichová
			
14. 12. a 15. 12.
MUDr. Blanka Hulánová
		 Nové Město nad Metují
21. 12 a 22. 12. MUDr. Milan Hýbl
		 Náchod
24. 12.
MUDr. Svatava Olšarová
		 Nové Město nad Metují
25. 12. MUDr. Hana Matoušová
		 Nové Město nad Metují
26. 12.
MUDr. Jana Malíková
		 Náchod
28. 12. a 29. 12. MUDr. Vlasta Hýblová
		 Náchod
1. 1. 2014 MUDr. Michaela Kučerová
		 Nové Město nad Metují

PROGRAM
PROSINEC

www.decko-nachod.cz
AKCE PRO VEŘEJNOST
čtvrtek 5. prosince od 16.00 hodin
ve velkém sále – MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
MIKULÁŠSKÉ DÍLNIČKY – zábavné tvoření pro rodiče s dětmi od 15.00 hod., vstupné 25 Kč/ osoba, děti do 2 let a držitelé ZTP
vstup zdarma, vstupenky v předprodeji
na recepci Déčka od 2. 12. Balíček pro Mikuláše označíte jménem obdarovaného dítěte a předáte na recepci.
Keramika na zkoušku
– KERAMICKÉ PÁTKY
Od 6. prosince (a pak 10. 1., 7. 2., 7. 3., 11.
4., 9. 5., 6. 6.). Vyzkoušíte si práci s hlínou,
pro děti i dospělé, děti do 6 let v doprovodu rodičů. S sebou: pracovní oděv, přezůvky, jednorázové vstupné: 30 Kč, informace podá Bc. Tereza Išová (tel. 774 223 296)
sobota 7. prosince od 9. 00 hodin – vánoční minikurz FIMO PRO ZAČÁTEČNÍKY
Dopolední workshop práce s polymerovou
hmotou FIMO a tvorba miniaturek šperků a přívěsků, výroba originálního šperku. Vhodné pro zájemce od 12 let; 6 hodinový kurz (do cca 15 hodin s přestávkou),
s sebou přezůvky, pracovní oděv; cena:
250 Kč/ pro členy Kreativního klubu 150 Kč
(pomůcky a materiál v ceně), přihlášky
do 7. 12. u Bc. T. Išové (tel. 774 223 296)
9. – 13. prosince – VÁNOČNÍ VÝSTAVA
PRO ZVÍŘÁTKA „DĚTI DĚTEM“ – tradiční adventní výstava v prostorách Městské knihovny Náchod: Po 9–17 h., Út, St
a Čt 9–18 h., Pá 9–16 h.; vernisáž v pondělí
9. prosince v 16.00 hodin – hudební vystoupení tria Pikyflet; další vánoční vystoupení dětí: úterý 10. prosince v 10.00
sboreček Srdíčko (MŠ Vančurova Náchod),
středa 11. prosince v 10.00 sborečky Plhovánek a Plhováček (ZŠ a MŠ Plhov Náchod); ve středu 11. prosince od 18.00
hodin před knihovnou – v rámci celore-

Stomatologická pohotovost
Komenského 10,
tel.: 491 472 721
Studnice 31
tel.: 491 422 104
Smetanova 144
tel.: 491 428 502
Hálkova 367,
tel.: 491 428 636
Komenského 48,
tel.: 491 472 946
Komenského 134,
tel.: 491 470 566
Denisovo nábřeží 665,
tel.: 491 428 885
Hálkova 367,
tel.: 491 428 636
Komenského 48,
tel.: 491 472 924

publikové akce ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, budeme zpívat i v Náchodě s regionálním
Deníkem – přijďte si s námi zazpívat nejznámější české koledy. Informace podá Bc.
T. Išová (tel. 774 223 296).
sobota 14. prosince od 14. 00 hodin
FIMO HRÁTKY PRO HOLKY
Odpolední modelování z polymerové hmoty FIMO, tvorba miniaturek, náušnic a přívěsků, vhodné pro zájemce od 7 do 11 let;
tří hodinový kurz od 14.00 hodin (do cca
17 hod, s sebou přezůvky, pracovní oděv;
cena: 60 Kč (pomůcky a materiál v ceně),
přihlášky do 12. prosince u Bc. Terezy Išové (tel. 774 223 296)
sobota 14. prosince od 17.00 hodin
ve velkém sále – DD DISKOTÉKA PRO
TEENAGERY – vstup 30 Kč, bližší informace podá Jaroslav Karásek (tel.: 775 223 919)
středa 25. prosince na Masarykově náměstí za kostelem – ŽIVÝ BETLÉM
Viz str. 17.

MATEŘSKÉ CENTRUM MACÍČEK
pátek 6. prosince od 10.00 hodin
ve velkém sále – MIKULÁŠ S ANDĚLY
A ČERTÍKEM GERTÍKEM
Zveme všechny hodné i lumpačivé děti
a rodiče na Mikulášskou besídku; čertík
prosí o přenechání balíčků pro děti se
vzkazy o jejich (ne)poslouchání v recepci
Déčka půl hodiny před začátkem; vstupné:
50 Kč dítě, 60 Kč 2 děti, přihlášky přijímá
(do 5. 12.) a bližší informace – Mgr. Denisa Pokorná na tel: 774 635 232
pátek 13. prosince od 10.00 hodin
– ANDĚLSKÝ DEN
Všechny rodiče, děti, zajíčky a větší kuřátka navštíví v Déčku andělé s vánočními zvyky a úkoly. Vstupné: 40 Kč, přihlášky přijímá Mgr. Denisa Pokorná do 12. 12.
na tel: 774 635 232.
pátek 17. prosince od 10.00 hodin
– ANDĚLSKÝ DEN
Za rodiči, dětmi, malými kuřátky a miminky přiletí andílci s koledami a vánočními zvyky, aby nám to čekání na Ježíška

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.

7. 12. 2013 O červené Karkulce
14. 12. 2013
21. 12. 2013 Aladinova kouzelná lampa
4. 1. 2014
Představení jsou od 15 hodin.
rychleji utíkalo. Vstupné: 40 Kč, přihlášky přijímá Mgr. Denisa Pokorná do 16. 12.
na tel: 774 635 232.

Pravidelný program v Macíčku

V týdnu 9. – 12. prosince
– probíhá cvičení s Lucinkou.
A chvilku před nejočekávanějším dnem
v roce se chystáme na Vánoční cvičení
16. 12. Kuřátek, 18. 12. Zajíčků a 19. 12.
Mimiklubu. S sebou přineste cukrovíčko,
dobrou náladu a nepotřebné hračky.

POBYTOVÉ AKCI
víkend 7. – 8. prosince
– VÍKEND SE ZLATÝM PRASÁTKEM
Cena 230 Kč pro členy Déčka, 280 Kč pro
ostatní. Informace podá Jaroslava Nývltová, jajka@deckonachod.cz, přihlášky nejpozději do 2. 12.
víkend 6. – 8. prosince
VÍKEND NA HORÁCH
Víkend pro mládež, instruktory a vedoucí připravován ve spolupráci SVČ Déčko
Náchod a Duha Bartoňka. Více informací: Bc. Gerd Weinlich.
víkend 13. – 15. prosince
VÁNOCE V KRKONOŠÍCH
Tradiční vánoční víkend v Krkonoších
pro děti 6–15 let. Více informací: Bc. Gerd
Weinlich

OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO
A ICM PRO MLÁDEŽ
klub otevřený od 14.30 do 19.30, začátek turnajů vždy od 16 hodin
18. prosince od 13.30 v klubu Hnízdo VÁNOČNÍ BALENÍ DÁRKŮ
Načerpejte vánoční atmosféru s námi
v klubu Hnízdo při balení vánočních dárků, společně se podělíme o zkušenosti
a kreativní nápady. S sebou: nůžky, balící
papír, stužky a vánoční náladu
PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE
A DO NOVÉHO ROKU HLAVNĚ ZDRAVÍ,
LÁSKU A DOSTATEK VOLNÉHO ČASU.
TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU V ROCE 2014.

prosinec 2013

Senior klub „Harmonie 2“
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové
čtvrtky v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se v prosinci sejdeme při následujících programech:
středa 4. 12. od 15 hod. „Mikulášská zábava“, kterou pořádá
pro své členy ÚO diabetiků – program Hana Holá, hudba František Čížek „FRČÍ“;
čtvrtek 5. 12. od 14 hod. „Zasněžená romance“ krásný film
pro pamětníky;
čtvrtek 12. 12. od 14 hod. „Vánoční koncert“ žáků ZUŠ z Police nad Metují – dětský orchestr řídí pan učitel Fiala;
čtvrtek 19. 12. od 14 hod. vánoční chvilka u stromečku s koledami skupiny „Kantoři“.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp-nachod.cz

Vánoční těšení
Srdečně zveme své členy a příznivce na předvánoční odpoledne s dárky z půdy. Kde: Restaurace obchodního domu Odas Karlovo náměstí Náchod. Kdy: ve středu 11. 12. 2013 od 14.00 hod.
Program: vystoupení dětí z MŠ – kulturní pásmo, dárky z půdy
– radost z obdarování druhých, společná večeře i hudba zajištěna. Na občerstvení vybíráme: 85 Kč členové, 95 Kč nečlenové.
Prosíme z organizačních důvodů, přihlaste se včas (nutná rezervace). Vybíráme každou středu v naší klubovně od 13.00 do
15.00 hod. Těšíme se, že s adventní výzdobou prožijeme pohodové předvánoční setkání, s dobrou náladou.

Předsednictvo Sdružení zdravotně postižených Náchod
zastupující 290 člennou členskou základnu přeje
všem našim členům, představitelům a úředníkům Městského
úřadu v Náchodě, zdravotníkům, zaměstnancům MěSSS,
regionálnímu tisku, pracovníkům Centra volného času
– Déčka, náchodské policii ČR, Městské policii, pracovníkům
Městské knihovny, městského muzea a všem sympatizantům,
jejichž spolupráce, pochopení a pomoci si velmi vážíme,
hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů v roce 2014.
Za sdružení: O. Frühaufová, M. Čiháček, B. Řeháková, J. Feltl,
K. Sýkora, J. Balcarová, M. Bonková, A. Balážová, L. Vlčková,
J. Vondrouš, O. Volhejn, P. Holinský, J. Bartoš.

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, Farář 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 9–17 hod.Přehled adventních a vánočních bohoslužeb:
vystoupení u vánočního stromu viz plakát v příloze
Neděle 22. 12. 8.30 hod. nedělní bohoslužba
Úterý 24. 12. 17.00 hod. vánoční troubení z věže (Vlčkovi)
Úterý 24. 12. 23.00 hod. půlnoční bohoslužba
Středa 25. 12. 8.30 hod. bohoslužba na Hod Boží vánoční
Neděle 29. 12. 8.30 hod. nedělní bohoslužba
Úterý 31. 12. 15.00 hod. rozloučení se starým rokem
Středa 1. 1. 8.30 hod. novoroční bohoslužba

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,

SENIOR KLUB, SZP, CÍRKVE
ne 7.30, 9.00; v kostele sv. Michaela pro děti a mládež ne 10.15.
Zpívání a povídání o Bohu „Andělka“ pro předškoláky a menší školáky každý pátek od 17.00 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 2. neděli v měsíci od 19.30. Farnost Náchod, KDU-ČSL a společenství mladších manželů Vás zvou na mši sv. při
svíčkách a tak trochu jiný mikulášský večer pro děti a dospělé o světle a tmě v pátek 6. 12. od 18.00 v kostele sv. Michaela.
Příležitost k přijetí svátostí smíření v kostele sv. Vavřince před
každou ranní a večerní mší sv. (kromě 24. a 25. 12.) Mimořádné zpovídání se uskuteční ve dnech od 16. 12. do 21. 12. od 9.00
do 10.00 a od 15.00 do 18.00. Existuje možnost navštívení nemocných knězem v předvánoční době. Zájemce o návštěvu a přijetí svátosti prosíme o telefonickou domluvu termínu a místa.
Podrobností v ohláškách a na www stránkách. Příležitost ke společnému přijetí svátostí pomazání nemocných bude ve dnech
18., 19. a 20. 12 při mších sv. v kostele sv. Vavřince. Adventní koncert Sboru „Marika singers“ z Prahy – v neděli 1. 12. od 17.30.
Tradiční předvánoční koncert „Ave Maria" pod záštitou starosty
Města Náchoda – v pátek 6. 12. od 19.00. Adventní koncert Bohuše Matuše a Marcely Březinové – v pátek 13. 12. od 19.00. Vánoční koncert pěveckého sboru HRON bude v neděli 22. 12. v 15.30
v kostele sv. Vavřince. Vánoční koncert Kostelecké cimbálové
muziky se uskuteční v kostele sv. Vavřince 28. 12. od 17.00 hod.
Vstupné dobrovolné. Na Štědrý den 24. 12. mše sv. budou v pořadí: ve 13.30 v kapli v Žernově; v 15.00 v kostele sv. Vavřince pro
rodiny s dětmi; ve 22.00 v kapli v České Čermné a v kapli ve Vysokově a ve 24.00 v kostele sv. Vavřince a v kostele ve Studnici.
V kapli v Pavlišově se uskuteční pásmo koled od 22.00. Letos to
už je 155 let, kdy se vystavuje o Vánocích v děkanském kostele
velký betlém. Máte možnost si ho prohlédnout 25. a 26. prosince 2013 a 1. ledna 2014. V těchto dnech bude kostel přístupný
veřejnosti od 7.00 do 10.30 a od 14.00 do 16.00 kromě času, kdy
budou slouženy mše sv. v 7.30 a 9.00 (cca 45 min.). Na Silvestra
31. 12. a na Slavnost Panny Marie 1. 1. budou mimořádně mše
sv. v kostele sv. Vavřince v 15.00.
Všem čtenářům Zpravodaje a občanům Města Náchoda jménem naší farnosti přeji krásné, spokojené, požehnané, radostné
a v pohodě ducha prožité vánoční svátky. P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka, děkan.

Českobratrská církev evangelická

Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby vždy v neděli v 9.00 hod. (není-li uvedeno jinak) a pravidelně každou neděli od 15.30 hod. ekumenické bohoslužby v Evangelickém
domově Betanie (Špreňarova 1053). V první adventní neděli
1. 12. od 10.00 hod. společné bohoslužby pro celý sbor ve sborovém domě v Náchodě s večeří Páně. Hostem bude farářka Lydie Mamulová z Prahy. Po společném obědě od 13.00 hod. beseda na téma Jak se učíme křesťanství. Na 4. adventní neděli
22. 12. od 10.00 hod. (ne)vánoční Pohádka o začarované zahradě.
Na Štědrý den 24. 12. v 15.00 hod. nešpory v Náchodě a od 22.00
hod. „půlnoční“ v evangelickém kostele v Šonově. Na Hod Boží
vánoční 25. 12. bohoslužby s večeří Páně od 9.00 hodin.

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 prosinec 2013
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 3. 12.
v dopoledních hodinách.

Náchodská univerzita volného času (NUVČ)
2. 12. R. Staněk – Jan Blahoslav a Kralická bible.
9. 12. /NE/bezpečný věk 13.00 hodin
Zveme všechny seniory na promítání filmu, který nám přivezl policejní prezident Martin Červíček. Tento film by měl
být „klíčem k bezpečí“ a „stáří bez nehod“. Když víte, co vás
může ohrozit, mátě větší šanci se bránit.
16. 12. v 17.00 hodin vás srdečně zveme na křest knížky
Aleše Fetterse a Evy Koudelkové – Zanechali stopu… Osobnosti kultury v Náchodě

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
10. 12. v 16 hodin O Ježíškovi
Stínohra o narození, které si stále připomínáme. Podle Lindy
Jenningsové upravila a hraje Jaroslava Holasová. Pro všechny,
kteří jsou anebo byli dětmi.
Malé adventní soutěžení
Již tradičně od Adventu do Vánoc si mohou děti zkrátit čekání
na Ježíška malým soutěžením.
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)

Výstavy
Hala
9. 12. – 14. 12. Vánoční výstava Děti dětem
16. 12. Vánoční cesta – výstava stacionáře Cesta Náchod
Studovna
30. 11. – 7. 12. – 8. Vánoční výstava spolku SANA
Keramika, šátky, šperky, výrobky ze dřeva, vlny, drátků, proutí,
vánoční dekorace. Přijďte se nadýchat vánoční atmosféry a třeba i koupit malý vánoční dárek.
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Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod.
Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia
Baštecká, Ing. Eva Čejchanová, Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda,
Ing. Jiří Polák, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka.
Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv. Realizace CREOPRESS.
Číslo 12/2013 vychází 29. 11. 2013. Náklad 5200 ks. Distribuce zdarma.
Registrace: MK ČR E 11975. Za změny v programech zodpovídají pořadatelé
jednotlivých akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, nevyžádané se nevracejí.
Neoznačené a nepodepsané příspěvky pořídila redakce.
Adresa časopisu: NZ, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo náměstí 40,
547 61, tel./fax: 491 405 255, e-mail: zpravodaj@mestonachod.cz.
Uzávěrka prosincového čísla byla 18. 11. 2013.
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prosinec

PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR V MĚSÍCI listopadu 2013 NAJDETE NA STRANĚ 8 V PŘÍLOZE NÁCHODSKÉHO ZPRAVODAJE
1. neděle pouze v 15 hod. – 3D
2. pondělí pouze v 17 hod. – 2D
3. úterý pouze v 17 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.
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.

1. neděle pouze v 19.15 hod.

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.

2. pondělí pouze v 19.15 hod.
3. úterý pouze v 19.15 hod.
4. středa pouze v 17 hod.

KLAUNI

4. středa pouze v 19.15 hod.

KŘÍDLA VÁNOC

Kdo se směje naposled... Hořká komedie podle výborného scénáře Petra Jarchovského a námětu Borise Hybnera, v režii Viktora Tauše. Příběh tří mužů, kteří se rozličným způsobem museli vyrovnávat s životní situací, do níž se svým přičiněním dostali. Příběh o pozdním znovushledání klaunského tria, spojí dohromady domácí komediální hvězdy – Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse s evropskou
hereckou elitou – francouzským hercem Didierem Flamandem a vítězkou canneského festivalu Kati Outinen. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Zimní příběh o zázracích i naději v nás. 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 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

5. čtvrtek pouze v 17 hod.

GRAVITACE

7. sobota pouze v 15 hod.
8. neděle pouze v 15 hod.

CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU

5. čtvrtek pouze v 19 hod.
6. pá, 8. ne, pouze v 17 hod.
7. sobota 17 a 19.15 hod.
9. pondělí pouze v 19.15 hod.
10. út, 11. st pouze v 17 hod.
8. neděle pouze v 19.15 hod.
9. pondělí pouze v 17 hod.
10. úterý pouze v 19.15 hod.

PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? (ČR – 2013)

12. čtvrtek pouze v 19.45 hod.

KŘÍDLA VÁNOC

14. sobota pouze ve 13.30 hod.
15. neděle pouze ve 14.30 hod.

NIKO 2

12. čt. 0.05 hod. – 2D TITULKY
(PĚT MINUT PO PŮLNOCI
ZE STŘEDY NA ČTVRTEK!!!)
12. čt. pouze v 16.30 hod. – 3D dab.
13. pá pouze v 16.30 hod. – 2D dab.
13. pá pouze v 19.45 hod. – 3D tit.
14. so pouze v 15 hod. – 3D dab
15. ne pouze v 16.30 hod. – 3D dab
15. ne pouze v 19.45 hod. – 2D Ttit.
16. po pouze v 16.30 hod. – 3D dab
17. út pouze v 16.30 hod. – 2D dab
18. st pouze v 16.30 hod. – 3D dab

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ

16. pondělí pouze v 19.45 hod.
17. úterý pouze v 19.45 hod.
18. středa pouze v 19.45 hod.

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 Sandra Bullock a George Clooney. České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.
Nezlomná víra a odhodlání překonají všechny překážky… Mimořádně poutavý pohádkový příběh o tom, jak najít Vánoční hvězdu a konečně zlomit kletbu, která již dlouhou dobu visí nad zasněženým královstvím… České znění. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.
Láskyplná romantická komedie. Vánoční čas umí přinášet podivuhodné příběhy, vtipné historky i nostalgii. Příběh dvou rodin, které se rozhodly, že Vánoce jsou prostě od toho, aby se konaly dobré skutky, aby se přání plnila za každou cenu, a aby na zázraky věřily nejen děti… Hrají Josef Abrhám, Libuše Šafránková, Václav Postránecký, Dolores Heredia, Aislinn Derbez, Igor Chmela, Danica
Jurčová, Radúz Mácha, Marian Roden a Oldřich Vlach. Režie Lenka Kny. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

OLDBOY
Neptej se, proč tě zavřeli – ptej se, proč tě pustili ven… Oldboy se vrací na plátna v nové verzi, kterou natočil režisér Spike Lee. V hlavní roli akčního thrilleru Josh Brolin - kdo se mu postaví do cesty, pozná, jak velký je jeho vztek a jak dobře se umí ohánět kladivem. V dalších rolích Samuel L. Jackson a Elizabeth Olsen. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Zimní příběh o zázracích i naději v nás. 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 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Další osudy sobíka Nika, který se vydává na záchranou misi svého nevlastního bratra, který je unesen zlými orly. Niko a jeho přátelé musí přijít s plánem na záchranu. Na své cestě samozřejmě potkávají spoustu nových přátel, se kterými není nouze o legraci. Animovaná dobrodružná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. Vydali se na výpravnou cestu, jejímž cílem je získat zpět
Osamělou horu a ztracené království trpaslíků Erebor. Poté, co přežili začátek své neočekávané cesty, pokračuje tato společnost směrem na Východ… Režie: Peter Jackson. Uvádíme v českém znění
i v původním znění s titulky, ve 2D i ve 3D verzi. Předprodej vstupenek od pondělí 25. 11. 2013 v pokladně kina Vesmír! Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 100 Kč. Mládeži přístupný.

VŠE JE ZTRACENO
Vzdát to můžeš vždycky aneb film, u kterého dostanete mořskou nemoc… Asi největší herecká legenda současnosti – Robert Redford – uprostřed Tichého oceánu, kde na jednu jachtu a její jednočlennou posádku čeká možná fatální střet s osudem. Podle mnohých podává Redford v tomto filmu životní výkon, což se s ohledem na jeho bohatou filmografii zdá skoro neuvěřitelné! České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DONŠAJNI
Komedie režiséra Jiřího Menzla. Příběh o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém milování a o lidech, kteří žijí svůj život hudbě navzdory… Hrají Jan Hartl, Libuše Šafránková, Martin Huba, Jiřina Jirásková, Ivana Chýlková, Emma Smetana, Václav Kopta, Eva Josefíková a další. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

19. č, 20 pápouze v 17 hod. – 3D
21. sobota pouze v 14.45 hod. – 3D
22. neděle pouze v 15 hod. – 3D
23. po pouze ve 14.45 hod. – 2D
23. pondělí pouze v 16.30 hod.
24. úterý pouze ve 13 hod. – 3D
21. sobota

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY – FILM VE 3D
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu možnost stát se součástí světa, v němž vládnou dinosauři. To, co jste si mohli zatím jen představovat, se stává skutečností a vaše cesta do druhohor může začít. Zažijete putování s dinosaury v dobách, kdy vládli Zemi. Film je uváděn v českém znění.
Vstupné 3D verze 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč, 2D verze 125 Kč, děti do 15 let 100 Kč. Mládeži přístupný.

19. čt., 20. pá, jen v 19 hod. – 3D tit.
20. pátek pouze v 19 hod. – 2D dab.
21. so pouze v 16.30 hod. – 3D dab.
22. ne pouze ve 20 hod. – 2D tit.
23. po pouze v 18.30 hod. – 3D dab.
24. úterý – ŠTĚDRÝ DEN
pouze v 10 hod.

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ

25. středa pouze v 18.15 hod.

KŘÍDLA VÁNOC

KŘÍDLA VÁNOC (ČR – 2013)
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!
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. Vydali se na výpravnou cestu, jejímž cílem je získat zpět
Osamělou horu a ztracené království trpaslíků Erebor. Uvádíme v českém znění i v původním znění s titulky, ve 2D i ve 3D verzi.
Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 100 Kč. Mládeži přístupný.

MRŇOUSKOVÉ – ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ
Animovaná rodinná komedie s originálními a zábavnými příběhy ze světa hmyzu, natočená na motivy velmi úspěšných krátkých příběhů „Mrňouskové“, dobře známých českému divákovi z tv obrazovky. Vydejte se na cestu plnou dobrodružství, přátelství a fantazie – do světa těch nejdrobnějších Mrňousků… Vstupné 120 Kč, děti do 15 let 110 Kč. Mládeži přístupný.
Zimní příběh o zázracích i naději v nás. 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 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

25. středa pouze v 16 hod.
26. čtvrtek pouze v 18.15 hod.

PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?

26. čtvrtek pouze v 16 hod.
27. pátek pouze v 17 hod.
28. sobota pouze v 19.45 hod.

WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT

27. pátek pouze v 15 hod.

ŠMOULOVÉ 2

Láskyplná romantická komedie. Vánoční čas umí přinášet podivuhodné příběhy, vtipné historky i nostalgii. Příběh dvou rodin, které se rozhodly, že Vánoce jsou prostě od toho, aby se konaly dobré skutky, aby se přání plnila za každou cenu, a aby na zázraky věřily nejen děti… Hrají Josef Abrhám, Libuše Šafránková, Václav Postránecký, Dolores Heredia, Aislinn Derbez, Igor Chmela, Danica
Jurčová, Radúz Mácha, Marian Roden a Oldřich Vlach. Režie Lenka Kny. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Přestaňte snít, začněte žít! Žije ve svém vysněném světě – v něm se mění na dokonalého romantického hrdinu bojujícího za lepší, spravedlivější svět. Trestá padouchy, zachraňuje pejsky z hořících
domů a ochraňuje bezbranné ženy. A také se ve svých snech stává cílem obdivných pohledů své kolegyně, kterou bez jejího vědomí do svých snových toulek často angažuje… Dobrodružná komedie, opravdová a zároveň fantasticky nadsazená – v hlavní roli Ben Stiller. České titulky. Vstupné 120 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.

28. sobota pouze v 14.45 hod.

LETADLA

29. neděle pouze v 16.30 hod.

CYRIL A METODĚJ – APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ

30. pondělí pouze v 19.45 hod.

NYMFOMANKA, ČÁST I.

Z oblačných výšin světa filmu Auta přilétají Letadla, animovaný komediálně-dobrodružný snímek nabitý akcí, ve kterém se nám představuje Prášek, práškovací letoun s velkým srdcem a rychlými
křídly, jenž sní o tom, že se zúčastní nejúžasnějšího leteckého závodu kolem světa. České znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
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 90 Kč. Mládeži přístupný.
Otevřená studie ženské sexuality. Dlouho očekávaný nový snímek dánského „enfant terrible“ Lars von Triera. V jeho eroticky laděném filmu se objeví v hlavní roli Charlotte Gainsbourg, které budou sekundovat Willem Dafoe, Stellan Skarsgård a Shia LaBeouf. Chybět nebude ani Uma Thurman! České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 18 let nepřístupný.

31. úterý – SILVESTR
– pouze v 15 hod.

NĚŽNÉ VLNY
Mimořádná předpremiéra českého filmu!!!
Příběh první osudové lásky. Mimořádné předpremiérové uvedení nové komedie Jiřího Vejdělka (mj. filmy „Účastníci zájezdu“, „Václav“, „Ženy v pokušení“ nebo „Muži v naději“). Komedie o sympatickém nesmělém Vojtovi, jeho cholerickém tatínkovi a vůbec celé „praštěné“ rodině a hlavně o rusovlasé spolužačce Ele a jejich osudy v době nedávno minulé – píše se totiž rok 1989… Hrají Táňa
Pauhofová, Hynek Čermák, Robert Cejnar, Lucie Šteflová, Vojtěch Dyk, Jan Hartl, Jan Budař, Taťjána Medvecká a Václav Kopta. Vstupné 140 Kč. Mládeži přístupný .

27. pá pouze v 19.15 hod. – 3D tit.
28. so pouze v 16.30 hod. – 2D dab.
29. ne pouze v 18.30 hod. – 3D dab.
30. p pouze v 16.30 hod. – 2D dab.
LEDEN 2014
1. středa pouze v 17 hod.
– 3D DABING

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. Uvádíme v českém znění i v původním znění s titulky, ve
2D i ve 3D verzi. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 100 Kč. Mládeži přístupný.
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