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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v listopadu
Pondělí
2. 11. 2015
v 19.00 hodin

Úterý
3. 11. 2015
v 19.00 hodin

E. F. Burian: Vojna
BodyVoiceBand a Divadlo DISK
Inscenaci uvádíme v rámci Dnů
náchodské poezie
Vstupné: 200 Kč, studenti a abonenti
ab. cyklu „A“ sleva 50% při předložení
abonentky
Předprodej od 12. 10. 2015
Martin Vojtíšek – klavír
Fryderyk Chopin, jeho učitel
Václav Vilém Würfel
a jeho učitel Václav Jan Tomášek
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 110, 100, 90 Kč
Předprodej od 12. 10. 2015

Úterý
24. 11. 2015
v 8.30 hodin
a v 10.30 hod.
Středa
25. 11. 2015
v 19.00 hodin

K. Čapek: R.U.R.
Divadlo Tramtarie
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně
divadla a ve všech předprodejích
Jaroslav Dušek
– Pátá dohoda: Láska Vztahy Přátelství
Jak je vidí toltécký šaman
DON MIGUEL RUIZ
Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La Š´éz
a Zdeněk Konopásek
Vstupné: 400, 380, 360 Kč
Předprodej od 12. 10. 2015

Čtvrtek
26. 11. 2015
v 19.00 hodin

Koncert Laďa Kerndl 70
Vstupné: 250 Kč
Předprodej od 12. 10. 2015

Středa
4. 11. 2015
v 19.00 hodin

Hrůza v divadle
Michal Hrůza a KAPELA HRŮZY
Vstupné: 400, 380, 360 Kč
Předprodej od 21. 9. 2015

Úterý
10. 11. 2015
v 19.00 hodin

Hana Gregorová: Tančírna
Divadlo Radka Brzobohatého
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
Předprodej od 12. 10. 2015

Každou středu
od 17.00 hodin
od 18.30 hodin

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

Středa
18. 11. 2015
v 9.00 hodin

Včelí medvídci zpívají
Divadlo Věž Brno
Omezený počet vstupenek v ceně 40 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně
divadla a ve všech předprodejích

6. 11. 2015
od 16 hod.
a od 19.45 hod.

Taneční kurzy – prodloužená
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových

Čtvrtek
19. 11. 2015
v 19.00 hodin

Domů do Irska
– Věra Klásková a Karel Tampier
Komponovaný pořad – hudba, dia show
Vstupné: 80 Kč
Předprodej od 12. 10. 2015

15. 11. 2015
od 13.30 hod.
a od 16.15 hod.
20. a 27. 11.
od 17 hod.
a 19.45 hod.

Taneční kurzy
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových

Neděle
22. 11. 2015
v 19.00 hodin

Jaan Tätte: Každý den, šťastný den!
Divadlo Kalich
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
Předprodej od 12. 10. 2015

7. 11. 2015
ve 19.30 hodin

Ples Obchodní akademie Náchod
Pořádá Sdružení rodičů a přátel OA Náchod

28. 11. 2015
ve 20.00 hodin

Ples Jiráskova gymnázia v Náchodě
Pořádá Nadace Jiráskova Gymnázia

Další pořady
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka

Karel Čapek: R.U.R.
Divadlo Tramtarie
Píše se rok 2029. Helena Gloryová je mladá ekologická aktivistka, která nelegálně vnikne do přísně střežené továrny na výrobu umělých lidí
Rosumově Universálních Robotů. Namísto důkazů o nehumánním zacházení s těmito bytostmi zde ale najde svoji životní lásku, sebevědomého
ředitele továrny Harryho Domina. Strhující drama Karla Čapka má všechny atributy velkého příběhu: napětí, humor, milostný vztah, nečekané
vyústění i stěžejní poslání, jehož naléhavost je a bude aktuální, třeba i za sto let. A právě proto by se mělo toto vpravdě geniální dílo z roku 1920
neustále připomínat.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru v hotelu U Beránka, tel. 491426 060, v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119,
v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657, v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870
a v Informačním centru Hronov, tel. 491 483 646. www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.
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Starosta Náchoda Jan Birke

ocenil příslušníky Integrovaného záchranného systému
za mimořádný přínos pro město a jeho občany
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V pátek 16. října 2015 se v obřadní síni
náchodské radnice uskutečnilo již po druhé slavnostní předání ocenění starosty
Náchoda policistům, hasičům a záchranářům.
„Dnes mám tu čest znovu po roce ocenit
příslušníky složek Integrovaného záchranného systému. Je pro mě velkou ctí, že se z této
události stává tradice, protože pro mě osobně je to příležitost poděkovat policistům,
hasičům a záchranářům za jejich obětavou
práci, kterou sami mnohdy považují za samozřejmost,“ uvedl Jan Birke.
Slavnostního aktu se zúčastnili: za Policii ČR krajský policejní ředitel brig.
gen. Mgr. Martin Červíček a plk. JUDr. David Fulka, vedoucí územního odboru Náchod Policie ČR, za Hasičský záchranný
sbor Královéhradeckého kraje krajský ředitel plk. Ing. František Mencl a ředitel
územního odboru Náchod plk. Ing. David
Pouč a za Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje MUDr. Růžena Potočková, vedoucí lékařka výjezdové
základny Opočno.
Ocenění převzali:
Policie ČR, Územní odbor Náchod
Tým Služby kriminální policie a vyšetřování Oddělení obecné kriminality Náchod. Por. Mgr. Michal Malý, komisař;
por. Bc. Jiří Kočí, komisař; nprap. Vladimír Hronovský, vrchní inspektor a nprap.
Jakub Žák, vrchní inspektor.
Jmenovaní v červnu 2015 úspěšně rozpracovali případ podvodu s pracovním názvem „Ferko“, kde figuruje sedm pachatelů z Náchodska. Ocenění za celý tým
převzal z rukou starosty por. Mgr. Michal Malý.
npor. Ing. Pavel Hlaváč, komisař a vedoucí Dopravního inspektorátu Náchod.
Oddělení, které řídí, dlouhodobě dosahuje
velmi dobrých výsledků. Svým iniciativním přístupem se aktivně podílí na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu v Náchodě v souvislosti s náročnou rekonstrukcí okružních křižovatek
v Náchodě.
nprap. Oldřich Kopecký, vrchní inspektor
Obvodního oddělení Policie ČR Náchod.
Od roku 1993 se významným způsobem
podílí na organizaci útvaru v oblasti dokumentování a objasňování trestního řízení na obvodním oddělení v Náchodě
a také je garantem spolupráce mezi Policií ČR a Městskou policií Náchod.
prap. Jakub Roudný, inspektor Obvodního oddělení Policie ČR Náchod.

Ocenění převzal za příkladné a iniciativní
plnění služebních povinností. Prap. Roudný pracuje jako zpracovatel trestních spisů a svým vystupováním, výsledností
a celkovým přístupem patří k nejlepším
policistům obvodního oddělení.
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje – Územní odbor Náchod
pprap. Petr Košťál.
K Hasičskému záchrannému sboru nastoupil 1. června 2002 a v současné době
vykonává funkci technika chemické služby. Mimo HZS aktivně působil v jednotce sboru dobrovolných hasičů Velké Poříčí
a nyní působí v jednotce sboru dobrovolných hasičů Náchod.
pprap. Milan Rotter.
K Hasičskému záchrannému sboru nastoupil 2. prosince 2000, nyní vykonává funkci technika strojní služby. Kromě
svých povinností zajišťuje v rámci okresu Náchod komplexní odbornou přípravu
příslušníků HZS a členů jednotek sborů
dobrovolných hasičů v oblasti práce s motorovými řetězovými pilami.
pprap. Vladimír Školník.
U HZS pracuje od 1. prosince 1985 jako
hasič a v současné době vykonává funkci
technika strojní služby. Získané profesní
zkušenosti předává při vzdělávání mladších příslušníků. Ocenění starosty města Náchod také převzal jako poděkování
za 30 let výkonu služby ve prospěch občanů města Náchod.
Tomáš Kavan.
K jednotce sboru dobrovolných hasičů Náchod nastoupil v roce 1999 na pozici hasič. Od roku 2008 vykonává funkci velitele
jednotky. Pod jeho vedením došlo ve spolupráci s městem k velké obnově techniky
a k prohloubení spolupráce s Hasičským
záchranným sborem KHK.
Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje
Jaroslav Bittner.
Pro zdravotnickou záchrannou službu
ve středisku Náchod pracuje více než 30
let. Byl mezi prvními, kteří položili základy zdravotnické záchranné služby
ve městě Náchod, a to již v roce 1984. Poslední desetiletí působí na pozici vedoucího řidičů.
MUDr. Václav Hanka.
Tento vynikající praktický lékař se nejen
věnuje svému oboru, ale dlouhodobě se
podílí i na zajišťování lékařské služby první pomoci. Také je dlouholetým předsedou Okresního sdružení České lékařské
komory v okrese Náchod.
Všem oceněným blahopřejeme!
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Zastupitelstvo města
21. 9. 2015

Jednání zastupitelstva města
se zúčastnilo 25 zastupitelů,
dva byli omluveni.
Veškeré materiály pro jednání zastupitelů, včetně návrhu usnesení k jednotlivým bodům najdete internetových
stránkách města Náchoda www.mestonachod.cz. Zde najdete také usnesení
a záznam z jednání.

Rada města 22. 9. 2015

Jednání rady města se zúčastnilo pět radních, čtyři byli omluveni.
Číselný popis u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 221/1 v ulici Novoměstské o výměře 60 m² v bezprostřední blízkosti rodinného domu
žadatelů. 	
5-0-0
RM souhlasila s uzavřením pachtovní
smlouvy, kterou se přenechává do užívání žadateli část pozemkové parcely
č. 586/3 o výměře 68,5 m² za domem v ulici Zahradní pro zřízení zahrádky. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 10. 2015.
5-0-0
RM souhlasila s uzavřením pachtovní
smlouvy, kterou se přenechává do užívání žadateli pozemková parcela č. 897/25
o výměře 1071 m² na konci ulice V Třešinkách pro zřízení zahrádky. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou s účinností
od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2019.
5-0-0
RM zrušila usnesení ze dne 25. 6. 2013
a 7. 9. 2015 a souhlasila s uzavřením
smlouvy o poskytnutí služby se společností HVB Leasing Czech Republic, s. r. o.,
Praha. Smlouva se týká zajištění osvětlení
parkoviště u Hypermarketu Albert v ulici Polské v Náchodě. Úhrada za poskytnutí služby je stanovena dohodou ve výši
12.000 Kč/rok + DPH. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 10.
2015.
5-0-0
Záložní zdroj evakuačního výtahu
Domova pro seniory Marie
– výběr dodavatele
5-0-0
RM souhlasila s uzavřením objednávky na dodávku a montáž záložního zdroje evakuačního výtahu Domova pro
seniory Marie v Náchodě u společnosti ELTYM Hronov, spol. s r.o., za nabídkovou
cenu 309.074 Kč včetně DPH.
Dešťová kanalizace pro výstavbu
rodinných domů V Kalhotách
5-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 11. 11. 2014
na realizaci stavby „Dešťová kanalizace
pro výstavbu rodinných domů V Kalhotách – 1. část“ se společností REFERAL,
s. r. o., Praha a s uzavřením smlouvy o dílo

na realizaci této stavby.
Most přes Metuji Náchod
– Běloves, Lázeňská ulice
5-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na akci „Most přes Metuji Náchod
– Běloves, Lázeňská ulice“.
Oprava kanalizace v Bělovsi
v ul. Na Horním konci
5-0-0
RM schválila vystavení objednávky
panu Daneši Středovi, Hronov, na provedení opravy splaškové kanalizace v Bělovsi v ul. Na Horním konci.
Komunikace
v ul. Rybářská v Náchodě
5-0-0
RM schválila uzavření dodatku
ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby
„Oprava komunikace v ul. Rybářská v Náchodě“ na vícepráce a méněpráce a posunutí termínu ukončení stavebních prací
do 30. 10. 2015.
Rekonstrukce
WC pavilonu ZŠ Plhov 	
5-0-0
RM vzala na vědomí zprávu o změně ceny díla „Rekonstrukce WC pavilonu U2.2 ZŠ Plhov-Náchod“ a souhlasila
s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo,
kterým se celková cena díla snižuje
o 48.174 Kč.
Oprava ul. Na Drážkách
5-0-0
RM schválila uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby
„Oprava místní komunikace v Náchodě,
ul. Na Drážkách“ na vícepráce a méněpráce. Konečná cena díla je nižší o celkem
471.159 Kč.
Oranžové hřiště – Plhov
– výběr zhotovitele
5-0-0
RM vzala na vědomí informace k výběru zhotovitele Oranžové hřiště - Náchod
a schválila pořadí předložených nabídek
ve výše uvedené výzvě a rozhodla o přidělení uvedené veřejné zakázky malého rozsahu uchazeči na 1. místě a současně uzavření smlouvy s tímto uchazečem – B plus
P, spol. s r. o., Červený Kostelec za nabídkovou cenu 687.803,93 Kč vč. DPH.
Studie „Staré lázně Běloves“
– nákup technologie
a nabídka projektových prací
5-0-0
RM schválila nákup technologie na zlepšení kvality vody ve stávajícím prameníku v Bělovsi a zahájení projektových a přípravných prací na vybudování nového
stáčecího místa, včetně propojení se stávajícím prameníkem.
RM schválila uzavření objednávky
na studii se společností Atelier TSUNAMI, s. r. o., Náchod.

TELEGRAFICKY:

RM schválila rozpis rozpočtu na rok
2016 a uložila jednotlivým odborům MěÚ
podle tohoto rozpisu připravit návrh
rozpočtu na rok 2016 nejdéle do 16. 10.
2015.
5-0-0
RM schválila záštitu města Náchoda
na charitativní akci konané při příležitosti Světového dne předčasně naroze-

ných dětí pořádané neziskovou organizací „Dobrotety, z. s.“, Praha 5 – Košíře,
13. 11. 2015 v MC Hopsáček.
5-0-0
RM schválila výpověď smlouvy o partnerství při konání farmářských trhů s o. s.
Bokouš.
5-0-0
RM schválila prodej před radnicí panu
Zdeňku Rykrovi od konce října – období
dušiček do prosince 2015 (prodej vánočních svícnů a dekorací) a společnosti SENFOOD, s. r. o. prodej sortimentu krkonošské těstoviny, rýže, luštěniny a racionální
výživa jednou za 14 dní v úterý do konce
roku 2015.
5-0-0
RM souhlasila s realizací opravy havarijního stavu sociálního zařízení v budově
MěÚ Němcové 2020 a s uzavřením objednávek se společností ENTAZE, s. r. o., Náchod.
5-0-0

Rada města 5. 10. 2015

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila se společným užívání nebytových prostorů (kanceláře) společností TyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s.
a Sjednocenou organizací nevidomých
a slabozrakých České republiky. Společné užívání se týká nebytových prostorů
– kancelář č. 239 o výměře 16,7 m² v budově čp. 1303 v Palachově ulici v Náchodě (budova soudu).
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smluv o výpůjčce s HC Náchod, s TJ Kraso Náchod,
s BK Náchod a smlouvy o výpůjčce se Školou bruslení. Smlouvou o výpůjčce se přenechává uvedeným spolkům do bezplatného užívání ledová plocha na Zimním
stadionu v Náchodě v ul. Na Strži. Spolky
budou ledovou plochu užívat v přesně stanoveném čase, který bude každý měsíc aktualizován. Smlouvy se uzavírají na dobu
neurčitou s účinností od 10. 10. 2015.
8-0-0
Prodloužení kanalizačního řadu
v ul. Zákoutí v Náchodě
8-0-0
RM souhlasila s prodloužením kanalizace v ulici Zákoutí v Náchodě a se zařazením 200 tis. Kč do rozpočtu města
Náchoda na rok 2016 na zajištění projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a půjčky pro VAK Náchod, a. s. na zajištění a realizaci stavby této kanalizace.
Přebudování prostoru po MIC na malou
městskou výstavní síň
8-0-0
RM schválila využití a přebudování
prostoru v hale recepce Hotelu U Beránka, kde bylo umístěno Městské informační centrum, na malou městskou výstavní síň.
Ples města 2016
8-0-0
RM schválila ceny vstupenek na „Reprezentační ples Města Náchoda, PRIMÁTORU, a. s. a Beránku Náchod, a. s.“, který se
bude konat dne 20. 2. 2016.
RM schválila uzavření smlouvy o reklamě s firmou Primátor, a. s., Náchod,
na zajištění reklamy Primátoru a. s. na Re-
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prezentačním plese Města Náchoda, PRIMÁTORU, a. s., Beránku Náchod a. s., který
se koná 20. února 2016. Za zajištění reklamy firmě Primátor, a. s. obdrží Město Náchod finanční příspěvek na realizaci plesu
50 000 Kč + DPH v platné zákonné sazbě.
SK Plhov – Náchod – dotace
na nákup korfbalových košů
8-0-0
RM schválila dotaci sportovnímu klubu SK Plhov – Náchod ve výši 12.000 Kč
na nákup čtyř korfbalových košů.
Jednání s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových
8-0-0
RM přijala následující stanovisko:
– Město Náchod v minulosti užívalo a i nadále užívá budovu Palachova 1303 v souladu se „Smlouvou o bezúplatném převodu majetku a o zřízení věcného břemene“,
– Město Náchod je připraveno jednat
o převodu budovy Palachova 1303 zpět
ČR za předpokladu, že výše finanční kompenzace ze strany ČR městu bude činit
40–50 mil. Kč (první nabídka ČR ÚZSVM
činila 67 mil. Kč),
– Pozemek č. parc. 122/4 bude vrácen
městu v souladu s čl. II. Darovací smlouvy z roku 1999.
RM pověřila starostu Jana Birke, místostarostu Tomáše Šuberta a zastupitele Pavla Bělobrádka odesláním dopisu
s uvedeným stanoviskem ředitelce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

TELEGRAFICKY:

RM schválila dotaci ve výši 15.000 Kč
pro Regionální muzeum v Náchodě
na uspořádání dřevořezbářského sympózia v areálu pevnosti Dobrošov v červenci roku 2016. 	
8-0-0
RM schválila ZŠ Komenského Náchod
darovací smlouvu na finanční dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
v celkové výši 18.759 Kč k uhrazení stravného ve školní jídelně pro šest vybraných
žáků ze sociálně potřebných rodin. 8-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv
a rozvoje ve výši 107.145,50 Kč a převod
této částky do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Komenského Náchod. Finanční prostředky budou použity na pořízení
žákovského nábytku do učebny výtvarné
výchovy a do učebny v ulici Českých bratří.
8-0-0
RM schválila záštitu města Náchoda
nad akcí Goodyear Bezpečná školka, která se uskuteční 19. října 2015 v Kině Vesmír a na Masarykově náměstí.
8-0-0
RM schválila partnerství města Náchoda při pořádání adventního koncertu panem Davidem Novotným v prosinci
2015.
8-0-0

Rada města projednala:

Jednání rady města se zúčastnilo
všech devět radních.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila se zřízením sídla Společ-

ZPRÁVY Z RADNICE
nosti vozíčkářů Náchod v budově čp. 1303
v Palachově ulici v Náchodě, v prostorách
přenechaných do bezplatného užívání
Sdružení zdravotně postižených Náchod.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemních smluv s HC Náchod, TJ Kraso Náchod a Školou bruslení. Smlouvy se týkají
pronájmu ploch vhodných pro umístění reklamních tabulí (ochozy, plochy zdí
a mantinelů) v hale Zimního stadionu
v Náchodě. Nájemní smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou s účinností od 1. 11.
2015. HC Náchod bude hradit nájemné
ve výši 5.000 Kč/rok, TJ Kraso bude hradit nájemné ve výši 3.000 Kč/rok a Škola bruslení bude hradit nájemné ve výši
3.000 Kč/rok.
9-0-0
RM zrušila usnesení ze dne 22. 9. 2015
a souhlasila se zachováním platnosti nájemní smlouvy uzavřené s panem Josefem
Kovářem a panem Petrem Bartošem, kteří v prostorách v ulici Hřbitovní poskytují služby spojené s provozem hřbitova.
Správa hřbitova tak bude muset najít nové
řešení umístění svých prostor, které by
vedlo ke všeobecné spokojenosti všech zainteresovaných subjektů a především občanů. 	
8-0-1
RM vzala na vědomí výpověď nájemní
smlouvy uzavřené se společností INSTAL,
spol. s r. o., na umístění reklamy na zábradlí mostu v Bražci. Nájemní smlouva bude
ukončena uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. k 31. 12. 2015.
9-0-0
RM schválila vyhlášení výběrového řízení formou obálkové metody na prodej
bytové jednotky v domě čp. 1959 v ulici Bílá, 3+1, o výměře 72,35 m2 za cenu
790.000 Kč.
9-0-0
Parkoviště
v Sokolské ulici v Náchodě
9-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a.
s. na akci: „Parkoviště v Sokolské ulici v Náchodě“. Přeložka kabelů do větší hloubky
je nutná v souvislosti s výstavbou parkoviště.
Nákup 3D zařízení pro promítačku
NEC v kině Vesmír
9-0-0
RM souhlasila s vystavením objednávky
na dodávku a montáž 3D zařízení pro promítačku NEC 2000 CV Kina Vesmír u společnosti D – cinema, s. r. o., Praha 7, za nabídkovou cenu 520.300 Kč včetně DPH.
Oprava polní cesty na Babí
9-0-0
RM souhlasila s vystavením objednávky
pro společnost EUROVIA CS, a. s. na opravu polní cesty v katastrálním území Babí
u Náchoda na částku 380.430 Kč vč. DPH
21 %. Uvedený úsek navazuje na opravu
polní cesty z Dolní Radechové, která je
financována Státním pozemkovým úřadem.

Oprava komunikace
v ul. Rybářská v Náchodě
9-0-0
RM schválila uzavření dodatku
ke smlouvě o dílo na zhotovitele opravy
komunikace v ulice Rybářská v Náchodě
z důvodu změny ceny díla. Část zásypového materiálu na kanalizaci byla nahrazena recyklovaným materiálem, což vedlo k úspoře ve výši 88.481,12 Kč.
Oranžové hřiště – Náchod-Plhov 9-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt
Oranžové hřiště Náchod a pověřila starostu města Náchoda Jana Birke jejím podepsáním.
Plán zimní údržby
na období 2015/2016
9-0-0
RM schválila plán zimní údržby místních komunikací v Náchodě na zimní období 2015–2016, který najdete na www.
tsnachod.cz.
Oprava místní komunikace
ul. Ke Smrčině
9-0-0
RM souhlasila s opravou horní části komunikace Ke Smrčině za finanční spoluúčasti VAKu (200.000 Kč bez DPH) v roce
2016.
RM uložila odboru správy majetku a financování připravit příslušné rozpočtové opatření na komunikaci Ke Smrčině
v rámci rozpočtu roku 2015, tato částka
bude převedena do východiska roku 2016
a zahrnuta do připravovaného rozpočtu
2016.
RM vzala na vědomí, že druhá část komunikace Ke Smrčině (spodní polovina)
bude zahrnuta do plánu investic na rok
2016.
Termín zápisu do 1. tříd náchodských
základních škol pro školní rok
2016/2017
9-0-0
RM vzala na vědomí informaci o termínu zápisu do 1. tříd náchodských základních škol pro školní rok 2016/2017, který
se uskuteční 21. a 22. ledna 2016 ve všech
náchodských základních školách.
Zateplení tělocvičny
ZŠ Plhov v Náchodě
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
ke smlouvě o dílo na akci „Zateplení tělocvičny ZŠ Plhov v Náchodě“ se společností Průmstav Náchod, s. r. o., na konečnou
cenu díla ve výši 6.871.500,32 bez DPH,
která je o 33.439, 68 Kč nižší.

***

***

TELEGRAFICKY:

RM pověřila odbor správy majetku a financování provést poptávkové řízení
na zpracovatele průkazů energetické náročnosti budov na budovy v majetku města v souladu s platnou legislativou. 9-0-0
RM schválila přijetí finančního daru pro
příspěvkovou organizaci SVČ Déčko, Náchod ve výši 8.200 Kč na úhradu nákladů
expedic a vzdělávání účastníků programu
DofE Award.
9-0-0
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Náchodský zpravodaj

KRONIKA, PAMÁTKA ZESNULÝCH
								

Krátká
vzpomínka na zesnulé

Narodili se:

Byli oddáni:

11. 9.		 Anita Hořčicová
13. 9.   	Darek Stejskal
15. 9.   	Nela Kačerová
17. 9.   	Karla Zvolánková
18. 9.   	Nikol Johnová
18. 9.   	Milan Kuru
22. 9.   	Matěj Šimon
30. 9.   	Marie Sonnenscheinová

 	 5. 9. Jan Teplý, Hronov
		Vladěna Sedmáková, Mladá Boleslav
		Petr Kylar, Náchod
		Kateřina Křížová, Náchod
 	12. 9. Ondřej Hubka, Náchod
		Andrea Matysková, Náchod
		Jerzy Andrzej Senkowicz, Polsko
		Lucie Smolová, Náchod
26. 9. Ivo Kubík, Velké Poříčí
		Lucie Jiříková, Velká Kraš
		Luboš Král, Jablonec nad Nisou
		Věra Benešová, Náchod

s přispěním pěveckého spolku HRON proběhne tentokrát 2. listopadu 2015 v 17 hodin v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově v Náchodě.

KRONIKA

narození a svatby v září 2015

****

V Náchodě bylo uděleno
Polské státní vyznamenání
František Molík, ředitel jednatelství
v Náchodě, obdržel dne 24. 9. 2015  Polské státní vyznamenání – čestnou medaili za zásluhy o rozvoj hospodářství Polské
republiky. Vyznamenání mu udělil ministr hospodářství Polské republiky Janusz
Piechociński za dlouhodobý přínos k rozvoji česko-polské obchodní spolupráce.
Ing. Erika Javůrková
ředitelka jednatelství Hradec Králové

Město Náchod nabízí
občanům kompostéry
Město Náchod zakoupilo v rámci projektu „Nakládání s BRO – kompostování“ kompostéry o objemu 700 l určené
ke kompostování komunálního biologického odpadu.
Město Náchod tímto občanům města
nabízí bezplatné zapůjčení těchto kompostérů při splnění následujících podmínek:
1) 	zájemce podá písemnou žádost o zapůjčení kompostéru, ve které uvede:
– kontaktní údaje – adresu, telefon,
příp. e-mail,
– jména a adresy min. 4 osob, které budou kompostér využívat (osoby ve společné domácnosti, obyvatelé sousedních nemovitostí apod.).
Písemné žádosti budou přijímány
od pondělí 16. 11. 2015, formulář žádosti je možno vyzvednout na odbo-

ru životního prostředí, popř. stáhnout
z webových stránek Města Náchod
(http://mestonachod.cz/mestsky-urad/formulare/#zp - Sekce životní prostředí, 9.
Ostatní).
2) zájemce uzavře s Městem Náchod příslušnou smlouvu o výpůjčce kompostéru.
Kompostéry jsou určeny prioritně pro
občany příměstských částí Babí, Dobrošov, Jizbice, Lipí, Malé Poříčí a Pavlišov, kde nejsou rozmístěny hnědé nádoby na svoz bioodpadu. Kompostéry budou
po splnění výše uvedených podmínek předány do výpůjčky zájemcům v pořadí dle
došlých písemných žádostí, a to do vyčerpání zásob. Na uzavření smlouvy o výpůjčce kompostéru není právní nárok.
Ing. Tomáš Šubert,
místostarosta města

***

Skautská
pouť v hávu
fantastična
V příjemně slunném sobotním odpoledni 3. října se v Náchodě uskutečnila tradiční Skautská pouť. Tentokrát se odehrávala na motivy knižní předlohy Kameny
osudu. Zhruba 40 skautských ratolestí ve
věku 4–14 let, jejichž úkolem bylo zachránit bájnou říši pohádek, potkalo na trase
v lesních zákoutích Montace fantastická
stvoření, která pro ně přichystala rozličné nástrahy. Kupříkladu zelený Netopýr
se snažil hráče telepaticky ovlivnit, chtěl
totiž uzlovat s liánami, a občasně se mu
to i podařilo! Bájné stvoření Oonágú naučilo skauty míchat lektvar jako ochranu
proti nebezpečným dravcům, který bylo
zapotřebí i vypít. Filosof Neophileus procvičil hráčům paměť, knihovník Jan zase
požadoval vyhledání informací ze starých
knih. Soutěžící na trase potkali i tři dívky zachránkyně Jantaru, Nefritu a Safíru
a také rytíře Vyvoleného, který je zasvětil
do tajů boje s mečem a lukem. Po získání
konečného hesla mohli hráči vstoupit do
města Thaar, kde pádem důvěry přelstili zlého Třináctého člena a zachránili tak
celou říši pohádek!
Dvě hodiny strávené v říši fantazie
uběhly jako voda a na skauty čekala už
jen sladká tečka v podobě usměvavých
a pečených kamarádů, kterými si mohli
osladit život. Příští rok nashledanou!
Andrea Kubcová – 5. oddíl Junák Náchod

Památka
zesnulých 2015
Na první listopad každoročně připadá svátek „Všech svatých“, druhý listopadový den pak patří “Památce zesnulých“. Oba tyto dny vzpomínají pozůstalí
na své zemřelé příbuzné a přátelé. Všichni přicházejí na hřbitovy, kde očistí hroby
svých blízkých a jejich okolí, položí květinu, věnec, zapálí svíčky… Vzpomínáme
na všechno dobré, co naši zemřelí vykonali, a v tom jsou nám příkladem. Vzpomínáme i na chyby, kterých se dopustili,
a ty jsou pro nás varováním na naší další cestě.
Proto přijďte v tyto dny na náchodský
hřbitov i Vy, zavzpomínejte na své blízké zemřelé a pokloňte se jejich památce.
Ing. Tomáš Šubert
a za komisi pro obřady a slavnosti
Magda Havlíčková

listopad 2015

PAMÁTNÍK J. KRAPKY

Otevření revitalizovaného památníku
Josefa Krapky – Náchodského na Pavlišově
„A já jej vítal vždy: bylo mi volno v jeho společnosti, a měl jsem
vždy ten pocit jistoty, jaký mívá člověk, když mluví s člověkem bez
falše a klamu. Miloval literaturu a stopoval vše, jak mohl. Byl člověkem citu a dobrým člověkem českým. A vždy čilý, svěží, nikdy unaven, nikdy neznechucen. …Chtěl jsem jen zachytit v obrysech podobu jeho…podobu jednoho z těch lidí, kteří tvoří naše vnitřní dějiny
– aniž by o tom dějepis věděl.“
Josef Svatopluk Machar: Památce přítele (Josefa Krapky) 1909
Na Pavlišově se 13. října 2015 uskutečnilo slavnostní otevření zrevitalizovaného
památníku Josefa Krapky – Náchodského
(1862–1909). Básníkem, novinářem, spisovatelem, překladatelem, dělnickým vůdcem,
sociálně-demokratickým politikem i nadšeným ctitelem ochotnického divadla – tím
vším byl Josef Krapka, který ke svému jménu připojil i umělecký přídomek Náchodský. Původní památník byl v místě Krapkova rodného domku vybudován v 80. letech
minulého století. Provedená revitalizace památníku se tak zaměřila na okolí a jeho proměnu na veřejný prostor s parkovými
atributy: lavička, stojánky na kola, odpadkový koš, doplněná zeleň. Jedním ze základních cílů bylo i zvýšení informační hodnoty památníku. Byla zde osazena originální informační tabule se
základní charakteristikou života a tvorby Josefa Krapky – Náchodského. Na tabuli najde návštěvník ze zahraničí i krátké cizojazyčné anotace v angličtině, němčině, ruštině a polštině. Info
tabule prezentuje i jednu z Krapkových podobizen tak, jak ji metodou mědirytiny zhotovil v roce 1959 náchodský akademický
malíř Jiří Kodym. Revitalizace památníku byla investicí města
Náchoda s bezprecedentní podporou tomuto záměru od dalších
subjektů. Více než polovinu nákladů z proinvestované částky cca
212.000 Kč se zdařilo zajistit ze zdrojů vně městské pokladny.
„Pro náš záměr se nám podařilo získat finanční podporu Královéhradeckého kraje. Velmi si cením velkorysého mecenášského
daru, který nám poskytl předseda představenstva společnosti
WIKOV industry Martin Wichterle, který je zároveň pravnukem
Josefa Krapky – Náchodského. Pozitivně na celou vizi reagovalo i statutární Město Prostějov, které je spojeno se závěrečnými
roky Krapkova života. Osobní finanční dary poskytli i předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček, poslanec Evropského parlamentu Miroslav Poche, starosta Náchoda
a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Birke“, vy-

světluje náchodský radní Mirek Brát, který byl jedním z hlavních iniciátorů celého záměru a uzavírá s osobním finančním
darem i výčet mecenášů projektu revitalizace. Ceremonie slavnostního otevření revitalizovaného památníku tak byla symbolickou tečkou za celým projektem připomínky osobnosti Josefa
Krapky – Náchodského. O čem hovořili řečníci v rámci slavnostní ceremonie? Předseda sněmovny Jan Hamáček hovořil o člověku a jeho úsilí zpřístupnit nově politický prostor na přelomu
19. a 20. století milionům dalších lidí, starosta Náchoda Jan Birke
připomněl nutnost poznávat historii a připomínat její osobnosti. Zároveň také ocenil pozitivní a kultivovanou proměnu celého místa. Radní Mirek Brát ve svém projevu poukázal na analogii mezi přelomem 19. a 20. století (které bylo poději nazýváno
epochou Belle Epoque – Krásné časy) a současností, kdy jednotícím prvkem těchto okamžiků na ose historie je důvěra v technický a vědecký génius lidské tvořivosti, který by však měl být
vždy také provázen pozitivním proměnami celé společnosti, humanitou a sociálním pokrokem. Radní statutárního města Prostějova JUDr. Josef Augustin vzpomenul na Krapku jako nadšeného ctitele divadla a ocenil, že projekt revitalizace symbolicky
spojil města Náchod a Prostějov. Ceremonii doplnili uměleckým
přednesem studenti Jiráskova gymnázia, v jejichž podání zazněly Krapkovy verše věnované rodnému kraji, úryvek z povídkového cyklu Z různých kruhů i citace z textu básníka J. S. Machara: Památce přítele. Virtuální reflexí revitalizace památníku
na Pavlišově je nová webová prezentace na stránkách města Náchoda na adrese www.krapka.mestonachod.cz, pro kterou historické fotografie vztažené k osobnosti J. Krapky – Náchodského pomohla zajistit historička Mgr. Lýdie Baštecká. Na webovou
prezentaci odkazuje i banner na úvodní straně městského webu
či tzv. QR kód přímo na info tabuli v areálu památníku. Dodavatelem stavebních prací revitalizace památníku byla společnost
OMNIA TRADING, s. r. o. ve spolupráci se společností green4plan,
s. r. o. Autorem architektonického návrhu revitalizace památníku je Dipl. Ing. W. Kurschatke.
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MARKÉTA DUBNOVÁ, VLADISLAV KOSINA

MARKÉTA DUBNOVÁ

* 8. 8. 1957 † 13. 10. 2015, Lipí 83
Milá Markéto,
sedím nad starými fotografiemi a prázdným papírem. Nevím, jak začít, natož pokračovat. (Pompéznost jsi totiž opravdu neměla ráda.) Je tolik věcí, které bych
Tobě a všem o Tobě chtěla říct, tolik věci,
o kterých jsem si s Tebou nestihla promluvit. Byla jsi tu, pevná a neochvějná
jistota, rada a pomoc, kdykoliv kdokoliv
něco potřeboval. Zvládala a vydržela jsi
vždycky mnohem víc, než většina z nás.
Bylo jedno, jestli držíš v ruce pilu, křovinořez, knížku, smeták nebo vařečku.
(Taky jsem Tě s láskou a obdivem titulovala ,,baba chlap“.) Dorty, které jsi pekla,
neměly konkurenci. Už Tvoje maminka říkávala, když jsem k ní chodívala brečet
nad svými kuchařskými výtvory: „Zuzanko, k vaření potřebuješ jen dvě věci. Máslo a lásku.“ Ty ses rozchechtala a doplnila: ,, Kecáš, Jarmilo, ještě husí vejce a jak
tak na ni koukám, taky jiný ruce!“ Chodit
za Tebou a Jarmilou na ,,táčky“ byla nejen hrozná sranda. Sedět s vámi ve světnici u kamen, hrát mariáš (ten jsi mne bohužel nikdy nedokázala naučit), klábosit
o politice, poslouchat a povídat si o knížkách, filmech, obyčejném – neobyčejném
životě vaší rodiny, předků, sousedů a jejich předků. (Tvou paměť bych chtěla mít,
a co jsi řekla, zachovat.) Rozprávět o kyt-

kách, o sadu, o kozách, ovečkách, psech
a kočkách, které jsi tak milovala (jen těch
kočičích nalezenců jsi jednou doma krmila, léčila a opatrovala přes dvacet!) nebo
třeba jen o počasí, bylo uklidňující a naplňující. A nebyla jsem sama, kdo za Tebou
rád chodil, kdo za Tebou jezdil, kdo u vás
v neuvěřitelných počtech přespával a radoval se z možnosti být Ti nablízku. Kolik lipských dětí – teď už rodičů – vzpomíná na podzimní Pochody padajícím listím
a později na bigbeatové koncerty a zábavy
v lipské hospodě, které jsi organizovala.
Kolik Brontosaurů, filosofů, ,,lidí od kumštu, či fachmanů“ rozprchlých po celé republice se k vám do chalupy sjíždělo…
Před osmi lety jsi mne přemluvila, abych
po Tobě převzala starost o lipskou kroniku. Stejně jako jsi Ty byla svéráz a originál, byl svérázný a originální i Tvůj styl.
Paní Baštecká Tě musela trochu ,,krotit“,
ale měla bys vědět, že Tě vždycky obdivovala a vnitřně s Tebou souzněla. Byla jsi
rázná ženská a na věci jsi měla jasný a vyhraněný názor. Říct, co si myslíš a cítíš,
jsi k naší občasné nelibosti uměla pěkně
naplno. Ti, kdo Tě znali, ale vědí, jak silná, všeobjímající a citlivá bytost se skrývala pod zdánlivě drsnou slupkou. Život
se s Tebou totiž vůbec nemazlil. O to víc
Tě vycizeloval. Máma Jarmila byla na filosofování, sestra Katka na filmování a Ty
už od dětství na práci a starost o všechno
a o všechny. Musela jsi. A taky jsi to zvládala. Co jiného zbývalo. Ale především jsi
dala celé své srdce, domov a svobodu v životě i rozhodování třem chlapům, Pepovi,
Šimonovi a Pavlovi. Přijala jsi je s bezmeznou láskou bez předsudků a očekávání.
Moc nám chybíš. Všem.
Za všechny přátele a sousedy
Tvoje Zuzka Jindrová

Poděkování Vladislavu Kosinovi
Ve středu 21. října jsme se ve smuteční
síni nad náchodským hřbitovem rozloučili s panem Vladislavem Kosinou, dlouholetým pracovníkem městského divadla –
Beránku. Znali ho mnozí, hlavně ti, kdo se
pohybovali v zákulisí a na jevišti. Divadelníci a členové různých souborů, účinkující a hosté, organizátoři, ale i návštěvníci divadelních a koncertních představení
i jiných nejrůznějších akcí. Vždy pohotového, ochotného a usměvavého technika.
V divadle a pro divadlo žil, Beránek byl
jeho svět a spolu se svou maminkou patřil
v dobrém slova smyslu k inventáři. Bude
citelně chybět.
V onu středu prostorem zcela zaplněné smuteční síně zněla krásná a dojímavá hudba. Nezazněla však slova – slova
rozloučení, slova útěchy, slova naděje ani

slova poděkování. Až na závěrečné spontánní anonymní zvolání: Láďo, ahoj! Proto alespoň zde. Pane Vladislave Kosino,
Láďo, my všichni, kdo jsme za tu dlouhou
řadu let v Beránku s Vámi spolupracovali a využívali Vašich služeb, DĚKUJEME!

Náchodský zpravodaj

Listopadová výročí
Začátkem listopadu vzpomínáme
všech našich blízkých, těch, co nás
opustili ve dnech nedávných, i těch,
kdo zůstávají v našich vzpomínkách
stále, i po dlouhé řadě let. Zážitkem zůstává v těchto dnech večerní
procházka náchodským hřbitovem
osvětleným tisíci svíček.
2. listopadu 1930 se v Náchodě narodil spisovatel Václav Erben, u jehož hrobu se také můžeme na našem
hřbitově zastavit.
6. listopadu 1945 se narodil básník
Jiří Žáček, s nímž jsme několikrát besedovali i u nás.
7. listopadu 1945 se narodil literární
historik a spisovatel, bohužel předčasně zemřelý PhDr. Vladimír Macura. V roce 1995 spoluorganizoval náchodskou konferenci o životě a díle
prof. Václava Černého.
9. listopadu 1930 se narodil nedávno zemřelý klavírista Ivan Moravec,
který koncertoval i u nás a spolupracoval s náchodským komorním orchestrem.
15. listopadu 1670 zemřel v emigraci
jeden z největších Čechů, „učitel národů“, osobnost vskutku evropského
významu Jan Amos Komenský. Jen
do oblasti pověstí patří jeho pobyt
v plhovském mlýně či odchod do exilu přes „naše“ Babí.
20. listopadu 1920 se v Úpici narodil
archeolog Antonín Hejna, který mj.
„vykopal“ nedaleký středověký hrad
Vízmburk.
24. listopadu 1965 zemřel češtinář
a francouzštinář zdejšího gymnázia
prof. Miloslav Nesládek, propagátor
sportu a turistiky.
25. listopadu 1895 se narodil generál
Ludvík Svoboda. V létě roku 1968 se
jednalo o návštěvě Ludvíka Svobody
jako tehdy prezidenta republiky v našem městě. Rada MěNV se rozhodla udělit mu při té příležitosti čestné občanství a požádala profesora
Votýpku o vytvoření diplomu. Jenže
pak „přijely tanky“, prezident odletěl
do Moskvy a měl jiné, větší starosti.
„Děly se věci“ a z připravované návštěvy Náchoda a udělení čestného
občanství sešlo.
29. listopadu 1780 zemřela císařovna
Marie Terezie, jejíž vláda znamenala řadu změn pozitivních (např. povinná školní docházka), ale i negativních (ztráta Slezska a Kladska).
29. listopadu 1945 se narodila herečka Hana Maciuchová, která u nás
mnohokrát úspěšně hostovala.
(AF)

***

listopad 2015

Z HISTORIE

Historické domy na náměstí
10. Dům čp. 74 – hotel U Beránka
Severní strana náměstí zaujímá dominantní postavení na vyvýšeném úpatí Zámeckého kopce, proto zde vznikly významné
budovy, zejména radnice a děkanství. Mezi navazujícími domy
vyniká budova čp. 74 (původně čp. 82 a 83), dnes hotel U Beránka
s kavárnou a restaurací, jehož součástí je Městské divadlo dr. Josefa Čížka. Novodobá stoletá historie tohoto cenného secesního
domu je poměrně známa a je zbytečné ji zde opisovat. Podívejme se proto do jeho starší minulosti a poodhalme málem zapomenuté osudy původní budovy.
Začněme datem 1. 4. 1737, kdy byla uzavřena dohoda mezi zámeckou vrchností a městským magistrátem, že v tak zvaném
„Novém domě“ se bude šenkovat víno a pálenka z panské vinopalny. Vzápětí, 28. 4. 1737, vrchnostenský úřad prodal za 600 zlatých rýnských nově postavenou budovu Janu Heitfleišovi, původem z Brusnice. Rytina F. B. Wernera z doby kolem roku 1740
nám ukazuje podobu tohoto pravděpodobně již zděného jednopatrového domu s klenutým podloubím a trojicí bedněných štítů.
Další zápis pochází až z 5. 7. 1766, kdy zdejší měšťan Jiří Khol
vyženil mj. „U zlatého beránka nazvaný, v městě na rynku ležící dům
neb veřejná hospoda“. Zmíněný Jiří Khol prodal 9. 5. 1771 „hospodu
vejsadní zvanou U zlatého beránka, zde v rynku blíž domu děkanského ležící mezi uličkou k zámku vedoucí z jedné strany a vedle domu
ten čas počestný obci náchodské patřící“. Tento „dům hostinský k šenkování vína a piva, spolu se zahrádkou“ tehdy koupil Šebestián Šrůtek za 750 zl. K datu 28. 10. 1772 ho přenechal za 900 zl. svému
zeti a zdejšímu řezníkovi Janu Fibírovi. Ten se stal zámožným
měšťanem, kromě hostince vlastnil dům na krajském předměstí, řeznický krám, dvě louky a několik polí. Po jeho smrti syn Karel Fibír dne 1. 3. 1812 prodal „hostinec U zlatého beránka“ se zahrádkou a loukou „za zámkem“ za cenu 6600 zl. kupujícímu Janu
Macháčkovi. Nový hostinský byl podnikavý, mj. s magistrátním
radou Janem Ferdinandem Schmidtem založili lázně v Bělovsi.
Dne 29. 3. 1830 prodal hostinec za částku 3760 zl. rychnovskému
měšťanu Ignáci Havránkovi. Ten 22. 12. 1832 přenechal hostinec
(spolu s lázněmi) svému synovi Josefu Havránkovi, který se mezitím oženil s Annou Macháčkovou, dcerou bývalého hostinského. Hostinec však prodal již 21. 8. 1834 za 3200 zl. Johaně Jelínkové, rozené Šrůtkové z Náchoda. Ani nová majitelka zdejší podnik
dlouho nevlastnila, 27. 9. 1837 ho prodala za 3620 zl. Eustachu Bironovi, dosud lesníkovi z panství Solnice. V době prodeje byl hostinec pojištěný proti požáru a právě se v něm zřizoval kulečník.
Nový hostinský vzápětí zemřel a jeho dědicové prodali hostinec 21. 12. 1839 za dvojnásobnou částku – 8110 zl. – manželům
Janu a Marii Jirákovým. Podle zapsané smlouvy ze 17. 12. 1839
se mělo v hostinci veškeré pivo odebírat a šenkovat jen z pivovaru Kvasiny, který se nacházel na solnickém panství. Zmíněným
manželům se však nedařilo, jejich podnikání skončilo v exekuci.
V roce 1842 vykoupil zadlužený hostinec čp. 83 za cenu 4329 zl.
správce solnického panství Josef Nechanský v zastoupení pana
Antonína Slivky, rytíře ze Slivic, oblíbeného majitele solnického

panství. Zřejmě z této doby pochází lidový název pro tento hostinec – „Kvásiny“.
K datu 9. 5. 1845 koupili hostinec s kulečníkem manželé Antonín a Františka Hejdovi za cenu 6000 zl. Nový majitel pocházel z Bělovse a zdejší podnik provozoval dalších 15 let. Patrně tu
zase točil pivo z náchodského panství. Koncem r. 1857 sem přesídlili místní divadelní ochotníci, kteří tu hráli dalších asi osm let.
Mezitím byla na hostinec podána exekuce. Za vydraženou částku
15 050 zl. ho 14. 11. 1862 koupili manželé Jakub a Marie Ledererovi. Ti hostinec prodali 13. 8. 1873 sládkovi Augustinu Bäumelovi. Ten pocházel z Plzeňska, jako sládek sloužil v panském pivovaru Česká Skalice a poté v měšťanském pivovaru Dobruška. Dne
16. 10. 1876 se sládek Bäumel zastřelil v Králíkách. Jeho manželka Anna poté hostinec pronajímala, např. manželům Josefu a Josefině Wirthovým. V té době měl hostinec U Zlatého beránka, zachycený na jediné fotografii, podobu dlouhé jednopatrové budovy
se střízlivou klasicistní fasádou a průjezdem uprostřed, který ústil do nádvoří, kde stál velký taneční sál s jevištěm.
Dne 2. 8. 1886 koupila hostinec za částku 21 750 zl. Občanská
záložna v Náchodě, která si v přízemí napravo od průjezdu zřídila svoje úřadovny. Nedlouho poté, po pečlivém zvážení, dne 1. 4.
1889 hostinec odkoupila za stejnou částku městská obec náchodská. Jejím záměrem bylo zde pořádat zejména kulturní a společenské akce. Proto hostinec již v r. 1891 nechala na svůj náklad
přestavět podle plánů místního stavitele Josefa Martínka. První
patro s deseti hostinskými pokoji bylo zvýšeno o atiku, dům opatřen eklektickou fasádou a zvětšen, mj. přestavěn sál označovaný
jako Městská dvorana (viz foto vpravo). Přelomovou událostí pro
dům se stalo zasedání městského zastupitelstva dne 16. 3. 1911,
kdy bylo rozhodnuto budovu neprodleně zbořit a místo ní postavit nový reprezentativní hotel s městským divadlem. Výpravná
secesní stavba byla realizována v letech 1912–1914 podle návrhu
architekta Dr. Aloise Čenského.
Sousední dům čp. 73 (bývalé čp. 81 a 82) byl v polovině 18. století uváděn jako tzv. „obecní dům“. Dům byl podle zmíněné rytiny
F. B. Wernera velmi výstavný, opatřen zdobnou trojosou fasádou
vrcholící členitým barokním tabulovým štítem s volutami a trojúhelným nástavcem. V neklidných válečných letech tu byli ubytováni vojenští důstojníci. Dne 26. 7. 1833 koupil budovu za 1203
zl. zdejší měšťan Václav Letzel, jenž tu zřídil hostinec a hotel.
V r. 1860 převzal vlastnictví jeho adoptivní syn Jan Letzel, který
objekt přestavěl. Vznikl dvoupatrový řadový dům s průjezdem
a dvěma oblouky v přízemí, kde se nacházela restaurace. Zde se
narodil a vyrůstal jeho syn, známý český architekt Jan Letzel
(9. 4. 1880 Náchod – 26. 12. 1925 Praha), mj. autor Průmyslového
paláce v japonském městě Hirošima. Za účelem zvětšení parcely
pro stavbu nového hotelu a divadla Beránek město tuto budovu
v r. 1911 odkoupilo od vdovy Walburgy Letzelové a nechalo zbořit.
O samotné stavbě novodobého Beránku a jeho posledních osudech již vypovídá loni vydaná publikace ke stoletému výročí.
     PhDr. J. Čáp – Mgr. J. Čížek
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Příspěvky na kulturu a sport
Kulturní a sportovní nadace města Náchoda udělila ve středu 14. října 2015 následující nadační příspěvky:

Přidělené nadační příspěvky 2. kolo 2015 KULTURA
		žadatel
projekt
1. Městské kulturní středisko 	
61. roč. Mezinárodní folklorní festival 5 000 Kč
		Červený Kostelec
Červený Kostelec
2. Déčko
Živý Betlém 2015
11 000 Kč
3. Eldorádo
Hledání Eldoráda – pochod pro děti 6 000 Kč
4. David Novotný
Adventní koncert
10 000 Kč
5. PhDr. Hofmanová
Světlo paměti
8 000 Kč
6. Osvětová beseda Vysokov
Vysokovský kohout
10 000 Kč
7. SDH Pavlišov
Mikulášská besídka
1 000 Kč
8. Galerie výtvarného umění
Naše Galerie
10 000 Kč
9. OA Náchod
120. výročí založení obch.školství 	 12 000 Kč
			
v Náchodě
10. SRPDŠ při Jiráskově gymnáziu
Opava Cantat 2015
15 000 Kč
11. Klub vojenské historie
Dokončení postelí na Březince +
15 000 Kč
			
popis místností v objektu Voda
12. TJ Sokol Staré Město
Maškarní bál
6 000 Kč
13. TJ Sokol Staré Město
Mikulášská besídka
1 000 Kč
14. Déčko
Vánoční výstava 2015
2 000 Kč
			
Děti pro zvířátka
15. Městská knihovna Náchod o. p. s. Den pro dětskou knihu 2015
4 000 Kč
16. Městská knihovna Náchod o. p. s. Fantasy víkend v knihovně
6 000 Kč
17. Smíšený pěvěcký sbor Kácov
Soustředění sboru spolu s dětským 10 000 Kč
		Nové Město nad Metují
sborem Terénní berušky
18. SDH Jizbice
Pohled do minulosti
10 000 Kč
19. Jizbice 2012 o. s. 	
Mikuláš Jizbice 2015
1 000 Kč
20. Jizbice 2012 o. s. 	
Drakiáda Jizbice 2015
5 000 Kč
21. Moskvič klub ČR
IV.Mezinár.sraz šlapacích vozítek
5 000 Kč
			
v Náchodě
22. Lipový list, o. s. 	
Mikuláš
1 000 Kč
23. Lipový list, o. s. 	
Dětský den
10 000 Kč
				
164 000 Kč

Přidělené nadační příspěvky 2. kolo 2015 SPORT

		žadatel
1. TJ Sokol Náchod
			
2. TJ Sokol Náchod
3. Český kynolog. svaz
4. TJ Náchod oddíl šachy
5. TJ Náchod oddíl šachy
6. SKP Judo Náchod
7. SKP Judo Náchod
8. Modelářský klub SMČR
9. SK DPSO Výtahy Náchod
			
10. TJ Náchod
11. TJ Náchod
12. TJ Náchod
13. TJ Kraso Náchod
14. Atletická trénink. skupina
15. Okr. sdruž. České unie sportu
16. Českomor. mysliv. jednota
17. Sport Klub Náchod
18. Florbal Náchod
19. Déčko
20. SH Plhov
21. HC Náchod odd. led. hokeje
22. Sport. kužel. klub Náchod
23. SDH Jizbice
24. SDH Pavlišov

projekt
Sokolské Brno 2015
5 000 Kč
Slavnosti pohybu Plzeň 2015
ME v benchpressu v Anglii
14 000 Kč
Náchodské štěkání
6 000 Kč
Činnost šach.kroužku dětí při gymn.Ná 5 000 Kč
Špinka cup 15. ročník
2 000 Kč
ARAD – Kupa Aradului 2015
8 000 Kč
OSIJEK – Super Cup Judo 2015
10 000 Kč
KADEN Cup model Náchod 2015
10 000 Kč
Soutěž v zimním plavání 2015
10 000 Kč
Otužilci na Metuji
Kvalifik. turnaj – Žákovská liga v házené 5 000 Kč
Vánoční trunaj pro nejmenší 2015
5 000 Kč
Zimní turnaj žactva 2016 – házená
5 000 Kč
Náchodská bruslička
9 000 Kč
Příprava sport. a vybavení atlet.skup. 10 000 Kč
Běh Hronov – Náchod
25 000 Kč
Střelecký brok. závod Ocenu Náchoda
8 000 Kč
O pohár starosty Náchoda
5 000 Kč
PRAGUE GAMES 2015
35 000 Kč
Běh do zámeckých schodů
2 000 Kč
Český korfbalový pohár žactva 2016
10 000 Kč
VTM = vých. talent.mládeže
10 000 Kč
Mezinár. turnaj mládeže v kuželkách
8 000 Kč
Turnaj mládeže ve stolním tenise
2 000 Kč
Turnaj  ve stolním tenise 2.
1 000 Kč
210 000 Kč

Nový velitel
náchodské
městské policie
bude usilovat o zkvalitnění a zviditelnění práce strážníků

Městská policie v Náchodě má od 1. října 2015 nového velitele Bc. Petra Valicu. Při nástupu do funkce s sebou přinesl
i cíle, kterých by chtěl se strážníky dosáhnout. Tím prvním je zkvalitnění práce
strážníků a jejich zviditelnění na ulicích.
S tím souvisí i navýšení počtu strážníků
a změna systému služeb. Práce městské
policie bude také více vidět a lidé snadněji zjistí, co strážníci v uplynulých dnech
řešili. Nedílnou součástí zavádění změn
bude i motivace strážníků, aby byli ochotní tyto změny zavádět v terénu. „Není
možné, aby měl velitel spoustu plánů, ale
strážníci je nebrali za své,“ uvedl při nástupu do své funkce a upřesnil své cíle:
„Rád bych naši práci zviditelnil a veřejnost informoval o tom, co děláme. Často se
stává, že lidé nevědí, co strážníci městské policie dělají, jaké případy a přestupky řeší, to
bych rád změnil. Zrekonstruujeme webové
stránky, doplníme tam informace o pravomocích strážníků, aktuality pro řidiče, cyklisty i širokou veřejnost. Nedílnou součástí
budou i týdenní svodky o případech, které
městská policie v uplynulém týdnu řešila.
Také bych rád navýšil počet strážníků, abychom nemuseli složitě plánovat služby v krizové dny, jako jsou víkendy nebo státní svátky. Ideální počet by byl dvaadvacet, ale to
musí schválit vedení města. Nyní máme devatenáct strážníků a je to mnohdy komplikované a náročné. Pokud se počet strážníků
navýší, jeden ze strážníků bude tzv. preventista, který by zajišťoval přednášky a besedy pro širokou veřejnost včetně dětí. S počtem strážníků souvisí i časové intervaly,
ve kterých jsou schopni reagovat na hlášení
a stížnosti občanů. S vyšším počtem strážníků by se navýšil počet hlídek a urychlila
naše práce.
Další výraznou změnou bude opětovné
zavedení okrsků. Každý strážník bude mít
přidělený svůj okrsek, za který ponese osobní odpovědnost. Iniciativa bude na městské
policii, nikoliv na občanech…“
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Štěstí přeje připraveným
JAK SE ZACHOVAT PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÉ LÁTKY ?
Kdy může dojít k úniku nebezpečné látky?
Různé nebezpečné látky se chovají odlišně v závislosti na skupenství a prostředí, ve kterém uniknou. K úniku nebezpečné
látky do prostředí může dojít chybou obsluhy, poruchou technologie výroby, při skladování nebo při přepravě.
S jakými nebezpečnými látkami se můžete
nejčastěji setkat?
Nejčastějšími nebezpečnými látkami, se kterými se můžete
setkat, jsou čpavek a chlor. Nesmíme opomenout také zemní
plyn, při jehož úniku může dojít za určitých podmínek i k výbuchu.
 	Čpavek (amoniak, NH3) je dráždivá a žíravá látka. Na jeho
únik Vás upozorní jeho typický štiplavý zápach. Velmi silně dráždí oči, sliznice, dýchací cesty, plíce a kůži. Vysoká
koncentrace může způsobit otok plic a zástavu dechu.
Čpavek se používá mj. jako chladící médium na starších typech zimních stadionů, dále v mrazírnách a v potravinářském průmyslu.
 	Chlor (Cl2) je intenzivně dráždivá látka žlutozelené barvy s typickým ostře štiplavým zápachem. Působí dusivě.
Dráždí zejména dýchací cesty (způsobuje dráždivý kašel),
oči a kůži. Vyšší koncentrace může způsobit otok nebo zánět plic.
Chlor se používá mj. jako desinfekce k úpravě vody. Setkat se s ním můžete na koupalištích, plaveckých bazénech,
aquaparcích, v úpravnách vody apod.
Jak se zachovat – příklady různých situací
I přesto, že každá nebezpečná látka má svá specifika, existují
základní obecné doporučené postupy, jak se zachovat při různých událostech s únikem nebezpečných látek. Kromě těchto
pokynů je třeba dbát pokynů odpovědných orgánů nebo zasahujících složek, kde se dozvíte upřesňující instrukce.
Únik čpavku na zimním stadionu nebo chloru na koupališti
Jestliže jste na zimním stadionu a ucítíte typický zápach čpavku, příp. na koupališti chlor, postupujte takto:
 	pokuste se co nejdéle zadržet dech,
 	ochraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod., pokud máte možnost, navlhčete látku ve vodě),
 	zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení
a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů,
 	pomozte také osobám se sníženou pohyblivostí,
 	v případě potřeby poskytněte první pomoc.
První pomoc při zasažení čpavkem nebo chlorem
postiženého dopravte na čistý vzduch,
 	zasažené oči vymyjte proudem vlažné vody,
odstraňte potřísněný oděv,
zasažené místo důkladně omývejte vodou,
udržujte postiženého v klidu a teple,
při potížích volejte tísňovou linku 155.
Únik zemního plynu
Jestliže ucítíte plyn ve Vašem domě nebo okolí, příp. zjistíte poruchu na plynovém zařízení, postupujte podle následujících zásad:
ihned zhasněte všechny plameny,
otevřete všechna okna a dveře a důkladně vyvětrejte,

 	uzavřete všechny uzávěry plynu, příp. hlavní uzávěr plynu,
nepoužívejte otevřený oheň (zápalky, zapalovač, svíčky,
apod.),
nekuřte,
 	nepoužívejte el. spotřebiče, nijak s nimi nemanipulujte,
nepoužívejte elektrické zvonky u dveří a netelefonujte,
nepropadejte panice, varujte ostatní obyvatele domu
a opusťte v klidu budovu, pomozte osobám se sníženou
pohyblivostí,
 	informujte pohotovostní a poruchovou službu dodavatele
zemního plynu (telefonujte mimo dům nebo místo, kde uniká plyn),
telefonní číslo, kam volat, je 1239 (jednotné číslo pro celou
ČR, funguje nepřetržitě 24 hodin denně).
Značení nebezpečných látek při přepravě
V celé Evropě v silniční a železniční přepravě je používán jednotný systém označování přepravovaných nebezpečných látek. Každé vozidlo převážející nebezpečnou látku musí být
vždy řádně označeno oranžovou reflexní tabulkou, která je
rozdělena do dvou částí:
 	v horní polovině tabulky je uvedeno číslo nebezpečnosti
(Kemlerův kód) – dvoumístná až třímístná kombinace čísel slouží pro rychlé zjištění přibližných vlastností (chování) látky.
Jednotlivé číslice představují nebezpečí:
1 – 	výbušná látka (pouze u ADR)
2 – 	nebezpečí úniku plynu při zvýšení/snížení tlaku
nebo chemickou reakcí
3 – 	hořlavý plyn nebo kapalina
4 – 	hořlavá pevná látka
5 – 	látka podporuje hoření, má oxidační účinky
6 – 	toxická látka
7 – 	radioaktivní látka
8 – 	žíravá látka, látka s leptavými účinky
9 – 	nebezpečí spontánních, bouřlivých reakcí
(samovolný rozklad nebo polymerace)
0 – 	Bez významu (kód musí mít alespoň dvě číslice,
proto se 0 používá na doplnění do dvouciferného čísla)
Dále se používá X – látka nebezpečně reagující s vodou
Obsahuje-li Kemlerův kód dvě stejné číslice, uvedená nebezpečná vlastnost látky je výrazná.
 	v dolní polovině tabulky je uvedeno ident ifikační číslo látky (UN-kód) – čtyřmístné číslo určující přesně přepravovanou
látku.
Vedle výstražného označení oranžovou tabulkou se při přepravě používají ještě další výstražné značky, které názorně
ukazují na možné účinky látky. Nebezpečí látky lze přitom
lehce rozeznat na základě zobrazeného symbolu.
Únik nebezpečné látky při přepravě
Jestliže dojde k havárii takto označeného vozidla, ihned se
vzdalte od místa nehody ve směru kolmém na směr větru
a ukryjte se v nejbližší budově. Volejte tísňovou linku 112. Při
volání na tísňovou linku nahlaste také čísla, která jsou vyznačena na oranžové tabulce. Dbejte však na svoje bezpečí, volejte z dostatečné vzdálenosti od místa nehody.
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Česká Saar Gummi
Učební obor Gumař – plastikář

Nový učební obor Gumař – plastikář na červenokostelecké střední škole vzniká s podporou Saar Gummi
Czech. Jako jediná v kraji poskytne škola střední odborné vzdělání přímo navazující na gumárenskou tradici
regionu.
Žákům základních škol, kterým v probíhajícím školním roce končí povinná školní docházka, se kromě jiného otevírá i příležitost získat během výuky dvojí zdroj
příjmů. Prvním je odměna za praxi v Saar Gummi Czech
(SGC), když budou zařazeni přímo do výroby automobilových pryžových těsnění. Druhým zdrojem je stipendium
poskytované školou při dobrých studijních výsledcích.
Podstatná část spolupráce SGC se školou bude spočívat
v zajištění části praktické výuky na výrobních technologiích v SGC, nápomocni budou i odborníci ve vyučovaných předmětech. Protože v Saar Gummi pracuje 850 lidí
a firma stále investuje a roste, je pro vyučené perspektivou. Když se k tomu přidá učňovská praxe, umožňující
po vyučení rychlejší zapracování a tím rychlejší dosažení
nadprůměrné mzdy, je to motivace pro rodiče i žáky se
o obor zajímat. O škole se mohou dovědět na webových
stránkách ww.ssck.cz, informace o SGC jsou dostupné
na www.sgc.cz a o celém koncernu SaarGummi poskytne přehled adresa www.saargummi.com.
(pl)

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
Technik/technička kvality
Seřizovač linek
Operátor/ka pro spojování profilů

50 000 Kč
33 000 Kč
23 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném
zapracování. Pracoviště Stolín 105, Červený Kostelec,
třísměnný provoz.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442
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CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Hezký den,
milí čtenáři Náchodského zpravodaje,
ani jsme se nenadáli a máme tu zase podzim v plné nádheře barev a vůní, ale také
plískanic a večerů, které svádí k lenošení
a třeba i ke čtení. A právě čtení se chceme kromě jiného v dnešním sloupku, mapujícím život u nás na ZŠ Komenského,
věnovat.

Ale  hezky popořadě.
Víte, co mají společného mufloni, citrusy a kachny?
Pokud Vám spojení připadá poněkud
násilné, potom vítejte na ŠKOLNÍM POZEMKU, kde vrcholí podzimní práce doslova na všech frontách. MLADÍ ZAHRÁDKÁŘI nejen že dokončují poslední úpravy,
připravující školní zahradu na další sezónu, ale v tomto školním roce za sebou mají
už i návštěvu XI. regionální zahrádkářské
výstavy v Teplicích nad Metují. Spolu s některými rodiči zde čerpali nápady na expozicích zahrádkářských organizací okresu Náchod, specializovaných organizací
citrusářů, kaktusářů či bonsajistů.
Svoje o podzimním finiši vědí i ti, kdo
mají něco společného s PŘÍRODOVĚDNOU
STANICÍ při naší škole, která se dlouhodobě věnuje chovům domácích i exotických
živočichů. Díky spolupráci se společností Lesy města Náchoda s.r.o. a za nezbytné podpory SRPDŠ očekáváme v nejbližších dnech příchod, tedy spíše přílet, nebo
raději přistěhování první rodinky kachen
divokých, která osídlí nově zrekonstruovanou voliéru s vodní plochou. A pokud
vše půjde podle plánů, v jarních měsících
se osazenstvo rozroste ještě i o daňky
a muflony, pro které zde má být vybudována nová ohrada.                                 (ws)
A u zvířat ještě chvíli zůstaneme, jen se
trochu přesuneme.
PODZIM NA STATKU
Obrázky domácích zvířat, beseda či
tematicky zaměřené vycházky, to vše je
v naší ŠKOLNÍ DRUŽINĚ součástí projektového měsíce „Život na statku“. Zde je však
na místě dodat, že díky spolupráci s far-

ŠKOLY
mou na Pavlišově se děti snaží proniknout
do „zvířecího“ světa po celý rok. A kromě
besedování či tvoření se na podzim i sportuje. Děti ve ŠD kromě hodiny pohybu navíc, o které jsme již informovali, zahájily
už i letošní BRUSLAŘSKOU SEZONU.
TI JEDOU TAM A TI ZAS TÁMHLE…
Svoje znalosti o vesmíru, získané v hodinách přírodovědy, pomůže PÁŤÁKŮM
zúročit a hlavně prohloubit návštěva planetária a planetární stezky v Hradci Králové. A na ty, kteří jsou zaměřeni spíše na
kulturu, čeká v divadle Drak ještě nastudování hry Ikaros a Daidalos či procházka po historickém centru města.
Do divadla vyrážejí i OSMÁCI. Cílem jejich podzimní exkurze je však přímo Zlatá kaplička. Návštěva Národního divadla
spolu s prohlídkou Národního technického muzea pomůže dětem zcela přirozeně
propojit informace z hodin českého jazyka, dějepisu, či třeba fyziky.
O něco delší cestu, avšak opačným směrem, tedy k nám, vážili hosté z DRUŽEBNÍ ŠKOLY V HALBERSTADTU. Ti obdivovali pro změnu pamětihodnosti Náchoda
či malebná zákoutí Adršpašských skal.
A z výletů zpátky do školy a do ruky…
KNÍŽKU.

KDYŽ RODIČE ČTOU DĚTEM,
je to vždycky fajn, a pokud společné
čtení vyplní podzimní hodiny českého
jazyka ve třídě IV. A, je to v dnešní době
málo obvyklé a hodně milé. Během září
četla dětem jedna z maminek pohádky,
v říjnu zase jiná maminka nastínila dětem
Boříkovy lapálie. Jaké čtení čeká děti v listopadu a jaké čtenářské překvapení pro
ně připravuje jejich paní učitelka na červen, to však zatím neprozradíme. Ale budeme rádi, pokud budete tomuto projektu držet palce.
ČÍM BUDEME…
Kdo v tuto chvíli čeká informace o kariérovém poradenství věnované deváťákům, je na velkém omylu. Stále jsme ve
IV.A, kde se rozbíhá ještě jeden projekt,
který má dětem alespoň trochu přiblížit
náhled na radosti a starosti, které s sebou nese profesní život nás, dospěláků.
No řekněte sami, co si asi může představovat desetileté dítě pod pojmem „prodejní manažer“?!
Milí čtenáři, tak, jak se krátí dny, krátí se i prostor vymezený pro náš sloupek.
Děkujeme za Vaši přízeň a zase za měsíc na shledanou.
Kolektiv ZŠ Komenského

Jak se řeknou
polsky brambory?
„ Přátelství
na dlani“,
„ Přátelství
na dlani“,č.
č. CZ.3.22/3.3.02/12.03467
CZ.3.22/3.3.02/12.03467
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím
Euroregionu Glacensis.

To a plno jiných slov a informací se dozvěděli žáci ZŠ Pavlišovská Babí ve čtvrtek
Jak se řeknou polsky brambory?
15. 10. 2015, když vyjeli na krátký výlet
To a plno jiných slov a informací se dozvěděli žáci ZŠ Pavlišovská Babí ve čtvrtek 15.10. 2015, když
do Polska za svými kamarády. Společné
vyjeli na krátký výlet do Polska za svými kamarády. Společné setkání se uskutečnilo v rámci
udržitelnosti projektu Přátelství na dlani.
setkání se uskutečnilo v rámci udržitelŽáci náchodské školy se rozdělili na 2 skupiny a projektový den – Bramboriáda – mohl začít.
nosti projektu Přátelství na dlani.
První skupina odjela ráno autobusem do nedaleké Kudowy Zdroj. Vzhledem k počasí se program
školy
senebyla,
rozdělili
naa jejich
dvě
musel Žáci
uskutečnitnáchodské
uvnitř školní budovy. To ale
žádná škoda
naopak. Polské děti
paní
učitelky pro nás připravily bohatý program. Soutěžili jsme, malovali i ochutnávali vše, co má
skupiny
a projektový
den
– Bramboriáda
společného
s bramborami.
Brambory jsme použili místo
cvičebního
nářadí, přenášeli je, kouleli s nimi
a vytvářeli z nich tiskátka. Také jsme ochutnali i místní specialitu, výborný bramborový salát.
– mohl začít.
Ostatní děti, které zůstaly na Babí ve škole, také nezahálely. Čekalo je vyučování netradiční formou.
První
skupina
ránoNa jednom
autobusem
Rozdělily
se na 4 skupiny,
které se střídaly odjela
u jednotlivých stanovišť.
z nich se sportovalo,
děti si vyzkoušely přesné házení bramborou do pytle, přenášení brambory na lžíci, svou obratnost
do předáváním
nedaleké
Kudowy
Zdrój.
Vzhledem
ověřily
brambory z ruky
do ruky i tancem s bramborou
mezi čely
– to jsme se opravdu
nasmáli.
k počasí se program musel uskutečnit
Na dalších stanovištích žáci využili internet a interaktivní tabuli ke zjišťování původu brambor,
školní
budovy.
To Pomocí
ale této
žádná
škoda
kuvnitř
vyhledávání nejrůznějších
a nejlepších
receptů a specialit.
tabule skládali
slova, věty,
obrázky a naučili se báseň s pohybem. Skládali pohádku o drakovi, který měl rád brambory,
Polské
dětinázev.
a jejich
znebyla,
jednotlivých částí naopak.
a vymýšleli k ní nejvhodnější
a nejoriginálnější
Po té děti našlypaní
i informace
o tradičních českých a polských pokrmech a vymýšlely, co vše by se dalo z brambor uvařit.
učitelky pro nás připravily bohatý proDalším úkolem bylo oškrabat brambor, ostrouhat ho a pomoci tímto paní kuchařce s přípravou
gram.
malovali
i ochutnáoběda.
Tím bylySoutěžili
výborné bramboráky,jsme,
na kterých si všechny
děti pochutnaly.
vali vše, co má společného s bramborami.
Kolektiv
ZŠ Pavlišovská jsme použili místo cvičebního
Brambory
nářadí, přenášeli je, kouleli s nimi a vytvářeli z nich tiskátka. Také jsme ochutnali i místní specialitu, výborný bramborový salát.
Ostatní děti, které zůstaly na Babí
ve škole, také nezahálely. Čekalo je vyučování netradiční formou. Rozdělily se
na čtyři skupiny, které se střídaly u jednotlivých stanovišť. Na jednom z nich
se sportovalo, děti si vyzkoušely přesné
házení bramborou do pytle, přenášení
brambory na lžíci, svou obratnost ověřily předáváním brambory z ruky do ruky
i tancem s bramborou mezi čely – to jsme
se opravdu nasmáli.
Na dalších stanovištích žáci využili internet a interaktivní tabuli ke zjišťování
původu brambor, k vyhledávání nejrůznějších a nejlepších receptů a specialit.
Pomocí této tabule skládali slova, věty,
obrázky a naučili se báseň s pohybem.
Skládali pohádku o drakovi, který měl
rád brambory, z jednotlivých částí a vymýšleli k ní nejvhodnější a nejoriginálnější název. Poté děti našly i informace o tradičních českých a polských pokrmech
a vymýšlely, co vše by se dalo z brambor
uvařit.
Dalším úkolem bylo oškrabat brambor,
ostrouhat ho a pomoci tímto paní kuchařce s přípravou oběda. Tím byly výborné
bramboráky, na kterých si všechny děti
pochutnaly.             Kolektiv ZŠ Pavlišovská
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OBCHODNÍ AKADEMIE
Obchodní akademie Náchod na vlnách
a po silnici územím rytířů sv. Jana

Uprostřed Středozemního moře leží
malé souostroví Malta. Během jeho sedm
tisíc let trvající historie to bylo vždy moře,
z nějž na skalnatou pevninu přicházela
leckdy osudová změna. Letos tomu bylo
jinak. Z nebe se snesla letadla s červeným
křížem maltézských rytířů na ocase a přivezla zástupy českých učitelek.
Ani my tři z obchodní akademie jsme
neodolaly nabídce MŠMT v rámci výzvy
56 prohloubit si své znalosti cizího jazyka v zahraničním kursu. Dvoutýdenní pobyt nám přinesl možná víc, než
jsme čekaly. Studovaly jsme – nová slovíčka, slangové obraty, v obchodech veršovaná varování před poškozením zboží.
Čerpaly jsme metodickou inspiraci – jak
se v hodině více smát a neustále dodávat lekcím švih. I přes český nápor jsme
přičichly k exoticky okořeněné směsi národností z celého světa. Viděly jsme, že
přítomnost a minulost se tu prolínají. Jednou jsme narazily na pravěké chrámy, jindy z autobusu pozorovaly obranné bastiony ze 17. století, zatímco domov nám
připomněly barokní kostely. Kolem toho
všeho nezadržitelně rostou moderní hotelové komplexy. Nechaly jsme se okouzlit
mořem, jehož vlny se s rozkoší přelévaly
z jedné barvy do druhé – z jasně tmavomodré přes akvamarínovou a azurovou
až téměř k bílé. A aby nebylo všechno příliš jednoduché, zkusily jsme i místní autobusovou dopravu.
Stálo to za to. Grazzi hafna, Malta!
Mgr. Jana Drašnarová

STAVEBKA
Ani letos VOŠ a SPŠ
architekta Jana Letzela nezahálí
Díky mezinárodnímu projektu „Vstupujeme na trh země souseda“ se podařilo již koncem loňského školního roku
odstartovat spolupráci mezi VOŠ a SPŠ
stavební arch. Jana Letzela v Náchodě

a polskou střední odbornou školu Zespól
Szkól Budowlano – Eletrycznych ve Svídnici. Ani letos naše škola nezahálí. Jsme
zapojeni v projektu Výzva 56. Součástí tohoto projektu je profesní rozvoj pedagogů
technických předmětů v podobě stínování (shadowing) na partnerských školách
v zahraničí. Již druhý týden probíhá stáž
odborníků náchodské stavebky na svídnické škole. Cílem je vzájemné obohacení
se o zkušenosti, seznámení se s novými
metodami práce při výuce stavebnictví.
Další součástí Výzvy 56 je krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí určený pro žáky. Studenti druhých ročníků mají namířeno začátkem listopadu
do Anglie. Začínající němčináři ze třetích
ročníků pojedou do Berlína. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně
devět vyučovacích hodin za celý pobyt
a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.
Kromě organizace zahraničních zájezdů se jazykáři soustředí na realizaci čtenářských dílen ve výuce českého jazyka
a literatury. Snaží se tak zvýšit zájmem
o čtenářství a zlepšit čtenářskou gramotnost. I tato aktivita je součástí Výzvy 56.
Začátkem října se 14 studentů
z 2. a 3. ročníku vrátilo z poznávacího
zájezdu do Paříže, Londýna a jižní Anglie, který pro ně zorganizoval vyučující anglického jazyka Ing. Pavel Janeček.
Některým studentům se tak poštěstí během krátké doby navštívit hned tři světové metropole.
Komu se nepodařilo vycestovat do zahraničí, mohl si alespoň zasportovat
na nově rekonstruované podlaze v tělocvičně naší školy. Došlo ke kompletní výměně podlahové krytiny a obložení tělocvičny. Na podlahu byl použit produkt
dánského výrobce Junckers Industrier.
Jedná se o podlahu na dvojitém roštu

z bukových palubovek, systém DuoBAT
110+. Tento systém je ideální do multifunkčních sportovních hal, kde se vyžaduje rychlý povrch s výborným odrazem
míče, dále pak pro aerobik a gymnastiku. Systém nabízí bezkonkurenčně nejlepší vlastnosti odrazu míče a to díky
plně pružnému dvojitému roštu. Vestavěné pružící elementy také zabraňují nežádoucí deformaci podlahy a udržují její
dokonalou pružnost. Takže i sportovci
si na náchodské stavebce přijdou na své
a ocení kvalitu.
I vy máte možnost si přijít prohlédnout
nejen nově opravenou tělocvičnu, ale seznámit se s celou naší školou podrobněji. V sobotu 7. listopadu 2015 od 8.30
do 13.00 pro Vás chystáme Den otevřených dveří. Na shledanou na stavebce.
Mgr. Lea Zálišová

MŠ Běloves
Výlet na zámek
„Náchodský zámeček vršku kulatého,…“ v rytmu písničky jsme ve středu
23. 9. 2015 s nejstaršími dětmi z MŠ Běloves vstoupili na nádvoří zámku.
S příjemnou paní průvodkyní jsme si
prohlédli interiér zámku a dozvěděli se
spoustu informací ze 17. století. Dětem se
nejvíce líbila kachlová kamna a princeznin pokojíček. Podívali jsme se do hladomorny a vyšlapali schody do věže. Odtud
jsme viděli Náchod jako na dlani!
Byli jsme trošku unavení, neboť jsme
z Bělovse šli pěšky, ale obohaceni o nové
zážitky. Děkujeme.
Paní učitelky a děti ze třídy Sluníčka

listopad 2015
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Zprávičky
z Masaryčky
Jak jsme sportovali
V pátek 25. 9. proběhl další z řady sportovních dnů. Skutečně se v tento den hýbala celá škola. Třeba k florbalovému turnaji
byla využita aula, ve které se jinak konají školení a také představení ročníkových
prací. Jednu tělocvičnu obsadili hráči vybíjené, tu druhou pak košíkové. Na hřišti nad
školou žáci prvního stupně závodili mezi
sebou v atletických disciplínách. A k nejrůznějším sportovním hrám se nahrnuli
malí kamarádi z mateřských školek.
A jména vítězů nebo vítězných týmů?
Ta nejsou, protože šlo o ten pohyb, o to
nesedět v lavici, poměřit síly, vyzkoušet sport, kterému se běžně nevěnujeme,
hrát fair, přijmout porážku, popřát soupeři k výkonu.
Další sportovní aktivity vyzkoušíme ještě 16. listopadu na našem posledním sportovním dni z cyklu „S úsměvem
a všichni spolu rozhýbeme město, školu.“
A na něj vás všechny srdečně zveme.
Žáci ZŠ TGM Náchod
Představujeme naši školní družinu
Ve školní družině při ZŠ T. G. Masaryka
v Náchodě jsou i v letošním školním roce
všechna oddělení zcela naplněna. Pracují zde čtyři oddělení ŠD (100 dětí) a školní
klub (70 dětí). Vychovatelky i vychovatel
jsou plně kvalifikovaní.
Provoz ŠD je denně ráno od 6.00 do 7.45
hodin a odpoledne od 11.35 do 17.00 hodin. Děti v ŠD nejsou k žádné činnosti nuceny. Je jim nabídnuta, a kdo má zájem,
může se zapojit. Stává se tak, že se nějaká činnost pro velké nadšení dětí opakuje více dní, někdy i pár týdnů, dokud jejich zájem nepoleví.
Jsou však i děti, které jsou unavené z dopoledního vyučování a potřebují
si hrát a relaxovat po svém. I těm je to
umožněno. Kromě pobytu v hernách využíváme hřiště nad školou. Tam si mohou
zahrát fotbal, jezdit na kolečkových bruslích, koloběžkách, cvičit na posilovacích
strojích nebo si pohrát na písku.
Kromě těchto aktivit máme v ŠD také
zájmové kroužky. Je to Sportovní kroužek
– závodivé hry, Šikulky pro 1. třídy – tam
procvičují stříhání, skládání a lepení, Bruslení – děti se zdokonalují v jízdě a hrají hry
na ledě, Florbal a kroužek Správná děvčata
a dovedné ruce – zde vyrábějí poněkud netradiční a náročnější výrobky.
Naše ŠD je také zapojena do pokusného
ověřování programu " HODINA POHYBU
NAVÍC" vyhlášeného MŠMT a organizovaného Národním ústavem pro vzdělávání.
Cílem je motivovat žáky k pohybu. V rámci ŠD je do tohoto programu zapojeno více
než 50 dětí z 1. až 3. tříd.
Mimo pravidelné aktivity připravujeme
pro naše děti i jednorázové akce a výlety.

V době, kdy vyjde tento článek, budeme
mít za sebou akci „Podzimní dílny a dýňování“, která je určená pro rodiče s dětmi. Jak se nám to povedlo vás budeme informovat v příštím čísle.
Michaela Šimonová, vedoucí vychovatelka
Prvňáčci poprvé v knihovně
Žáci prvních tříd se již v měsíci říjnu
vypravili do knihovny. Navštívili jsme
krásnou budovu na pěší zóně, o které někteří netušili, co ukrývá. V dětském oddělení nás knihovnice seznámila, k čemu
knihovna slouží, jaké knížky tu na nás čekají a jak nám mohou být prospěšné. Seznámili jsme se s tím, jak jsou knihy řazeny a přemýšleli, pod kterým písmenem
bychom našli svou knihu, kdybychom se
stali spisovateli. Na přání jsme potom naslouchali četbě z knížky, kterou jsme si
vybrali. Teď už víme, že knihy píše pan
spisovatel nebo paní spisovatelka, obrázky v knížkách jsou ilustrace. V knihovně
se nám líbilo, strávili jsme tam naši první čtenářskou dílnu. Další čtenářské dílny
už budeme mít se svými učitelkami, které nám budou číst. Určitě pozveme i rodiče nebo pana ředitele. Do knihovny chceme chodit pravidelně, při každé návštěvě
budeme rozvíjet čtenářskou gramotnost
a využívat získané vědomosti v praxi.
Moc se těšíme a děkujeme za spolupráci.
Třídní učitelky 1. tříd – Mgr. Pavla
Hoffmanová, Mgr. Petra Dočkalová
Projekt „Zdraví a my“
O tom, že pevné zdraví patří mezi nejdůležitější věci, které si člověk v životě
přeje a o něž usiluje, není třeba diskutovat. Cílem našeho společného projektu tedy bude, aby si už samy děti začaly
uvědomovat hodnotu zdraví, potřebu ho
chránit a pečovat o něj.
Projekt proto bude realizován formou
nejrůznějších aktivit směřujících k výchově ke zdraví a zdravému životnímu stylu.
Dotkneme se například témat zdravého
stravování, upevňování správných hygienických návyků a prevence přenosných
onemocnění.
Projekt jsme odstartovali ve čtvrtek
15. 10., kdy nám zubní lékařka MUDr. Jarmila Podškubková objasnila, co vše zahrnuje správná péče o chrup a jak si tedy za-

chovat krásný a zdravý úsměv.
A co nás čeká příště? Navštívíme prodejnu zdravé výživy a rozhlédneme se,
na čem bychom si mohli smlsnout a zároveň tím našemu tělu prospět.
Tak hodně zdraví a na podzim ať nikdo nemarodí.
Ivana Maršíková, třídní učitelka
Náš „Adapťák“
Ve dnech 21. 9. až 23. 9. byly naše třídy, 6.A a 6.B, na adaptačním pobytu. Byli
jsme ubytováni v zámeckém hotelu Bischofstein, který je moc krásný. Celé dny
jsme hráli různé hry a aktivity :). Během
osobního volna jsme odpočívali, navštěvovali se, chodili ven a trávili čas na hřišti. Také jsme vyráželi na výpravy. Na jedné z nich jsme procházeli skalami, a tak
jsme museli překonat i několik překážek
:). Všichni jsme to zvládli, protože jsme si
navzájem pomáhali. Měli jsme i stezku odvahy. Na ní jsme šli podél jezera ve dvojici, trojici, nebo samostatně a plnili úkoly.
Spoustu legrace jsme si užili u aktivity
„divadelní hrátky“, kde jsme předváděli
různé předměty, mluvili vymyšlenou řečí
a hráli scénky. Vytvářeli jsme také masky ze sádry. Každý si mohl udělat obličej,
a komu zbylo ještě trošičku času, udělal si
prst, nebo ruku.
Poslední den jsme měli překvapení. Přijel k nám pán od Policie ČR, který se zaměřuje na šikanu. Vyprávěl nám různé
příběhy a ukazoval nám pár triků. Všichni jsme si to užili a doufáme, že spolu znovu někam pojedeme.
Za 6.B Adéla Bitnarová, Tereza Počtová,
Alice Poláková
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ZŠ PLHOV
Plhovští deváťáci v Londýně
Na konci září se vydalo osmnáct studentů devátých tříd plhovské školy do Anglie. Cílem byl především rozvoj jejich
schopností mluvit anglicky a také rozumět, součástí programu bylo i poznávání
turisticky atraktivních míst.
Část tří ze čtyř dní strávili žáci v jazykové škole pod vedením anglických lektorek a pilovali svou angličtinu. V rámci
poznávání prochodili Londýn, navštívili
námořní muzeum v Portsmouth, všechny nadchly útesy Seven Sisters nad mořem na jihu Anglie.
Děti byly ubytované v rodinách. Komunikace s hostiteli, seznámení se s chodem anglické domácnosti, poznání anglické kuchyně, i toto podpořilo cíl zájezdu
– mluvit a poznávat.
Všichni zúčastnění se shodli na tom, že
i přes předlouhou cestu autobusem to stálo za to. Zájezd, který finančně podpořil
projekt MŠMT pro plhovskou školu zorganizovala cestovní kancelář Arundel,
s. r. o. Poděkování patří paní průvodkyni
Janě Helikarové, stejně tak i paním učitelkám Aleně Mackové a Martině Olejákové, které se o děti po celou dobu staraly.

Náchodský zpravodaj
Chlapci skončili ještě o stupínek výš.
O druhé místo se zasloužil nejvíce Dan
Kubrt, který byl nejrychlejším běžcem celého startovního pole starších žáků. O týmový úspěch se pak dále zasloužili Denis
Donát, Michal Jakoubek, Ondra Netolický,
Martin Prokeš a Radek Chalupa. Vítězem
se stal tým Police nad Metují. V okresním
kole jsme je porazili, tentokrát nám porážku oplatili.
Všem atletům děkujeme za reprezentaci plhovské školy.
Čtenářské dílny ve škole na Plhově
V minulých letech jsme pracovali
ve škole na rozvoji čtenářství. Na 1. stupni zařazovaly paní učitelky pravidelně
čtenářské dílny, od letošního roku se tomuto systematicky věnujeme i na stupni druhém. V rámci rozvoje čtenářství se
10. října sešli ve škole vyučující tříd prvního stupně a učitelé češtiny na stupni druhém a pod vedením paní lektorky Hany
Lipkové se celý den věnovali metodice organizace čtenářských dílen.
Čtenářská dílna má svá pevná pravidla.
Žáci se na začátku hodiny sejdou v kruhu,
společně si stanoví, co je bude v konkrétní hodině na knížce zajímat. Poté si vybere každý pro sebe pohodlné místo a věnuje se 20–25 minut individuální tiché
četbě. V poslední části hodiny se mluví
o tom, co kdo přečetl. Někdy se věnují postavám knihy, jindy prostředí, do kterého
je kniha zavedla…
K rozvoji čtenářství v naší škole patří
i to, že jsme zřídili dvě čítárny pro potřeby čtenářských dílen. Z prostředků projektu MŠMT do konce roku nakoupíme
za více než 80 000 Kč knihy, hledáme prostředky, jak vybavit čítárny příjemným
nábytkem. Je příjemné vidět, že čtení se
pro řadu dětí stává opravdovou zálibou.
Vladimír Honzů

Krajské finále v přespolním běhu
Nová Paka, 9. 10. 2015
Po úspěchu v okresním kole přespolního běhu se vydala družstva naší plhovské školy na finále běhu krajského. V Nové
Pace se sešly nejlepší týmy východočeského regionu a i tam naši běžci uspěli.
Děvčata obsadila výborné 3. místo,
ke stříbru jim chyběl opravdu jen kousek.
Vendula Maršíková obsadila mezi jednotlivci 4. místo, Rosa Carlino doběhla na jedenáctém místě. Tým doplnily Kristýna
Gocová, Sabina Nývltová a Anna Venclová. Zvítězila děvčata ze školy v Jičíně.

NOVINKY
Z INFOCENTRA
říjen 2015
Jak jsme vás již informovali, od 1.
října 2015 se Městské informační centrum přestěhovalo do budovy staré
radnice čp. 1 na Masarykově náměstí.
Tento prostor je pro návštěvníky
lépe viditelný a jsou zde k dispozici
větší prostory. Touto změnou můžeme našim klientům a turistům nabídnout širší sortiment upomínkových
předmětů, map i informačních materiálů. Připravujeme také internet pro
veřejnost a pro malé návštěvníky je
k dispozici dětský koutek.
V průběhu října si nové prostory informačního centra prohlédl i starosta
města Jan Birke s tajemnicí Městského úřadu v Náchodě Hanou Mílovou.
Od 1. 10. platí mezisezónní otevírací
doba informačního centra:
Po–Pá 9.00–12.00 a 12.30–17.00
So, Ne 9.00–13.00
Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 1
547 01 Náchod
Tel.: 491 426 060, 778 411 680
Email: infocentrum@mestonachod.cz

Městské
informační centrum
Náchod nabízí k zakoupení:
– 	stolní kalendář 2016 Náchod-Kudowa
Zdrój
– 	zámek Náchod – papírová stavebnice
modelů
– 	pohlednice s pamětní mincí zakladatele města

Zateplená tělocvična v plném provozu

listopad 2015

POZVÁNKY

Světový den diabetu
VÍTE, co je CUKROVKA, jaké jsou její příznaky, rizika a jak se proti ní bránit?
Přijďte za námi v předvečer Světového dne diabetu,
ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v době od 10 -16 hodin
do foyer Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě.

Cecilka
Lidová oslava v den patronky hudby sv. Cecílie

v neděli 22. listopadu 2015
ve 14.30 hod. v sále náchodské Sokolovny
VYSTOUPÍ:
PLHOVÁČEK soubor MŠ Plhov-Náchod pod vedením Dany Roušarové

Bude pro vás připraveno
měření glykémie (krevního cukru)
měření krevního tlaku
měření tělesného tuku
nutriční poradenství
Všechna měření jsou pro Vás zdarma.
Motto:
Nenechte cukrovku, aby vám ničila život. Nechte si svůj cukr změřit včas !
Akce se koná v rámci 10. ročníku odborné
konference Náchodské mezioborové dny určené pro lékaře, sestřičky
a další zdravotníky, kterou pořádá společnost EDUMED s.r.o.

a Jarmily Štěpánové

HLÁSEK pěvecký sbor ZŠ T.G.Masaryka v Náchodě pod vedením Jany Žaludové a Ireny Pavlíkové
BRUMBAMBULATA ze ZUŠ v Hronově, pod vedením Zuzany Meierové Genrtové
SBOREČEK – Pěvecký sbor Jiráskova gymnázia v Náchodě pod vedením Vlastimila Čejpa
DALIBOR pěvecký sbor z Hronova pod vedením Zuzany Meierové Genrtové
HRON – pěvecký spolek z Náchoda pod vedením Vlastimila Čejpa,
jehož členové po vzoru starých tradic tuto akci pořádají

KOUZELNÍK Karel Kašpar přijde po dětských pěveckých sborech
CIMBÁLOVKA z Červeného Kostelce na závěr celé akce
O OBČERSTVENÍ SE SPOLEČNĚ POSTARAJÍ SPONZOŘI AKCE:
MANŽELÉ ŠKODOVI – SYNERGIE z prodejny v atriu KB (čokoláda, čaje a káva)
AKKELIEN NIJDAM z Dolního Lánova (skvělé holandské sýry)
LUDĚK VACEK – ŘEZNICTVÍ U VACKŮ ze Studnice (uzenářskévýrobky)
PAVEL DUSBABA – VINOTÉKA U GYMNÁZIA (vína a studené nápoje)
Přimlouváme se, oplaťte sponzorům jejich nevšední štědrost Vaší přízní, objednávkami
a nákupem jejich produktů při této oslavě hudby.

Pořadatel – spolek Hron z Náchoda Vás srdečně zve !!!!!
Vstupné na celou akci od 14.30 do 19.00 hodin bude 50 Kč
děti do 15 let zdarma

akci podpořili:

Setkávání dětí, rodičů, speciálního pedagoga a učitelů
KDY? 24.11.2015 - jemná motorika, grafomotorika, správný úchop
- budova 1.tříd, Sokolská ulice
8.12.2015 - hrubá motorika
- hlavní budova, Komenského ulice- tělocvična
ČAS? vždy v 16:00 hodin
Co Vám setkání přinese:
- seznámení se s prostředím třídy a školy, budoucími
spolužáky a učitelkami
- nové podměty pro rozvíjení dané oblasti
- možnost pozorovat dítě při práci s vrstevníky a v kolektivu
- odpovědi na konkrétní dotazy

Těšíme se na Vás!
www.komenskehozsnachod.cz
Další setkání proběhnou v únoru a březnu 2016
(zrakové a sluchové vnímání).

Téma letošního ročníku: Světlo
Odevzdávání prací: 1. 12. – 13. 12. 2015
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže, včetně
předání cen, proběhne v rámci vernisáže výstavy
vybraných soutěžních prací dne 15. 1. 2016.
Podrobné informace na www.gvun.cz, Facebook,
na letácích (Městské informační centrum
Náchod, Městská knihovna Náchod)

výtvarná soutěž
pro občany Náchodska
Tak, jako lze světlo rozložit
do spektra barev, je možné
jedno slovo – světlo vní
vnímat v různých významech
a souvislostech.
Pokusme se polapit světel-

né paprsky za rozbřesku,
zaměřit dalekohled na vesmírná tělesa, odhalit světlo
prostřednictvím stínů, nalézt jiskru v očích druhého
a nepopálit se při foukání

do žhavých uhlíků.
Svíčky na dortu k 10. narozeninám „NAŠÍ GALERIE“
společně rozsvítíme na
vernisáži…
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JIRÁSKOVA CHATA
DOBROŠOV

ÁNÍ
V
Z
O
P

14. a 15. 11. SVATOMARTINSKÁ HUSA
21. a 22. 11. RYBÍ POCHOUTKY
Přijímáme rezervace na letošního
Silvestra. Hudba duo Duha music.
Odvoz zajištěn!
REZERVACE NA Tel. 775 086 305
www.jiraskovachata.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A SPOLEČNÉHO
STRAVOVÁNÍ, TEPLICE NAD METUJÍ
VÝUČNÍ LIST
ČÍŠNÍK, BARMAN; KUCHAŘ; KUCHAŘ, ČÍŠNÍK
MATURITNÍ ZKOUŠKA
HOTELNICTVÍ
GASTRONOMIE – nástavbové studium
PŘIJĎTE NA NÁVŠTĚVU! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

www.zajimavaskola.cz

GASTRODEN 20. 11. 2015 OD 8 DO 17 HODIN
V PRACOVNÍCH DNECH OD 8 DO 14 HODIN, PO DOHODĚ I MIMO TUTO DOBU

Přehled nabízených oborů 2016/17

STŘEDNÍ ŠKOLA
ODĚVNÍ l SLUŽEB I EKONOMIKY
ČERVENÝ KOSTELEC
GUMAŘ - PLASTIKÁŘ

učební obor dle potřeb a s uplatněním v gumařském průmyslu

VÝROBCE TEXTILIÍ

učební obor dle potřeb a s uplatněním v textilním průmyslu

MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

umělecký maturitní obor zaměřený na oděvní design

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

maturitní obor zaměřený na podnikání a cestovní ruch

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

maturitní obor zaměřený na administrativu a bezpečnostní služby

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
čtvrtek 19. 11. 2015 14-18 hod.
pátek 20. 11. 2014 9-14 hod.
sobota 21. 11. 2014 9-11 hod.
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www.ssck.cz

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Hronov, Hostovského 910

Polygrafické obory
Polygrafie
Tiskař na polygrafických strojích – studijní obor
moderní tiskové technologie, příprava a funkce
tiskových strojů, zpracování a zušlechťování
tiskovin

Vlasová tvorba

Kadeřník – učební obor
dámský a pánský střih,
účesová tvorba

Tiskové technologie
Tiskař na polygrafických strojích – učební obor
tisk na ofsetových, digitálních, tamponových
a sítotiskových strojích
Reprodukční grafik pro média – studijní obor
předtisková grafická příprava, webdesign,
multimediální prezentace

Výtvarně řemeslné obory

Umělecký obor – talentové zkoušky

Interiérový a propagační design
Aranžér – učební obor
dekorační práce pro propagaci
a bytové interiéry

Propagační design
Grafický design – studijní obor
kresba, malba, typografie, fotografie,
užitá grafika, výstavnictví

Obory zkráceného studia pro absolventy učebních a maturitních oborů
Komerční grafika a fotografie
Reprodukční grafik – jednoleté studium
fotografie, výtvarná příprava, písmo, integrace obrazu a textu
Moderní tiskové technologie
Tiskař na polygrafických strojích – jednoleté studium
tisk na ofsetových, digitálních a sítotiskových strojích
Dny otevřených dveří:
pátek 20. 11. 2015 od 9 do 17 hodin
sobota 21. 11. 2015 od 8 do 12 hodin
středa 9. 12. 2015 od 14 do 17 hodin
středa 13. 01. 2016 od 14 do 17 hodin
středa 3. 02. 2016 od 14 do 17 hodin

Kontakt: SŠPTP Velké Poříčí, Náchodská 285
telefon: 491 485 041
e-mail: ssptp@ssptp.cz
web: www.ssptp.cz
https://www.facebook.com/sspt.velkeporici
GPS: 50°27‘48.849“N, 16°11‘1.855“E

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

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
• Elektrotechnika - Automatizace a řízení
• Strojírenství CNC technika a robotika ve výrobních procesech
délka studia 4 roky denní forma vzdělávání

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
• Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)
• Elektrikář (elektromechanik)
• Nástrojař
• Výrobce textilií
délka studia 3 roky denní forma vzdělávání.
Možnost získání stipendia v oborech Nástrojař a Elektrikář
Možnost dalšího sponzorství smlouvou s budoucím zaměstnavatelem
KROMĚ STŘEDNÍHO VZDĚLANÍ MOHOU ŽÁCI ZÍSKAT
CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ:
ECDL s mezinárodní platností, celosvětově platný certifikát AUTODESK
CERTIFIKATE OF COMPLETION, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve všedních dnech : 5. 11. 2015, 19. 11. 2015
od 14.30 do 16.30 hodin
v sobotu 5. 12. 2015 od 9.00 do 12.00 hodin.
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POZVÁNKA
11. 11. 2015
Den válečných veteránů
Znovu se připojujeme k demokraciím, které uctívají padlé
všech válek. V Náchodě proběhne Den válečných veteránů.

v úterý 11. listopadu 2015 v 11.00 hodin
u památníku na Dobrošově
za účasti Města Náchoda, zástupců ČSBS a dalších organizací
Odjezd autobusu na Dobrošov:
Nové Město nad Metují (před budovou hasičské zbrojnice)
v 9.45 hodin
Náchod Raisova ulice (před budovou školní jídelny)
v 10.20 hodin
Předpokládaný návrat mezi 12.30–13.00 hodin.
Mgr. Milan Andres
předseda OV ČSBS Náchod

Jan Birke
starosta města Náchoda

Sbor Českobratrské církve evangelické v Náchodě-Šonově srdečně zve
na

DEN

V D Ě Č N O S T I konaný

1. adventní neděli - 29. listopadu 2015
v náchodském sborovém domě v Purkyňově ulici č. 535.

Od 10:00 se budou konat bohoslužby se slavením sv. Večeře Páně,
od 12:00 společný oběd a od 13:00 nám představí téma

Celý člověk (jsem - člověk - žena muž)
Miroslav Erdinger
farář v Praze-Kobylisích a lektor a supervizor v oblasti
poskytování sociálních služeb

Město Náchod a Ekumenická rada církví
Vás zvou na tradiční

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

neděle 29. listopadu 2015 v 17.00 hodin

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu za účasti představitelů města Náchoda
v programu účinkují
Církev římskokatolická a Církev adventistů sedmého dne
18.00 hodin – kostel sv. Vavřince
Adventní koncert
Pavlína Senič za doprovodu komorního orchestru Musica Festiva

2. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 6. prosince 2015 v 17.00 hodin

v programu účinkuje
Církev bratrská a Českobratrská církev evangelická

3. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 13. prosince 2015 v 19.00 hodin
XXV. SVOBODNÝ ADVENT
"I Ježíš byl uprchlíkem aneb lidé bez domova"
komponovaný pořad náchodských církví

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka – velký sál
Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
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ARCHA, AKADEMIE 60+

Akademie 60+
Dne 5. 10.2015 bylo zahájeno studium
Výtvarného programu v rámci Akademie
60+.

Náchodský zpravodaj
došly, byli schovaní zajatci a úkolem dětí
bylo tyto osvobodit. Když hra skončila, šli
jsme všichni o kousek dál pod kopec rozpálit oheň v ohništi a odměnili se opět
opečenými buřty.
Poslední říjnová a opět indiánská výprava vedla Na Homolku a vydala se
na něj zatím nejpočetnější skupina dětí.
Všichni si užili odpoledne plné běhání
a soutěžení a již tradiční ohýnek s buřty.
Pokud nám počasí bude přát, budou
tyto dobrodružné čtvrtky pokračovat
i nadále. V okolí našeho města je spousta
krásných míst, na která se s klienty Archy
můžeme vypravit.
Michaela Pišlová, vedoucí sociální služby
Archa, Dokořán z. s.

Studenti již mají první zkušenosti
s kresbou, keramikou, prožitkovými výtvarnými technikami a taktéž s floristikou. Práce, které vznikají, jsou dokladem
šikovnosti, snahy a ochoty učit se i v pokročilém věku. Fotografie jsou toho důkazem.  				    Mat

Jizbická drakiáda

Dobrodružné čtvrtky
Čtvrteční Aršácká odpoledne byla v říjnu ve znamení venkovních her.
První z nich vedla do lesa na Branku,
kam jsme se vydali hrát hru válečnické
hole. Při hře se děti učily spolupracovat
ve svém mužstvu, vymýšlet taktiku, jak
chytře získat soupeřovy hole z jeho území
a nejvíc trénovaly běhání v terénu. Po hodině hry jim proto vyhládlo, a tak jsme si
společně rozdělali oheň a opekli špekáčky.

Druhá výprava směřovala na opačnou
stranu Náchoda, a to do Bělovsi. Skupinka starších dětí připravila dobrodružství
pro nejmladší děti ve stylu indiánské výpravy. Ty se vydaly po stopách indiánů
a cestou plnily různé úkoly, za které sbíraly body. V lese, ke kterému po značkách

Sice chvílemi sluníčko, ale především
hodně silný vítr a 3°C – to byly kulisy již
5. ročníku „Jizbické drakiády“, kterou pořádalo občanské sdružení Jizbice 2012
ve spolupráci se Sportovním klubem Jizbice. I za těchto podmínek se na jizbickém
hřišti sešlo celkem 35 draků a dráčků. Některým drakům silný vítr vyhovoval a létaly skutečně velmi vysoko, některé naopak vůbec nevzlétly. Některé dokonce
silný vítr potrhal a bylo po létání. Ale vše
bylo bráno s úsměvem, protože se létalo především pro radost. A navíc pořadatelé tradičně odměnili všechny účastníky soutěže cenami. Ale protože soutěž
je soutěž, vyhlášeni byli i nejlepší „letci“. A to ve dvou kategoriích – drak kupovaný a drak doma vyrobený. A závěr obstaralo tradiční společné opékání buřtů.
Po celou dobu akce měly děti zajištěn pitný režim v podobě horkého čaje, který šel,
díky chladu, doslova „na dračku“. Prostě
drakiáda na Jizbici se, i přes chladné počasí, opět vydařila. Pořadatelé děkují všem,
kteří se na přípravě akce podíleli a také
Sportovní a kulturní nadaci města Náchoda, která finančně na drakiádu přispěla.

Nadační fond Šárky Birke
pomáhá hendikepovaným
v OS Cesta
Pátek 2. 10. 2015 proběhl ve stacionáři Cesta jako v módním salónu. Tento den
jsme nazvali „Den s Nadačním Fondem
Šárky Birke“. V budově Stacionáře Cesta
probíhal bazar oblečení, do kterého jsme
získali opravdu pěkné kousky. Dárcům,
kteří do bazaru přispěli, moc děkujeme.
Fond Šárky Birke pomáhá dětem s postižením a spolupráce s jeho zakladatelkou paní Birke je velmi zajímavá nejen
pro mě jako ředitelku, ale především pro
naše klienty.
Jako velmi dobrý se ukázal nápad paní
Birke požádat o spolupráci SŠPTP Velké
Poříčí. Dva nesmírně šikovní žáci této školy, Jan Mazáč a Denisa Švadláková, přišli
spolu se svojí mistrovou paní Renatou
Dudkovou zdarma ostříhat hendikepované děti. Díky těmto lidem jsme zažili pohodové odpoledne, a také jim patří naše
velké poděkování.
Bazar, který se v pátek uskutečnil, přinesl téměř 2700 Kč. Za tyto peníze budou
nakoupeny mikulášské nadílky pro naše
klienty. Mikuláš se letos uskuteční rovněž
pod záštitou Nadačního fondu Šárky Birke, a už teď se na něj všichni moc těšíme!
Denisa Voborníková
Ředitelka OS Cesta Náchod

Náchodští karatisté
na Libereckém poháru
O diplomy, medaile a skleněné poháry od místních sklářů soutěžilo 25. října
přes 200 karatistů všech věkových kategorií ze 17 klubů z celé ČR. Oddíl sportovního karate Náchod, v současnosti startující pod záštitou královédvorského klubu
Karate-Do, reprezentovali závodníci Petr
Matyska a Jakub Šolín, závodnice Veronika Mišáková a Pavlína Škaldová a závodící trenéři Josef Mišák a Regina Plašilová, kteří společnou zásluhou vybojovali
na této soutěži celkem 10 medailí.
Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Podrobnosti najdete na www.mestonachod.cz.
Za KD-DKnL – Oddíl sportovního karate Náchod Regina Plašilová a Josef Mišák (red. kr.).

***
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Náchodská nemocnice
se dočkala nových
operačních sálů pro ortopedy

Rekonstrukce operačních sálů ortopedie v náchodské oblastní nemocnici je
u konce. Prostory jsou zkolaudované, operační sály byly předány ortopedům a zkušební provoz povolen. Od konce října tak
může provoz v sálech probíhat na plné obrátky. Vedení nemocnice ujišťuje, že mírné zpoždění se podaří brzy dohnat.
Úpravy v hodnotě dvaceti milionů korun jsou jednou z řady investic, jimiž se
Královéhradecký kraj snaží dostát svému
závazku vylepšovat podmínky pro poskytování lékařské péče ještě před zahájením
chystané dostavby a modernizace Oblastní nemocnice v Náchodě.
„Náchodská nemocnice je pro nás v oblasti krajských investic jednoznačnou prioritou.
Kvůli plánované miliardové zakázce se zde
některé potřebné zásahy dlouho odkládaly.
Zahájení modernizace nemocnice se ale z několika objektivních příčin posunulo, na což
musíme reagovat a zajistit lékařům a dalšímu personálu adekvátní pracovní prostředí,“ uvedl na slavnostním předání operačních sálů v úterý 20. října 2015 hejtman
Lubomír Franc.
„Operační sály již delší dobu nesplňovaly podmínky, které byly nutné pro
dodržení zákonných norem. Nemocnice nové sály už nutně potřebovala,“ uvedl předseda představenstva nemocnice
Zbyněk Chotěborský. „Rekonstrukcí došlo
ke zlepšení pracovních podmínek pro operatéry, anesteziology a všechny, kteří se podílejí na zákroku, ale hlavně se staly bezpečnější
pro pacienty. Zpoždění, které si rekonstrukce vyžádala, se brzy podaří dohnat, a to díky
vzájemné spolupráci mezi oddělením ortopedie, chirurgie a rehabilitace,“ dodal Zbyněk
Chotěborský.
Stavba byla zkolaudována 15. 10. 2015
a nyní probíhá šestiměsíční zkušební provoz. Sály prošly kompletní stavební rekonstrukcí, je zde nové osvětlení, operační
lampy, kompletně nová elektroinstalace, vzduchotechnika. Nechybí dvě nová
závěsná ramena, tzv. tubusy, na kterých
jsou umístěny zásuvky na 220 V, kyslík
a stlačený vzduch. Sály jsou též vybaveny novou zdravotnickou technikou, např.
medicínskými počítači, které jsou propojeny s operačním ramenem a 45“ monitorem, na kterém si operatéři mohou prohlížet rentgenové snímky.

KLADSKÉ POMEZÍ

Za čertovskou nadílkou
do kraje bratří Čapků
Nám. Karla Čapka, Malé Svatoňovice – (modrá t. zn.): Panská cesta – (zelená t. zn.): Bílý
kůl, rozhledna Žaltman, osada Paseka, – (červená t. zn.): nám. Karla Čapka, Malé Svatoňovice (9 km)
Vydejte se na výlet do okolí Malých Svatoňovic a poznejte kraj bratří Čapků známý také jako „Brendy“. Pro ty, kdo netuší,
jedná se o Jestřebí hory, které takto pojmenoval Karel Čapek ve své knížce Devatero pohádek. Výlet začíná v Malých
Svatoňovicích na náměstí. Po modré turistické značce projdeme Mariánským sadem a vystoupáme až na Panskou cestu,
páteřní trasu Jestřebích hor. Na lesní křižovatce odbočíme vlevo a dále pokračujeme po zeleném značení až na rozcestí
u Bílého kůlu. Zde najdeme krásné místo
vhodné k odpočinku, a to dřevěný altán,
ve kterém si můžeme rozdělat i oheň a něčím dobrým se posilnit. Opustíme Panskou cestu a dáme se vpravo stále po zelené, až dojdeme k rozhledně Žaltman
nacházející se na nejvyšším vrcholu
Jestřebích hor. Pokračujeme dále k Jestřebí boudě. Po cestě si však nezapomeňte
povšimnout mnoha malých řopíků ukrývajících se v lesích. U Jestřebí boudy se napojíme na červenou značku a po té sejdeme zpět do Malých Svatoňovic. Pokud si
budete chtít výlet ještě prodloužit, můžete od osady Paseka pokračovat stále po ze-

lené a dojít až k nedávno postavené rozhledně na Markoušovickém hřebeni.
Kdo by chtěl celý výlet pojmout trochu
vánočně, určitě si ho naplánujte na neděli 29. listopadu, kdy se v Malých Svatoňovicích od 15.00 koná tradiční akce pro
děti i dospělé Čertovský rej a rozsvěcení vánočního stromečku. Těšit se můžete na hry, soutěže, tanec a mikulášskou
nadílku. Třešničkou na dortu bude poté
slavnostní rozsvícení vánočního stromečku spojené s menším trhem a po čertech
dobrým občerstvením.

Cyklobusy Kladského pomezí
ukončily svoji sezonu
Poslední zářijový víkend naposledy
vyjely obě linky cyklobusu, aby rozvezly návštěvníky, turisty a cyklisty po celém regionu Kladského pomezí i do sousedního Polska. Již 12. sezona provozu
cyklobusů, kterou organizuje a propaguje společnost Branka, o.p.s., byla zahájena na konci května.
Cyklobusy vozily návštěvníky z Hradce Králové přes Náchod do Adršpachu
až na Pomezní boudy a také z Náchoda
do polské Kudowy Zdróje, Karlówa, Wambierzyc a dále až do Broumova. A jak si
pro letošní rok vedly?
Letos se z Hradce Králové na Pomezní
boudy svezlo 7 171 návštěvníků a 1 192
kol. Oproti loňskému roku tedy bylo přepraveno o 742 návštěvníků a 78 kol více.
Díky letošnímu teplému létu bylo na druhé lince cyklobusu přepraveno o 1 159
méně návštěvníků a o 134 kol více než
v loňském roce. Linku využívali především návštěvníci, kteří se nechávali vozit do polských skalních měst nebo do oblíbeného výletního cíle poutního místa
Wambierzyce.
„Velmi mě těší zájem návštěvníků o cyklobusy. Letos pro ně naše společnost kromě tr-

hacích jízdních řádů nově vydala také mapu
s cyklotrasami Kladského pomezí, která se
díky svému malému formátu vejde každému
do kapsy. Na zadní straně jsou navržené čtyři cyklovýlety, které mají sloužit pro inspiraci nejen cyklistům,“ poznamenala ředitelka Branky, o. p. s. paní Markéta Venclová.
Cyklobusy nevyužívají jenom cyklisté,
ale také milovníci pěší turistiky a další
příznivci, kteří chtějí poznávat náš region. Na léto 2016 se cyklobusy budou opět
chystat na další sezonu a tak doufáme,
že si k nim návštěvníci i nadále zachovají přízeň.
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BEZPEČNÁ ŠKOLKA

Náchodský zpravodaj

Projekt Projekt
Goodyear
Bezpečná
školka
Goodyear Bezpečná
školka uspořádala
dopravně-bezpečnostní akci
uspořádala dopravně-bezpečnostní
akci děti
pro náchodské děti
pro náchodské

Podzimní akce, pořádaná v rámci projektu Goodyear Bez- Proto jako starosta města, které denně plní stránky novin kvůli dopečná školka, byla zaměřena na prevenci v dopravní výcho- pravnímu zatížení, takovýto smysluplný projekt podporuji a věřím,
vě. Celodenní road
showakce,
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z náchodských
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děti z mateřských škol v kině Vesmír s názvem „Kašpárkova né dopoledne. Těm starším i nám dospělým neuškodí si některá pravýchově.
show začala
dopoledním
pro dětisilničního
z mateřských
škol vosvěžit,“
kině Vesmír
dopravní výchova“.
Od Celodenní
13.00 bylroad
připraven
zábavně
poučnýpředstavením
vidla bezpečnosti
provozu
říká Jan Birke, staprogram na Masarykově
náměstí pro
děti zevýchova“.
základních
škol byl rosta
města
Náchod.
s názvem „Kašpárkova
dopravní
Od 13:00
připraven
zábavně
poučný program na Masarykově
a širokou veřejnost.
náměstí proKašpárkova
děti ze základních
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Díky
stálým
inovacím
zůstává
formou se základními dopravními značkami a pravidly bezpečného chování v silničním provozu. PohádkováGoodyear v čele
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ke zvýšení bezpečškolka, v rámci kterého celá akce probíhá, je zvýšení bezpečnosti nejmladších účastníků silničního provozu.
„Prevence v dopravní výchově je velmi důležitá, obzvláště ve městech nosti nejmladších účastníků silničního provozu, dětí předškol„Prevence
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výchově
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Každý návštěvník se mohl dozvědět řadu užitečných informa- ží o formování bezpečných vzorců chování u dětí předškolního
cí o důležitosti reflexních materiálů jako prevenci chodců a cyk- věku. V projektu Goodyear Bezpečná školka je aktuálně zapojeno
Každý návštěvník se mohl dozvědět řadu užitečných informací o důležitosti reflexních materiálů jako prevenci
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JAN LETZEL

Japonsko si připomnělo
útok na Hirošimu a architekta Jana Letzela
V srpnu letošního roku si Japonsko připomnělo 70. výročí
svržení jaderné bomby na Hirošimu. Dne 6. srpna 1945 v 8.15
místního času shodil americký bombardér nazývaný Enola Gay
na město atomovou pumu – nejničivější zbraň v dějinách lidstva. Uprostřed naprosté zkázy bez života zůstal jakoby zázrakem stát skelet budovy, kterou o třicet let dříve vyprojektoval
český architekt, náchodský rodák Jan Letzel. Nejznámější troska světa se stala protiválečným symbolem a svého tvůrce paradoxně zpětně proslavila. Nejbližším žijícím příbuzným architekta je pan Jiří Hejzlar z Náchoda a využívám této příležitosti,
abych mu položila několik otázek.
Vaše maminka Emiliána Hejzlarová byla neteří Jana Letzela
a osobně se s ním stýkala. Jaké byly její vzpomínky na něj?
Po svém návratu z Japonska působil v Praze a do Náchoda přijížděl jen na návštěvu. Aby měl u sebe někoho blízkého z rodiny, vzal si do Prahy svou neteř. Jí pak vyprávěl zážitky ze svých
cest a pobytu v Japonsku. Vyprávěl o svém domečku se zahrádkou v Jokohamě a o dívence ze sousedství Hanně Mahit. Velmi
na ni zapůsobilo vyprávění a zážitky z katastrofálního zemětřesení, které prožil v Station Hotelu v Tokiu. Byly ale také humornější historky. Třeba když si ze stesku po domově objednal krabici olomouckých tvarůžků. Zásilka putovala lodí dosti dlouho
a syrečky zrály. Zápach, který se linul z balíku, vyděsil pošťáka,
který strýci doporučoval, aby to hned vyhodil. Jestli to udělal,
už nevíme. Ale touto historkou se pak bavila celá rodina.
Kolik budov v Japonsku projektoval a co se zachovalo dodneška?
Byla některá zakázka pro něj zvlášť významná?
V Japonsku projektoval přes 30 staveb. Většinou šlo o významné budovy pro banky, školy, vyslanectví a obchodní domy. Mimo
to navrhoval vily pro zámožnější klienty. Bohužel všechny jeho
stavby v Japonsku byly postupem doby zničeny. Buď zemětřesením, nebo požárem. Poslední zničenou stavbou byl Matsushima
Park Hotel. Byl navržen jako luxusní hotel evropského charakteru s fasádou obloženou dřevem z japonského cypřiše, takže
vypadal jako japonský chrám. Vnitřní vybavení odpovídalo evropskému stylu s prvky vídeňské secese. Půdorysem připomínal
motýla podobně jako u moderních vil stavěných v Evropě. Hotel vydržel až do osudného 2. března 1969, kdy se požár kotelny rozšířil na celou budovu. Další významnou stavbou byl Miyajima Hotel v Hirošimě, který zničilo zemětřesení v roce 1917.
Nejvýznamnější stavbou, která se jen částečně zachovala je samozřejmě Průmyslový palác Genbaku Dome v Hirošimě postavený v secesním stylu. Je zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO. Epicentrum výbuchu atomové bomby bylo jen 160
metrů od této budovy. Považuji za vhodné uvést na pravou míru
jedno tvrzení. Jednalo se o stavbu z cihel a nikoli ze železobetonu, jak se často mylně uvádí. Z dálky totiž podpěrná ocelová
konstrukce kupole vypadá jako odhalená armatura betonu. Je to
ale příhradová konstrukce k ukotvení dřevěných krovů. Ocelové
je pak jen spirálové schodiště za jižní stěnou.

Jak a kdy Japonci objevili Náchod
jako Letzelovo rodiště?
Bylo to v červenci 1968, kdy
japonská básnířka Fumiko Fujita přijela do Vídně a začala pátrat o původu autora Průmyslového paláce. Bylo to proto, že Letzel
přijel do Japonska ještě jako občan Rakouska-Uherska. Postupně
se dostala do kontaktu se Svazem
architektů v Praze. Ten pak jednoho večera v rozhlasových zprávách žádal o informaci a kontakt na rodinu Jana Letzela, kterou jsme náhodou zaslechli. Následovala její návštěva v Náchodě
a zájem médií, kterým jsme poskytli fotografie a některé dokumenty. Pak však přišel 21. srpen 1968 a jiné starosti, a tak se tyto
dokumenty ztratily. Po čase však navázané kontakty a návštěvy pokračovaly. Protože zájem o pozůstalost vzrůstal, rozhodla
se moje matka, původně archivářka, dokumentaci po mém prastrýci zpracovat a předat do Okresního archivu v Náchodě, aby
byla přístupná badatelům. V roce 1997 přijela se svým manželem paní Shinobu Amano Kikuraku z Hirošimského mírového
muzea a zdokumentovala si celou sbírku.
Čím byl původně dnešní Atomový dóm v Hirošimě a co stavba pro
Jana Letzela znamenala?
Stavba byla pro Letzela jistě prestižní záležitostí, jejíž zadání dostal od guvernéra Hirošimy. Původně to mělo být muzeum,
alespoň tak to píše své matce. Později pak sloužila jako Průmyslová výstavní budova Hirošimské prefektury.
Jaké jsou současné kontakty Vás nebo členů Vaší rodiny s Japonci?
Občas si píšeme s paní Kikuraku, nebo nás požádá o nějaký
dokument. V roce 2010 se v Hirošimě pořádala výstava k 65. výročí svržení atomové bomby. Při této příležitosti chtěla zapůjčit
jeden z obrazů, které pravděpodobně maloval architekt Letzel.
Bohužel pro velké riziko poškození dopravou jsme jí poskytli jen
fotokopii. V srpnu letošního roku nás navštívil profesor Atsushi
Otsuru z univerzity v Kobe. Přijel za účelem bádání v okresním
archivu a zajímal se o obchodní vztahy habsburské monarchie
s Japonskem na začátku 20. století.
V srpnu nás též informovala paní Noriko Sato-Kuboi z japonské společnosti Brains Corporation o objednávce limitované série
exkluzivních hodinek u firmy Elton hodinářská a.s. Nové Město
nad Metují s emblémem Hirošimského Dómu. Tato edice je vydána ke stému výročí dokončení stavby Průmyslového paláce.
Hodinky jsou určeny jako dar pro mezinárodní setkání modliteb a jsou věnovány financování projektů za mír.
Domníváte se, že dar (část zdiva), který v srpnu v Hirošimě převzala česká parlamentní delegace, by měl být trvale vystaven v Náchodě?
Myslím si, že by to bylo vhodné pro dokreslení historie a památky na architekta Jana Letzela.
Připravila a za rozhovor děkuje Lydia Baštecká
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NÁCHODSKÉ DNY POEZIE

Náchodské Dny poezie
6. ročník
Listopad 2015

Náchod
Poezie pod proudem – v proudech poezie
zve Jiráskovo gymnázium Náchod
31. 10. 2015
19.00 hodin
Krčma Maštal
Maštalní dušičky s kapelou Ty Krávo!
Dušičkově poetická předehra festivalu. Zařičí, zaržá a zařehtá Ty
krávo! Vstupné: 100 Kč.
2. 11. 2015
19.00 hodin
Městské divadlo Dr. J. Čížka – Beránek Náchod
Bodyvoiceband – E. F. Burian: Vojna
Koláž z textů sebraných K. J. Erbenem v energickém podání loňského absolventského ročníku pražské DAMU. Znovuzrození Burianova žánru voicebandu v té nejživější podobě. Režie Jaroslava Šiktancová. Vstupné: 	100 Kč (pro držitele divadelního abonmá
a studenty), 200 Kč.
6. 11. 2015
19.00 hodin
Galerie výtvarného umění Náchod – zámecká jízdárna
Petr Nikl – Niklání
Autorský večer výtvarníka, básníka, performera, muzikanta,
divadelníka, improvizátora… a v každém ohledu originálního
umělce. Hravý večer. Hrrr! Vstupné: 50 Kč.
7. 11. 2015
19.00 hodin
Krčma Maštal Náchod
Ty Syčáci
Koncert legendy českého bigbeatu v čele s frontmanem Petrem
Vášou – stálicí všech dosavadních ročníků Náchodských Dnů
poezie. Fyzické básnění s rámusem! Vstupné: 150Kč (v předprodeji – Krčma Maštal od 19. 10.), 180 Kč (na místě v den konání).

Náchodský zpravodaj
13. 11. 2015
19.00 hodin
Krčma Maštal Náchod
Evangelium podle Brabence
Projekce filmu (režie: Miroslav Janek) s jednou z klíčových postav
českého undergroundu. Textař, plátkohráč (altsaxofon, basklarinet, klarinet) skupiny The Plastic People of the Universe, Vratislav Brabenec. Večer uvádí František Čuňas Stárek. Vstupné: 50Kč
16. 11. 2015
19.00 hodin
Aula JG Náchod
6NaChodníku a Miloň Čepelka / Miloň Čepelka a 6NaChodníku
Večer autorského šansonu a autorského čtení. Náchodské šansonové uskupení a už skoronáchodský textař, básník, cimrmanolog Miloň Čepelka v již několikátém společném večeru opět
na Náchodských Dnech poezie, které toto blahé spojení přivedly na svět. Vstupné: 90 Kč.
19. 11. 2015
19.30 hodin
Aula JG Náchod
Geisslers Hofcomoedianten: Já jsem Krabat
Tajuplný příběh upředený z legend o Krabatovi, který si nebezpečně pohrává s černou magií, hýří analogovými projekcemi a variuje lužickosrbské písně. Poslechnete ten cizí hlas tam
uvnitř ve vás a necháte se zlákat? Mlýnské kolo zatím stojí. Mezi
jedenácti havrany sedícími na tyči je totiž jedno místo volné.
Krá! Režie Jakub Maksymov. Vstupné: 80 Kč.
20. 11. 2015
19.00 hodin
Aula JG Náchod
Jakub Maksymov a spol. – Muḥammad ibn Muḥammad al-Nafzawi:
Perfumed Gardens / Voňavé zahrady
Arabská „kámasútra“ – trochu česky, anglicky, francouzsky, maďarsky, rumunsky a arabsky o lásce a milování v Arábii
16. století. Milostná poezie z islámského světa česko-francouzsko-rumunskýma očima. Vstupné: 40 Kč.
22. 11. 2015 20.00 hodin
Městská knihovna Náchod
Martina Blažeková (SK) a Sylva Fischerová (ČR): autorské čtení
Československá, ale velmi současná nedělní chvilka poezie dvou
z nejpodstatnějších básnířek českého i slovenského jazyka.
Vstupné: 40Kč
26. 11. 2015
19.00 hodin
Městská knihovna Náchod
Jan Mrázek a Daniel Razím: S popsanou kůží na trh
Písničkářský recitál a autorské čtení dvou mládenců v jednom
večeru. Vstupné: 40 Kč.
27. 11. 2015
19.00 hodin
Aula JG Náchod
Pavla Šefrnová a kontrabas: Něco z Leara a Edwarda a slečny (ZUŠ Jaroměř): E. Lear – A. Přidal – J. Vladislav: Byl jeden dědeček za dveřmi
Byl jednou jeden nebo jedna. Odněkud. Odkud? Byl? Nebyl? To
nejlepší z krále smyslu pro nesmysl Edwarda Leara z Limericku.
A možná i něco navíc. Vstupné: 40 Kč.
30. 11. 2015
20.00 hodin
Aula JG Náchod
Štěpán Nosek – Marie Iljašenko – Gabriela Palijová: GAUČ – gymnaziální autorské čtení. Tři na gauči, tři básnické generace, tři
z Jiráskova gymnázia. Vstupné: 40 Kč.
Weby:
https://www.facebook.com/divadlo.drejg
https://www.facebook.com/JGNachod
www.gymnachod.cz
www.denpoezie.cz/

Stolní kalendář NÁCHOD 2016
si můžete zakoupit v KNIHKUPECTVÍ
Horová v ulici Palackého

listopad 2015

Milé děti,
maminky, tatínkové,
babičky, dědečkové,
zveme vás do Mateřského centra MaCíček, které sídlí v budově SVČ
Déčko Náchod, v Zámecké ulici v Náchodě.
V novém školním roce se můžete těšit na oblíbené dopolední
programy pro rodiče s dětmi různých věkových skupin, zaměřených zejména na psychomotorický vývoj, rozvoj řeči, matematického a logického myšlení, týmové spolupráce. Dále nabízíme zcela mimořádnou příležitost konverzace rodičů s rodilým
mluvčím za přítomnosti dětí. Otevřeny jsou lekce s angličtinou
a s němčinou, v případě zájmu je možno dohodnout termín konverzací ve španělštině, francouzštině nebo ruštině. Odpoledne
se opět rozjíždí Človíčci, zábavná a kreativní hodinka pro děti
ve věku 2–5 let bez doprovodu rodičů.
V tomto roce jsme přidali jedinečné dopolední lekce Cvičení s kočárky, při kterém si zlepšíte kondici, vytvarujete postavu
a protáhnete se po boku dětí na čerstvém vzduchu. Hodiny vede
lektorka Strolleringu a instruktorka pilates s akreditací MŠMT.
Do MC za námi můžete přijít kdykoli během roku, přihlášky
lze podávat on-line na www.deckonachod.cz. Do MaCíčku je třeba zaregistrovat rodiče i každé dítě zvlášť. Registrační poplatek
klubu je 100 Kč ročně za osobu, dále se platí jednotlivá setkání.
Před a po dopoledním programu je pro vás otevřena hernička,
kde je možné si s dítětem pohrát nebo v přátelské atmosféře posedět a popovídat s ostatními při kávě či čaji. Aktuální informace týkající se kroužků a jednorázových akcí MC najdete na stránkách Déčka nebo na facebooku MC MaCíček – OS Srdéčko. Dotazy
ráda zodpoví Ing. Alena Prázová na tel. 774 635 232 nebo e-mailu mc@deckonachod.cz.
Těšíme se na vás. Tým MC MaCíček.

MACÍČEK, KINO VESMÍR

SVĚTOVÁ OPERA, DIVADLO, BALET, KONCERTY I VÝSTAVA

to vše v kině Vesmír v Náchodě v LISTOPADU 2015
Neděle 8. listopadu v 16.45 hodin
Záznam baletního představení z Baletu Velkého divadla v Moskvě
DRAHOKAMY
Hudba: Hudba: Igor Stravinskij, Gabriel Fauré, Petr Iljič Čajkovskij
Drahokamy jsou pravým „drahokamem“ v repertoáru neoklasického baletu 2. poloviny 20. století. George Balanchine, zakladatel New York City Ballet se v abstraktním baletu inspiroval rozmanitou krásou drahých kamenů a přirovnal je k rozmanitosti
baletních stylů. Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), baletní abonentní 230 Kč.
Úterý 10. listopadu v 19.30 hodin
Digitální záznam koncertu z Londýna
THE WHO: LIVE IN HYDE PARK 2015
The Who jsou bezpochyby jednou z nejslavnějších kapel rockové historie, letos slaví padesátku a i vy můžete být u toho…
Digitální záznam jejich letošního koncertu z londýnského Hyde
Parku, kde The Who ovládli dav 70ti tisíc diváků. Přijďte si užít
pohlcující atmosféru a hity jako Pinball Wizard, Baba O’Riley,
Won’t Get Fooled Again, Who are you a mnoho dalších.  Záznam
obsahuje navíc i exkluzivní interview s oběma zakladateli kapely. Vstupné do 31. 10. 2015 – 200 Kč, od 1. 11. 2015 – 250 Kč.
Čtvrtek 12. listopadu v 19.30 hodin
FLORENCIE A GALERIE UFFIZI
Tohle není jen dokument, ale cesta do samotného srdce umění,
která vás pohltí a poskytne takový zážitek, na který jen tak nezapomenete… Fascinující cesta do města, které je kolébkou italské renesance. Za jediný večer v kině stihnete navštívit 10 muzeí a prohlédnout si na 150 světových uměleckých děl… České
titulky. Vstupné v předprodeji do 8. 11. 2015 – 210 Kč, od 9. 11.
2015 – 240 Kč.
Čtvrtek 19. listopadu ve 20.30 hodin
Digitální záznam koncertu z Royal Albert Hall v Londýně
ERIC CLAPTON: LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL
Koncert Erica Claptona: Live at Royal Albert Hall zachycuje významnou noc jednoho z největších světových rockových kytaristů, během které oslavil 50 let na špici hudebního průmyslu
a dvě stovky koncertů odehraných právě v kultovní a Claptnově
srdci blízké Royal Albert Hall v Londýně. Vstupné do 8. 11. 2015
– 200 Kč, od 9. 11. 2015 – 250 Kč.
Sobota 21. listopadu v 18.15 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
LULU / LULU
Hudba: Alban Berg
Slavný výtvarník a režisér William Kentridge (opera „Nos“) uchopí svou specificky divadelní řečí Bergovu operu o známé femme
fatale, která ničí jeden život za druhým, včetně toho svého. Bergovu skvostnou hudbu bude řídit jeden z nejzkušenějších dirigentů dnešní doby, hudební ředitel Metropolitní opery James
Levine. Nastudováno v německém originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.
Čtvrtek 26. listopadu ve 20.15 hodin
Satelitní přímý přenos Kenneth Branagh Theatre Company z Garrick Theatre v Londýně
ZIMNÍ POHÁDKA / THE WINTER’S TALE
Autor: William Shakespeare
Režie: Rob Ashford a Kenneth Branagh
Po triumfálním úspěchu inscenace Macbetha na scénách Manchesteru a Manhattanu, se režisérské duo Rob Ashford a Kenneth Branagh pustilo do Shakespearova nadčasového dramatu
Zimní pohádka. Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.
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HURDÁLKOVA ULICE

Náchodský zpravodaj

NOVĚ OTEVŘENÝ OBCHOD
naproti kinu Vesmír

EVA MODA

www.kocarkov.cz

otevřeno po-pá od 9 do 17 hodin

TAPETY ŠOLÍN

nabídka – samolepící folie
stropní kazety + lišty, lepidla, barvy + tmely,
dekorace na stěnu, obrazové tapety
tapety interiér – vlies, vinyl, papír
Prodejna naproti kinu VESMÍR.
Otevřeno PO–PÁ 9–17 hod.
tel. 491 421 071

Na ploše 100 m2 nabízíme za internetové
ceny: Dětské kočárky, autosedačky, kojenecké
a dětské oblečení, obuv, hračky, ná bytek a doplňky.
Těšíme se na Vaši návštěvu, rádi poradíme
a pomůžeme s výběrem toho nejlepšího pro
Vaše nejmenší.
Náchod, Hurdálkova 357 (vedle kina Vesmír)

DÁMSKÉ A PÁNSKÉ
SPODNÍ PRÁDLO
v prodeji značky ÚPAVAN, SASSA, DIM, BARLAY
zmenšovací podprsenky až do velikosti 85F
push op podprsenky od velikosti 70A
STAHOVACÍ ITALSKÉ PRÁDLO
Otevřeno po–pá 9–17 hod.
Kde nás najdete? Naproti Kinu VESMÍR.

HRAČKY A PAPÍRNICTVÍ
U KALÍŠKU

dřevěné hračky
vlaky, koleje a příslušenství
kreativní sady, hry, stavebnice, puzzle
domečky, garáže, auta, panenky, kočárky...
AKČNÍ CENY (slevy až 40%) na široký sortiment zboží
Základní varinata použití loga - ve stupních šedi
Základní
varinata použití
loga - ve stupních
šedi So 9–11.30
Otevřeno:
Po–Pá
9–17,

Hurdálkova 379, Náchod (vedle Městské policie)
tel. 606 832 672, pedikura.nachod@seznam.cz,
bartunkova@mkprofinails.cz, www.martinabartunkova.cz

Prodejna materiálu pro nehtařky (stavební a barevné gely, nail
art, štětce, akryl, gellak 4in1, IBX ...)
Skladem celý sortiment MK profinails, poradenství, zaškolení s materiálem.
www.mkprofinails.cz

PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA
Ošetření nohou bez namáčení pomocí podologického přístroje. Vhodné
zejména pro diabetiky, hemofiliky, pro osoby s neuropatií nebo kožními
problémy.

ORTONYXIE
Ošetření zarůstajících nehtů pomocí nehtových špon = rovnátek. Vynikající alternativa chirurgického zákroku, rychle zbavují od bolesti a nabízejí
dlouhodobé zlepšení.

www.syrovyobchudek.cz
4.
4.

listopad 2015

HOPSÁČEK, POZVÁNKY

MC Hopsáček
www.hopsacek.cz

Rekonstrukce a úpravy prostor, úklid s tím spojený je kompletně a úspěšně za námi. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří dobrovolně přiložili pomocnou ruku. Zvláštní poděkování si zaslouží i samotné Město Náchod, díky nemalému
finančnímu příspěvku mohlo dojít k výměně oken v tělocvičně,
v kuchyni a především k vybudování nového vstupu – k instalaci širších vchodových dveří a novým širším a tedy i bezpečnějším vstupním schodům. Ještě jednou děkujeme a moc si takové podpory vážíme.
Jsme rádi, že opožděné otevření centra nemělo vliv na jeho
návštěvnost. S čistým svědomím můžeme říci, že veškeré nabízené aktivity, které najdete na stránkách www.hopsacek.cz nebo
i na facebooku jsou využívány. Stále platí, že dopolední prostory využívají především maminky na mateřské dovolené se svými dětmi, rádi však uvidíme i tatínky, babičky nebo dědečky.
Otevřeno je každý den od 9 hodin, cca v 9.30 společně s dětmi
zpíváme, cvičíme, vyrábíme. Výjimkou je pouze středa, kde je
k dispozici volná hernička bez programu pro nejmenší, a naopak
v případě zájmu si nejen maminky, ale třeba i ti, co směnují, mohou zacvičit pod vedením odborné lektorky PILATES.
Na odpolední aktivity se můžete přijít podívat a poinformovat se během celého školního roku, pokud budou volná místa,
není problém se kdykoliv přidat. Každý den u nás najdete aktivity pro děti (SEBEOBRANA, VAŘENÍ, TANEČKY, RUČNI PRÁCE, ŠIKOVNÉ RUČIČKY, KYTARA, doučování cizích jazyků, apod.), pro
dospělé (FIT cvičení, PILATES, BŘIŠNÍ TANCE, KALANETIKU, AEROBIK a JÓGU).
A na co se můžete těšit v listopadu?
5. 11. PŘÍJEM věcí do tradičního BAZÁRKU (přijímáme zimní oblečení, hračky, vybavení pro děti, sportovní potřeby apod.
– více info na letáku, doporučujeme si v případě zájmu zavolat
o evidenční písmenko)
5. 11. Se světýlky po sídlišti – tradiční večerní procházka
s lampionky – odchod od Hopsáčku cca v 17.30
6. – 8. 11. PRODEJ přijatého zboží (prodáváme v celých prostorách Klubu)
12. 11. Návštěva loutkového divadla Dětem pro radost – s dětmi odcházíme v 16.00 od Hopsáčku, začátek v 16.30 – loutkáři
nám představí své zákulisí a samozřejmě zahrají pohádku, přidat se mohou i rodiče s dětmi z řad široké veřejnosti, není nutné
se objednávat, dorazit můžete přímo k divadlu. Akce je pořádána
v rámci Světového dne předčasně narozených dětí. Loutkáři pro
nás hrají zcela bez nároku na honorář, veškeré vybrané vstupné bude věnováno na akci SDPND, která pokračuje 13. 11. přímo
v prostorách Klubu SUN Náchod dalším doprovodným programem pro širokou veřejnost – více se dozvíte z letáku.
12. 11. Stříhání dětských vlásků – nutná rezervace
14. 11. 13.00–15.00 hod Street dance – taneční WORSHP s Jiřím „Šreký“ Nedomou z Brna – www.chimney.cz – pro všechny bez rozdílu věku – vstupné 150 Kč.
20. 11. Tradiční Vánoční focení s Martinem Hurdálkem – rezervace na tel. 608 970 406 nebo 604 610 581
21. 11. Jóga – sobotní seminář s Ilonou Krunčíkovou – rezervace na tel. 605 988 539
26. 11. Stříhání dětských vlásků – nutná rezervace
27. 11. 18.00 – 20.00 Qigung – zdravotní cvičení s prvky čínské medicíny – rezervace na tel. 608 970 406 nebo 604 610 581
28.–29. 11. Tradiční Vánoční trhy v jídelně RUBENA – případní zájemci volejte 603 293 670 – poslední volná prodejní místa,
zároveň hledáme všechny, kteří rádi pomohou s organizací, páteční přípravou prostor apod. – předem moc děkujeme)
6. 12. Mikulášské besídky v Hopsáčku – dvě skupiny, obě s divadelním představením Hany Voříškové z Chocně – více na www.
amaterskedivadlo.cz

Vanocni trhy

Kdy: Sobota 28. 11. 2015 od 9 do 17 hodin
Neděle 29. 11. 2015 od 9 do 17 hodin

Kde: V jídelně Rubeny v Náchodě

(ul. Českých Bří v Náchodě, vedle Billiard Clubu)

Po celý víkend
Těšit se můžete na:
dětské dílničky:
stánky s různými řemesly zdobení perníčků, výroba
a výrobky: formičky
náramků z gumiček,
na cukroví, košíky, vánoční
malování na trička,
dekorace, sklo, svíčky...
hrátky s vláčky...

A možná přijde i kouzelník..

Výroba adventních věnců a svícnů pro děti i dospělé.
V odpoledních hodinách doprovodný program po oba dny.
Vstupné: 20,- (děti do 10ti let zdarma)
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Soutěž   
se dočká novinky!
Tak jako již tradičně se při příležitosti akce Sněhánkování
na náměstí koná soutěž BRAMBOROVÝ SALÁT ROKU. Letošní
ročník bude pro návštěvníky zase o něco zajímavější, poněvadž
pořadatelé akci okořenili o novou část, kterou je cena PROFI SALÁT Z VITRÍNY. Tato zvláštní cena je připravena přímo pro profesionály – kuchaře a restaurace – ti budou moci připravit salát
ve své restauraci a odpoledne ho doručit přímo na náměstí, kde
se dočká degustace jak odbornou porotou, tak širokou veřejností.
„Rádi bychom tímto soutěž otevřeli i profesionálům, kteří zrovna
před Vánoci mají napilno díky různým vánočním setkáním, a tak
se nemohou uvolnit z restaurace pro přípravu salátu. Zároveň tím
rozšíříme návštěvníkům degustační lístek, kteří díky tomu budou
moci ochutnat výborné saláty jak od všech týmů, které zažívají legraci při přípravě salátu přímo na místě, tak i z místních restaurací. Samozřejmě svým bodovým ohodnocením budou moci svou restauraci podpořit“, říká Eva Doležalová, pořadatelka soutěže. Eva
Doležalová tímto zároveň také vyzývá všechny kamarády, spolupracovníky, kteří si chtějí užít veselí na náměstí, a zároveň si
myslí, že připraví ten NEJ bramborový salát, aby se včas přihlásili do soutěže.
Potvrdí Hasiči z Velkého Poříčí a Saláti z Náchoda své prvenství z předchozího ročníku, nebo bude mít soutěž nového favorita? Uvidíme v prosinci. „Čím více lidí přijde degustovat a podpořit
naší soutěž, tím více peněz budeme moci věnovat Farní charitě Náchod na štědrovečerní večeři. Zároveň bych se tímto chtěla opožděně
omluvit našim příznivcům v loňském roce, kdy se soutěž na poslední chvíli musela zrušit, poněvadž jsem byla toho času v nemocnici,
letos se tedy na všechny těším v plné síle“, dodala ještě Eva Doležalová. Zpestřením letošního ročníku a pozvání do poroty přijala
Hanka Křížková a Tomáš Savka.
Agentura Saxana

Náchodský zpravodaj

3. ROČNÍK SOUTĚŽE PRO KUCHAŘE I NEKUCHAŘE O TEN NEJLEPŠÍ

BRAMBOROVÝ SALÁT

SA ANA 2015
11. 12. 2015 • 14:25 - 18:00 h. • Masarykovo náměstí v Náchodě
Přijďte ochutnat, podívat se
na přípravu salátu jak profesionálů,
tak amatérů!

Dále se můžete
těšit na svařáček, pivečko, řízečky
a další občerstvení ...

Myslíte si, že Váš salát je ten nej? Přihlašte se!
Přihlášky posílejte do 6. 12. 2015 na e-mail:
salat@agenturasaxana.cz

Soutěž se koná při příležitosti SNěháNkoVáNÍ v Náchodě.
Čeká Vás bohatý program pro malé i velké!

NOVINKA - Salátová VITRÍNA
pro profesionální Kuchaře a Restaurace

Pořadatelem soutěže je Agentura SAXANA - Eva Doležalová
ve spolupráci s městem Náchod a Davidem Novotným.
Mediálním partnerem je ČESkÝ RoZhLAS hradec králové.

Přihlašte svůj hotový bramborový salát do VITRÍNY
Pokud doručíte svůj salát mezi 14:00 a 15:00
budete soutěžit o cenu
PROFI SALÁT Z VITRÍNY
Přihlášky do 6. 12. 2015.

Záštitu nad akcí převzal a v porotě zasedne
starosta města Náchoda Jan Birke.
Dalšími členy poroty jsou Hana Křížková
a Tomáš Savka.

V porotě můžete být i VY!
Na místě si zakoupíte za symbolických
50 kč hlasovací lístek - ochutnáte všechny
vytvořené saláty a ohodnotíte - všechny
hlasovací lístky jsou slosovatelné o cENY!
Vybrané peníze za degustační lístky
poputují na Štědrovečerní večeři
pro potřebné - Farní cHARITA
Náchod!

Kontakt: 739 619 251
www.agenturasaxana.cz

David Novotný

listopad 2015

POZVÁNKY

FOTOKALENDÁŘE
a FOTOKNIHY
pěkný dárek na Vánoce

na

www.fotopress.cz
snadno a rychle
kalendáře

to
AKCE na fo

vyrábíme přímo v Náchodě
Váš kalendář, nebo fotoknihu si můžete
vyzvednout v Knihkupectví Horová na Kamenici,
nebo nechat zaslat přímo na vaší adresu.
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – listopad 2015

Volejbal

1. kuželkářská liga mužů : (hrací den – sobota)
7. 11. 2015 15.00
TJ Červený Kostelec – SKK Rokycany (mistr ČR)
21. 11. 2015 15.00
TJ Červený Kostelec – Slavoj Praha
5. 12. 2015 15.00
TJ Červený Kostelec – TJ Baník Stříbro – Klokani
1. kuželkářská liga žen : (hrací den – sobota)
7. 11. 2015 11.00
SKK Primátor Náchod A – SKK Rokycany
21. 11. 2015 11.00
SKK Primátor Náchod A – Slávia Praha (Mistr ČR)
5. 12. 2015 11.00
SKK Primátor Náchod  A – KK Zábřeh
2. kuželkářská liga žen : (hrací den – sobota)
14. 11. 2015 11.00
SKK Primátor Náchod B – SKK Jičín A
28. 11. 2015 11.00
SKK Primátor Náchod B – TJ Lokomotiva České Budějovice
3. kuželkářská liga mužů : (hrací den – sobota)
14. 11. 2015 15.00
SKK Primátor Náchod A – START Rychnov nad Kněžnou
28. 11. 2015 15.00
SKK Primátor Náchod A – TJ Sokol Benešov
Divize : (hrací den – pátek)
13. 11. 2015 17.00
SKK Primátor Náchod B – SKK Jičín B
27. 11. 2015 17.00
SKK Primátor Náchod B – TJ Lokomotiva Trutnov B
1. kuželkářská liga dorostu (hrací den – neděle)
1. 11. 2015 10.00
SKK Primátor Náchod B – Tesla Pardubice
8. 11. 2015 10.00
SKK Primátor Náchod B – SKK Primátor Náchod A
15. 11. 2015 10.00
SKK Primátor Náchod A – START Rychnov nad Kněžnou
29. 11. 2015 10.00
SKK Primátor Náchod A – TJ Lokomotiva Trutnov
29. 11. 2015 10.00
SKK Primátor Náchod B – SKK Vrchlabí
Turnaj neregistrovaných – 43. ročník
Od pondělí 9. 11.  se rozeběhne již 43. ročník turnaje neregistrovaných „O pohár ředitele Pivovaru Náchod. a. s.“ Hrát se bude na kuželně SKK Primátor Náchod tradičně
ve všední dny od 16 do 22 hodin. o víkendech pak od 9 do 19 hodin.  Těšíme se na vás.

v neděli 8. listopadu 2015
liga juniorek
SK Náchod – TJ LOKO Trutnov
od 10.00 a 13.00 hod.
v sobotu 14. listopadu 2015
liga juniorek
SK Náchod – TJ Slavia Hradec Králové
od 10.00 a 13.00 hod.

Akce tělocvičné jednoty SOKOL Náchod
Kromě pravidelného cvičení v oddílech pro malé děti s dospělými, předškolní děti, žactvo, ženy, muže, jógy, karate,
sportovní gymnastiky, šachů,rokenrolu a tanečního klubu, organizuje jednota akce pro veřejnost. Jak bylo uveřejněno v zářijovém čísle NZ, uskutečnila se 23.
9. KOLEČKIÁDA – závody dětí na čemkoliv, co má kolečka. Celkem se zúčastnilo
61 závodníků, nejmenšímu na odrážedle
nebyly ani 2 roky. Akce den poté – testo-

vání zdatnosti (na fotu test kapacity plic
a nástup při zahájení)tak úspěšná již nebyla, celkem 14 testovaných. Z dospělých
přišli jen dva muži a to ještě z Nového
Města n. Metují.
V říjnu každý rok se koná na státní
svátek 28. 10. v 10 hodin vzpomínková
akce k výročí vzniku republiky u desky
padlých legionářů na budově sokolovny.
A nyní v listopadu zve náchodskou veřejnost na AKADEMII k 25. výročí obnovení jednoty v Náchodě, která se uskuteční
na státní svátek 17. listopadu od 16 hodin
v sokolovně v Náchodě. Přijďte se podívat na šikovné děti, vynikající závodnice
ve všestrannosti, přebornice ČOS. Pobavíte se show, kterou připravují členky oddílu jógy. Závěrem této informace děkuje
výbor jednoty MěÚ v Náchodě za pomoc
při propagaci těchto akcí.

Běh Hronov–Náchod

Ruslan Pechnikov časem 27:04... Závod
považuji za velmi zdařilý organi začně
zvládnutý i přes velké problémy s dopravou v Náchodě.
Zaregistrovali jsme 788 závodníků, doběhlo 767, jedná se o rekordní účast. Co
dodat, nikomu se nic nestalo, počasí bylo
luxusní pro běžce i organizátory.
Výsledky – absolutní pořadí mužů:
1. Pechnikov (Achiles Lešno) 27:04 min.,
2. Kreisinger (Adidas Boost Team) – 7 sek.,
3. Nagizniak (Achiles Lešno) – 33, absolutní pořadí žen: 1. Daskevičová 32:38
min. 2. Nahirniaková (obě Achiles Lešno)

Ukrajinci v barvách polského klubu
Achiles Leszno ovládli letošní už 58. ročník silničního běhu Hronov–Náchod.
mezi muži byl první v cíli Ruslan Pechnikov (na snímku), nejrychlejší ženou na náchodském náměstí byla jeho krajanka
Anastasie Daškevičová...
Na startovní čáru běhu se hodinu před
sobotním polednem postavilo 788 běžců
– Osmapadesátý ročník se stal kořistí
ukrajinských vytrvalců. Mezi muži zvítězil málo obvyklým stylem start – cíl

– 13 sek., 3. Kozáková (Hvězda Pardubice)
– 1:50 min.
Vítězové jednotlivých kategorií
– muži do 34 let: Pechnikov (Achiles Lešno) 27:04, muži 35–44 let: Blaha (AK Kroměříž) 28:49 (v absolutním pořadí 8.),
muži 45–54 let: Starodubcev (JM Demolex Bardejov) 28:21 (6.), muži 55–64
let: Smrčka (BK Říčany) 31:46 (28.), muži
65–74 let: Mach (Ski Club Jablonec) 34:36
(69.), muži 75 let a starší: Libra (LBC Nové
Město nad Metují) 45:59 (416.). Výsledkové listiny mužských kategorií registrovaly v cíli 549 závodníků.
Ženy do 34 let: Daskevičová (Achiles
Lešno) 32:38 min., ženy 35–44 let: Kozáková (Hvězda Pardubice) 34:28 (v absolutním pořadí 3.), ženy 45–54 let: Matyášová (Dolní Dobrouč) 35:08 (5.), ženy 55 let
a starší: Mališová (USK Praha) 39:34 (17.).
Výsledkové listiny ženských kategorií registrovaly v cíli 218 závodnic.
Hana Kopecká – řed. závodu říjen 2015
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GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy
Jaromír Uždil (1915–2006) / výběr z díla
Náchodský rodák, profesor PhDr. Jaromír Uždil, Dr.Sc., vystudoval kreslení na ČVUT v Praze, souběžně studoval dějiny umění na FF UK v Praze a soukromě malířství. Po válce
získal stipendium na Škole dekorativních umění v Paříži. Byl
spoluzakladatelem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze (katedry výtvarného umění), prezidentem Světového kongresu výtvarných pedagogů INSEA a mnoho let viceprezidentem této světové organizace pro výchovu uměním.
Přednášel výtvarnou výchovu na VŠUP a AVU v Praze. Psal
knihy a články o výtvarné výchově a dětské kresbě. (do 8. 11.)
Eduard Tomek (1912–2001) / Hudba, kterou jsem viděl
Od 60. let 20. století zpracovával Tomek volný cyklus kreseb,
převážně akvarelů, inspirovaný opusy artificiální hudby, ve
kterých ztvárňoval své vizuální dojmy z poslechu. Ve vystavených akvarelech je zachycena řada skladeb, které si oblíbil – od Bacha, Smetany, Janáčka, Vivaldiho a mnoha dalších.
Vystavena jsou i sochařská díla z fondu náchodské galerie,
související s hudební tematikou. (do 8. 11.)
Ve znamení Merkura / Jaroslav Horejc v Náchodě
Letos uplyne 85 let od postavení domu U Havlíčků v Náchodě podle projektu Ladislava Machoně. Na plastické výzdobě
se podílel významný sochař a všestranný výtvarník Jaroslav
Horejc (1886–1983). Výstava představuje jeho reliéfní a sochařskou výzdobu stavby v konfrontaci se souvisejícími přípravnými sochařovými náčrty a s modelem centrální plastiky ze sbírky GVUN. Kovové reliéfy budou reprodukovány na
velkoformátových fotografiích a doplněny podrobným popisem a výkladem. Představeny budou i další Horejcovy realizace. (do 8. 11.)
Náchodský výtvarný podzim
– 32. ročník přehlídky umění regionu.
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby
(malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika, keramika).
Vernisáž v pátek 20. listopadu v 17 hodin.
(21. 11. 2015 – 10. 1. 2016)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Galerie výtvarného umění v Náchodě vyhlašuje 10. ročník
výtvarné soutěže pro občany Náchodska – NAŠE Galerie
Téma letošního ročníku zní: SVĚTLO
Soutěžní obory: kresba, malba, grafika (klasická i počítačová),
fotografie (klasická i digitální), plastika a objekt.
Věkové kategorie: děti (do 6 let), děti (7–15 let), mládež
(16–18 let), dospělí. Odevzdání prací: 1.–13. 12. 2015 osobně
do náchodské galerie (pondělí – neděle, 9–17 hodin), nebo
poštou na adresu: Galerie výtvarného umění, Smiřických
272, 547 01 Náchod. Oficiální vyhlášení výsledků soutěže
včetně předání cen proběhne v rámci vernisáže výstavy vybraných soutěžních prací dne 15. 1. 2016 v 17 hodin.
Podrobné informace o soutěži naleznete na www.gvun.cz
Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
Srdečně Vás zveme do prostor galerie na další výtvarnou dílnu. Pokračování cyklu „Co dokáže papír“ je určeno pro rodiče s dětmi od 7 let. Mladší sourozenci jsou také vítáni, podle
svých možností se mohou účastnit dílny, nebo úměrně jejich
věku připravených Papírohrátek.
Přihlášky prosíme nejpozději dva dny předem na email
info@gvun.cz, nebo na tel. 491 427 321. Prosíme o sdělení
počtu a věku dětí. Doporučujeme pracovní oděv. Na setkání
se těší MgA. Tereza Burdová a Mgr. Petra Killarová.
Těšíme se na setkání s vámi v sobotu 28. listopadu od 14
do 16 hodin.

GALERIE, ZÁMEK, MUZEUM

Státní zámek Náchod
Zámek je v měsíci listopadu otevřen pouze 1. 11. v neděli, a to
Piccolominská expozice, Salony II. patra a Malý okruh (věž, terasa a středověké sklepení) od 10.00 do 16.00 hodin.
V ostatních dnech prohlídky možné po předchozím objednání
pro skupiny deseti a více osob (pouze Piccolominská expozice
– I. okruh).
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE:
23.–26. 11. – Advent pro MŠ, ZŠ a jiné objednané skupiny
Prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku
od 8.00 do 13.00 hodin. Vstupné: 50 Kč/ZŠ, 30 Kč/MŠ.
Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 608 181 921, nebo e-mailu:
prokopova.lucie@npu.cz.
27. – 29. 11. – Advent pro veřejnost
Prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku.
Otevřeno od 10.00 do 16.00 hodin. Poslední prohlídka v 15.00 hodin. Vstupné se nemění.
27. 11. – Předvánoční koncert
Tradiční koncert ve Velkém sále na I. nádvoří, začátek v 18 hodin.
Vstupné: 60 Kč.
Více na www.zamek-nachod.cz

Přehled kulturních akcí
v listopadu 2015 v Regionálním muzeu Náchod
Umění a každodennost antického Říma
Do 28. 2. 2016 je možné ve výstavní síni regionálního muzea
(roh Zámecké a Tyršovy ulice) navštívit výstavu věnovanou životu v antickém Římě. Starověkou kulturu ilustrují sádrové odlitky antických soch uložených v různých evropských muzeích
a dějiny všedního dne jsou zastoupeny drobnými předměty,
které sloužily ke každodennímu užívání. Otevřeno denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hod.
Za betlémskou hvězdou
Ve dnech 28. 11. 2015 až 31. ledna 2016 zveme návštěvníky do
budovy stálé expozice na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě na
tradiční vánoční výstavu betlémů. Výstava přiblíží historii vánoční tradice stavění betlémů, původní význam a pravidla jejich kompozice, i širokou škálu stylů a materiálů, z nichž byly
vyráběny. Vedle prací věhlasných řezbářů Karla Beršíka (1838
–1918) a Františka Vlacha (1841–1920) zde zájemci mohou spatřit
betlémy z méně obvyklých materiálů jako je „hronovické těsto“,
keramika, šustí, ořechy a makovice. Dominantou vystavených
exponátů beze sporu budou betlémy s vyobrazením Náchoda:
betlém náchodského učitele Metoděje Jiráska (1880–1960), zachycující významné náchodské stavby, a historický polychromovaný vyřezávaný betlém s náchodským zámkem. Vystaven bude
rovněž Karpašův mechanický betlém, monumentální Hromádkův betlém ze Starého Města či králický betlém červenokosteleckého betlemáře Josefa Vondry. Slavnostní zahájení proběhne
v pátek 27. listopadu od 17 hodin. Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat na
tel. čísle 491 433 722.
Pevnost Dobrošov
Od listopadu do března je otevřeno každé úterý a čtvrtek vždy
od 10 do 14 hod., v jiný termín pouze pro předem ohlášené organizované výpravy.
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POHOTOVOST, DÉČKO
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Stomatologická pohotovost
31. 10. a 1. 11.
MUDr. Tomáš Žďárský
		
Dolní Radechová
7. a 8. 11.
MUDr. Helena Ansorgová
		
Červený Kostelec
14. 15. 11. 	
MUDr. Renata Čábelková
		
Hronov		
17. 11.
MUDr. Jarmila Vokůrková
		
Červený Kostelec
21. a 22. 11.
MUDr. Blanka Filipová
		
Nové Město nad Metují
28. a 29. 11.
MUDr. Blanka Grummichová
				

PROGRAM
listopad

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
úterý 3. listopadu
– NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY
seminář pro pedagogy a pracovníky
s dětmi a mládeží, od 9 do 18 hodin, cena
340 Kč, informace Ing. Ludmila Pohanková, tel. 608 812 232
3.–4. listopadu
– MODERNÍ DESKOVÉ HRY
seminář pro vedoucí pracovníky s dětmi a mládeží, cena 600 Kč, informace
Ing. Ludmila Pohanková, tel. 608 812 232
KERAMIKA NA ZKOUŠKU
– PÁTEK 6. 11. od 15.00 do 18.00
– široké veřejnosti možnost vyzkoušet
v otevřené keramické dílně pro veřejnost (bez nutnosti přihlašování předem)
– termíny pro tento školní rok: 6. 11., 4.
12., 8. 1., 5. 2., 4. 3., 8. 4., 6. 5. a 3. 6. (můžete přijít kdykoliv v době 15.00–18.00)
– přijďte si zkusit práci s hlínou při tematickém tvoření nebo točení na hrnčířském
kruhu a vybrat si z naší nabídky keramických kroužků, vhodné pro děti i dospělé,
rodiče s dětmi, vstupné 30 Kč
– s sebou: pracovní oděv, přezůvky
– info: Tel. 774 223 296 – Bc. Tereza Išová
sobota 7. listopadu
– SOBOTA S ANGLIČTINOU
Kuchařská sobota pro děti od 6 do 12 let,
od 9 do 15 hodin, hravá výuka angličtiny,
hry, hrátky a soutěže, s sebou vybavený penál a přezůvky, přihlášky do 3. 11., cena
150 Kč, informace PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223 291
sobota 7. listopadu – TANEČNÍ SOBOTA
taneční soustředění street dance pro děti
od 6 do 12 let, od 9 do 15 hodin, cena
200 Kč, informace Jaroslav Karásek, tel.
775 223 919
středa 11. listopadu
– MARTINSKÉ SLAVNOSTI
tradiční trhy na Masarykově náměstí, od 8 do 18 hodin, v 11 hodin otevírání svatomartinského vína na podiu před
radnicí, v 17 hodin vychází od Itálie lampiónový průvod v čele s MARTINEM NA BÍLÉM KONI, informace Ing. Ludmila Pohanková, tel. 608 812 232

Stomatologická pohotovost
Náchodská 240,
tel.: 491 424 322
Sokolská 317,
tel.: 491 462 800
Jiřího z Poděbrad 937,
tel.: 491 482 911
Větrník 720,
tel.: 491 462 331
Komenského 10,
tel.: 491 472 721
Studnice 31
tel.: 491 422 104

pátek 13. listopadu
– BĚH DO ZÁMECKÝCH SCHODŮ
tradiční běh v dopoledních hodinách pro
děti ze základních a středních škol, informace Ing. Ludmila Pohanková, tel. 608 812
232
13.–15. listopadu – TANEČNÍ PODZIM
taneční soustředění street dance pro děti
od 12 do 18 let, sedm tanečních lekcí pod
vedením profesionálních tanečníků z celé
ČR, cena 850 Kč, informace Jaroslav Karásek, tel. 775 223 919
středa 18. listopadu – ZÁBAVNÁ LEKCE
POLŠTINY PRO DOSPĚLÉ
45 minut pro všechny, kteří se chtějí dozvědet něco o jazyku sousedů, rozdíly
a podobnosti polštiny a češtiny, zajímavosti obou kultur, v 17 hodin v Městské
knihovně, vstup zdarma, akce ve spolupráci Déčka, Fundacje Kudowa a Městské
knihovny v Náchodě

AKCE MC MACÍČEK
pátek 6. listopadu – PODZIMNÍ
DRÁTKOVÁNÍ PRO RODIČE S DĚTMI
výroba jednoduchých dekorací do bytu
z drátků a korálků i pro úplné začatečníky, vhodné vzít s sebou kleštičky, od 9.30
do 11.30 hodin, vstupné 50 Kč, informace
Ing. Alena Prázová, mc@deckonachod.cz,
tel. 774 635 232
pondělí 23. listopadu – VÁNOČNÍ
FOCENÍ S MARTINEM HURDÁLKEM
dopoledne i odpoledne, informace
Ing. Alena Prázová, mc@deckonachod.
cz, tel. 774 635 232
pátek 27. listopadu – ADVENTNÍ DÍLNA
výroba adventních věnců, hlídání dětí
zajištěno, cena 100 Kč (v ceně je veškerý
materiál), informace Ing. Alena Prázová,
mc@deckonachod.cz, tel. 774 635 232
Na akce Déčka je třeba se hlásit přes registrační systém na www.decko-nachod.cz, kde
také najdete další informace. Členům Déčka
bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.

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.

31. 10. Čaroděj Habakuk
7. 11.
14. 11. Kašpárek se žení
21. 11.
28. 11. Kouzlem do říše broučků
5. 12.
Jako vždy se začíná od 15 hodin
– zadní trakt Sokolovny Náchod.

Školské zařízení

pro další vzdělávání
pedagogických
pracovníků
Královéhradeckého kraje
Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod),
547 01 Náchod, 491 428 345, Kontakt:
Mgr. Markéta Mrázková, 722 569 515,
email: mrazkova@cvkhk.cz, web: www.cvkhk.cz
Emoční a sociální vývoj
a potřeby dítěte předškolního věku
4. listopad 2015, 9.00–15.30 hodin,
lektor. Mgr. Jiří Halda
Náslech v kroužku anglického
jazyka v MŠ
5. listopad 2015, 13.00–16.30 hodin,
lektorka. Dana Roušarová
Písničky pro zimní období
10. listopad 2015, 9.00–13.30 hodin,
lektorka. Mgr. Dagmar Potštejnská
Praktické náměty
pro výuku finanční gramotnosti
11. listopad 2015, 10.00–15.00 hodin,
lektor. Mgr. Petr Jakeš
Mentální mapy ve výuce zeměpisu
13. listopad 2015, 10.00–14.30 hodin, lektoři. RNDr. Silvie R. Kučerová,
Ph.D. a PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.
Dyskalkulie a další poruchy učení
v matematice u žáků 1. stupně ZŠ
18. listopad 2015, 9.00–14.00 hodin,
lektorka. Mgr. S. Emmerlingová
Duhové království. Artefiletika
20. listopad 2015, 9.00–13.00 hodin,
lektorka. Mgr. Petra Muzikářová
Dítě v MŠ před třetím rokem věku
24. listopad 2015, 9.00–13.00 hodin,
lektorka. Mgr. Hana Otevřelová
Předvánoční bubnování pro radost
a zdraví
26. listopad 2015, 15.00–17.00 hodin,
lektorka. Mgr. Věra Veronika Franzová

listopad 2015

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchodě Farář ThDr. S. Švarc
ThD. Kontakt. 776 736 885, 491 426 22, e–mail: stanislav.svarc@
volny.cz, www. nachodinccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 8.30 hodin. Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je otevřeno denně 9–17 hod. Biblické hodiny čtvrtek 16.00–18.00 hodin.

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod.
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš
737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00
–11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele
sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00,
pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30,
9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy v kostele
sv. Michaela v neděli v 10.15. Na neděli 1. listopadu připadá Slavnost Všech svatých. Rozvrh bohoslužeb jako každou jinou neděli.
Návštěvníci kostela sv. Vavřince mohou adorovat před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní od 10.00 – 15.00. Zakončení adorace je spojeno s modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství.
Na „dušičky“ (vzpomínka na všechny věrné zemřelé) 2. listopadu mše svaté budou slouženy následně: v 7.00 a v 18.00 v kostele sv. Vavřince, v 9.30 v mše svatá pro obyvatele domova důchodců, v 16.00 v hřbitovním kostele sv. Jana Křtitele za všechny
věrné zemřelé, v 17.00 v kapli v České Čermné a v 18.00 v kostele ve Studnici. Koncert duchovní hudby na začátku adventní
doby se uskuteční v kostele sv. Vavřince v neděli 29. listopadu.
Modlitební setkání v kostele sv. Michaela probíhá každý druhý
čtvrtek od 19.00. Mše svaté v řeckokatolickém ritu jsou slouženy v kostele sv. Vavřince každou třetí neděli v měsíci v 16.00.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny bratra faráře každou středu od 10.30 do 14.30 v kanceláři ve sborovém
domě v Purkyňově ulici 535. Bohoslužby vždy v neděli v 9.00 hod.
(není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30
hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). V neděli
8. 11. ve sborovém domě v Náchodě od 10.00 h. společné bohoslužby pro celý sbor s vysluhováním Svaté večeře Páně. Bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě ve čtvrtek 19. 11. od 9.45
hod. Schůzky dětí v náchodském sborovém domě v pátky 13. 11.
a 27. 11. od 17.00 hodin. Biblické hodiny na faře v Šonově každý
čtvrtek od 16.30 hod. kromě 19. 11., kdy se zde bude od 17.00 hodin konat přednáška Pavola Hlošky o Ajurvédě. V první adventní neděli 29. 11. společné bohoslužby pro celý sbor s večeří Páně
v Náchodě od 10.00 hodin – Den vděčnosti. Hostem bude farář
z Prahy – Kobylis Miroslav Erdinger, který po společném obědě bude od 13.00 hodin besedovat na téma „Celý člověk“. První
adventní neděli budou také v 17.00 hodin slavnostně uvedeny
do služby nově zrekonstruované varhany v evangelickém kostele v Bohuslavicích. Přehled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.

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

Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel administrátor Jiří Hofman, tel.
605 973 056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., email:
starsovstvo@post.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30, ostatní program
na  www.cb.cz/nachod.  

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

Senior klub „Harmonie 2“
čtvrtek 5. 11. od 14 hod. „Vládci Egypta – Tutanchamon“
II. část dokumentárníhofilmu promítne p. Anna Poláková;
čtvrtek 12.11. od 14 hod. „Slunnou Itálií od severu
k jihu“ I. část Florencie, Pompeje – Vesuv, ostrov Ischia
film ze své cesty promítne a bude vyprávět p. Zdeněk Nývlt;
čtvrtek 19.11. od 15 hod. „ CECILSKÁ zábava“ v restauraci Reduta (Plhovská ul.), kde si zatančíte, zazpíváte za doprovodu „FRČÍ“ p. Františka Čížka;
čtvrtek 26.11. od 14 hod. „Na ptačích křídlech Jižní Amerikou“ – dokumentární film pro nás připravil a promítne
p. Otto Mach.   
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace,
i když nejsou členy Svazu důchodců.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz
Adventní těšení

Srdečně zveme své členy a příznivce
na adventní odpoledne s dárky z půdy.
Kde: Restaurace Sokolovna – v Náchodě
Kdy: ve středu dne 25. 11. 2015 od 14.00 hod.
Program: překvapení,
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. Palachova 1303 Náchod.
Těšíme se, že s adventní výzdobou společně prožijeme pohodové předvánoční setkání.                       Za výbor: O. Frühaufová, M. Čiháček

Klub vozíčkářů Trutnov
na návštěvě Náchoda
Klub vozíčkářů Trutnov navštívil v sobotu 10. října 2015 za doprovodu poslance Parlamentu ČR Robina Böhnische Náchod, prohlédl si interiér radnice v rámci komentované prohlídky a využil
neplánovaně i možnosti nahlédnout do pracovny starosty, kam
přítomné pozval starosta Jan Birke. Po obědě v restauraci Hotelu U Beránka se našel čas i na zastavení na náchodském zámku
a pozdravení medvědů v zámeckém příkopu. Závěr návštěvy patřil zhlédnutí aktuálních výstav instalovaných v zámecké jízdárně – ve Státní galerii výtvarného umění v Náchodě.
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v listopadu 2015
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční ve čtvrtek 5. 11.
2015 v dopoledních hodinách.

Výstavy
Hala
  VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Ve dnech 18.–20. 11. se přijďte podívat na ukázky tvorby studentů Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí,
obor aranžér. Studenti budou aranžování předvádět a jejich výrobky bude možno zakoupit.
  NA VÁNOČNÍ CESTĚ
Již tradiční adventní výstavu drobných rukodělných prací pořádá od 24. do 25. 11. občanské sdružení Cesta Náchod.
Studovna
  MILAN JÍCHA – PRÁCE NA PAPÍŘE
Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 2. 11. v 18 hodin. Výstava potrvá do 31. 12.
  PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA spolku SANA
Od 28. 11. do 5. 12. Keramika, šátky, šperky, výrobky ze dřeva,
vlny, drátků, proutí, vánoční dekorace. Začíná advent, přijďte se
inspirovat a udělat si radost.

Josef Štefan Kubín „Muž – milenec múz“
„Muž – Milenec Múz“ Josef Štefan Kubín aneb „PÍSNIČKY BEZ FÍKOVÉHO LISTU“ čili Večer k 50. „Nebeským Narozeninám“„Jivínského Štefana“.
V pátek 6. listopadu v 17 hodin budou ve studovně knihovny
zpívat, hrát, tančit a jančit »LITERÁCY JItČÍN« & F. S. BARUNKA
& Michael Pospíšil.

Miloš Kratochvíl
– patron dětského oddělení náchodské knihovny
Ve středu 11. listopadu opět navštíví svojí knihovnu náš oblíbený spisovatel Miloš Kratochvíl. Setkat se s ním můžete v 10.30
hodin v oddělení pro děti.

Zábavná lekce polštiny pro dospělé
Pětačtyřicet minut pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco
o jazyku sousedů, rozdílech a podobnostech polštiny a češtiny,
zajímavostech obou kultur.
Ve středu 18. listopadu v 17 hodin ve studovně knihovny, vstup
zdarma. Akci pořádáme ve spolupráci s Déčkem a Fundacje Kudowa.

Ohlédnutí za rokem Jana Husa
Přednáška Aleny Naimanové s ukázkami z vydaných knížek,
vyprávění o letošních oslavách v Kostnici a na Krakovci v Praze a další zajímavosti, včetně trénování paměti s Janem Husem.
V pondělí 30. listopadu v 17 hodin v oddělení pro děti.

Náchodská univerzita volného času – 11. semestr
  2. 11. Jaroslava Janečková – Počátky české hudby
  9. 11. David Knill – Poličák na vrcholu osmitisícovky
  23. 11. Jan Táborský – O češtině
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní
dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Kurz dějin umění
  10. 11. Radikální barok a jeho prostor, přínos Dientzenhoferů
  24. 11. Malířské směry 19. století a impresionismus (neoimpresionismus)

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 28. 11.
V tuto sobotu zveme do knihovny nejen všechny děti, ale i jejich
rodiče a prarodiče. Od 9 do 13 hodin bude v oddělení pro děti
bohatý program. Můžete se těšit na literární hádanky a kvízy,
hraní deskových her, oblíbenou předvánoční výtvarnou dílnu,
literární dílnu s Vendulou Borůvkovou, zahájení výstavy výtvarného spolku SANA a samozřejmě velký výběr knížek.

FANTASY víkend
Čtete nebo dokonce píšete FANTASY? Jsou vám blízké paralelní
světy a doby? Máte svou fantasy existenci, její charakter a kostým? Jezdíte na LARPy, hrajete Dračí doupě nebo se prostě jen
tak touláte různými realitami? Pokud ano, tak PRÁVĚ PRO VÁS
pořádáme 27.–28. listopadu
DÝCHÁNEK V KNIHOVNĚ NA KONCI VESMÍRU.
Náš Dýchánek je součástí multiknihovního Fantasy víkendu,
jehož myšlenkové ohnisko se nachází v Dobříši.
A co na vás čeká? V pátek:
  18.00 – A želva kráčí dál, ohlédnutí za Terry Pratchetem, Vojtěch Mortis Ptáček
  19.00 – Jitka Ládrová, autorka, o tom, jak vytvořit literární
postavu, příp. celý fungující fantasy svět
  20.00 – Živé obrazy z kultovních fantasy knih a filmů
  21.00 – Nahlédnutí za oponu – setkání s členkami Triumvirátu Annou Ekyelkou Mudrochovou a Olgou Cirrat Xaverovou,
autorkami a porotkyněmi literárních soutěží
  22.00 – Válka o houby – fantasy vyprávěnka Anny Arakis Benešové na dobrou noc
Vzdálenějším návštěvníkům Dýchánku nabízíme možnost přespat z pátku na sobotu v knihovně, samozřejmě ve vlastním spacáku a pyžamu.
Sobota bude více akční, čeká vás:
  13.00 – Vendula Borůvková a její seminář Kterak uspořádati LARP
  14.00 – Mezigalaktická beseda s Jiřím Wolkerem Procházkou
o Proměnách české fantastiky (live stream)
  15.00 – Nevěříte, že LARP lze pořádat i v knihovně? Pak tedy
Oook!
  18.00 – Mezigalaktická beseda s M. Žambochem (live stream)
Vyjde-li čas, vždycky jsou tu deskové hry.
Na stránkách knihovny najdete přihlášku na na jeden či oba dva dny.
Jednodenní permanentka do knihovny na konci vesmíru 75 Kč, v kostýmu 50 Kč. Dvoudenní 100 Kč, v kostýmu 80 Kč.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz.
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1. neděle pouze v 15 hod.

MIMONI

Fíha!!! Jsou žluťoučcí a k sežrání roztomilí! Rodinná animovaná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.
1. neděle pouze v 19.45 hod.

FAKJŮ PANE UČITELI 2

Jedeme na libovej vejlet! Být úspěšným lupičem vyžaduje mít pevné nervy. A když jste k tomu i učitelem na střední, potřebujete nervy jako špagáty a vražednou bezohlednost. České znění.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
1. neděle pouze v 17 hod.
2. pondělí pouze v 19.30 hod.
3. úterý pouze v 17 hod.
4. středa pouze v 17 hod.

CELEBRITY S.R.O.

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

SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH

4. středa pouze v 19.15 hod.

MLÁDÍ

5. čtvrtek pouze v 17 hod.

EVEREST

5. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
6. pá, 7. so, 9. po pouze v 19 hod.
8. neděle pouze v 18.45 hod.
10. út, 11. st pouze v 16.30 hod.

SPECTRE

Daniel Craig je zpět jako Agent 007 v nové, v pořadí již 24 bondovce. James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu nechvalně známé zločinecké organizace. Postupně
musí rozplétat složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre… Dále hrají Christoph Waltz, Monica Belluci, Andrew Scott, Ralph Fiennes a Naomie Harris. Režie Sam Mendes.
České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

6. pá, 7. so pouze v 17 hod. – 3D
7. so, 9. po pouze v 15 hod. – 2D
8. neděle pouze ve 14 hod. – 3D

SNOOPY A CHARLIE BROWN – PEANUTS VE FILMU
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Snoopy poprvé na velkém plátně! Kdo z vás by neznal Snoopyho, nejlepšího psího kamaráda na světě? A především jediného pejska, který dokáže ze svého páníčka, Charlieho Browna, udělat největšího hrdinu… Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 140 Kč (děti 120 Kč), 2D verze 125 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

11. středa pouze v 19.30 hod.

MARŤAN
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Pomoc je jen 225 000 000 kilometrů daleko... Jako jeden z prvních lidí se prošel po Marsu. Teď bude ale nejspíš taky prvním člověkem, který tam zemře… sám a bez spojení se Zemí. Filmová adaptace
bestselleru Andy Weira se ujal slavný režisér Ridley Scott a do hlavní role obsadil Matta Damona. Dobrodružné sci-fi, uváděné s českými titulky. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

12. čtvrtek pouze v 17 hod.
13. pátek pouze v 19.15 hod.
14. sobota pouze v 17 hod.
15. neděle pouze v 19.30 hod.

STEVE JOBS

Odvázaná komedie ze zákulisí natáčení nekonečného televizního seriálu, kde se schyluje ke zločinu, ale kde se také rodí příběh opravdové lásky… Od tvůrců filmu „Probudím se včera“, volně na motivy stejnojmenné divadelní hry Antonína Procházky. Hrají Jiří Mádl, Monika Horváthová, Vilma Cibulková, Filip Kaňkovský, Zuzana Bydžovská, Robert Jašków, Marián Geišberg a další. Režie Miloslav Šmídmajer. V NEDĚLI 1. 11. 2015 FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ A HERCŮ FILMU + AUTOGRAMIÁDA! Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
Státní hranice je jen jedna z hranic, kterou je třeba překonat… Idealistickou agentku FBI (Emily Blunt) pověří důstojník elitní vládní operační skupiny (Josh Brolin), aby v příhraniční oblasti mezi
USA a Mexikem, kde neplatí žádné zákony, podpořila eskalující válku proti drogám. Akční krimi drama uváděné s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Film, který se stal vítězem Ceny diváků na letošním MFF v Karlových Varech 2015. Po italské Velké nádheře přichází Paolo Sorrentino s anglicky mluveným snímkem a mezinárodním hvězdným obsazením (Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Wiesz). Film nás tentokrát zavede do prostředí luxusního alpského lázeňského hotelu, kde se setkává nejroztodivnější směsice hostů. České titulky.
Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Nejnebezpečnější místo na Zemi… Najdou se lidé, kteří chtějí pokořit Everest, nejvyšší horu světa. Píše se polovina devadesátých let a Himaláje se stávají oblíbenou turistickou destinací… Hrají Jason
Clarke, Keira Knightley, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Sam Worthington, Robin Wrigt a Emily Watson. Dobrodružné drama, uváděné s českými titulky. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

Setkání tří výjimečných mužů vyústilo ve výjimečný film o jiném výjimečném muži. Originální režisér Danny Boyle, jeden z nejlepších scenáristů současnosti Aaron Sorkin a obřím talentem obdařený herec Michael Fassbender společně natočili životopisné drama o největším počítačovém vizionáři naší doby. V dalších rolích Kate Winslet, Seth Rogen a Jeff Daniels. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

13. pátek pouze v 17 hod. – 3D
14. sobota pouze v 15 hod. – 2D
15. neděle pouze v 17 hod. – 3D

HUSÍ KŮŽE
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI. Premiéra v ČR!
… začnete věřit na příšery! Dobrodružná, trochu hororová komedie o spisovateli, který je vězněm své vlastní představivosti: Příšery, kterými se jeho knihy proslavily, jsou skutečné, a on své čtenáře chrání tím, že tato monstra drží uvězněná ve svých knihách. Když ale jsou příšery neúmyslně z rukopisů vypuštěny a začnou terorizovat celé městečko, musí se znovu vrátit do knih, kam patří… České znění. Vstupné 3D verze 175 Kč (děti 145 Kč), 2D verze 140 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

14. sobota pouze v 19.30 hod.
15. neděle pouze v 17 hod.

OTCOVÉ A DCERY

16. pondělí pouze ve 20 hodin

CELEBRITY S. R. O.

Psal jen o ní, pouze pro ni… a jen jí… Příběh muže, který se musí po tragické smrti své manželky sám postarat o jejich pětiletou dcerku, a příběh dcery, která v dospělosti bojuje s vnitřními démony, kteří ji pronásledují od jejího problematického dětství. V hlavních rolích Russell Crowe a Amanda Seyfried, v dalších rolích Aaron Paul, Diane Kruger či Jane Fondová. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Odvázaná komedie ze zákulisí natáčení nekonečného televizního seriálu, kde se schyluje ke zločinu, ale kde se také rodí příběh opravdové lásky… Od tvůrců filmu „Probudím se včera“, volně na motivy stejnojmenné divadelní hry Antonína Procházky. Hrají Jiří Mádl, Monika Horváthová, Vilma Cibulková, Filip Kaňkovský, Zuzana Bydžovská, Robert Jašków, Marián Geišberg a další. Režie Miloslav Šmídmajer. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

16. pondělí pouze v 16 hod. – 2D
17. úterý pouze ve 14 hod. – 3D

SNOOPY A CHARLIE BROWN – PEANUTS VE FILMU
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Snoopy poprvé na velkém plátně! Kdo z vás by neznal Snoopyho, nejlepšího psího kamaráda na světě? A především jediného pejska, který dokáže ze svého páníčka, Charlieho Browna, udělat největšího hrdinu… Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 140 Kč (děti 120 Kč), 2D verze 125 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

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

DOKTOR PROKTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK

17. úterý pouze v 18 hod.

Bláznivá komedie pro ty, kterým není nic lidského cizí, natočená na motivy dětské knihy krále severské detektivky Jo Nesbø. Jo Nesbø nepíše jen geniální detektivky pro dospělé, které se těší obrovskému čtenářskému zájmu po celé Evropě. Je také autorem série knížek pro děti s hlavní postavou ztřeštěného vynálezce profesora Proktora, jehož největším vynálezem je prášek, po němž můžete
létat… na pohon z vlastních pšouků. Rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

CESTA DO ŘÍMA

Duchovní komedie režiséra Tomasze Mielnika. Práce dobrého hlídače nikdy nekončí, i když
galerie zavírá v sedm. A Vašek takovým vzorným hlídačem je, alespoň do chvíle, než potká Zrzku – femme fatale, jež má s Vaškem vlastní plány. Z hodného hocha se pod vlivem lásky stává zloděj.
Vyzbrojen falešným knírem, slunečními brýlemi a ukradeným obrazem nasedá do vlaku a otázkou zůstává, zda je jeho cesta do Říma dlážděna dobrými úmysly, či nikoliv.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
16. středa pouze v 17 hod.

GANGSTER KA

Varování ministerstva vnitra: Peníze jsou silně návyková látka. Gangsteři umírají předčasně! Kriminální thriller natočený podle námětu Jaroslava Kmenty, autora knihy „Padrino Krejčíř“. V hlavní
roli Hynek Čermák, dále hrají Jaromír Hanzlík, Miroslav Etzler, Alexej Pyško, Marian Roden a další. Režie Jan Pachl. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
16. středa pouze v 19.15 hod.

MACBETH

„Z krve vzejde další krev.” Příběh neohroženého válečníka, kterého na kolena srazí ambice a touha po moci. Klasické Shakespearovo drama se vrací na plátna v nové verzi. Macbeth je obávaný skotský válečník, který se neleká zuřivých bitev. V hlavních rolích Michael Fassbender a Marion Cotillard. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
19. čt, 23. po pouze v 17 hod.
20. pátek pouze v 19.30 hod.
21. sobota pouze v 15.15 hod.
22. neděle pouze v 18.30 hod.

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU – 2. ČÁST

20. pátek pouze v 16 hod.
22. neděle pouze v 15 hod.

PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU

21. sobota pouze ve 13.30 hod.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2

20. pátek pouze v 18 hod. – 3D
22. neděle pouze v 17 hod. – 3D
24. úterý pouze v 17 hod. – 2D
25. středa pouze v 17 hod. – 3D

ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV

23. pondělí pouze v 19.30 hod.

MUŽ NA LANĚ

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
… stačí udělat první krok. Po povrchu Měsíce se prošlo dvanáct lidí. Nezměrnou prázdnotu mezi věžemi Světového obchodního centra ale přešel jen jediný člověk a nikdy ho už žádný nebude následovat… Dobrodružné drama podle skutečné události, ve kterém jde doslova o život, o vymyšlení a realizování doslova šíleného plánu. V hlavní roli Joseph Gordon-Levitt, režie Robert Zemeckis.
České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

24. úterý pouze v 19 hod.

U MOŘE

25. středa pouze v 19 hodin

BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA

Nikdo není připravený na konec, oheň bude hořet věčně… Hunger Games: Síla vzdoru – 2. část je závěrečnou částí fenomenální série o Katniss Everdeenové. V poslední kapitole nepůjde jen o přežití, ale bude se bojovat o budoucnost obyvatel celého Panemu. Dobrodružný akční film, uváděný s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Dnes existuje mnoho důvodů, proč nejíst své rodiče. Ale vždy tomu tak nebývalo. Především v dobách, kdy jsme byli teprve na půli cesty mezi opicí a člověkem. A o těchto časech vypráví francouzská animovaná komedie s dosti výmluvným názvem… Jejím hlavním hrdinou je Edward, který je starším synem krále Simianů (tedy oněch pralidí), ale ke své smůle se narodil příliš maličký, a byl
proto vypuzen od svého kmene. České znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
… raději strašit, než hlídat dítě! Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Výlet do míst, kam lidská noha takřka nemá možnost vkročit, příběh plný fascinujících dobrodružství zdejšího přírodního světa a mimořádný zážitek, jaký může nabídnout jen nejmodernější 3D
technologie… Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají atol Aldabra, kteří se zde rodí, vytvářejí společenství, přivádějí na svět mladé i bojují o své přežití. Není to jen přírodopisný dokument, je to vzrušující a napínavý příběh ze světa přírody s neopakovatelným komentářem Oldřicha Kaisera. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 110 Kč.
Mládeži přístupný.

Do malebného francouzského přímořského letoviska přijíždí americký manželský pár. Spisovatel Roland tu chce nalézt sílu, klid a inspiraci k napsání své další knihy, naopak jeho žena Vanessa vlastně ani netuší, co tu dělá… Romantické drama, ve kterém se představí hvězdný pár Brad Pitt a Angelina Jolie, v příběhu o rozpadajícím se vztahu, ve filmu který sama napsala i sama režírovala právě Angelina Jolie. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
V jižním Bostonu sedmdesátých let minulého století přemluví agent FBI irského mafiána ke spolupráci s FBI a vyřazení společného nepřítele, italské mafie, ze hry. Filmové drama v hlavní roli s Johnny Deppem, dále hrají Benedict Cumberbatch, Corey Stoll, Dakota Johnson, Juno Temple, Kevin Bacon a Peter Sarsgaard. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

27. pá, 28. so pouze v 17 hod. – 3D
28. sobota pouze v 15 hod. – 2D
29. neděle pouze ve 14.30 hod.– 2D
30. pondělí pouze v 17 hod. – 3D

HODNÝ DINOSAURUS
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Pixar Animation Studios vás zvou na dobrodružnou výpravu do světa dinosaurů, kde se Apatosaurus jménem Arlo spřátelí s člověkem. Na cestách drsnou, ale překrásnou divočinou se Arlo naučí čelit svému strachu a zjistí, že je schopen velkých činů… Animovaný dobrodružný film od tvůrců filmu „V hlavě“, uváděný v českém znění.
Vstupné 3D verze 175 Kč (děti 145 Kč), 2D verze 140 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

26. čt, 28. so pouze v 17 hod.
27. pátek pouze v 19.15 hod.
29. neděle pouze v 16.30 hod.
30. pondělí pouze v 19.15 hod.

GANGSTER KA: AFRIČAN

29. neděle pouze v 18.30 hod.

VIKTOR FRANKENSTEIN

Z polosvěta není cesty zpět… Druhá část kriminálního thrilleru o osudech bezcitného gangstera, inspirovaných skutečnými událostmi podle námětu Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy
„Padrino Krejčíř“. Volné pokračování zločineckého tažení Radima Kraviece alias Káčka o tom, že spáchané zlo nemůže být jen tak prominuto. Hrají Hynek Čermák, Jaromír Hanzlík, Miroslav Etzler,
Alexej Pyško, Marian Roden a další. Režie Jan Pachl. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Odhalte původ monstra a jeho stvoření… I když děj filmu vychází z klasické knižní předlohy spisovatelky Mary Shelley a vy se můžete těšit na tajemné hrady, viktoriánské laboratoře, hrozivé bouře a nezbytné blesky, jeho tvůrci se rozhodli pro velmi originální přístup… V hlavních rolích James McAvoy a Daniel Radcliffe. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

NOVÝ OBCHOD

Otevřeno od 9. listopadu 2015
Komenského 1203, Náchod
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