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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě
uvádí v prosinci
Čtvrtek
1. 12. 2011
v 19.00 hodin

Sobota
3. 12. 2011
v 19.00 hodin

Úterý
6. 12. 2011
v 19.00 hodin

Pátek
9. 12. 2011
v 9.00 hodin

Pátek
9. 12. 2011
v 10.30 hodin

Neděle
11. 12. 2011
v 15.00 hodin

Pondělí
12. 12. 2011
v 19.00 hodin

Čtvrtek
15. 12. 2011
v 19.00 hodin
SLEVA

L. Lunari: Tři muži na špatné adrese
Divadlo Bez zábradlí
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 390, 370, 350 Kč
Předprodej od 14. 11. 2011
Náš život s muzikálem
Muzikálová show – koncert osobností
české muzikálové scény
Účinkují: K. Nývltová, B. Josef,
J. Vágner, L. Finková a další
Vstupné: 250, 230, 210 Kč
Předprodej od 14. 11. 2011
Americký středozápad a západ
- národní parky
Dia show Ing. Jaroslava Groha
Malý sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 16. 11. 2011
Předvánoční čas
Divadlo Slunečnice Brno
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 35 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně
divadla
Muzikály jak je znáte i neznáte
Divadlo Slunečnice Brno
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 35 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně
divadla
K. Herzinová:
O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku
Div. soubor Mladá scéna Ústí n. L.
Pohádka pro děti
Vstupné: 60, 50, 40 Kč
Předprodej od 21. 11. 2011
„Síla čtyř strun“
Jiří Erlebach - housle
Koncert uspořádán s laskavou podporou
Agentury LORS
Vstupné: 150 Kč
Předprodej od 10. 11. 2011
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
Dirigent: Jindřich Roubíček
Sólista: Lukáš Pospíšil
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 90, 80, 60 Kč
Předprodej od 22. 11. 2011

Sobota
17. 12. 2011
v 16.30 hodin
v 19.30 hodin

Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše
s Yvonne Přenosilovou a dalšími hosty
Vstupné: 230, 210, 190 Kč
Předprodej od 21. 11. 2011

SLEVA

Neděle
18. 12. 2011
v 15.30 hodin

Vánoční koncert Pěveckého sboru Hron
a Pěveckého sboru studentů Jiráskova
gymnázia
Kostel sv. Vavřince v Náchodě
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 5. 12. 2011

Pondělí
19. 12. 2011
v 16.30 hodin
v 19.00 hodin

R. Thomas: Osm žen
Náchodská divadelní scéna
V 19 hod. představení ab. cyklu
– skupina „A“
Vstupné: 80, 70, 60 Kč
Předprodej od 28. 11. 2011

Čtvrtek
22. 12. 2011
v 9.00 hodin

R. Thomas: Osm žen
Náchodská divadelní scéna
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 30 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně
divadla

Úterý
27. 12. 2011
v 19.00 hodin

Vánoční Jazz Generation
Velký sál městského divadla
Vstupné: 150 Kč
Předprodej od 5. 11. 2011

Další akce v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
Každou středu
od 17.15 hodin
od 18.45 hodin

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

2. 12. 2011
9. 12. 2011
od 19.00 hod.

Taneční kurzy - Věneček
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových

10. 12. 2011
ve 20.00 hodin

Ples Academia Mercurii,
soukromá střední škola, s. r. o.
Pořádá Academia Mercurii

Středa
14. 12. 2011
v 17.00 hodin

Ryba v Beránku
Koncert ZUŠ Náchod
Vstupné: 50 Kč
Předprodej v ZUŠ Náchod

16. 12. 2011
ve 20.00 hodin

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

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě,
otevírací doba: pondělí–pátek 8.00–17.30 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin, tel. 491 420 420.
Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P.
Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek. Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.
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V roce 2011 dovršuje Komorní orchestr
Slávy Vorlové (KOSV) 40. rok svého trvání
a nepřetržité činnosti, která ve svém souhrnu představuje v kulturním životě města Náchoda a širokého regionu významnou kapitolu.
Město Náchod je jedním z důležitých
center kultury v českých zemích. Zejména hudba zde nacházela od hluboké minulosti své speciﬁcké podmínky a byla
pěstována v širokém měřítku. Připomeňme jen působnost literátských bratrstev
od 16. století, nebo později známé provedení Mozartova Dona Giovanni v zámeckém divadle vévody Kuronského v roce
1797, které bylo vůbec prvním mimopražským provedením tohoto díla. Zájmovou
instrumentální hru tu reprezentovalo
například Náchodské smyčcové kvarteto (od roku 1911), smyčcový orchestr Hronu (1922–1927), Náchodská ﬁ lharmonie
(1934–1940) a od roku 1954 do roku 1970
pak Symfonický orchestr NKS. Když v roce
1971 orchestr NKS ukončil svou činnost,
byla tu skupina schopných hráčů smyčcových nástrojů, kteří měli zájem o pěstování komorní hudby. Navíc již rok předtím
byl v Náchodě založen národní festival
Camerata nova Náchod a účast předních
komorních těles na něm inspirovala místní nadšence k založení vlastního souboru.
Během podzimu 1971 byl proveden nábor,
zřizovatelem se stalo Náchodské kulturní středisko, dirigentem se stal Jan Štok.
Také byl vypracován statut a organizační řád a zvolena umělecká rada. Ustavující schůzka se konala 12. prosince 1971.
Prvořadým úkolem bylo získat potřebnou úroveň k účasti na festivalu CNN.
Dne 16. 5. 1972 byl orchestr pro účast
na 2. ročníku festivalu doporučen. Dne
22. června 1972 došlo k samostatnému
prvnímu koncertu ve Španělském sále
státního zámku Náchod.
Ve snaze zvyšovat úroveň a dát své činnosti speciﬁcký ráz, navázal orchestr spolupráci s profesorem brněnské konzervatoře a dirigentem Dr. Zbyňkem Mrkosem,
který se uvolil k pravidelným odborným
i praktickým seminářům. Jeho pomoc
byla cenným přínosem pro začínající soubor a dala základy, z nichž čerpá dodnes.
Velikou pomoc poskytl také violoncellista symfonického orchestru FOK Praha Lubomír Nemasta, který svými zkušenostmi
přispěl ke zvyšování technické úrovně ko-

morní hry. V lednu 1973 odstoupil z funkce dirigenta Jan Štok a na jeho místo byl
navržen a zvolen Jindřich Roubíček, který v jeho čele stojí dodnes.
Po úmrtí významné hudební skladatelky a náchodské rodačky Slávy Vorlové
v srpnu 1973 přijal orchestr do svého názvu její jméno. KOSV se pravidelně účastní
festivalu Camerata nova Náchod, byl stálým hostem všech ročníků krajských přehlídek komorních sdružení v Moravské
Třebové a Ústí nad Orlicí, reprezentoval
českou komorní interpretaci na celonárodním festivalu v Piešťanech, kde získal
cenu poroty, získal ocenění na festivalech
v Ostravě, Olomouci, v Třebíči atd. V průběhu 40 let hostoval 24x v Polsku, 6x v Německu, v Maďarsku a Dánsku.
V historii orchestru se zřetelně rýsují
dvě etapy. Prvé 4 roky byla dobou hledání a zkoumání, ale také prvních úspěchů.
Dramaturgie se zaměřovala převážně
na hudbu barokní a klasicistní. Rostoucí interpretační schopností se mohl dramaturgický záměr rozšiřovat na tvorbu
20. století a hudbu současnou, a to již proto, že práce orchestru si všímali i soudobí
autoři Boris Masopust, Jan Hanuš a také
Jaroslav Celba, jehož Mši pro sv. Vavřince
KOSV uvedl v premiéře za účasti autora
a spisovatele Josefa Škvoreckého. Zahraniční ohlas představuje Symfonieta pro
smyčce estonského skladatele I. G. Levinsona.
Velmi důležitou součástí činnosti orchestru je badatelská práce několika jeho
členů. Takové nálezy je nutné spartovat,
často rekonstruovat a doplnit chybějící
a nečitelná místa, celý materiál pak rozepsat a připravit k nastudování. Mnohá
díla vyžadují k provedení i účast pěveckých sborů s sólistů. V současné době má
KOSV bezmála 150 takto zpracovaných
skladeb, symfonií, instrumentálních koncertů, mší, oratorií, pastorel, suit, kantát
a dalších hudebních forem. O tyto nálezy projevili zájem naši i zahraniční odborníci (např. anglický muzikolog a znalec české hudby Graham Malville-Mason),
ale i dirigenti profesionálních a amatérských těles. Svědčí to o potřebnosti takového úsilí, jehož výsledky ostatně dokazují vysokou hudební kulturu našeho
regionu v 17.–18. století.
Jindřich Roubíček, dirigent KOSV
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Zastupitelstvo
města 24. 10.
Jednání zastupitelstva
města se zúčastnilo 22
zastupitelů, pět bylo omluveno.
Číselný popis u každé zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO-PROTIZDRŽEL SE
Majetkoprávní úkony obce
ZM schválilo provedení směny pozemků ve vlastnictví Města Náchoda st. p. č.
3805, 3806, 3807, 4055/2, p. č. 620/4, 728/8,
část 728/3 a 2162 za pozemky ve vlastnictví KA Contrakting ČR, s. r. o., a to části
p. č. 729/2, části 734/7 a části 734/8 vše
k.ú. Náchod s tím, že náklady a poplatky
budou uhrazeny z každé strany polovinou. Směnou uvedených pozemků dojde
k narovnání majetkových poměrů mezi
oběma stranami.
22-0-0
ZM schválilo provedení výkupu pozemku č. 219/7 v k. ú. Dolní Verneřovice, obec
Jívka, od soukromých vlastníků za cenu
135.000 Kč. Jedná se o pozemek využívaný
Lesy města Náchoda, spol. s r. o., při hospodaření v oblasti stárkovského polesí.
21-0-0
ZM schválilo bezúplatné nabytí pozemků č. 1256/1 o výměře 896 m² a č. 1256/2
o výměře 350 m² v k. ú. Náchod od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o pozemky v lokalitě
na Klínku, které jsou ze všech stran obklopeny městskými pozemky.
21-0-0
ZM schválilo prodej pozemkové parcely č. 897/25 v ul. V Třešinkách za cenu
935.230 Kč s tím, že strana kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
a ke kupní ceně bude připočtena daň
z převodu nemovitostí.
21-0-0
ZM schválilo prodej objektu čp. 1107 (domek pro školníka při ZŠ Plhov) se stavební
parcelou č. 3041 a částí pozemku č. 338/1
k. ú. Náchod do vlastnictví Královéhradeckého kraje za cenu dle znaleckého posudku zpracovaného dle platných předpisů
v době převodu s tím, že veškeré náklady
s prodejem ponese strana kupující a prodej
bude uskutečněn do 31. 8. 2012. 21-0-1
ZM schválilo prodej části pozemku č.
1211 na Pavlišově v rozsahu max. 3 m okolo stavby bunkru za cenu 230 Kč/m² s tím,
že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vč. daně z převodu nemovitostí. Jedná se o pozemek na Pavlišově,
na kterém stojí bunkr N-S Vodojem.
22-0-0
ZM schválilo prodej části pozemkové
parcely č. 2015/1 v k.ú. Náchod za cenu
4.400 Kč s tím, že strana kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
a ke kupní ceně bude připočtena daň
z převodu nemovitostí. Jedná se o majetkové vypořádání, kdy majiteli sousední-

Náchodský zpravodaj
ho pozemku byla zabrána část pozemku
o výměře 3 m².
22-0-0
ZM schválilo prodej bytové jednotky
Pražská č. 682/4 za cenu 570.000 Kč dle výběrového řízení na prodej této volné bytové jednotky.
21-0-1
ZM schválilo vyjmutí bytu č. 24 v Náchodě, Běloveská čp. 1674 ze seznamu bytů určených k prodeji. Jedná se o náhradní byt
pro nájemce bytu v domě čp. 4 v ulici Poštovní, který bude demolován.
22-0-0
ZM schválilo kupní smlouvu na odkup dešťové kanalizace v Kovářově dole
od VaK Náchod, a. s.
22-0-0
Dotace Římskokatolické církvi 22-0-0
ZM schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Římskokatolické církvi na opravu statiky kostela sv.
Vavřince a další související práce v celkové výši 580.000 Kč.
Dotace se skládá ze dvou částí a to dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR
(350.000 Kč) a podíl k dotaci z rozpočtu
města (230.000 Kč).
Smlouva o poskytnutí příspěvku
na provozování dopravní
obslužnosti
22-0-0
ZM schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části
území Královéhradeckého kraje na období od 12. 6. do 31. 12. 2011.
V této smlouvě jsou již zohledněny změny týkající se redukce nevyužitých linek
MHD v Náchodě a s tímto opatřením je
spojená úspora nákladů.
Změna územního plánu č. 5
22-0-0
ZM schválilo vyřazení lokality č. 41/5
z projednávaného návrhu zadání změny
č. 5 ÚPSÚ Náchod.
Uvedená lokalita by měla být využita pro
možnost zřízení „psího útulku“. Vzhledem k tomu, že však je vyřešení přístupu k tomuto pozemku veřejně prospěšné
stavby časově náročné, bude lepší uplatnit řešení této stavby v rámci zpracování
nového územního plánu Náchod.

Rada města 1. 11.
Jednání rady města se zúčastnilo pět a později šest radních, tři byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila provedení geometrického zaměření skutečného průběhu stavby
místní komunikace Jizbice – Lipí pro zajištění majetkoprávního vypořádání v souvislosti s připravovanou výstavbou kanalizačního napojení Jizbice na kanalizaci
na Lipí. Současně rada schválila zahájení jednání s vlastníky dotčených pozemků ohledně výkupu příslušných částí pozemků za 100 Kč/m.
5-0-0
RM souhlasila s posunutím termínu
pro odstranění dočasné stavby a vyklizení pozemků tržnice vedle budovy radnice
do 28. 2. 2012 na žádost současného nájemce.
5-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem části pozemku č.

1589/1 v ulici Za Tratí o výměře 64 m² pro
zřízení zahrádky a umístění montované
garáže.
5-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy se společností Povodí Labe, s. p. Věcné břemeno bude zřízeno pro umístění
chodníku na pozemkové parcele č. 1108/5
a výustní objekty dešťové kanalizace
na pozemkové parcely č. 2058/36 na Denisově nábřeží za cenu 38.700 Kč + DPH.
Město Náchod zajistí vklad věcného břemene do katastru nemovitostí a uhradí
veškeré poplatky s tím související. 5-0-0
RM souhlasila s koncepcí obsazování
bytů v v domech čp. 67 a 68 na Babí, Na Vyšehradě 98 (Babí 98) a v ul. Anglická 520.
Byty v těchto domech budou obsazovány
pouze nájemníky, kteří již v této lokalitě
mají platnou nájemní smlouvu.
5-0-1
RM schválila provedení stavebních
úprav a změnu užívání tří objektů na dětském dopravním hřišti v Náchodě-Bělovsi.
Jedná se o drobné úpravy potřebné pro
lepší využití objektů.
5-0-0
Příprava zbourání
objektu čp. 4 za radnicí
6-0-0
RM uložila odboru investic a rozvoje města zadat zpracování dokumentace bouracích prací na budově čp. 4 v ulici
Poštovní, současně nahlásit stavebnímu
úřadu záměr odstranit tuto stavbu a vypsat výběrové řízení na její zbourání.
Projektové záměry do grantových
řízení Nadace ČEZ objektu
6-0-0
RM souhlasila s předložením projektového záměru na zřízení čtyř dětských
a dopravních hřišť (při MŠ Vítkova, MŠ
Vančurova, na Lipí a v zahradě Déčka)
do grantového řízení Nadace ČEZ do programu Podpora regionů a souhlasila také
s případným spoluﬁnancováním ve výši
10%.
Rozbor hospodaření města
za 3. čtvrtletí 2011
6-0-0
RM schválila rozbor hospodaření
za 3. čtvrtletí letošního roku.
Město Náchod hospodařilo celkem s 359
mil. Kč příjmů a současně v tomto období vydalo 360 mil. Kč. Důvodem rozdílu
mezi příjmy a výdaji ve výši 1.363 tis. Kč
byly vyšší plánované výdaje v tomto období (především úhrada investičních faktur). Ve třetím čtvrtletí roku 2011 byly
také uhrazeny splátky dlouhodobých úvěrů ve výši 3.582 tis. Kč. Byl plně uhrazen
úvěr na komunikaci Českoskalickou a zbývají pouze dva investiční úvěry v objemu
37.169 tis. Kč (stav k 30. 9. 2011).
Odkanalizování oblastí ulic
V Úvozu a Pod Vyhlídkou
6-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a o omezení
užívání nemovitosti s příspěvkovou organizací Správa silnic Královéhradeckého
v rámci odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou v Náchodě. Schválení
smlouvy je nutné pro vydání územního
rozhodnutí na uvedenou akci.
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Provozování kanalizačních stok 5-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
se společností Vodovody a kanalizace
Náchod, a. s., o provozování kanalizačních stok v městských částech Běloves
v ul. Na Horním Konci, Jizbice u Náchoda
a Pavlišov, na které bylo vydáno rozhodnutí ve věci povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z volné výpusti veřejné kanalizace.
Jedná se o kanalizace postavené v 70tých
letech minulého století, které není možné svést do Čistírny odpadních důvod Náchod. VaK Náchod, a. s., bude zajišťovat
pouze jejich provoz.
Vyhlášení ředitelského
volna v náchodských školách
6-0-0
Radní byli informováni o záměru ředitelů
náchodských škol o vyhlášení ředitelské
volna v náchodských školách ve školním
roce 2011/2012. Radní v této souvislosti ředitele jednotlivých škol požádali o přehodnocení nutnosti vyhlašovat ředitelské volno v navržených dnech (18. 11., 30. 4., 7. 5.).

TELEGRAFICKY:
RM schválila smlouvy o dotaci v rámci
prevence kriminality pro Náchodské komunitní centrum ve výši 8.000 Kč a pro
Déčko Náchod ve výši 32.000 Kč. 6-0-0
RM schválila nové znění Domovního řádu. Podrobnosti najdete na www.
mestonachod.cz a text Domovního řádu
bude vyvěšen v jednotlivých bytových domech.
6-0-0

Rada města 15. 11.
Jednání rady města se zúčastnilo všech devět radních.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s ukončením platnosti nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů v budově čp. 1759 ul.
Pražská uzavřené s Okresním sdružením sportovních svazů a tělovýchovných
jednot ČSTV Náchod, o. s., ke dni 31. 12.
2011. Současně rada souhlasila s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem
pouze jedné ze čtyř doposud využívaných
kanceláří v této budově. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 320 Kč/m²/rok.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2012.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se společností SKI Pec, a. s. Nájemní smlouvou se přenechávají nájemci do užívání pozemkové parcely č. 245/3,
246/2, 247/1 a stavební parcela č. 417
v Peci pod Sněžkou za cenu 12 Kč/m²/rok
+ DPH, které nájemce využívá pro provoz lyžařského vleku a sjezdových tratí.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1. 1. 2012 do 31. 12.
2012.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností Lesy České republiky, s. p. Věcné břemeno se týká umístění splaškové kanalizace
na pozemkové parcele č. 572/3 v obci Lipí

ZPRÁVY Z RADNICE
a bude zřízeno za cenu 10.000 Kč + DPH.
Město Náchod uhradí veškeré poplatky
související se zápisem břemene do katastru nemovitostí.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s Okresním fotbalovým svazem Náchod na pronájem nebytového
prostoru č. 249 v budově čp. 1759 v ulici
Pražské. Nájemné je stanoveno dohodou
ve výši 210 Kč/m²/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od
1. 1. 2012.
9-0-0
Ulice Za Tratí
9-0-0
RM rozhodla o ponechání spojnice ulice Za Tratí ve stávajícím stavu a souhlasila s jednosměrným provedením této ulice do ulice U zastávky (ve směru nahoru).
Dotace
z rozpočtu města do sportu
8-0-1
RM schválila dotace z rozpočtu města sportovním klubům a sportovcům
na rok 2011 dle návrhu tělovýchovné komise města ze dne 25. 10. 2011 v celkové
částce 20.000 Kč. Současně radní schválili
smlouvy o poskytnutí těchto dotací AMK
Besip ( na provoz dráhy a pořádní závodů
na hřišti za sokolovnou a Jiřímu Havrdovi na MS v benchpressu v Irsku.
Zvýšení úhrad v MěSSS Marie
9-0-0
RM souhlasila se zvýšením denní úhrady v Domově pro seniory MěSSS Marie
na 175 Kč (o 10 Kč) od 1. 1. 2012.
Úhrada neinvestičních výdajů
dle školského zákona
9-0-0
RM souhlasila s předběžným stanovením úhrady neinvestičních výdajů na rok
2012 za žáky ZŠ z jiných obcí docházející
do náchodských základních škol ve výši
6500 Kč za žáky docházející do ZŠ Komenského a 7000 Kč do ostatních náchodských škol.
RM souhlasila s předběžným stanovením úhrady neinvestičních výdajů na rok
2012 za děti MŠ z jiných obcí docházející do náchodských mateřských škol v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky a pro všechny děti z Vysokova, docházející do náchodských mateřských škol ve výši 4000 Kč.
Program pro podporu životního
prostředí města Náchoda
9-0-0
RM schválila poskytnutí dotace na ekologickou výchovu na Jiráskově gymnáziu.
Veřejná prostranství Náchod
– II. etapa – SUN
9-0-0
RM schválila uzavření dodatku
ke smlouvě o dílo na dodavatele stavby
„Veřejná prostranství Náchod – II. etapa
– SUN“, který řeší posunutí termínu ukončení stavebních prací na sídlišti u nemocnice do 30. 4. 2011.
Stavební úpravy bytového domu
čp. 269 v Duhové ulici
8-0-1
RM souhlasila s rozšířením projektové
dokumentace projektu „Stavební úpravy
bytového domu čp. 269 v Duhové ulici“
o výměnu stoupaček vody, vzduchotechniky, úpravy venkovních vstupních schodišť a přístupových ramp za cenu 64 tis.

Kč bez DPH ﬁrmou STING NA, s. r. o., Projekční a inženýrský atelier, Náchod.
IPRM zóny – zařazení akcí
pro III. etapu revitalizace
veřejných prostranství
9-0-0
RM souhlasila se zařazením akcí – úpravy sportoviště mezi ZŠ T. G. Masaryka
a Domovem pro seniory Marie, výstavba
dětského hřiště u Hopsáčku a zřízení lesoparku v místech bývalé skládky včetně
mobiliáře, případně cvičících venkovních
strojů, veřejného osvětlení, zřízení sportovního hřiště v oblasti sídliště u nemocnice – do III. etapy revitalizace veřejných
prostranství realizované v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda
– problémová zóna u nemocnice“.
Vydávání parkovacích karet
od 1. 1. 2012
9-0-0
RM schválila návrh řešení vydávání parkovacích karet s platností od 1. 1. 2012.
Z důvodu přehlednosti a transparentnosti
systému vydávání parkovacích karet budou vydány nové, sjednocující jejich evidenci, zpoplatnění parkovacích karet zůstává ve stejné výši viz Nařízení města č.
1/2009.
Dotace na výdaje jednotky sboru
dobrovolných hasičů Náchod
8-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
8.320 Kč na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého
kraje na rok 2011.
Nákup rolby na zimní stadion
a rekonstrukce vzduchotechniky
plaveckého bazénu
9-0-0
RM souhlasila s objednáním administrace veřejné zakázky „Nákup nové rolby
na zimní stadion v Náchodě“ u společnosti DABONA, s. r. o, Rychnov nad Kněžnou
za 30.000 Kč bez DPH.
RM souhlasila s objednáním administrace veřejné zakázky „Rekonstrukce
VZT zařízení v krytém plaveckém bazénu v Náchodě“ u společnosti CPS consulting, s. r. o., Praha 7 za 35.000 Kč bez DPH.

TELEGRAFICKY:
RM schválila smlouvu o dotaci z rozpočtu města Náchoda pro Sdružení dobrovolných hasičů Běloves na spoluﬁnancování
ve výši 35.276 Kč podpořené Královéhradeckým krajem.
9-0-0
RM odvolala ing. Jaroslava Rohulána
z komise životního prostředí a čistoty
města pro neúčast na jednáních komise.
9-0-0
RM schválila ing. arch. Alexandra Skalického jako externího pracovníka na přípravu nového územního plánu na odboru
investic a rozvoje města.
8-0-0
RM souhlasila s projektem úpravy školní zahrady a nákupu vybavení pro MŠ Komenského v rámci dotace od ČEZ. 9-0-0

* * *
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KRONIKA

Náchodský zpravodaj

POZVÁNÍ DO ŠKOLY

Kronika
V říjnu2011 byli oddáni:
V říjnu 2011 se narodili:
4. 10.
5. 10.
8. 10.
10. 10.
11. 10.
17. 10.
18. 10.
21. 10.
27. 10.

Anna Buldina
Tobiáš Gregůrek
Vendelín Čermák
Vít Lázňovský
Antonín Vítek
Nela Kadaníková
Magdalena Uzarová
Nikola Oulehlová
Tomáš Téra
Petr Souček

1. 10.
Adam Randák, Praha
Hana Machalová, Praha
15. 10.
Petr Šimek, Velké Poříčí
Monika Lemerová, Náchod

Den otevřených dveří v ZŠ Náchod,
Drtinovo náměstí, proběhne ve čtvrtek
15. prosince 2011. Zájemci z řad rodičů
a ostatní veřejnosti mohou v dopoledních
hodinách od 8 do 11 hodin navštívit vyučování v jednotlivých třídách.
V odpoledních hodinách od 14 do 16
hodin zveme rodiče a předškoláky na VÁNOČNÍ SEZNÁMENÍ SE ŠKOLOU. Děti si splní úkoly na interaktivních tabulích, procvičí si motoriku a orientaci v prostoru.

22. 10.
Radek Loukota, Úpice
Kateřina Vášková, Praha

Novinky ze ZŠ Běloves
Jako každý rok i letos utekly prázdniny jako voda a my se všichni sešli odpočatí a plní sil ve školních lavicích. Ani
tentokrát jsme neporušili tradici a s uplynulým létem jsme se rozloučili 30. září
na dopravním hřišti. Děti si zasoutěžily o drobné odměny a za pomoci rodičů
opekly vuřty. Učení ve škole přibývalo,
ale síly slábly. A tak jsme se v úterý 24.
10. dostali až na úplné dno – dno Macochy. Ne že bychom na tom byli před podzimními prázdninami tak zle, ale usoudili jsme, že změna prostředí nám všem
prospěje a plni elánu jsme v ranních hodinách odjížděli na exkurzi do Moravského krasu, abychom odhalili neprobádaná
tajemství největší české propasti. I když
jsme žádnou záhadu nerozluštili, daleké
cesty jsme nelitovali, neboť krása podzimní Macochy v nás zanechala nesmazatelné dojmy. Při zpáteční cestě jsme navštívili Psí domov v Lukavici, kam jsme pro
opuštěné pejsky přivezli pamlsky a pe-

nízky, které děti vyhrály ve sběru papíru. Pohledy pejsků jako by nás vybízely, abychom si právě je vybrali a odvezli
s sebou. Mít tu možnost a svolení rodičů,
určitě bychom místo v autobuse doplnili o pár chlupatých kamarádů. U školy se
už ale začali scházet maminky a tatínkové, bráškové, sestřičky, babičky i dědečkové, a tak jsme pospíchali za nimi, abychom se mohli podělit o zážitky, předat
drobné dárečky z výletu a hlavně vyrazit na právě začínající prázdniny. Po návratu do školních lavic nás čekala spousta učení, protože čtvrtletí se kvapem blíží.
A s ním i nejkrásnější svátky v roce. Proto
jsme již začali pilně nacvičovat na vystoupení, které proběhne, spolu s dílnami pro
rodiče a děti a také s prodejní výstavou,
v prosinci. Budeme rádi, když se na nás
přijdete podívat i Vy a společně se vánočně naladíme.
Za žáky a učitele M. Štěpánková

Jaroslava Pavlovičová
obdržela „Medaili Dr. Miroslava Tyrše“
V pátek 11. listopadu 2011 proběhlo v tělocvičně a ve společenské místnosti základní školy na Plhově slavnostní setkání členů
a přátel sportovního klubu SK Plhov. Za dlouholetou obětavou
činnost pro rozvoj sportu pro všechny byla paní Jaroslavě Pavlovičové předána „Medaile dr. Miroslava Tyrše“, kterou jí udělila Česká asociace sportu pro všechny.

RYBA v BERÁNKU
ZUŠ Náchod zve rodiče i širokou veřejnost na komponovaný pořad, ve kterém zazní Rybova „Česká mše vánoční“
v netradičním pojetí. Uslyšíte „Kyrie“
v podání akordeonového souboru kytar a houslí, „Santcus“ zahraje F. A.
Band, v podání kytar, ﬂéten a zpěvu uslyšíte „Agnus Dei“ a mnohé další. Představí se Vám i Literárně dramatický a Taneční obor.
14. prosince 2011 v 17. 00 hod.
– Divadlo dr. J. Čížka
Vstupné 50 Kč – předprodej v ZUŠ Náchod

Ocenění předal starosta Města Náchoda pan Jan Birke spolu
s předsedkyní oddílu Věrou Rýdlovou. K tomuto slavnostnímu
aktu byli pozváni i ředitel školy, trenéři a vedoucí oddílů SK, vedoucí spřátelených oddílů, přítomni byli i mladí sportovci klubu.
Paní Jaroslava Pavlovičová, která o prázdninách oslavila významné životní jubileum, svůj život zcela zasvětila sportu. Pracuje ve školní družině při ZŠ Náchod-Plhov jako vedoucí vychovatelka, zabývá se hlavně sportem. Věnuje se gymnastice, lehké
atletice, trénuje korfbal. Její svěřenci pod jejím vedením dosahují skvělých výsledků.
Byla iniciátorkou založení sportovního klubu SK Plhov. Cvičí a trénuje mládež již více než 40let, už jako dorostenka vedla
cvičení dětí v obci, kde vyrůstala. Později sama závodně hrála
volejbal, trénovala mládež a tomuto sportu se rekreačně věnuje
dodnes. Pracovala v lyžařském oddíle v Bělovsi, je spoluzakladatelkou a trenérkou krasobruslařského oddílu v Náchodě, v současnosti se nejvíce věnuje mladým korfbalistům.
Ve všech vyjmenovaných odvětvích sportu dosahuje s dětmi
vynikající závodní úrovně. Děkujeme paní Jaroslavě Pavlovičové
nejen za sportovní přínos do našich životů, ale i za to, že slouží
jako vzor učení se aktivnímu přístupu k životu.
Věra Rýdlová
Předsedkyně SK Plhov
vychovatelka školní družiny ZŠ Náchod – Plhov

prosinec 2011

Pražské dny
harmoniky
úspěšné pro ZUŠ Náchod
Pátý ročník mezinárodního festivalu
“Pražské dny harmoniky” se konal dne
29. 10. 2011 pod záštitou hlavního města
Prahy v paláci Spektrum na Karlínském
náměstí. Ve třech kategoriích se představili zástupci z Čech, ale i ze zahraničí.
Náchodskou ZUŠku reprezentoval akordeonový soubor Musica Harmonica pod
vedením p. uč. Jaroslava Kubečka. Za svůj
výkon byl soubor oceněn stříbrným pásmem a potvrdil tak svůj výkon z loňského roku. Tohoto ocenění si velmi vážíme,
protože uspět v tak náročné konkurenci není věcí náhody, ale je výsledkem náročné, dlouhodobé a systematické práce,
která je motivací pro ostatní. Poděkování patří všem členům souboru a samozřejmě i panu učiteli. Děkujeme!
(mat)

MŠ PLHOV
Podzim už převzal vládu nad přírodou
a ozdobil ji zářivými barvami. Přifoukal
kamarády draky, otevřel hrnečky s mlhou a nám dovolil nasbírat si své plody.
Ty jsme použili s dětmi k podzimnímu vyrábění i při odpoledních setkáních s rodiči ve všech třídách naší školky. Výrobky
potěšily každého a ozdobily jimi své domovy a některé dokonce vyzdobily vchod
naší školky nebo chodby uvnitř.
My jsme podzimu poděkovali vysazením nového stromu – jablůňky na naší zahradě a každá třída vyrobila velký strom
z přírodnin na památku na podzimní náladu. Vše použijeme na výstavu, která
bude otevřena ke kolaudaci naší tvořivé dílničky, na kterou Vás tímto zveme
od 2. 1. 2012.
Děkujeme všem rodičům, dětem a zaměstnancům, kteří se podíleli na našem
podzimním tvoření.
Kolektiv MŠ Plhov

ŠKOLY

Ohlédnutí za rokem 2011
v MŠ Vančurova
Výchovné a vzdělávací činnosti naší
mateřské školy jsou převážně zaměřeny
na ekologickou výchovu. Dětem je přibližována příroda, a to jak rostliny, tak živočichové. Učitelky pomáhají dětem si
uvědomit, že jsou její součástí, že je třeba ji chránit, uctívat jakékoliv formy života, pečovat o rostliny, vodu, vzduch,
třídit odpady. K této environmentální výchově jsou přizpůsobeny i výlety, na které
byl využit grant z odboru životního prostředí Města Náchoda. Projekt vypracovaný p. uč. Kosinkovou se nazýval „Podpora
ekologické výchovy a občanské společnosti
– ekologické poznávací výlety“ dětem
umožnil navštívit tři místa v Královéhradeckém kraji.
Ve Šťastné zemi u Turnova se mohly děti seznámit s přírodou, historií a životem lidí v Českém ráji. Navštívily geopark, který je v ČR ojedinělý. Jednalo se
o prožitkový poznávací výlet do „země
plné prolézaček, hradů, skákadel aj.“ Vše
zasazené do překrásné přírody Českého
ráje. V Cholticích u Přelouče děti navštívily zámeckou zahradu s rybníky a překrásnými věkovitými stromy, kde mohly
pozorovat i život v dutinách stromů a jejich okolí. Dále poznaly zákulisí černého
divadla a jeho prvky. V Jaroměři jsme na-

vštívili záchrannou stanici pro zraněná
a opuštěná zvířata. Děti tak mohly přímo
poznat zákony přírody a okolního světa,
bylo jim umožněno prožít pocit sounáležitosti s přírodou a potřebou ji chránit.
Prostřednictvím těchto výletů byla dětem přiblížena skutečná příroda s její krásou a originalitou. Zároveň však i povědomí o tom, že každou část přírody, i vše
co k ní patří, je třeba ochraňovat a pečovat o ni z důvodu udržitelného rozvoje.
Dále jim byl přiblížen význam lidské práce, nejen pro lidi samotné, ale i pro přírodu. Všechny poznávací výlety byly pro nás
zábavou a velkým přínosem.
MŠ Vančurova, Náchod

Pohádkové putování
na pomoc dětem v Africe
Letošní Pohádkové putování, které s učiteli připravili žáci naší školy, má za sebou
10. ročník. Tentokrát se akce zaměřila
na pomoc těm nejpotřebnějším – dětem
v Africe.
Akce pro náchodské předškoláky
a školáky byla výchovná zejména v tom,
že se všichni seznámili se skutečností, že na zemi žijí miliony hladovějících
dětí a my, kteří netrpíme, jim můžeme pomoci. „A tak hurá do toho!“ Děti
kreslily na korespondenční lístky obrázky a udělaly z nich pohlednice, které
budou vystaveny a prodávány na výstavě v Městské knihovně v Náchodě
ve dnech 19.–21. března
2012. Účastníci vedle kreslení přispívali také do pokladničky. Výtěžek sbírky
bude adresně věnován hladovějícím dětem v Africe.
Co se týká průběhu akce,
tak pro žáky byly připraveny dvě trasy. Kratší pro děti
z mateřských škol, prvňáky
a druháky ze základních

škol a handicapované děti ze stacionářů
Cesta a Nona. Delší cesta pro třeťáky až páťáky ze základních škol. Na obou trasách
děti plnily různé úkoly. Cíl byl u požární
zbrojnice v Bělovsi, kterou škole zapůjčil
Svaz dobrovolných hasičů Běloves. Za to
jim děkujeme. Tady se mohlo přes 600 malých účastníků občerstvit, prohlédnout si
výstavu o rozvojových zemích a získat
odměny od mateřského centra Hopsáček
a našich žáků. David Hanuš, ředitel školy
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Setkání u příležitosti Památky zesnulých
Ve středu 2. listopadu 2011, v den Památky zesnulých, proběhlo v nové obřadní síni náchodského hřbitova setkání občanů, pořádané komisí MěÚ Náchod a MO
SPŽ Náchod.
Setkání zahájila proslovem místostarostka Náchoda Mgr. Drahomíra Benešová, a poté vystoupil v rámci programu
pěvecký sbor Hron, vedený sbormistrem
Ing. Vlastimilem Čejpem. Součástí programu bylo také vystoupení malé dechové hudby, která účastníky setkání přivítala a zároveň zahrála nakonec celého

programu. Obřadní hudbu zajistil p. Rathouský. Setkání u příležitosti Památky
zesnulých se vydařilo a splnilo svůj účel
i mnohá očekávání, za což patří velké díky
všem zúčastněným, účinkujícím i organizátorům.
Na závěr bych rád poznamenal, že město Náchod udržuje místní hřbitov v dobrém stavu a přispívá tak k větší důstojnosti tohoto místa i samotných vzpomínek.
Ještě jednou vřelé díky všem, kteří se
Vzpomínek zúčastnili!
p. Jeništa

PODĚKOVÁNÍ

ciální Jaroměř spolu s dětským domovem
(http://www.zsspecaddjaromer.cz) a Občanskému sdružení Hannah. Toto sdružení pomáhá rodinám i jednotlivcům s dětmi v náhradní rodinné péči (http://www.
org-hannah.org/ ). Na říjnové akci jsme
získali 16 500 Kč (na jaře 13 000 Kč). Letos jsme tedy předali během října a listopadu získanou sumu polovičním dílem,
a to 14 750Kč každé organizaci. Děkujeme
za otevřená srdce i ochotné ruce.
Za organizační tým Hana Zandalová

patří všem, kteří přispěli na Dobročinný bazar, který proběhl letos v polovině
října v Církvi bratrské v Náchodě (vedle hotelu Hron). Děkujeme za věci, které jste přinesli, i za praktickou pomoc
při samotném průběhu akce. Jsme rádi,
že tato akce začíná mít svoji tradici a někteří z vás se k nám pravidelně vrací.
Jsme rádi, že můžeme letos přispět dvěma organizacím, a to Základní škole spe-

Novoroční poštovna na Jiráskově chatě
Ji ráskova c hata
s rozhlednou na Dobrošově, spolu s odborem Klubu českých
turistů v Náchodě,
oznamuje veřejnosti
zprovoznění novoroční poštovny na Jiráskově chatě.
Zájemci mohou novoroční přání, opatřená příslušnou poštovní známkou, svým blízkým zasílat

TJ Sokol Náchod
Výbor tělocvičné jednoty Sokol v Náchodě přeje všem svým členům, příznivcům a přátelům pěkné vánoční svátky
a všechno nejlepší v novém roce 2012.
Všem, kdo se podílejí na náročné a odpovědné práci pro chod organizace děkuje za jejich náročnou činnost.
Výbor TJ Náchod
Všem čtenářům Náchodského zpravodaje a občanům Města Náchoda jménem
farnosti Katolické církve přeji krásné,
spokojené, požehnané, radostné a v pohodě ducha prožité vánoční svátky.
P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka,
děkan.

v obálce či osobně předat na Jiráskově
chatě již od začátku prosince. Přání budou opatřena speciálním novoročním razítkem z dílny pana Zdeňka Halíře z Náchoda a následně postoupena České poště
k doručení adresátům.
Vladimír Štěpánek
Adresa Novoroční pošty:
Novoroční pošta
Jiráskova chata Dobrošov 71
547 01 N á c h o d

Libor Volný

Vůně ze šišek
Když kolem Vánoc trochu zachumelí,
z Montace cítíš vůni ze šišek.
Na lustru visí zlaté snítky jmelí
a zanedlouho přijde Ježíšek.
Je to už dávno – co kluk nedospělý
vroucně jsem prosil, aby už už slét,
já mutoval – ostatní krásně pěli,
a přec jsem se jim pletl do koled.
Míval jsem strach, že snad mi nenadělí,
najednou byl jsem nejhodnější syn.
Od Vavřince nám zvuky varhan zněly
a s nimi hřál mě úsměv maminčin.
Ty vzpomínky si člověk stále chrání,
přiletí z mládí jako rychlý šíp.
I když nám dneska není do zpívání,
tak pevně věřím, že nám bude líp.

Prosincová výročí
Básní, kterou Libor Volný posílal před
lety svým přátelům k vánočním svátkům,
připomínáme jeho nedožité 85. narozeniny (narodil se 29. prosince 1926) a vděčně
vzpomínáme na vše, co pro město Náchod
a jeho kulturu udělal. Jako autora slov ho
můžeme vzpomenout i při poslechu Celbovy Náchodské mše vánoční, kterou vydalo před několika lety na CD naše město.
Před 125 lety, 3. prosince 1886 zemřel
náchodský okresní lékař MUDr. Otto Řepka. Byl rovněž sbormistrem pěveckého
sboru Hron. Ve své knize Město pod horami na něj vzpomíná Sida Volfová: Statný,
silný muž s dlouhými černými vousy, s vážným, skoro smutným výrazem v očích.
Dne 21. prosince 1861 se narodil JUDr.
Josef Čížek, jeden z nejvýznamnějších náchodských starostů, s jehož jménem je
spjat rozvoj města na rozhraní 19. a 20.
století. Byl také činný v mnoha spolcích,
čelním funkcionářem Sokola, spolku divadelních ochotníků i pěveckého spolku
Hron. Před 100 lety dovedl prosadit přes
odpor levicových politických stran stavbu Beránku. Nedožité 80. narozeniny Ladislava Smoljaka připadají na 9. prosinec.
Se „svým“ Divadlem Járy Cimrmana hrával i u nás v Náchodě. Na týž den připadá
140. výročí úmrtí Josefa Mánesa. Maloval
i partie z našeho města. Dne 17. prosince 1941 zemřel pan řídící Václav Černý,
významný představitel někdejší Učitelské jednoty Komenské v Náchodě. Jeho
zásluhou byl vydán v roce 1912 záslužný
sborník o Boženě Němcové. Na Štědrý den
před deseti lety zemřel Ing. Albert Grym,
spolužák Josefa Škvoreckého, Berta Moutelík ze Zbabělců.
Rok po bitvě bělohorské a půl roku
po popravě českých pánů se 3. prosince
1621 narodil v Hradci Králové Bohuslav
Balbín, jezuita a spisovatel, obránce jazyka českého v době nejtěžší. O Náchodě napsal mj.: Náchod, v Hradeckém kraji, 16 mil
od Prahy. … Pohraniční hrad obrácený proti
Kladsku. Za naší doby by jej byli málem zbořili, kdyby jej byl nezachránil jeho pán, znamenitý válečník, kníže Piccolomini. Bydlí se
tam, sám jsem tam také přebýval. Ve Vídni zemřel 5. prosince 1791 W. A. Mozart.
Jeho hudba zněla v Náchodě na zámku už
koncem „jeho“ 18. století. Dne 20. prosince 1906 zazářilo v náchodských ulicích
poprvé elektrické osvětlení. Dne 7. prosince 1941 napadli Japonci americkou tichomořskou vojenskou základnu Pearl
Harbour. Tento jejich počáteční velký vojenský úspěch předznamenal jejich konec.
Způsobil vstup USA do války a tím pro Japonsko i Německo neslavný konec.
Věrným čtenářům našeho zpravodaje
přeje hezké vánoční svátky a dobrý vstup
do roku nového i autor pravidelných měsíčních jubileí.
(AF)

prosinec 2011

Z HISTORIE

Kronikáři města Náchoda
11. Aleš Fetters
Posledním z řady náchodských kronikářů, kterého mi zbývá
představit čtenářům Náchodského zpravodaje, je pan profesor,
Mgr. Aleš Fetters. Je osobností s tak bohatými a početnými aktivitami, že ho nelze uvést jen několika slovy. Zkusme tedy malý,
i když jistě neúplný výčet. Byl a je pedagogem, spisovatelem, publicistou, muzikologem, zpěvákem, recitátorem, jazykovědcem,
organizátorem kulturních akcí a v neposlední řadě i kronikářem. Mám pocit, že Aleš Fetters je v Náchodě natolik
znám, že psát jeho životopis je snad téměř nadbytečné. Proto jen pár stručných dat a více se zaměříme
na jeho kronikářství, jak ostatně je hlavním úkolem tohoto seriálu.
Narodil se 4. dubna 1933 v Úpici, kde prožil
dětství a chodil do školy. Po válce začal studovat
na gymnáziu v Trutnově, poslední dva roky absolvoval v Hradci Králové a zde roku 1952 maturoval. Následovalo studium na Vysoké škole
pedagogické v Praze, kde získal titul promovaný pedagog a diplom opravňující jej k praktické pedagogické činnosti. Začal na základkách
na Broumovsku, ale, a to je pro nás důležité,
od 1.9.1959 se stal profesorem na náchodském
gymnáziu, tehdy Jedenáctileté střední škole. To
bylo pro něj to pravé působiště, ale přišel rok
1968 a následná normalizace, která do jeho života zasáhla razantně. V roce 1970
byl přeložen a posléze dostal výpověď a na dlouhých
deset let zakotvil v náchodské teplárně. Poté znovu učení na základkách a teprve
po sametové revoluci se směl
vrátit na gymnázium, tentokrát jako ředitel. V závěru
profesního života byl ještě
několik let inspektorem, až
v roce 1995 odešel do penze.
Ta však neznamená pro Aleše Fetterse nicnedělání. Právě v této životní etapě se naplno rozvinula jeho kulturní

a literární činnost. Jen obrázky si připomeneme jeho prvořadé
favority – sourozence Čapkovy. Abych nezapomněla, do Náchoda, respektive na Babí, se přiženil a se svou milou paní tvoří stále harmonickou dvojici.
Pokud jde o kronikářství, nemůže Aleš Fetters konkurovat některým svým předchůdcům v délce vedení městské kroniky. Drží
však jiný primát. Je jím četnost různých kronik, jimž
se věnoval již od mládí. Nejprve to byla od roku
1948 až do likvidace Junáka kronika 2. oddílu
v Úpici. Fetters sám ji nazývá svou „kronikářskou prehistorií“. Brzy po sňatku začal psát
rodinnou kroniku a píše ji dodnes, tedy už
více než půl století. Nejvýznamnějším jeho
počinem na tomto poli působnosti je však záslužná tvorba kroniky náchodského pěveckého sboru Hron. Vznikly postupně tři knihy zachycující činnost sboru od jeho počátků
v roce 1861 do roku 2000. Lze říci, že bez
kronikáře Fetterse by Hron, letos oslavující
150 let nepřetržité činnosti, jen těžko znal
svoji historii, na niž je tak hrdý. A konečně,
když počátkem roku 2004 zemřel dlouholetý městský kronikář Oldřich Šafář, nastoupil
Aleš Fetters, který řadu let předtím již pracoval v letopisecké komisi,
na jeho místo. Vždy se snažil o co nejširší záběr života
města a o věcné a objektivní
zachycení událostí. S přibývajícím věkem mu neubývá
na elánu a vitalitě, bohužel
se však horší zrak, a to byl
důvod, proč zápisem za rok
2010 Fetters vedení městské
kroniky dobrovolně ukončil.
Tak mnohostranného kronikáře město ještě nemělo
a jistě bude své dole skromně podepsané nástupkyni
nejen vzorem, ale i rádcem
v této zodpovědné práci.
Mgr. Lydia Baštecká
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Městský úřad Náchod
UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÉ PARKOVÁNÍ
Z důvodu přípravných prací na níže uvedené kulturní akce, které se budou konat na Masarykově náměstí v Náchodě, bude na části náměstí omezené parkování v termínech:

9. 12. 2011
6.00–19.00 hodin – Vánoční trhy s kulturním programem.

13. 12. 2011
6.00–19.00 hodin – Vánoční kamion Coca – Cola 2011 s kulturním programem.

1. 1. 2012
6.00–22.00 hodin – Novoroční ohňostroj.

Děkujeme za pochopení.

Městský úřad Náchod, odbor správní – cestovní doklady

UPOZORŇUJEME OBČANY!
Z důvodu odstávky systému CDBP
na vyhotovení cestovních dokladů s biometrickými prvky (e-Pasy), nebude možné v termínu od 19. 12. 2011 do 1. 1. 2012
přijímat žádosti o cestovní pasy ani vyhotovené cestovní pasy vydávat.
V době odstávky systému CDBP bude
však možné vydávat cestovní pasy bez

strojově čitelných údajů a bez nosiče dat
s biometrickými údaji (tzv. pasy typu
– „Blesk“) a cestovní přílohy.
Dále upozorňujeme občany, že podat
žádost o zapsání titulu do vydávaného
e-pasu je možné na úřadě příslušného
pro vydání e-pasu pouze do 19. 12. 2011.

Dar Nadace ČEZ
pomohl náchodské hematologii
Ve čtvrtek 3. listopadu 2011 představila náchodská nemocnice, za účasti představitelů Královéhradeckého kraje, Města Náchoda a Nadace ČEZ změny, kterými
prošlo oddělení hematologie náchodské
nemocnice. Vybavení čekárny i odběrová místa byla modernizována, aby se zde
dárci krve cítili příjemně. Na realizaci se

podílela Skupina ČEZ a Nadace ČEZ projektem „Vaše volba“.
V regionu východních Čech získal v anketě „Vaše volba“ podporu právě projekt zaměřený
na Oblastní nemocnici v Náchodě, a. s.
O výběru tohoto projektu
ve výši půl milionu korun rozhodla svým doporučením paní
Marta Ešpandrová z Náchoda,
která v červnu minulého roku
vyplnila anketní lístek a navrhla

„nové důstojné vybavení pro lékaře a pacienty náchodské hematologie“. „Jsme velmi rádi, že se prostřednictvím Nadace ČEZ
podařilo zlepšit podmínky pro zaměstnance i návštěvníky náchodské nemocnice. Jako
představitelé samosprávy jakýkoliv rozvoj
nemocnice vítáme. Pro město je její prosperita velmi důležitá, a to zejména díky dostupnosti zdravotní péče
pro naše obyvatele, ale
také proto, že náchodská nemocnice je jedním z největších zaměstnavatelů v náchodském regionu“.
Zhodnotila dar místostarostka města Náchoda Drahomíra Benešová.

Město Náchod
prodá výběrovým řízením
formou obálkovou metodou
Pražská 783 – volný byt č. 783/8 o velikosti 1+0, výměra 29,50 m 2, s podílem o velikosti 2950/72960 na společných částech domu vč. stavební parcely
č. 957 k. ú. Náchod.
Vyvolávací základní cena 310.000 Kč
Pražská 1531 – volný byt č. 1531/2
o velikosti 1+kk, výměra 26,95 m2, s podílem o velikosti 2695/193620 na společných částech domu vč. stavebních
parcel č. 1776 a č. 1777 k. ú. Náchod.
Vyvolávací základní cena 420.000 Kč
Kostelecká 1829 – volný byt č. 1829/9,
1+1, o výměře 47,30 m2 s podílem o velikosti 473/49057 na společných částech
domu vč. stavební parcely č. 3048 k. ú.
Náchod
Vyvolávací základní cena 500.000 Kč
Nabídky vždy v samostatné uzavřené obálce označené v levém horním rohu nápisem:
Výběrové řízení – byt 783/8 – neotvírat
Výběrové řízení – byt 1531/2 – neotvírat
Výběrové řízení – byt 1829/9 – neotvírat
Adresovat na MěÚ Náchod,
Odbor správy majetku a ﬁnancování,
Masarykovo nám. 40, Náchod.
Uzávěrka přihlášek 16. 12. 2011 ve 13.00.
Prohlídky lze domluvit na tel. 491 426 978,
491427304 – Správa budov Náchod, s. r. o.
Informce na tel. 491 405 233 nebo
email: gustav.sourek@mestonachod.cz nebo
www.mestonachod.cz/mesto-nachod/nemovitosti/. Prodej pouze prvnímu v pořadí – při
jeho odstoupení se řízení ruší a opakuje.

Město Náchod prodá volné byty
Jugoslávská 1537 – volný byt 1537/3
o velikosti 3+1, výměra 55,80 m2, s podílem o velikosti 5580/499005 na společných částech domu vč. stavební
parcely č. 289, 290, 291,292 k. ú. Staré Město nad Metují. Cena 900.000 Kč.
Nerudova 1339 – volný byt 1339/10
o velikosti 1+0, výměra 28,20 m2, s podílem o velikosti 141/2860 na společných částech domu vč. stavební parcely č. 1434 k. ú. Náchod. Cena 450.000 Kč.
Zelená 1955 – volný byt 1955/6,
I. kat., 3+1, výměra 70,30 m2 s podílem
o velikosti 7030/386160 na společných
částech objektu a na parcelách č. stav.
451, 452, 453 v k. ú. Staré Město nad
Metují. Cena 1.100.000 Kč.
Prohlídky nemovitostí lze domluvit na
tel. 491426978, 491427304
– Správa budov Náchod, s. r. o.
Žádost adresovat na MěÚ Náchod,
odbor správy majetku a ﬁnancování,
Masarykovo nám. 40, Náchod.
Informace tel. 491 405 233 nebo
e-mail: gustav.sourek@mestonachod.cz.
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Centralizace operačního řízení

Poděkování
za vánoční strom
Vánočním stromem je pro letošní advent v Náchodě krásný stříbrný smrk,
který je jako každý rok umístěn na Masarykově náměstí před budovou radnice.
Město Náchod děkuje touto cestou rodině
Balcarových z Jizbice, která pro účely vánoční výzdoby náchodského náměstí tento smrk darovala.
Vánoční strom slavnostně rozsvítili představitelé města – starosta Jan Birke a místostarostové Tomáš Šubert a Drahomíra Benešová – společně se zástupci
Římskokatolické církve a Církve adventistů sedmého dne v podvečer první adventní neděle 27. listopadu. Zapálením první
adventní svíce a rozsvícením vánočního
stromu na Masarykově náměstí byl symbolicky zahájen adventní čas v Náchodě.

hasičského záchranného sboru a integrovaného
záchranného systému v okrese Náchod!
S účinností od 1. prosince 2011 dochází k zrušení operačního a informačního
střediska Hasičského záchranného sboru územního odboru Náchod a převedení
jeho úkolů a kompetencí na krajské operační a informační středisko Hasičského
záchranného sboru v Hradci Králové.
Toto je první krok při přechodu k úplné
centralizaci operačního řízení HZS v Královéhradeckém kraji, jejíž dosažení se
předpokládá v průběhu příštích dvou let
a jenž úzce souvisí s realizací IOP „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií
pro příjem tísňového volání základních
složek IZS“.

Dojde ke změně toku informací a spolupráce při řešení událostí spadajících
do kompetence složek integrovaného záchranného systému nebo do režimu krizového řízení podle zákona č. 240/2000 Sb.
o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon).
Od 1. prosince 2011 je kontaktním informačním místem pro řešení mimořádných událostí pouze krajské operační a informační středisko HZS v Hradci
Králové, telefonní číslo 950 530 100.
V případě tísňového volání směrovaných na HZS nadále používejte čísla 150
nebo 112.
plk. Ing. František Mencl, ředitel HZS
Královéhradeckého kraje

Visí pamětní deska na správném domě?

Městský úřad
na FACEBOOKu!
Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o nově vzniklé stránce MěÚ Náchod na sociální síti Facebook. Můžete
zde nalézt aktuální informace o kulturním a sportovním dění ve městě a blízkém okolí. Přivítáme zde i Vaše náměty
a názory na dění ve městě a v přidružených kulturních a sportovních organizacích.
Odkaz na proﬁl najdete pod názvem Město Náchod – kulturní a sportovní dění.

Před stopadesáti lety se v Náchodě narodil Adolf Leopold Seidl, jedna z nejvýznamnějších osobností českého i mezinárodního hasičského hnutí. Jeho památku
si připomínají hasiči dodnes a jejich zásluhou se jubilující rodák dočkal pamětní desky. Je na ní zpodoben ve slavnostní
hasičské uniformě s částí rozsáhlé sbírky vyznamenání a medailí, které získal za své mnohostranné zásluhy o hasičstvo. Text kromě osobních dat uvádí
některé významné funkce, v nichž Seidl
působil. Desku najdeme na severní straně náchodského náměstí na domě čp. 69
s výraznou oranžovou fasádou. Marně bychom však hledali jakoukoli přímou spojitost pamětní desky s tímto domem. Pravda, je zde jedna nepřímá. V domě totiž
sídlí kancelář Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení Náchod.
Na náměstí ale dodnes stojí a navíc v původní podobě skutečný rodný dům Adolfa
Leopolda Seidla. To však hasiči nevěděli,
ani nemuseli vědět. Možná se stačilo zeptat a možná bychom pak na desce mohli číst obvyklé: „V tomto domě se narodil…“ Jedná se o dům čp. 18, v němž je
dnes umístěno Regionální muzeum. Právě
zde Seidlovi bydleli a už Adolfův dědeček

Adventní koncert
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
umělecký vedoucí: David Eben

František a poté i jeho otec Vilém zde měli
známou lékárnu U zlaté koruny. Mámeli však odpovědět na otázku položenou
v úvodu, musíme konstatovat, že nakonec
není tak důležité, na kterém domě deska
visí. Mnohem důležitější je samotný fakt,
že vůbec vznikla. Ještě jednu věc bychom
měli připomenout. Adolf L. Seidl byl skutečně dobrovolným a nehonorovaným hasičem i hasičským funkcionářem. Po celý
svůj aktivní život vykonával vlastní učitelské povolání a posledních deset let byl
dokonce ředitelem školy. Řadu dalších zajímavých informací o životě a činnosti A.
L. Seidla obsahuje drobná monograﬁe autora Karla Nývlta vydaná v letošním roce
pro vnitřní potřebu Sdružení hasičů ČMS.
(lb)

7. 12. 2011 v Náchodě

Čas Vánoc není jen shánění dárků, pečení cukroví či uklízení, ale měli bychom si najít čas na umělecký
zážitek a to v podobě koncertu a nasátí vánoční atmosféry. Koncert připravil David Novotný za podpory
starosty města Náchoda Jana Birke a jeho manželky Šárky Birke.
7. prosince se uskuteční Adventní koncert v kostele sv. Vavřince v Náchodě od 19.00 hodin, kde zazní
Adventus Domini – adventní mariánská mše v českých kancionálech 15.–16. století. Vystoupí Schola
Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena, dirigent: Hasan El-Dunia, účinkují: Ondřej Maňour,
Martin Prokeš, Stanislav Předota, Michal Medek, Marek Šulc, Michal Mačuha a Tomáš Lajtkep.
Výtěžek koncertu poputuje do Domova pro seniory Marie v Náchodě a kostela sv. Vavřince v Náchodě.
Záštitu přijal starosta města Náchoda Jan Birke s manželkou Šárkou Birke a Biskupství královéhradecké.
Předprodej: Informační centrum, Kamenice 144, Náchod, tel. 491 420 420.
Cena vstupenky je 150 Kč. Předprodej bude i na místě!
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INZERCE

Náchodský zpravodaj

TRIGA REALITY realitní kancelář
Náměstí TGM č. p. 82,
Dvůr Králové n. Labem nabízí:
- dr. byt 1+1 v Náchodě (41 m2), lodžie, komora, pl. okna, po revit., 7. p, výtah
- dr. byt 1+1 v Novém Městě n.M. (35 m2), plast. okna, komora, ihned volné
- dr. byt 1+1 v Novém Městě n.M. (30 m2), 3. p., pl. okna, zatepleno, komora
- dr. byt 1+1 v Novém Městě n.M. (30 m2), 1. NP, pl. okna, rekonstr., zd. jádro
- dr. byt 2+1 v Náchodě (48 m2), 3. p, lodžie, pl. okna,po revit., výtah, zd. jádro
- dr. byt 2+1 v Jaroměři (47 m2) 3. p., výtah, plast. okna, velká komora
- dr. byt 2+1 v České Skalici (59 m2), zděné, 2. p., výtah, rekonstrukce, lodžie
- dr. byt 3+1 v Náchodě (74 m2) zd. jádro, plast. okna, zateplení, lodžie, 2. p
- dr. byt 3+1 v Náchodě (77 m2) plast. okna, zvýšené přízemí, lodžie, výtah
- měst.byt 3+kk v Náchodě (64 m2) přechod do OV, zděné, výtah, balkon
- dr. byt 3+1 Červený Kostelec (71 m2) u centra, plast. okna, balkon, komora
- dr. byt 3+1 v České Skalici (74 m2), zděné, 3. p., výtah, rekonstrukce, lodžie
- dr. byt 3+1 v Jaroměři (60 m2) nová fasáda, zatepleno, lodžie, n. okna
- dr. byt 3+1 v Jaroměři-Ptáky (70 m2) zděné, vl. plyn. kotel, velká lodžie
- dr. byt 4+1 v Jaroměři (90 m2) bude komplet. revitalizace, panel, prostorný
- byt 1+1 v OV v Náchodě (40 m2), u centra, zděný, 1. p., sklep, kolna
- byt 2+1 v OV Nové Město n. M. (62 m2) velký, v centru, kompl. rekonstrukce
- byt 2+1 v OV Náchod (52 m2) 1. p., prostorný, lodžie, dům po revitalizaci
- byt 3+1 v OV v Náchodě (65 m2), u centra, pl. okna, velká lodžie, 2x výtah
- byt 3+1 v OV Náchod (57 m2) u centra, kompl. rekonstr., zasklená lodžie
- byt 3+1 v OV Dobruška (72 m2) lukrativní místo přímo u náměstí, zděné
- RD luxus. novostavba 5+1 Jaroměř Josefov Sady, 1647 m2, bazén, garáž
- RD luxus. novostavba 6+1 Jaroměř Josefov Sady, 1516 m2, bazén, garáž
- rodinný dům-novostavba 4+kk Police n. M., 2950 m 2, krásné klidné místo
- rodinný dům-novostavba 5+kk Mezilesí u N. Města, 1039 m2, krb. kamna
- rodinný dům-novostavba 5+kk Skršice u Č. Meziříčí, 837 m2, garáž, dílna
- rodinný dům-novostavba 4+kk Slavětín n. M., 860 m2,zděné,krásné místo
- ½ rod. dvojdomku 4+1 Jaroměř, 992 m2, garáž, lukrativní lokalita, dohoda
- RD Jaroměř-Josefov 2+kk, 1237 m2, po rekonstr., krásné klidné místo
- RD 4+1 Jasenná, 722 m2, po kompl. rekonstrukci, nová střecha, pěkné
- RD 4+kk a 3+kk Jasenná, 3000 m2, zděná stodola, část. rekonstrukce
- rodinný dům 6+1 Litoboř, 1402 m2, po rekonstrukci, 3x koupelna
- rodinný dům 5+1 Slavoňov u N. Města n. M., 2268 m2, též jako chalupa
- rodinný dům Červený Kostelec, 848 m2, velká zděná stodola, dobré místo
- rod. dům-chalupa Červený Kostelec, 2069 m2, krásné místo, zd. stodola
- rod. dům-chalupa Chvalkovice-Kopaniny, 1273 m2, krásné místo, nové
- rod. dům-chalupa Nové Město n. M., 1128 m2, výborné klidné místo, sleva
- rodinný dům 7+1+prodejna Jaroměř, 428 m2, lukrat. místo „Na Ptákách“
- RD – prodejna a 3+1 v Jaroměři nám. (230 m2),centrum-obchodní zóna
- podnikatel. objekt – výrobna, kanceláře,byt v Novém Městě n. M., 977 m 2
- podnikatel. objekt – sklady, kanceláře v České Skalici,hl. tah HK-NA, 1865 m2
- chata 3+1 v Hořičkách – Husí Krky, 1055 m2, el., pitná voda, klid, příroda
- st. pozemek 1414 m2 Kramolna-Lhotky, el.,plyn, voda na hranici, krásné
- st. pozemek 1056 m2 Nové Město n. M.-Vrchoviny, inž. sítě, okraj obce
- st. pozemek Jestřebí u Nového Města n. Met., 1169 m2, výhled na hory
- st. pozemek 5402 m2 Opočno, klidné místo, blízko centra, inž. sítě na hranici
- st. pozemek 618 m2 Bezděkov n.M. inž. sítě, klidné, krásný výhled, asf.cesta
- st. pozemek 1201 m2, Slatina n. Ú.,klidné místo, asfalt. cesta, slunné
- st. pozemek 1273 m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě
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775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

nabízí absolventĤm ZŠ
a zájemcĤm o nástavbové studium tyto obory:
STUDIJNÍ OBORY

hotelnictví
Cestovní ruch

Hotelnictví a wellnes
 hotelnictví
 Hotelnictví a wellness
cestovní ruch
NÁSTAVBOVÉ
STUDIUM
Moderní
podnikatel
Moderní podnikatel

UýEBNÍ OBORY

 kuchaĜ
 CukráĜ
 KuchaĜ
nebo þíšník
 þíšník
 KuchaĜ – þíšník
 cukráĜ
 KuchaĜ
– þíšník pro dietní
 kuchaĜ – þíšník
stravování

Prezentaþní akce 7. 12. 2011 a 11. 1. 2012 od 15:00 do 16:30 hod.
Bližší informace: www.hshronov.cz, tel.: 491 483 104, 602 163 890.
Dny otevĜených dveĜí každou stĜedu od 13:00 do 17:00.

Vyšší odborná škola zdravotnická a
Střední zdravotnická škola
TRUTNOV
Vás srdečně zve

na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na naší škole
KDY: 9. prosince 2011 (15–18 hodin)...PÁ
7. ledna 2012 (9–12 hodin)...SO
4leté maturitní obory:
ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
www.szstrutnov.cz

Město Náchod
ve spolupráci s klubem SUN Hopsáček o. s. Náchod a SVČ Déčko Náchod
pořádají tradiční předvánoční setkání pro děti na Masarykově náměstí

VÁNOČNÍ SNĚHÁNKY
S MICHAELOU DOLINOVOU
v pátek 9. prosince 2011 ve 14.00 hodin
14.00 Sněhánkové soutěžení, tvoření a malování s klubem SUN Hopsáček Náchod
15.00 Jak zní zima - vystoupení dětí MŠ Vančurova
Sněží, sněží - vystoupení dětí MŠ Plhov
Světové Vánoce - vystoupení žáků ZŠ Komenského
16.00 Vánoční sněhánky Michaely Dolinové
- v písničkách a soutěžích se děti dozví, jak se dá poznat z oblohy počasí
17.30 Ohňostroj pro radost dětem a sněhánkám
Vánoční řemeslné trhy a stánky s občerstvením od 9.00 do 18.00 hodin

Po celý program se děti můžou vyfotografovat se Santou
a předat mu vysněné vánoční přání ...

Odpoledne věnované dětem, plné her a soutěží o ceny, možnost focení se Santou, vánoční trhy, program bude zakončen
vánočním ohňostrojem, Masarykovo náměstí - 14.00 hodin

Vánoční sněhánky s Michaelou Dolinovou

Zpívání koled, vánoční vyrábění, Klub SUN Hopsáček o. s. Náchod

Rozsvícení vánočního stromku na sídlišti SUN

Adventní koncert, kostel sv. Vavřince - 19.00 hodin

Schola Gregoriana Pragensis

Městská knihovna Náchod, 16.00 - 18.00 hodin

Vánoční drátovací dílna s Kateřinou

Kostel sv. Vavřince - 16.00 hodin

Mikulášská besídka se mší svatou

SVČ Déčko Náchod - 15.00 hodin

Mikulášská besídka

Církev bratrská, Masarykovo náměstí - 17.00 hodin

14. 12.

13. 12.

11. 12.

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, velký sál - 17.00 hodin

Vánoční koncert ZUŠ Náchod „RYBA V BERÁNKU”

Masarykovo náměstí, různé hry a program pro děti - 15.00 hodin

Vánoční Coca – Cola kamion 2011

Církev československá husitská a Církev českobratrská evangelická, Masarykovo nám. u vánočního stromu - 17.00 hodin

Adventní setkání

Loutková scéna Dětem pro radost -15.00 hodin

10. 12. a 17. 12. Zlatovláska – vhodné pro starší děti

9. 12.

8. 12.

7. 12.

7. 12.

4. 12.

4. 12.

Adventní setkání u vánočního stromu

4. 12.

Loutková scéna Dětem pro radost - 15.00 hodin

Kašpárek v pekle –– čertovská komedie, hraje dětský soubor

Klub SUN Hopsáček o. s. Náchod

Mikulášská besídka - tři skupiny dle věku

Kostel sv. Vavřince - 19.00 hodin

Vánoční koncert Ave Maria - Ema Hubáčková

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu za účasti představitelů města Náchoda,
Církev římskokatolická a Církev adventistů sedmého dne, Masarykovo náměstí - 17.00 hodin

Adventní setkání u vánočního stromu

3. 12.

1. 12.

1. 12.

27. 11.

Vánoce 2011 v Náchodě

PF´
2012

Město Náchod přeje
všem občanům příjemné
prožití svátků vánočních
a úspěšný vstup
do roku 20
2012
12
Masarykovo náměstí za kostelem sv. Vavřince

Živý betlém – SVČ Déčko

Husův sbor, Raisova ul. - 24.00 hodin

Půlnoční bohoslužba s doprovodem hudby a zpěvu

Vokálně instrumentální soubor Musica Viva, Galerie výtvarného umění Náchod - 18.00 hodin

Vánoční koncert

Kostel sv. Vavřince - 19.00 hodin

Vánoční koncert – M. Nosková, M. Joăo, T. Lobl
L

Komponovaný pořad náchodských církví, Městské divadlo Dr. Josefa Čížka velký sál - 19.00 hodin

XXII. Svobodný advent ,,Putování za betlémskou hvězdou“

Kostel sv. Vavřince - 15.30 hodin

Vánoční koncert Pěveckého sboru Hron

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka - 16.30 a 19.30 hodin

Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše s hostem Yvonne Přenosilovou

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka - 19.00 hodin

Vánoční koncert Komorního orchestru Slávy Vorlové Náchod

Klavírní recitál Kataríny Mazurové - 18.00 hodin

Vánoční koncert v knihovně

Galerie SLAVIE - 18.00 hodin (výstava potrvá do konce února 2012)

Vernisáž výstavy fotografií člena Fotoklubu Náchod Miroslava Kolátora „akty“

Střední školy propagační tvorby a polygraﬁe, Velké Poříčí, Městská knihovna Náchod

12. 12. - 14. 12. Vánoční výstava

Denně 8.00 – 16.00 hodin

11. 12. - 20. 12. Vánoční výstava žáků a pedagogů ZŠ Náchod - Plhov

Regionální muzeum Náchod - Masarykovo náměstí 18

9. 12. - 1. 1. 2012 Podmalby na skle, betlémy

Regionální muzeum Náchod - výstavní síň (budova ZUŠ Náchod)

7. 12. - 7. 1. 2012 Betlémy Náchodska, Hronovska a Policka ze sbírek muzea

Městská knihovna Náchod

5. 12. - 9. 12. Děti dětem - výstava SVČ Déčko Náchod

2. 12.

Keramika, dřevo, šperky, hedvábí, proutí, Městská knihovna Náchod

26. 11. - 3. 12. Vánoční výstava spolku SANA

VÝSTAVY

Masarykovo náměstí - 18.00 hodin

1. 1. 2012 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

25. 12

24. 12.

21. 12.

20. 12.

18. 12.

18. 12.

17. 12.

15. 12.

15. 12.

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, velký sál 17.00 hodin

MĚSTO

P f2012

NÁCHOD
VÁS SRDEČNĚ
ZVE NA

VÁNOČNÍ
KONCERT

Graﬁka a DTP: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz
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Michaela Nosková
muzikálová zpěvačka (Děti Ráje, Jekyll a Hyde, Bídníci, Drákula)
Tomáš Löbl
muzikálový zpěvák (Děti Ráje, Osmý světadíl, Bídníci, Ať žije rock´n´roll)
Madalena João
zpěvačka (Rozjezdy pro hvězdy, Česko hledá SuperStar)
Přijďte si poslechnout krásné vánoční koledy a písně

KOSTEL SV. VAVŘINCE - NÁCHOD
Úterý 20. prosince 2011 v 19.00 hodin
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
(výtěžek ze vstupného bude věnován na probíhající opravu kostela sv. Vavřince)

GPS MONITORING SYSTEM

CPVKM
JCPFNE\

1DEJQFUGUVCTQŀKVPQUVOKCQDTC\[
Loc: 50°24'47''N, 16°9'32''E

Náchod, Komenského, po–pá 10–17 hod.
Tel.: +420 603 511 861

Polské potraviny
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Msto Náchod a Ekumenická rada církví
Vás zvou na tradiní

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
u vánoního stromu na Masarykov námstí
1. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
nedle 27. listopadu 2011 v 17.00 hodin
Slavnostní rozsvícení vánoního stromu za úasti pedstavitel msta Náchoda
v programu úinkují
Církev ímskokatolická a Církev adventist sedmého dne

2. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
nedle 4. prosince 2011 v 17.00 hodin
v programu úinkuje
Církev bratrská

3. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
nedle 11. prosince 2011 v 17.00 hodin
v programu úinkuje
Církev eskoslovenská husitská a Církev eskobratrská evangelická

4. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
nedle 18. prosince 2011 v 19.00 hodin
XXII. SVOBODNÝ ADVENT
„Bh ve chlév“
komponovaný poad náchodských církví

Mstské divadlo Dr. Josefa ížka - velký sál
Výtžek dobrovolného vstupného bude vnován
Stedisku Betanie – diakonie eskobratrské církve evangelické
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Vánoční
koncert
Komorního Orchestru Slávy Vorlové
Dne 15. prosince 2011 se uskuteční v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě koncert Komorního Orchestru Slávy Vorlové. Koncert, který začíná v 19 hodin, je zároveň připomenutím
40. výročí založení orchestru.
Vánoční či adventní koncerty orchestru patří již desítky let neodmyslitelně do předvánoční atmosféry Náchoda a řadu let jsou
i součástí abonentního cyklu Komorní hudby Náchod. S orchestrem v minulosti spolupracovali umělci zvučných jmen, za všechny jmenujme klavíristu Ivana Moravce, japonskou houslistku Shizuku Ishikawu, violistu Lubomíra Malého či koncertního mistra
Pražské komorní ﬁlharmonie Lukáše Pospíšila. Ten je také sólistou večera, jehož program je tentokrát vskutku výjimečný. Poprvé po 220 letech totiž zazní skladba Concerto pro violoncello

a orchestr italského skladatele Stefana Galeottiho, kterou Lukáš
Pospíšil objevil, doplnil a připravil k nastudování. Také tři skladby Otto Bergera budou mít svou premiéru v Náchodě. Díla nalezl, vypracoval a instrumentoval pro orchestr dirigent KOSV Jindřich Roubíček. Úvod koncertu patří Josefu Myslivečkovi a jeho
Quintettu No. 3, závěrem zazní Concerto grosso No. 8 Arcangela Corelliho.
Jubilujícímu orchestru, jeho hráčům a dirigentovi, jakož i posluchačům, které na koncert zveme, přejeme krásný společný hudební
zážitek a řadu dalších úspěšných koncertů.
Předprodej vstupenek v ICC v Náchodě na Kamenici.
Komorní hudba Náchod

„ZPĚV SRDCE“
O málokteré kulturní akci, navíc akci se zřejmým politickým
akcentem, dalo by se napsat tolik superlativů jako je tomu v případě náchodského koncertu slova a hudby z díla Jakuba Jana
Ryby, konaného k uctění státního svátku Vzniku samostatného Československa.
Velkou pochvalu si zaslouží už jen nápad, připomenout si důležité výročí právě tímto kultivovaným a neokázalým způsobem
v děkanském chrámu sv. Vavřince. Za to patří dík Městu Náchod
i děkanovi Boguslawu Partykovi. Hned na počátku se tedy šťastně sešlo několik předpokladů, které navodily duchovní rozměr
slavnosti, rozměr, který svátku 28. října koneckonců plně náleží, jakkoliv je dnešní ignorantskou dobou smutně opomíjen.
Koncert nazvaný „Zpěv srdce“ se v Náchodě nesl v duchu vzácného souladu – souzvuku slova a tónů varhan, oduševnělého,
vysoce profesionálního přednesu a nevšedního interpretačního mistrovství varhaníka. Vzájemná reﬂexe obou interpretů, jejich citlivá provázanost a doplňování, to vše splynulo s gotickou
klenbou kostela v jednotě téměř mystické.
Autor scénáře, režisér pořadu a recitátor v jedné osobě, absolvent náchodského gymnázia, Vladimír Matějíček, představuje v dnešním interpretačním umění slova cestu ojedinělou. O to
vzácnější. Zakládající člen legendárního náchodského Studia
mladých, kmenový člen souboru Lyra Pragensis a host činohry
Národního divadla, pracuje s hlasem podobně jako s hudebním
nástrojem. A to s využitím všech poloh – od nejjemnějších nuancí k téměř hromovému ataku, dosahuje dynamického a vznešeně dramatického účinku. Umocňuje a oživuje text tak, jako hudba oživuje slova lidové písně.
Každý, kdo nenavštěvuje náchodský kostel sv. Vavřince pravi-

delně, musel být velmi překvapen jedinečným zvukem nedávno
restaurovaných varhan. Bohatstvím jejich rejstříků, z nichž některé jsou ne zcela obvyklé, propůjčující nástroji, zvláště v hlubokých polohách, krásný dřevěný zvuk, připomínající starobylé
varhany provensálské. Ale právě tyto zvláštní rejstříky kladou
na interpreta vysoké nároky. A nebylo ani na chvilku pochyb,
zvláště pak při závěrečné improvizaci, že Václav Roubal, ředitel kůru Královské kanonie strahovských Premonstrátů, patří
ke světové varhanické špičce. On sám byl náchodskými varhanami přímo nadšen.
Šťastnou náhodou připadl náchodský koncert, kterého se zúčastnil i krajský hejtman Lubomír Franc, na den narozenin Jakuba Jana Ryby – 26. října. Náchodští posluchači mohli při této
dvojnásob slavnostní příležitosti vyslechnout některé texty
a skladby teprve nedávno objevené. I za to vděčíme manželům
Matějíčkovým.
Místostarostka Drahomíra Benešová ve své myšlenkově závažné uvítací řeči zdůraznila: „Svoboda a státnost nepadá z nebe. Je
třeba si jich vážit a ve svornosti o ně pečovat. Byla dlouhá léta,
ba staletí, kdy jsme svobodu ani státnost neměli. A bez takových
lidí, jako byl například Jakub Jan Ryba a dlouhá řada dalších národních buditelů, neměli bychom dnes co slavit.“
Málem extatickým vyvrcholením večera byl příchod dívčího
sboru náchodské ZUŠ, který za světla rozžehnutých svíček a pod
vedením ředitele Zbyňka Mokrejše, naprosto excelentním způsobem zazpíval českou národní hymnu. Věřím, že v té chvíli se
u mnoha přítomných změnil „Zpěv srdce“ v tichý jásot, jehož
dozvuky jim budou ještě dlouho pomáhat čelit někdy dosti pochmurné realitě dnešních dnů.
Petr Havel
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Betlémské světlo

mimořádně v prosinci 2011
Kino Vesmír si Vás dovoluje pozvat
na dvě mimořádné akce, které „tak trochu“ vybočují z programu, na který jste
obvykle zvyklí:
V pondělí 12. prosince v 17.15 hodin
uvedeme
JAN PAVEL II. – HLEDAL JSEM VÁS
Nejdražší polský dokument o nejvýznamnější osobnosti polských novodobých dějin. Nový polský dokumentární ﬁ lm věnovaný Janu Pavlu II. nazvaný „Jan Pavel
II. – hledal jsem Vás“ vznikal čtyři roky.
Natáčen byl ve třinácti zemích na čtyřech
kontinentech. Vedle unikátních archivních záběrů je ﬁ lm vystavěn na rozhovorech s padesáti osobnostmi vybranými z nejrůznějších prostředí. O polském
papeži vypráví např. tenorista Placido
Domingo, Francesco Cossiga, Dalajlama,
někdejší vatikánský mluvčí Joaquín Navarro Valls nebo bývalý polský prezident
Lech Wałęsa. Vypravěčem v dokumentu
je významný polský televizní moderátor
Krzysztof Ziemiec. Tvůrci tohoto dosud
největšího dokumentárního ﬁlmu věnovaného polskému papeži připravují také
jeho osmidílnou televizní verzi.
Na Silvestra – v sobotu 31. prosince
2011 v 18.30 hodin
Classic goes Cinema:
Silvestrovské Gala 2011
Přímý přenos z Berlína – Berlínská ﬁlharmonie, Sir Simon Rattle (dirigent) / Jevgenij Kissin (klavír)
Berlínští ﬁlharmonikové se svým šéfdirigentem Sirem Simonem Rattlem letos přivítají nový rok společně s uznávaným ruským klavíristou Jevgenijem Kissinem.
Vrcholem silvestrovského galakoncertu bude Symfonický tanec číslo 2, op. 64
a Koncert pro klavír a orchestr A moll op.
16 norského skladatele Edvarda Griega
v osobitém podání Jevgenije Kissina. Koncert vznikl v roce 1868 a byl poprvé proveden v Kodani v dubnu 1869.
PROGRAM GALA VEČERA:
Antonín Dvořák:
Slovanský tanec číslo 1, Op. 46 v C dur
Edvard Grieg:
Symfonický tanec číslo 2, Op. 64, Koncert pro klavír a orchestr A moll op. 16
Maurice Ravel:
Alborada del gracioso (orchestrální verze z „Miroirs“)
Richard Strauss:
Tanec sedmi závojů z opery „Salome“
Igor Stravinskij:
Pták ohnivák (Danse infernale, Berceuse a Finale)
Johannes Brahms:
Uherský tanec číslo 1 v G moll

* * *

Cílem rozdávání Betlémského světla je
přinést radost a vánoční pohodu svému
nejbližšímu okolí. Tato akce vznikla v sousedním Rakousku v roce 1986, kdy malý
plamínek, přenesený z věčného světla, jež
hoří v jeskynní kapli v dalekém městě Betlémě, v jeskyni, v níž se narodil Ježíš Kristus, byl dovezen jako poděkování těm li-

dem, kteří jakkoliv pomohli dobročinné
nadaci Světlo ve tmě. Tato nadace pomáhá především zrakově, ale i jinak postiženým lidem, a její pracovníci proto chtěli
všem svým dobrodincům poděkovat originálním, ale zároveň milým a přátelským způsobem. Světlo dovezli do Lince,
kde nadace sídlí a kde jej původně slavnostně rozdávali. Za rok na to byli ke spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni
rakouští skauti, a protože se akce mocně
rozrostla, přenesli její centrum do Vídně. A odtud se postupně začalo světlo šířit do Evropy.
Náchodští skauti a skautky přivezou
Betlémské světlo do našeho města v sobotu 17. 12. 2011 v 14.56 hodin na náchodské vlakové nádraží, kde bude mít
příležitost kdokoliv si světlo připálit. Další možnost připálení světla bude na mších
v kostele nebo při rozdávání na náměstí v předvánočním čase. Bližší informace
sledujte na plakátech, webových stránkách
města a skautských stránkách: www.nachod.skauting.cz.
Martin Máslo – Junák Náchod

MUSICA VIVA
Vánoce jsou před námi

Vokálně-instrumentální soubor MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod (dříve
Skřivánci) v těchto dnech ﬁnišuje s půlročními přípravami na další cestu do ciziny.
Jejím cílem bude v termínu od 14. do 18. prosince 2011 slovinské městečko Cereklje na Gorenskem, které jsme navštívili už na sklonku roku 2009. Zde jsou plánovány
dva koncerty a jeden v nedalekém městě Orehek.
Do Slovinska povezeme vánoční repertoár, který vychází z naší loňské koketérie
s krkonošským folklórem. Syrové, místy velmi vtipné a rozverné koledy pocházející
ze sbírky Josefa Horáka z roku 1938. Díky aranžím Milana Poutníka dostaly mnohé
nový kabát a díky systematické práci sbormistry Věry Vlčkové pak neotřelý výraz.
S podporou Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, s výraznou osobní pomocí pana starosty Jana Birke, Královéhradeckého kraje, Nadačního fondu Petra Pakosty, paní Edity Rozinkové a samotných členů souboru, se tak můžeme vydat na cestu,
která má jediný cíl - šířit tradice české hudby v zemi, která je naší republice nakloněná a přátelská. Nad akcí přejímá záštitu velvyslanec České republiky v Lublani jeho
excelence Petr Voznica. Podporu vyjádřila i slovinská velvyslankyně v Praze její excelence Smiljana Knez.
I Vám rádi zpříjemníme vánoční čas. Srdečně Vás proto všechny zveme do Galerie výtvarných umění – zámecké jízdárny ve středu 21. 12. 2011 v 18.00 hodin. Náš
komponovaný pořad jsme nazvali „KRAKONOŠ JDE KOLEDOU“.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám pomáhají a fandí! Také přejeme klidné Vánoce a pokoj lidem dobré vůle!
Lucie Peterková, Soubor MUSICA VIVA
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Jiráskův pohár plavců ozdoben rekordní účastí
Sedm plavců „Delfína“ na zlatém stupínku
Druhým letošním kolem pokračoval v Náchodském bazénu
13. ročník Poháru Jiráskova kraje a Podkrkonoší. Letos byl ozdoben rekordní účastí 250 plavců ze 14 oddílů včetně 3 polských
družin: Kudowa Zdrój, Świdnica a Świebodzice. Dva oddíly a 100
plavců muselo být dokonce vzhledem k omezené kapacitě bazénu odřeknuto. Závody slavnostně zahájil starosta města
Náchoda Jan Birke.
Náchodský oddíl „Delfín“ reprezentovalo cca 60 plavců v 6
kategoriích včetně nejmladších
6letých dětí. Nejmladší plavkyní z Náchoda byla Jitka Kovářová. Nejúspěšnějšími plavci Náchoda se stali medailisté
z republikových šampionátů
Daniel Halaška (nar. 1994) a Josef Matyáš (nar. 1996), kteří vybojovali 2 zlaté a 1 stříbrnou
medaili. Nejhodnotnějším výkonem mezi muži v sobotním
klání na 25 metrovém bazénu
se stala prsařská padesátka v podání Daniela Halašky v čase 31,5
– 609 bodů FINA. Tento výkon představuje v ČR 3. pozici v ročníku 1994. Druhou zlatou získal v závodě na 50 m znak časem
29,2. Stříbro je za 100 m volný způsob. Na této trati dominoval Josef Matyáš časem 55,7, když přidal zlato na 100 m motýl

5. Junior Open v shorttracku
O víkendu 19.–20. listopadu 2011 se na zimním stadionu v Náchodě uskutečnil již pátý ročník závodů v rychlobruslení na krátké dráze – shorttracku – Czech Junior Open.
Na start se postavila velmi slušná konkurence sedmdesáti závodníků, přestože kvůli nemocem a zraněním několik původně
přihlášených závodníků nedorazilo.
Kromě kompletní české mládežnické špičky se na náchodském ledě představili i závodníci ze Slovenska, Polska, Německa a speciálně na naše závody přiletěl dokonce i reprezentant
Hongkongu.
Závodilo se ve čtyřech věkových kategoriích a úroveň závodů byla velmi slušná. Dobře se mezi touto konkurencí představili domácí závodníci z oddílu BK Náchod. V nejmladší kategorii
(děvčata do 7 let) zvítězila Veronika Homolková, v nejstarší (junioři nad 13 let) získal zlatou medaili Jan Žďárek. Šest individuálních medailí zůstalo v Náchodě a domácí závodníci ovládli také
většinu atraktivních závodů štafet – tři medaile. Téměř všichni si výrazně vylepšili své nejlepší časy na jednotlivých tratích.

časem 1:02,8. Stříbrnou medaili vylovil z náchodského bazénu
na 200 m polohově. Josef Matyáš zůstává letos v českých tabulkách na 100m kraul na 2. místě svým trutnovským časem 55,17.
Nejlepší plavkyní Náchoda se stala 15letá Aneta Nyčová se
2 zlaty a 2 stříbry. Zlato na 50 m prsa má hodnotu 38,1 a na 50 m
znak 36,1. Druhá místa jsou
za 100 m motýl a 200 m polohově. Vítězkou distancí 50 m
prsa za 39,5 a 200 m polohově
v čase 2:53,8 se stala v ročníku
1999 Lucie Kramlová. Na trati
100 m VZ skončila druhá. Rekordní počet 5 medailí dosáhl
stále se zlepšující Štěpán Remeš
(nar. 1995). Zvítězil na distanci
200 m polohově časem 2:22,2
a posbíral 3 stříbra na 50 m
prsa, 50 m znak a 100 m motýl.
Bronz má z trati 100 m kraul.
Na nejvyšší stupeň se podařilo
vystoupit 14leté Haně Rutové
na 50 m znak časem 39,6.
Silná základna se tvoří v ročníku 2002. Zde především zazářila Petra Lemfeldová, vítězka na 100 m VZ časem 1:25,4. Další
3 nejmladší plavci „Delfínu“ dosáhli na stříbrnou pozici – Pavlína Linhartová, Tereza Hoffmanová a Sebastian Flaška. Jedenáctiletý Viktor Tomek doplaval jako třetí na 200m polohově. (pj)
Umístění náchodských závodníků:
Dívky do 7 let:
1. Veronika Homolková
Dívky 8 – 10 let:
4. Kateřina Fašková
9. Klára Pozděnová
Chlapci 8 – 10 let: 2. Jan Homolka
8. Matěj Gajdoš
Dívky 11 – 13 let: 2. Tereza Pfeiferová
3. Vlaďka Pozděnová
6. Jana Malíková
Chlapci 11 – 13 let: 16. Radim Novotný
Dívky nad 13 let: 6. Natálie Poplová
Chlapci nad 13 let: 1. Jan Žďárek
2. Michal Prokop
Závody proběhly v příjemné atmosféře bez problémů, za což
bych rád poděkoval pracovníkům ZS Náchod. Dík patří také
představitelům města Náchod a ﬁrmě ALBI z Červeného Kostelce za poskytnuté ceny.
Rádi bychom, aby si na zimní stadion našlo cestu více diváků, protože je na co se dívat! Ty z Vás, které by shorttrack zajímal, a případně si to chtěli s námi zkusit, zveme na tréninky
na náchodský zimní stadion. Informace o našem oddíle najdete
na www.bknachod.cz.
Pavel Prokop
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POKLOP, OS CESTA

Hudební delikatesy Poděkování pejskům

v POKLOPU
Přijďte se ve studených prosincových
dnech zahřát do Alternativního čajového klubu Poklop, kde pro Vás Občanské
sdružení Dokořán připravilo dva zajímavé koncerty.
Na prvním bonbónku si můžete smlsnout ve středu 7. prosince od 19.00. Prostor Poklopu si podmaní humorné hudební tělísko Jelení loje. Jedná se o sestavu pěti
okouzlujících zpěvaček/hereček a kytarového doprovodu – jediného muže. Šestice se seznámila na DAMU, kde studovali
katedru Alternativního a loutkového divadla. Uslyšíte jazzové a swingové písně
trochu jinak.
Druhá lahůdka je připravena na pátek
16. prosince také od 19.00. Předvánoční čas zpestří svou hudbou Bohadloband
– kapela, která má své kořeny v Náchodě a okolí. Trio hudebníků se shodným
příjmením – Bohadlo, hraje autorskou
tvorbu Oldy B., který se textování věnuje od roku 1993. Hlavními nástroji jsou
elektrická i akustická kytara, vlastní hlas,
housle – v podání Martina B., který přebíhá mezi divadlem a koncertními sály, perkusní nástroje, jež ovládá Honza Bohadlo.
Nenechte si ujít klan Bohadlo a zapomeňte na vánoční koledy! Těšíme se na Vás.
Aneta Žďárská
Info na www.dokoran.eu

aneb CANISTERAPIE v OS Cesta

Pojem Canisterapie se dá přeložit různými způsoby. Jeden z těch nejvýstižnějších je citát L. Gajdové: „Canisterapie je
léčba lidské duše psí láskou“. Do OS Cesta Náchod, které pečuje o osoby s mentálním, fyzickým i smyslovým postižením
dochází terapeut s pejskem pravidelně několikrát za měsíc.
Možná se ptáte, co tak významného
může tato černobílá fenka dělat pro postižené lidi, že to stojí za článek do tisku?
Na to by asi nejlépe odpověděl malý Péťa.
Jeho spastické tělo při kontaktu se psem
jakoby ztratilo všechno to nedobrovolné
křečovité napětí a začalo vnímat energii zvířecího kamaráda, který k němu
leží trpělivě přitisknutý. Co by asi řekli Tomáš nebo Daniel, kteří jsou po celý
život odkázáni na celodenní ležení a zá-

vislost na druhých, kdyby mohli mluvit?
Setkání a kontakt se psem pro ně znamená nevídanou změnu, zklidnění a radost.
A co ti ostatní? Takto vycvičení psi dále
pomáhají postiženým k nácviku udržení
pozornosti, rozvoji hrubé i jemné motoriky. Důležité je, že pejsek prolomuje bariéry osamělosti, snižuje strach a stres z neznámého prostředí. U epileptiků snižuje
kontakt se psem četnost záchvatů, nemluvě o tom, že někteří pejsci dokáží vycítit
blížící se záchvat a varovat postiženého.
Všichni víme o nepostradatelnosti psa při
pomoci nevidomým, ale i sluchově postiženým a vozíčkářům.
Pouze poděkování těmto výjimečným
zvířatům nestačí. Vracejme jim jejich lásku tou naší.
Hana Biehounková

Spolupráce
Odboru sociálně právní ochrany dětí ve městě Náchod a Občanského sdružení Salinger
V rámci poskytování sociálních služeb vznikla v Náchodě
na začátku roku 2011 zajímavá spolupráce, kterou je terénní program „sanace rodiny“. Jedná se o sociální službu, jejímž cílem je
předcházet umístění dětí do ústavní výchovy. Sanace rodiny je
moderní metoda práce s rodinami, které mají problémy s nedostatečně zajištěnou péčí o děti, s rodiči kteří nezvládají výchovu
dětí či s dětmi, u kterých se objevují nežádoucí jevy, jako jsou
záškoláctví, agrese, šikana nebo krádeže. Vhodnými rodinami,
kde je dobré začít pracovat metodou sanace rodiny, jsou ty, kde
hrozí nařízení ústavní výchovy dítěte, nebo tam, kde se rodiče
připravují na návrat dítěte z ústavní výchovy.
Česká republika je dlouhodobě kritizována ze zahraničí za vysoký počet dětí v ústavech. Zatímco pobyt dítěte v ústavní výchově vyjde ročně společnost přibližně na 250 tisíc korun, tak
náklady na sanaci jedné rodiny ročně jsou zhruba ve výši 30 tisíc korun.
Neméně důležitou hodnotou, kterou sanace rodiny přináší,
je také vyšší kvalita života dětí v rodině než v ústavu. Tato hodnota je nevyčíslitelná. Z výše uvedených důvodů vyčlenilo město Náchod ze svého rozpočtu ﬁnanční částku, která umožní sociálním pracovníkům střediska Triangl s rodinami dlouhodobě
pracovat v jejich přirozeném prostředí domova.
Spolupráce mezi městem Náchod a hradeckou neziskovou organizací začíná vytipováním vhodných rodin ze strany Odboru
sociálně právní ochrany dětí. Sociální pracovníci podají rodině
informace o sanaci rodiny, nabídnou jí možnost spolupracovat,

případně se ji snaží motivovat ke spolupráci. Pokud rodina o sanaci projeví zájem, je zkontaktován sociální pracovník střediska
Triangl a sjednána úvodní schůzka s rodinou, na které je služba
představena a dojednány cíle spolupráce. Podmínkou spolupráce
je vždy souhlas rodiny a motivace rodiny vymezit, jakých změn
ve svém životě chtějí její členové dosáhnout. Poté je domluvena
další schůzka, která proběhne již doma u rodiny. Tam navštěvuje rodinu již jen pracovník z týmu sanace rodiny. Sociální pracovníci Odboru sociálně právní ochrany dětí a Trianglu se pak
spolu za účasti klientů pravidelně schází jedenkrát za dva měsíce, aby společně zhodnotili pokroky, kterých rodina dosáhla.
Program sanace rodiny je rodinám nabízen bezplatně. Doba
poskytování sanace je vždy individuální dle konkrétní situace,
zpravidla od 3 měsíců do jednoho roku. V tuto chvíli je kapacita
sanace deset rodin z Náchoda a okolí.
Projekt je ﬁnancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost.
Ivan Košteyn, Radka Janebová

Tuto aktivitu zajišťuje: Občanské sdružení Salinger
Gočárova třída 760, 500 02 Hradec Králové 2
tel.: 495 267 249, mobil: 777 807 057
email: info@salinger.cz, www.salinger.cz
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Kuželkářská reprezentace v Náchodě

Volejbal

Od 11. do 16. listopadu 2011 byla náchodská kuželna svědkem další významné kuželkářské akce. V rámci přípravy
na nadcházející mistrovství světa v Bautzenu zde sehrály přátelské utkání reprezentační výběry České republiky a Polska.
K vidění tak byla v Náchodě špička hráčů
a hráček do 23 let obou zemí. V českém
výběru se představila v reprezentačních
kádrech hned čtveřice náchodských hráčů a hráček. Ve výběru juniorek to byly
Michaela Divišová st., Michaela Divišová
ml. a Lucie Moravcová. Ve výběru juniorů to byl Daniel Neumann. A rozhodně se
neztratili a patřili k nejlepším hráčkám
a hráčům obou výběrů. V sobotu byla k vidění utkání družstev, která se hrála netradičně v 8 hráčích. V dramatickém utkání
juniorek nakonec zvítězila naše děvčata
v poměru 6:4, když o svém vítězství rozhodly až v posledních pěti hodech. Junioři zvítězili 7:3, ale i zde bylo utkání dlouhou dobu vyrovnané. Závěr však patřil
jednoznačně našim juniorům. V neděli byla na pořadu soutěž smíšených tan-

SK Rubena Náchod
oddíl volejbalu Na Hamrech
v neděli 4. prosince 2011
Krajský přebor kadetek
SK Rubena Náchod – TJ Sokol Malšovice
od 10.00 a 13.00 hod.
v sobotu 10. prosince 2011
II. liga ženy
SK Rubena Náchod – TJ Slavia Hradec Králové
od 9.00 a 13.00 hod.
liga juniorek
SK Rubena Náchod – TJ Sokol Pardubice I.
od 11.00 a 15.00 hod.

demů, která se hraje na 2x30 hs vyřazovacím způsobem. I v této divácky velice
atraktivní disciplíně se více dařilo našim
mládežníkům, kteří obsadili první, třetí
a čtvrté místo. Význam celé akce podtrhla i osobní účast prezidentů národních kuželkářských asociací obou států i starosty
Náchoda Jana Birke. Velké poděkování patří i vedení hotelu a restaurace „U Beránka“ v Náchodě, kde si obě výpravy pochvalovaly vysoký standard jak ubytování,
tak i stravování. Velké uznání si vysloužil i domácí Sportovní kuželkářský klub,
který celou vydařenou akci zajišťoval organizačně bez jediného problému a hlavně ke spokojenosti všech aktérů.
Mgr. František Majer

Házená
ve sportovní hale na Hamrech
So 3. 12. – 12.00 hodin
Talent Plzeň I. liga ml. dorost
So 3. 12. – 14.30 hodin
Talent Plzeň I. liga st. dorost
So 03. 12. – 17.30 hodin
TJ Šumperk
I. liga muži
Zdeněk Dušek, HC TJ Náchod

Náchodské krasobruslařky trénuje legenda POZVÁNKA
Krasobruslařský klub TJ Kraso Náchod
získal od září 2011 ke spolupráci renomovaného trenéra a choreografa Mgr. Františka Blaťáka, který je mimo jiné autorem
choreograﬁe k muzikálu Mrazík na ledě
a jako trenér se úspěšně účastnil nejvyšších světových soutěží, jako jsou olympijské hry, ME nebo MS. Pan Blaťák spolu
se svými zkušenostmi přinesl i poznání,
že krasobruslení není jen náročný a tvrdý sport, ale také hudba, tanec a divadlo
na ledě. Věnuje se dětem i v hodinách tance, kde si užijí spoustu zábavy. Při hodinách baletu je profesionální učitelka zase
učí správnému a zdravému držení těla.
Protože by klub rád rozšířil řady svých členů, zahájil víkendovou školičku bruslení
pro děti i dospělé, která se setkala s nadšením všech zúčastněných a bude pokračovat od 8. ledna 2012 novým turnusem,

kam jsou všichni noví zájemci srdečně
zváni. Další informace o přesných termínech školy bruslení budou zveřejněny do poloviny prosince na stránkách www.krasonachod.cz nebo www.
sportnachod.cz. Také vás budeme včas informovat v náchodském tisku.
Michaela Lelková

Spor tov n í k užel k á řsk ý k lub zve
všechny příznivce kuželek k návštěvě
kuželny na Sokolovně v Náchodě, kde
od 3. listopadu probíhá již 39. ročník
největšího sportovního turnaje v našem
regionu „O pohár ředitele pivovaru
Primátor, a. s.“ neregistrovaných.
I letos se turnaje zúčastní více jak 90
čtyřčlenných družstev. Hraje se každý den,
všední dny od 16 do 22 hodin, o víkendech
pak od 9 do 19 hodin. Turnaj vyvrcholí
posledními zápasy 27. ledna 2012.
Na setkání se těší členové Sportovního
kuželkářského klubu v Náchodě.

Plavání pro veřejnost o vánočních prázdninách

Sauna

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

pátek
neděle
úterý
čtvrtek
pátek
neděle

22. 12. 2011
23. 12. 2011
24. 12. 2011
25. 12. 2011
26. 12. 2011
27. 12. 2011
28. 12. 2011
29. 12. 2011
30. 12. 2011
31. 12. 2011
1. 01. 2012
2. 01. 2012

5.30–7.30
13.30–20.00
20.00–21.00 aqua
5.30–7.30
13.30–20.00
(není večerní)
zavřeno
zavřeno
13.30–19.00
není kondiční plavání ani aqua
5.30–7.30
13.30–20.00
5.30–7.30
13.30–18.30
5.30–7.30
13.30–20.00
20.00–21.00 aqua
5.30–7.30
13.30–20.00
zavřeno
13.00–18.00 18.00–21.00 nudi
5.30–7.30
13.30–15.00
15.00–16.00 kondiční
16.00–19.00
20.00–21.00 aqua

23. 12. 2011
15.00–20.00
25. 12. 2011
zavřeno
27. 12. 2011
15.00–20.00
29. 12. 2011
15.00–20.00
30. 12. 2011
15.00–20.00
1. 01. 2011 18.00–21.00 nudi

Přejeme Vám
krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví v roce 2012

prosinec 2011

KULTURA

Školské zařízení
pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Královéhradeckého kraje
Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod, 491 428 345,
722 569 515, www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz
Každé pondělí 17.15–18.45 hodin, Parlons Francois! Individualizovaný kurz francouzského jazyka pro mírně pokročilé, ZŠ TGM
Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Ilona Horáková
1. prosinec 2011 14.00–18.00 hodin, Papírový pedig – pleteme
z papíru II, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Michaela Lantová
8. prosinec 2011 14.00–17.00 hodin, Nápady do hodin chemie,
ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. a RNDr. Olga Mokrejšová, Ph.D.
8. prosinec 2011 12.00–16.00 hodin, Zásobník nápadů a pohybových her, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Lucie Kluková
Děkujeme pedagogické i nepedagogické veřejnosti za podporu a spolupráci a přejeme všem do roku 2012 mnoho osobní i pracovní pohody!
V. Štěpánová, vedoucí pracoviště

Státní zámek Náchod
I v letošním roce měli návštěvníci náchodského zámku možnost zhlédnout čtyři prohlídkové okruhy (Piccolominskou expozici, Salony II. patra, Na dvoře vévodském) a exteriérový okruh
s věží, terasou a gotickými sklepy. Oproti minulým letům byla
zájemcům navíc k dispozici každý první víkend v měsíci Expozice řádů a medailí, otevřená na podzim loňského roku. Počtem
expozic a bohatostí vystavených historických sbírek patří náchodský zámek bezesporu mezi nejlépe prezentované památkové objekty v České republice.
Byla uspořádána řada atraktivních kulturních akcí. Mezi nejúspěšnější jistě patřily tradiční Večerní prohlídky s „Černou paní“,
červnová Výstava historických vozidel, samozřejmě i pátý ročník Kuronských slavností a Výstava historických smyčcových hudebních nástrojů ze soukromé sbírky polského sběratele Ryszarda Majdy. Od poloviny května do konce prázdnin byla především
pro dětské návštěvníky instalována v Salonech II. patra rozsáhlá a výjimečná sbírka historických hraček, zapůjčených od paní
Aleny Plesové ze Záměle u Potštejna.
Většina těchto, ale i zcela nových kulturních akcí bude pro návštěvníky připravena i v příštím roce. Nejvýznamnější novinkou
následující sezony bude rozšířená prezentace unikátní faleristické a numismatické sbírky a šperků z depozitáře našeho zámku.
Návštěvníci tak budou moci v nových prostorech obdivovat většinu exponátů po desetiletí skrytých zrakům veřejnosti. Dalším
výrazným obohacením nabídky bude v roce 2012 výstava „Poznej světové dědictví UNESCO“, která poskytne návštěvníkům
možnost seznámit se s objekty UNESCO ve Velkém sále na I. zámeckém nádvoří.
V adaptovaných prostorách přízemí, sklepů a terasy tzv. Lesárny na IV. zámeckém nádvoří bude v příští sezoně v provozu zámecká vinotéka s cukrárnou. Ze stavebních akcí let 2011
a 2012 si zaslouží pozornost zejména rozsáhlá obnova velké věže,
do níž bude vloženo během těchto dvou let celkem 8,5 milionů Kč.
Na úplný závěr letošní sezony by správa Státního zámku
v Náchodě ráda poděkovala především všem návštěvníkům
za jejich zájem o náš památkový objekt a také zaměstnancům
zámku i sezonním průvodcům za jejich práci a do roku 2012
popřála všem hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Správa Státního zámku v Náchodě

* * *

Přehled kulturních akcí
v prosinci 2011 v Regionálním muzeu Náchod
Betlémy Náchodska, Hronovska a Policka ze sbírek muzea
Ve dnech 8. 12. 2011 až 7. 1. 2012 bude
probíhat ve výstavní síni muzea (roh
Zámecké a Tyršovy ulice) výstava betlémů, která by rozhodně neměla ujít
Vaší pozornosti. Zastoupeny budou práce zhotovené z nejrozmanitějších materiálů – vyřezávané ze dřeva, keramické,
těstové, sádrové, vázané z kukuřičného
šustí, voskové, papírové i z dalších materiálů. Vernisáž se uskuteční ve středu
7. 12. 2011 v 16 hodin. Otevřeno denně
mimo neděle a pondělí 9–12 hod.; 13–17
hod., v sobotu 8–12 hod. Ve dnech 24.,
25. a 31. 12. 2011 zavřeno, 26. 12. 2011
a 1. 1. 2012 bude otevřeno.
Podmalby na skle, betlémy
Od 9. 12. 2011 do 1. 1. 2012 mohou návštěvníci v přednáškovém salonku a chodbě budovy
stálé expozice muzea na Masarykově nám.,
čp. 18 v Náchodě zhlédnout výstavu podmaleb na skle ze sbírek muzea doplněnou betlémy. Otevřeno bude denně mimo pondělí 9–12 hod., 13–17 hodin. Ve dnech 24., 25.
a 31. 12. 2011 zavřeno, v pondělí 26. 12. 2011
a 1. 1. 2012 bude otevřeno dle uvedených
otevíracích hodin.
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 hod., 13–17 hodin. Ve dnech 24., 25. a 31. 12. 2011
zavřeno, v pondělí 26. 12. 2011 a 1. 1. 2012 otevřeno. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností.
Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu, je otevřeno pouze pro
předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze
objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese:
Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř.
elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.
Hronov – Staročeské Vánoce
Ve dnech 16. 12. 2011 až 8. 1. 2012 pořádá Regionální muzeum
v Náchodě v Jiráskově rodném domku v Hronově výstavu Staročeské Vánoce, která návštěvníkům přiblíží tradiční vánoční pečivo a mnohdy již zapomenuté zvyky a obyčeje vážící se k vánočním svátkům. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12 hod., 13–16.30
hodin. Ve dnech 24., 25. a 31. 12. 2011 a 1. 1. 2012 zavřeno, v pondělí 26. 12. 2011 bude otevřeno.
Police nad Metují – Kouzelný svět hraček
Od 16. 12. 2011 do 8. 1. 2012 mohou návštěvníci ve staré polické škole “Dřevěnce“ zhlédnout pestrou kolekci starých hraček
z období první poloviny 20. století až 80. let 20. století. Otevřeno
bude denně mimo pondělí 9–12 hod., 13–17 hodin. Ve dnech 24.,
25. a 31. 12. 2011 a 1. 1. 2012 zavřeno, v pondělí 26. 12. 2011 bude
otevřeno. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 15. 12. 2011 v 16 hodin.
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POHOTOVOST | ZÁJMOVÁ ČINNOST

Stomatologická pohotovost
3. 12. a 4. 12.
10. 12. a 11. 12.
17. 12. a 18. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12. a 1. 1. 2012

MUDr. Tomáš Žďárský
Dolní Radechová
MUDr. Blanka Filipová
Nové Město nad Metují
MUDr. Blanka Grummichová
MUDr. Helena Ansorgová
Červený Kostelec
MUDr. Renata Čábelková
Hronov
MUDr. Alena Zdražilová
Náchod
MUDr. Blanka Hulánová
Nové Město nad Metují

PROGRAM
PROSINEC
www.decko-nachod.cz
AKCE PRO VEŘEJNOST
neděle 4. prosince od 15.00 hodin – MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA – tradiční mikulášská besídka, kterou letos oslavíme i se
svatou Barborou a všemi Barborkami, které mají na tuto akci vstup zdarma (maminky i holčičky) – zábavný předvánoční
program, čertovsky dobré hry, tancování a soutěže i návštěva Mikuláše s jeho
družinou (balíček pro Mikuláše označený
čitelně jménem dítěte odevzdáte po příchodu na recepci) – vstupné 20 Kč/osoba
(balíček není v ceně vstupenky), předprodej od 28. 11.
5. až 9. prosince – vánoční výstava
DĚTI DĚTEM – tradiční adventní výstava
v Městské knihovně Náchod, kde nejdete
řadu milých malých dárečků a vánočních
dekorací vytvořených v SVČ Déčko (keramika, výrobky a věnce z přírodnin, vánoční ozdoby, textilní výrobky, batika, trička
atd.), vstup dle otevíracích hodin knihovny. Zakoupením jakéhokoliv výrobku můžete přispět na nákup krmiva pro zvířata
a provoz Minizoo a chovatelského koutku
Tlapík v Déčku (opičky, hady, želvy, křečky, morčata, králíky a možná i další nová
zvířata)
16.–18. prosince – zimní víkendovka
– VÁNOCE V KRKONOŠÍCH – pro kluky
a holky od 6 do 16 let, víkend plný her
a soutěží. Více informací podá Bc. Gerd
Weinlich, další informace na www.deckonachod.cz (akce).

Mateřské centrum MACÍČEK
Pátek 2. prosince od 10.00 hodin ve velkém sále – MIKULÁŠ V MACÍČKU pro děti
od 4 let – balíčky si maminky přinesou
a nechají na recepci, vstupné: 30 Kč
Čtvrtek 8. prosince od 17.00 hodin
v klubu přednáška na téma „JAK SE SPOLU DOMLOUVAT“ – zveme zejména muže,
vítány jsou i jejich partnerky. Přijďte se
dozvědět, jak svou komunikaci ovlivňuje chování druhých. Poutavá přednáš-

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

Náchodská 240
tel.: 491 424 322
Komenského 10
tel.: 491 472 721
Studnice 31
tel.: 491 422 104
Sokolská 317
tel.: 491 462 800
Jiřího z Poděbrad 937
tel.. 491 482 911
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 427 548
Náchodská 145 Stavostroj
tel.: 491 476 176

Lékárenská
pohotovostní služba
v obchodním domě Kauﬂand
denně 7–20 hod.,
v neděli 8–20 hod.

ka s promítáním videonahrávek, spojená
s besedou. Přednáší Ing. Taťána Blažková,
poradce pro komunikaci.
Pátek 16. prosince od 9.30 hodin ve velkém sále – ANDĚLSKÝ DEN – Ppředvánoční setkání Zajíčků a Kuřátek z MC. Čeká
vás Déčko plné krásných andělů a také
stanoviště, kde si něco pěkného vyrobíte, děti si splní andělské úkoly a společně si rozbalíme dárečky. Takže maminky,
vezměte si s sebou dobrou náladu a něco
dobrého na náš předvánoční stůl. Vstupné 30 Kč plus dárek pro Mácíček.
Nutné se na všechny akce MC předem přihlásit Martině Hladíkové emailem, telefonicky
či se zapsat v MC do sešitu.
Email: mc@decko-nachod.cz,
Tel.: 774 635 232

AKCE V KLUBU HNÍZDO
Středa 7. prosince od 16.00 hodin
– PIŠKVORKY
Pondělí 12. prosince od 16.00 hodin
– TURNAJ VE STŘELBĚ
Úterý 13. prosince od 16.00 hodin
– TURNAJ VE SCRABBLE
Více informací o jednotlivých akcích najdete na www.decko-nachod.cz
Přejeme krásné Vánoce
a do nového roku hlavně zdraví,
lásku a dostatek volného času.
Těšíme se na viděnou v roce 2012.

ICC informuje

Stolní a visací
kalendář
si můžete zakoupit
v KNIHKUPECTVÍ
Horová-Maur nebo
v Informačním centru
na Kamenici
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Náchod

K návštěvě informačního centra v Náchodě vás v měsíci prosinci může přivést
nejen nákup vstupenek, které jsou jistě pěkným vánočním dárkem, ale třeba
i Zimní noviny Kladského pomezí. Ty vyšly v polovině listopadu a nabízejí turistům i místním tipy na běžkařské trasy,
přehled akcí v regionu, možnosti sportovního vyžití v zimě a v neposlední řadě
spoustu zajímavých článků.
Předprodej:
Čechomor – 5. 1. 2012, Náchod
Eva Pilarová – 15. 12. 2011, Hronov
Vánoce 2011 – Ave Maria
– 1. 12. 2011, Náchod
Schola Gregoriana Pragensis
– 7. 12. 2011, Náchod
a další…
Klidné prožití vánoc přeje M. Machová

prosinec 2011

Senior klub „Harmonie 2“
1. 12. od 15 hod. – klubovna je vyhrazena pro Svaz diabetiků
ČR, který pořádá „Mikulášskou zábavu“ s hudebním doprovodem p. Františka Čížka – „FRČÍ“.
8. 12. ve 14 hod. – „VÁNOČNÍ KONCERT“ žáků ZUŠ z Police nad
Metují pod vedením pana učitele Fialy (koná se v Harmonii 1).
15. 12. ve 14 hod. – „VÁNOČNÍ BESÍDKA“ dětí ze ZŠ Babí, které si
pro nás připravily program s paní učitelkou Čejchanovou.
22. 12. ve 14 hod. – vánoční chvilka u stromečku s cukrovím
a koledami v podání známých dechových kapel.
28. 12. od 14 hod. – již tradiční „SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA“,
na které zahraje p. F. Čížek „FRČÍ“, občerstvení bude zajištěno.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp-nachod.cz

pořádá ve středu dne 14. 12. 2011 od 14.30 hod. v RESTAURACI
ODAS pro své členy a příznivce ADVENTNÍ ODPOLEDNE – připravený program: společné zpívání vánočních koled s dětmi z mateřské školy; dárky z „půdy“; hudební veselice; společná večeře.
Přihlásit se můžete předem každou středu v naší klubovně SZdP
Palachova ul. (zajištění míst). Vybíráme: členové 90 Kč, nečlenové 100 Kč. Těšíme se na Vás.
Zároveň chceme poděkovat za spolupráci zástupcům města Náchoda, MěSSS, zdravotníkům, Policii ČR, městské policii, pracovníkům
Městské knihovny a všem dalším. Vážíme si Vaší pomoci, spolupráce a přejeme Vám do nového roku 2012 hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů.
O. Frühaufová a M. Čiháček

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně:
Náchodský výtvarný podzim
28. přehlídka umění regionu – malba, kresba, graﬁka, fotograﬁe, koláž, plastika. Tradiční přehlídka regionální
tvorby. Otevřeno denně kromě pondělí 9–17 hodin. O vánočních svátcích otevřeno denně včetně pondělí 26. 12.,
na Štědrý den 9–12 hodin, na Nový rok 13–17 hodin.
Seminář pro pedagogy základních a středních škol
– 1. 12. v 10 a ve 13 hodin
Přednáška s prezentací o možnostech využití prvků galerijní pedagogiky při výuce nejen ve výtvarné výchově.
Součástí bude i praktická ukázka doprovodného programu k nově otevřené výstavě Náchodský výtvarný podzim.
Vstup zdarma. Rezervace je nutná na tel. 491 427 321 nebo
mailem: mesnerova@gvun.cz.
Vánoční dílna v náchodské galerii – 15. 12. v 9.30 hodin
Tvůrčí dílna pro děti, rodiče a kreativní zájemce. Přijďte si
vyrobit vlastní obal na dárek pro své blízké technikou monotypu. Dílna potrvá dvě hodiny, vstupné je 20 Kč pro děti
nad 10 let a 50 Kč pro dospělé. Děti do 10 let mají vstup
zdarma. Rezervace je nutná na tel. 491 427 321 nebo mailem: mesnerova@gvun.cz.
Koncert vokálně – instrumentálního souboru
Musica viva (dříve Skřivánci) – 21. 12. v 18 hodin
Srdečně zveme na koncert do zámecké jízdárny.
Galerie výtvarného umění v Náchodě vyhlašuje:
6. ročník výtvarné soutěže – NAŠE Galerie.
Téma letošního ročníku zní: Známe se? – Zrcadlo lidských tváří.
Soutěžní obory: kresba, malba, graﬁ ka (klasická i počítačová), fotograﬁe (klasická i digitální), plastika a objekt.
Věkové kategorie: děti do 6 let, děti od 7 do 14 let, mládež od 15 do 18 let, dospělí. Odevzdání prací: v týdnu od
5.–11. 12. 2011. Vyhlášení výsledků včetně předání cen
proběhne při vernisáži výstavy vybraných soutěžních prací v pátek 20. 1. 2012. Podrobnosti na www. gvun.cz.

KULTURA | CÍRKVE

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor Raisova 806, 547 01 Náchod, telefon 491 426 223,
administrátor Mgr. Jiří Musil, mobil 606 658 686, e-mail: jiri.
musil@ccsh.cz. Bohoslužby: neděle 8.30. hod. Úřední hodiny:
středa 15.00–17.00 hod. Sběr obnošeného šatstva pro Diakonii
pouze v sobotu od 9.00–11.00 hod. V ostatní dny je odběrní
místo uzavřeno. Kolumbárium je otevřeno denně od 9.00–17.00
hod. Přehled vánočních bohoslužeb: So 24. 12. 2011 od 17.00
hod. vánoční koledy z věže kostela a od 24.00 hod. půlnoční bohoslužba. V průběhu večera zazní spirituály, evropské
i české vánoční koledy v podání ženského pěveckého sboru.
Ne 25. 12. 2011 od 8.30 hod. bohoslužba na Hod Boží vánoční
a od 16.00 hod. vánoční varhanní koncert Kateřiny Mazurové,
na kterém zazní díla J. S. Bacha, J. Pachelbela, F. Schuberta a vánoční koledy. So 31. 12. 2011 od 15.00 hod. bohoslužba na závěr
roku, Ne 1. 1. 2012 od 8.30 hod. novoroční bohoslužba.

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. www.
nachod.farnost.cz. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: Út 18.00,
St 16.00, Čt 7.00, Pá 18.00, So 18.00, Ne 7.30, 9.00; v kostele sv.
Michaela pro děti a mládež Ne 10.15. Zpívání a povídání o Bohu
„Andělka“ pro předškoláky a menší školáky každý Pá od 17.00
na děkanství. Modlitební setkání „Večeřadlo“ každý Pá po večerní mši sv. na děkanství. Společenství mladších manželů pořádá
setkání nad Písmem s modlitbou v Ne od 20.00. Modlitební setkání „Modlitby matek“ vždy 2. neděli v měsíci od 19.30. Celodenní adorace „Nejsvětější svátosti oltářní“ v kostele sv. Vavřince začne v Ne 4. 12. po mši sv. v 9.00 hod. Zakončení v 15.00 modlitbou
korunky k Božímu Milosrdenství a krátkou adorací. Farnost Náchod, KDU-ČSL a společenství mladších manželů Vás zvou na mši
sv. při svíčkách a tak trochu jiný mikulášský podvečer o světle a tmě v Ne 4. 12. od 16.00 v kostele sv. Vavřince. Příležitost
k přijetí svátostí smíření v kostele sv. Vavřince před každou ranní a večerní mší sv. (kromě 24. a 25. 12.). Mimořádné zpovídání se uskuteční ve dnech 19.–23. 12., 9–10 a 15–18 hod. Existuje možnost navštívení nemocných knězem v předvánoční době.
Zájemce o návštěvu a přijetí svátosti prosíme o telefonickou domluvu návštěvy. Podrobnosti v ohláškách a na www stránkách.
Letos to je už 154 let, kdy se vystavuje o Vánocích v děkanském
kostele velký betlém. Máte možnost si ho prohlédnout 25., 26.
prosince 2011 a 1. ledna 2012, vždy od 7.00 do 10.30 a od 14.00
do 16.00 kromě času, kdy budou slouženy mše sv. v 7.30 a 9.00.
Na Silvestra 31. 12. a na Slavnost Panny Marie 1. 1. 2012 budou
mimořádně mše sv. v kostele sv. Vavřince v 15.00 hod.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova ul. 535, tel. 491 426 712, bohoslužby v neděli v 9.00 hod.
a pravidelně v 16.30 v Evang. domově Betanie (Špreňarova 1053).
Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Biblické hodiny se konají po domluvě a ohlašovány jsou v neděli při
shromážděních. Farář M. Bárta.

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

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

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

Náchodský zpravodaj

Městská knihovna Náchod
informuje na PROSINEC 2011
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 6. 12. 2011 v dopoledních hodinách.

Výstavy
Vánoční výstava spolku SANA – 26. 11. – 3. 12.
Keramika, šperky, dřevo, hedvábí, proutí a další milé nezbytnosti pro radost vaši i vašich přátel.

Oddělení pro děti
Moje kniha – 6. 12. 2011 – 26. 1. 2012
Výstava autorských knih, které vytvořili čtvrťáci knihovnických tříd ZŠ Komenského
v Náchodě. Každá kniha originál. Každý čtvrťák spisovatelem, ilustrátorem i redaktorem. Vernisáž výstavy v úterý 6. 12. v 16.30 hodin

Hala knihovny
5.–9. 12. Děti dětem – vánoční výstava „Déčka“ Náchod
12.–14. 12. Vánoční výstava Střední školy propagační tvorby
a polygraﬁe Velké Poříčí

Náchodská univerzita volného času – 3. semestr
12. prosince – Miloslav Vašina – Pastorační služba ve vězení
Přednášky začínají vždy ve 13.00 nebo 15.30 hodin v čítárně Městské knihovny v Náchodě, nebude-li uvedeno jinak. Vstup pouze na průkazky NUVČ!
Změna programu vyhrazena.
Od středy 14. prosince se zájemci mohou přihlašovat na 4. semestr NUVČ. Přihlášky
přijímáme ve studovně (2. patro), školné 200 Kč na semestr.
Vánoční koncert – klavírní recital Kataríny Mazurové
15. 12. 2011 v 18.00 hodin vás zveme na koncert, na kterém uslyšíte výběr z děl J. S. Bacha, L. van Beethovena, J. Brahmse, F. Chopina a výběr vánočních koled. Vstupné 50 Kč.

Oddělení pro děti
14. 12. od 13.00 do 16.00 Velká vánoční dílna
Tvoříme z vlny, plsti, ﬁma, korálků a dalších tradičních i netradičních materiálů dárečky pro svoje blízké.
16. 12. v 17.00 Křest knihy Petry Braunové:
Česká služka – aneb byla jsem au-pair po dvaceti letech
Literární soutěž – „Dopiš pohádku Miloše Kratochvíla“
Velká podzimní soutěž o knižní ceny. Zúčastnit se mohou děti i dospělí.
Obě nedokončené pohádky jsou k dispozici v dospělém i dětském oddělení a ke stažení na našich stránkách www.mknachod.cz v záložce Akce. Své práce odevzdávejte
do 3. prosince 2011 (poštou, e-mailem nebo osobně).

Dílnička pro velký holky XVI – Vánoční drátování
Ve středu 7. 12. od 16.00 hodin. – Přijďte si vyrobit vánoční ozdoby, závěsy, hvězdičky a zápichy s Kateřinou Smutnou. Vhodné přihlásit se předem. Kurzovné 100 Kč
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz. (Vo)

Vedení a zaměstnanci
Městského úř adu
v Náchodě přejí
příjemné prožití
vánočních svátků
a hodně úspěchů
v novém roce
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tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz
1. čtvrtek pouze v 17 hod
2. pátek pouze v 18 hod
3. so. 5. po. 6. út. 7. st. pouze v 16 hod
4. neděle pouze v 15 hod
2. pátek pouze v 16 hod
3. sobota pouze v 18 hod
4. neděle pouze v 17 hod

prosinec

KOCOUR V BOTÁCH (PUSS IN BOOTS – USA 2011)

Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Nebýval žádné koťátko... Nové osudy chlupatého kocouřího dobrodruha, kterého známe z ﬁ lmu o Shrekovi – které však tomuto ﬁ lmu předcházejí... Společně s mazanou kočičí zlodějkou Čiči
tlapičkou se vydává vstříc dobrodružství, během něhož se utká s nebezpečnými zločinci jménem Jack a Jill, navštíví vzdušné zámky, zachrání rodné město a možná i očistí své jméno – to vše
v rodinné animované komedii, uváděné v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na http://www.pussinbootsthemovie.com/
Mládeži přístupný

KOCOUR V BOTÁCH (PUSS IN BOOTS – USA 2011)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D Premiéra v ČR!

POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!
Vstupné 90 Kč

Mládeži přístupný

1. čt. 4. ne pouze v 19 hod
2. pá. 3. so pouze ve 20 hod
5. pondělí 18 a 20 hod
6. úterý 18 a 20 hod
7. středa pouze v 18 hod
7. středa pouze ve 20 hod

HRANAŘI (ČR – 2011)

8. čtvrtek pouze v 17 hod
9. pátek pouze v 17 hod

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 1. ČÁST (TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN – PART 1 – USA 2011)

8. čtvrtek pouze v 19.30 hod
9. pátek pouze v 19.30 hod
10. sobota pouze v 17 hod
11. neděle pouze v 19.30 hod

RUMOVÝ DENÍK (THE RUM DIARY – USA 2011)

10. sobota pouze v 15 hod

ŠMOULOVÉ (THE SMURFS – USA 2011)

Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Dokud nás smrt nerozdělí... Temný thriller o korupci, moci i politice. Hrají Miroslav Etzler, Saša Rašilov, Jan Tříska, Jiří Langmajer, Martin Dejdar, Milan Kňažko, Michael Kňažko, Václav Postránecký, Vilma Cibulková, Kateřina Brožová, Michal Dlouhý, Norbert Lichý, Radim Fiala, Vladimír Kratina, Jiří Korn, Michal Pavlata a další. Režie Tomáš Zelenka. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 110 Kč
Více informací o ﬁlmu na http://www.hranari.cz/
Mládeži do 15 let nepřístupný

MELANCHOLIA (MELANCHOLIA – Švédsko/Dánsko/Francie – 2011)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Začíná to honosnou svatbou, končí zánikem světa… Nový ﬁ lm režiséra Larse von Triera vypráví uhrančivý příběh dvou sester (Kirsten Dunstová a Charlotte Gainsbourgová), z nichž ta mladší se zrovna vdává a stává čerstvou matkou. Svatební veselí se odehrává na starobylém venkovském sídle a všeobecnou sváteční náladu zakalí náhlá hrozba v podobě rudé planety, která vystoupila zpoza slunce a s níž hrozí Zemi bezprostřední srážka. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.aeroﬁlms.cz a na http://www.melancholiathemovie.com/
Doporučená přístupnost: od 12 let
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Věčností to teprve začíná… Buďte srdečně zváni k události, která všechno změní... Další osudy Belly, Edwarda a Jacoba ve fantasy romantickém thrilleru, který byl natočen podle knižní předlohy Stephenie Meyerové. V hlavních rolích Kristen Stewartová, Robert Pattinson a Taylor Lautner. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na http://www.breakingdawn-themovie.com/
Doporučená přístupnost: od 12 let
Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Johnny Depp v dobrodružném dramatu, natočeném podle stejnojmenné knihy Huntera S. Thompsona. Příběh novináře na volné noze, který píše pro krachující plátek kdesi v Karibiku. Čím více
se ale snaží, tím menší úspěch má. Ze ztroskotanců, kteří se kolem něj neustále pohybují, si za nejlepšího přítele zvolí toho nejspolehlivějšího – láhev rumu... České titulky. Zvuk Dolby digital.
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na http://www.rumdiarythemovie.com/
Doporučená přístupnost: od 12 let
Vstupné 75 Kč

11. neděle pouze v 15 hod

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži přístupný

Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na www.smurf happens.com

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL (ČR – 2011)
Vstupné 90 Kč

10. sobota pouze v 19.30 hod
11. neděle pouze v 17 hod

PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY (ČR – 2011)

12. pondělí pouze v 17.15 hod

JAN PAVEL II. – HLEDAL JSEM VÁS (JAN PAWEL II: SZUKALEM WAS... – Polsko 2011)

Vstupné 90 Kč

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži přístupný

Více informací o ﬁlmu na www.saxana-ﬁlm.cz

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Více informací o ﬁlmu na http://www.facebook.com/pages/Perfect-Days-I-%C5%BEeny-maj%C3%AD-sv%C3%A9-dny/200615236675081?sk=wall
Mládeži přístupný

Nejdražší polský dokument o nejvýznamnější osobnosti polských novodobých dějin věnovaný Janu Pavlu II., vznikal čtyři roky, byl natáčen ve třinácti zemích na čtyřech kontinentech. Vedle
unikátních archivních záběrů obsahuje i rozhovory s padesáti osobnostmi, mj. Placido Domingem, Dalajlámou, Lechem Walesou a dalšími. České titulky.
Vstupné 40 Kč
Více informací o ﬁlmu na http://www.facebook.com/szukalemwas
Mládeži přístupný
12. pondělí pouze v 19.30 hod
13. úterý pouze v 19 hod
14. středa pouze v 17 hod

VĚC: POČÁTEK (THE THING – USA/Kanada 2011)

13. úterý pouze v 17 hod
14. středa pouze v 19 hod

VÁLKA BOHŮ (IMMORTALS 3D – USA 2011)

16. pátek pouze v 17 hod

ALOIS NEBEL (ČR – 2011)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
V ledových hlubinách Antarktidy vědci objeví neobyčejné stvoření. Z objevu, který má obrovský vědecký potenciál, se však brzy stává vražedná hrozba... Hororový sci - ﬁ thriller.
Vstupné 110 Kč
Více informací o ﬁlmu na http://eeap.cz/ a na http://www.thethingmovie.net/
Mládeži do 15 let nepřístupný
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!
Dlouhé věky od dob, kdy Bohové vyhráli svůj mýtický zápas proti Titánům, se zjevuje nové zlo zmítající světem... Akční fantasy v moderním zpracování legend starého Řecka od režiséra Tarsema Singha (mj. ﬁ lmy „Cela“ nebo „Pád“) s Mickey Rourkem, John Hurtem, Freidou Pinto a Stehenem Dorffem. Za vznikem ﬁ lmu stojí producenti , kteří mají na svém kontě velkoﬁ lm 300: Bitva u Thermopyl. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na http://www.immortalsmovie.com/
Doporučená přístupnost: od 12 let

Vstupné 70 Kč

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži přístupný

Více informací o ﬁlmu na www.aloisnebel.cz/?lang=cz

17. sobota pouze v 15 hod
18. neděle pouze v 13.30 hod

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ (ADVENTURES OF TINTIN: SECRET OF THE UNICORN – USA 2011)

18. neděle v 15.45 hod

LOUSKÁČEK

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Jak daleko se necháte unést za dobrodružstvím? Film, který je natočen podle série knih Tintinova dobrodružství od autora jménem Hergé, produkují Steven Spielberg, Peter Jackson a Kathleen Kennedy. České znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://www.tintin.com/
Mládeži přístupný
Satelitní přímý přenos baletního představení z Bolšoj baletu v Moskvě, na hudbu P. I. Čajkovského. … PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 1. PROSINCE 2012 V POKLADNĚ KINA VESMÍR!
Vstupné 300 Kč, rodinné vstupné (min. jedno dítě do 15 let) 250 Kč.

15. čtvrtek 17 a 19.30 hod
16. pátek pouze v 19 hod
17. sobota 17 a 19.30 hod
18. neděle pouze v 18.30 hod
19. po. 21. st pouze v 17 hod
20. úterý pouze v 19 hod
19. pondělí pouze v 19.30 hod

Premiéra v ČR i v celém světě! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

MISSION: IMPOSSIBLE – GHOST PROTOCOL (MISSION: IMPOSSIBLE – GHOST PROTOCOL – USA 2011)
Bez plánu. Bez podpory. Bez šance... Ve čtvrtém díle Mission: Impossible tým vedený Ethanem Huntem – v podání Toma Cruise – posune hranice nemožného ještě o něco dál. Akční podívaná,
která je ﬁ lmovým hitem na konec letošního roku. Tím dalším je jméno režiséra, protože věhlasný tvůrce pixarových animáků Brad Bird (Ratatouile, Úžasňákovi), prostřednictvím tohoto ﬁ lmu oﬁciálně „zběhl“ k hraným ﬁ lmům. A zapomenout nesmíme ani na Prahu, která si tu zahrála na ruskou metropoli... České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na http://www.missionimpossible.com/
Mládeži do 15 let nepřístupný

MILOVÁNÍ (LES BIEN – AIMÉS – Francie/Velká Británie 2011)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Oslava elegance, lásky a šarmu, jak to umí jen Francouzi… Melodrama s prvky muzikálu, ve světě známém hlavně díky hereckému obsazení.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.aeroﬁlms.cz
20. úterý pouze v 17 hod
21. středa pouze v 19.30 hod

POUPATA (ČR – 2011)

22. čtvrtek pouze v 19.30 hod
23. pátek pouze v 17.30 hod

PŘIZDI*RÁČI (THE INBETWEENERS MOVIE – Velká Británie 2011)

22. čtvrtek pouze v 17.30 hod
23. pátek pouze v 19.30 hod

BASTARDI 2 (ČR – 2011)

22. čtvrtek pouze v 15.30 hod
23. pátek pouze v 15.30 hod
25. neděle pouze v 16 hod
26. pondělí pouze v 15 hod

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA (ARTHUR CHRISTMAS 3D – USA 2011)

24. sobota – ŠTĚDRÝ DEN
– 10 a 13.30 hodin

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 (ALVIN AND THE CHIPMUNKS: CHIP-WRECKED – USA 2011)

25. neděle pouze v 18 hod
26. pondělí pouze v 19.30 hod
27. úterý pouze v 17 hod
28. středa pouze v 19.30 hod

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK (NEW YEAR‘S EVE – USA 2011)

26. pondělí pouze v 17 hod

MUŽI V NADĚJI (ČR – 2011)

27. úterý pouze v 19.30 hod
28. středa pouze v 17 hod

PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY (ČR – 2011)

27. úterý pouze v 15 hod
28. středa pouze v 15 hod
29. čtvrtek pouze v 17 hod

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA (ARTHUR CHRISTMAS – USA 2011)

30. pátek pouze v 15.30 hod

LVÍ KRÁL 3D (THE LION KING 3D – USA 1994/2011)

Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Co se stane, když se čtveřice mladíků vypraví na dovolenou bez svých rodičů, bez učitelů, bez peněz a s velmi malou šancí na to, aby ji mohli strávit v dámské společnosti? Teenagerská komedie ve stylu ﬁ lmu „Prci, prci, prcičky“. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 110 Kč
Více informací o ﬁlmu na http://eeap.cz/
Doporučená přístupnost: od 12 let
Vstupné 80 Kč

Vstupné 90 Kč

Vstupné 90 Kč

Vstupné 90 Kč

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži přístupný

Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na http://www.whereisalvin.com/

Více informací o ﬁlmu na http://warnerbros.cz a na http://newyearsevemovie.warnerbros.com/
Více informací o ﬁlmu na www.muzivnadeji.cz

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži přístupný
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Více informací o ﬁlmu na http://www.facebook.com/pages/Perfect-Days-I-%C5%BEeny-maj%C3%AD-sv%C3%A9-dny/200615236675081?sk=wall
Mládeži přístupný
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!
Vstupné 80 Kč
Mládeži přístupný
Vstupné 100 Kč

Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/lionking/

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ (JOHNNY ENGLISH REBORN – USA 2011)
Vstupné 80 Kč

31. sobota – SILVESTR – v 18.30 hod

Více informací o ﬁlmu na http://www.ﬁlmbastardi.cz/

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Jak doručit dvě miliardy dárků za jedinou noc? Počítačově animovaný 3D snímek o Santově provozní základně, ukryté pod Severním pólem, která je plná veselí a té nejmodernější techniky.
Úsměvné vyprávění o nefunkční rodině a jejím nečekaném hrdinovi, kterým není nikdo jiný než Santův nejmladší syn Arthur... Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Zvuk
Dolby Digital.
Vstupné 150 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://www.arthurchristmas.com/
Mládeži přístupný

Vstupné 90 Kč

30. pátek pouze v 17.15 hod

Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Tak trochu jiný vánoční příběh... Příběh vyprávějící o těžké zkoušce rodiny, žijící v kraji drsných pravidel, jejíž postavy žijí velkými ideály v kontrastu s malostí svých činů. Hrají V. Javorský,
M. Pikusová, M. Šoposká, J. Láska, V. Polívka, L. Veselý, D. Syslová a další. Režie Zdeněk Jiráský, který za scénář k ﬁ lmu získal hlavní cenu ve scénáristické soutěži Filmové nadace RWE & Barrandov Studio v roce 2008. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let

Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.johnnyenglishreborn.com

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Mládeži přístupný
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži přístupný

SILVESTROVSKÉ GALA 2011
Přímý přenos z Berlína – Berlínská ﬁ lharmonie pod taktovkou šéfdirigenta Sira Simona Rattla. Berlínští ﬁ lharmonikové letos přivítají Nový rok společně s uznávaným ruským klavíristou Jevgenijem Kissinem. Kissin je výjimečný hudební talent a jeho interpretace se vyznačuje nevšední hloubkou a poetikou, což ho řadí mezi špičkové klavírní virtuozy současnosti. PROGRAM GALA
VEČERA: Antonín Dvořák: Slovanský tanec číslo 1, Op. 46 v C dur, Edvard Grieg: Symfonický tanec číslo 2, Op. 64, Koncert pro klavír a orchestr A moll op. 16, Maurice Ravel: Alborada del gracioso (orchestrální verze z „Miroirs“), Richard Strauss: Tanec sedmi závojů z opery „Salome“, Igor Stravinskij: Pták ohnivák (Danse infernale, Berceuse a Finale), Johannes Brahms: Uherský tanec číslo 1 v G moll. Vstupné 250 Kč – PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V POKLADNĚ KINA VESMÍR OD 1. PROSINCE!

•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany
•Strážní fyzická ochrana objektů•Veškerá činnost týkající se organizačních
záležitostí v požární ochraně •Detektivní služby
•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích,
protipožárních a kamerových systémů
JJTrend s.r.o., Dobrošovská 960, 547 01 Náchod, tel.: 491 420 145, mobil: 775 744 431
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