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Himaláj – Nepál
Dia show Mgr. Karla Kocůrka
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 18. 11. 2008

Filharmonie Hradec Králové
Edita Adlerová – mezzosoprán  
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 180, 160, 140, 120 Kč  
Předprodej od 19. 11. 2008

Swan Legend
Irská taneční show
Vstupné: 420, 400, 380, 360 Kč
Předprodej od 8. 10. 2008

Vánoční koncert ZUŠ Náchod
Vstupné: 40 Kč

 
F. Hrubín: Romance pro křídlovku
Východočeské divadlo Pardubice
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 190, 170, 150, 130 Kč 
Předprodej od 24. 11. 2008

Pondělí
1. 12. 2008
v 19.00 hodin

Čtvrtek
4. 12. 2008
v 19.00 hodin
SLEVA

Úterý
9. 12. 2008
v 19.00 hodin

Středa
10. 12. 2008
v 17.00 hodin

Čtvrtek
11. 12. 2008
v 19.00 hodin

Komorní orchestr Slávy 
Vorlové Náchod,Smíšený pěvecký sbor
Sólistka Jolanta Stopka – housle (PL)
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 90, 80, 60, 50 Kč  
Předprodej od 1. 12. 2008

Karel Čapek v roce 1938
Literárně hudební večer 
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 1. 12. 2008

Vánoční koncert Orchestru Václava 
Hybše
Vstupné: 190, 170, 150, 130 Kč  
Předprodej od 18. 11. 2008

 
Vánoční koncert Pěveckého sboru Hron
a Pěveckého sboru studentů Jiráskova 
gymnázia
Kostel sv. Vavřince v Náchodě
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 2. 12. 2008 

Pondělí
15. 12. 2008
v 19.00 hodin

Středa
17. 12. 2008
v 19.00 hodin
SLEVA

Čtvrtek
18. 12. 2008
v 16.30 hodin
v 19.30 hodin
SLEVA

Neděle
21. 12. 2008
v 15.30 hodin

uvádí v prosinci

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.

Karel Čapek v roce 1938 – Literárně hudební večer
V letošním „osmičkovém“ roce jsme si připomínali i události značně nešťastné. Mezi ně jistě patří i úmrtí Karla Čapka o Vánocích tra-

gického roku 1938. Karel Čapek nedovršil ani 49 let života, zemřel dva týdny před jejich dosažením, tedy relativně mladý. A přece vytvořil 
dílo nejen neobyčejně rozsáhlé, které by naplnilo několik literárních životů, ale dílo nesmírného významu. V krátkém, sotva dvacetiletém 
období první republiky vyrostlo v naší kultuře úctyhodné množství osobností, jejichž odkaz zůstává pro náš národ a jeho kulturu trvalou 
hodnotou. Osobnost Karla Čapka je mezi nimi na předním místě. Večer připravil Aleš Fetters.

František Hrubín: Romance pro křídlovku
Východočeské divadlo Pardubice, Režie: Peter Gábor, Hrají: Martin Chamer, Martin Mejzlík, Petr Dohnal, Václav 

Dušek, Lucie Štěpánková, Martin Mňahončák j.h, Pavel Novotný, Romana Chvalová, Eva Janoušková j. h.
Romance pro křídlovku je jedním z nejkrásnějších děl české poezie. Její sdělnost bude asi věčná, protože nezaznamenává překotné poli-

tické změny minulého století, ale je „jenom“ osobním vyznáním básníka – jednoho z našich největších – o smyslu silného lidského prožitku 
pro chápání a zvládání života, a také o jeho významu pro zrození uměleckého obrazu. Kdo četl Romanci pro křídlovku, nikdy nezapomene 
její závěr, poslání: „Navždy mne bude víc o člověka, z něhož břímě lásky a smrti a břímě života vyrazí zpěv.“ František Hrubín opřel své 
nádherné básnické vyznání o poutavý příběh mladičké Teriny a Františka, kteří prožívají sílu prvního milostného vzplanutí v omamné 
atmosféře srpnových nocí.
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Vedení a zaměstnanci 

Městského úřadu 

v Náchodě přejí 

příjemné prožití 

vánočních svátků 

a hodně úspěchů 

v novém roce

2009

Advent je dobou, kdy si připomínáme, že 
jsme my lidé – nejenom my občané v Ná-
chodě a okolí – ale my všichni lidé na celé 
zeměkouli, dostali ohromný dar. Je to dar, 
díky kterému získáváme opravdový, krás-
ný, harmonický a celistvý život. Dar o kte-
rém se píše v bibli: 

„V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh 
poslal na svět svého jediného Syna, abychom 
skrze něho měli život.“ (1 J 4,9)

Víme všichni dobře, že život je těžký a je 
mnohdy naplněný velikým trápením. Vel-
mi často se nám může zdát, že je náš život, 
nebo život lidí, které známe, neúplný, jen 
napůl prožitý, ztracený a prohraný. A víme 
také, že je mnoho lidí, kteří nabízejí rady, 
jak z našich trápení ven. Existuje spousta 
receptů na štěstí, spousta návodů, jak řídit 
společnost, aby všichni byli co nejspokoje-
nější. A my se k těmto recepturám často 
obracíme a hledáme, odkud by tak moh-
la přijít ta změna. Nejčastěji ji očekává-
me shůry: od odborníků, lékařů, od „těch 
nahoře“: od rady města, od vlády, od EU, 
z Ameriky. Čekáme pomoc i od Boha. 

A ten Nejvyšší nám skutečně pomohl 
a pomáhá. Jen úplně jinak než jsme čeka-
li. Bůh se narodil v jeslích jako chudé dítě. 
A tak chce proměnit svět a nás zachránit! 
Chce proměnit svět zdola! Kdo čekal, že 
změna lidských vztahů nastane nějak na-
ráz, změnou systému, nařízením shora, 
tak je zklamán. 

Bůh posílá jedinou možnou záchranu 
pro člověka: člověka! Ne ovšem člověka 
mocného, ale člověka chudého a sloužící-
ho, který dokonce nejprve potřebuje po-
moci sám. Bůh dává člověku sám sebe jako 
člověka naprosto prodchnutého milováním 
a oddaného obětavé a sloužící lásce. 

Pokud se vám to zdá málo a nepřesvěd-
čivé, tak se někdy během Adventu podívej-
te na ulici kolem sebe: nazdobené stromy, 

budovy i obchody, lidé nakupují a shání 
dárky, aby udělali doma radost svým blíz-
kým, aby si alespoň jednou za rok na sebe 
udělali čas a řekli si, že se mají rádi. A tohle 
dělá přibližně jedna miliarda lidí na naší 
planetě. To není málo. A to všechno ti lidé 
dělají kvůli onomu velikému daru, který 
lidstvo dostalo před dvěma tisíci lety. Lidé 
chtějí napodobovat Boha – pomáhat si na-
vzájem láskou a obdarovávat se. A i když 
mnozí vánoční šanci potěšit druhé nevyu-
žijí a třeba se jen přejí a pak se budou dívat 
na televizi, přesto všichni tuší, že tu ten 
dar, ta možnost obětavé lásky a její pro-
měňující moc, je. 

K dobré a radostné zprávě Vánoc pat-
ří vědomí, že se působení lásky neomezu-
je jen na Vánoce. Ten dar boží – tedy dar 
obětavé a nezištné lásky (ne té sobecké, na 
svůj okamžitý prospěch zaměřené sebelás-
ky) může působit během celého roku a po 
celý náš život. 

K dobré zprávě Vánoc patří i pochope-
ní toho, že naše záchrana je už mezi námi. 
Nejen, že nepřichází od lidí, kteří o nás 
rozhodují a nepřichází ani od těch, kdo 
jsou – jako my – dobře situovaní, ale boží 
dar, boží pomoc k nám přichází z míst nej-
větší bídy. Záchranu lidstva je třeba hle-
dat u těch nejchudších, nejubožejších, 
nejodstrkovanějších. Tam je naše záchra-
na. Tam, v našem slitování a naší staros-
ti o ně, je pravý člověk a také pravý Bůh. 
Tam je pomoc od toho „tam nahoře“ – to-
tiž „tam dole“!

Přeji nám všem, abychom alespoň v čase 
adventním a vánočním zkoušeli žít pod-
le božího receptu na záchranu – zkoušeli 
žít v boží lásce, lásce, která se nasazuje ve 
prospěch druhých, jak nám to Bůh ukázal 
v Ježíši Kristu. 

Marek Bárta, kazatel Českobratrské 
církve evangelické 

Milí spoluobčané!
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Zprávy 
z radnice
Rada města 11. 11. 2008
Jednání rady města se 
zúčastnilo šest radních, později osm.
Číselný popis u každé zprávy představu-
je poměr hlasů při hlasování PRO-PROTI-
ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 RM souhlasila s uzavřením dodatku 

k nájemní smlouvě na pronájem části 
pozemku v areálu hřbitova pro umístě-
ní prodejního automatu z důvodu změny 
právní subjektivity na straně nájemce. 
Novým nájemcem je společnost Grandia 
Invest, s. r. o. Dodatek se uzavírá s účin-
ností od 1. 1. 2009. 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene s Povodím 
Labe, s. p. Věcné břemeno se týká mostní-
ho pilíře umístěného na pozemkové par-
cele p. č. 260 v k. ú. Bražec. Město zajistí 
vklad věcného břemene do katastru ne-
movitostí a uhradí poplatky s tím souvi-
sející. 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 
705/1 v k.ú. Náchod v lokalitě na Kašpará-
ku pro zřízení zahrádky. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s plat-
ností od 1. 12. 2008. 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o výpůjčce se společností Lesy města Ná-
choda, spol. s r. o., na užívání parcely p.č. 
32 v k.ú. Bražec o výměře 713 m². Uvedená 
parcela je vedena jako vodní plocha a ryb-
ník je využíván jako záložní pro potřebu 
společnosti. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou s účinností od 1. 7. 2008. 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy se zemědělským družstvem Vel-
ké Poříčí. Jedná se o pronájem pozemků, 
na kterých bude družstvo provozovat ze-
mědělskou činnost. Smlouva se uzavírá 
na dobu neurčitou s účinností od 1. 11. 
2008. 6-0-0

 RM schválila převod neupotřebitelné-
ho movitého majetku z vlastnictví Města 
Náchoda (ze zrušené Pečovatelské služby 
v Hurdálkově ulici – stolek, věšáky, skříň-
ka a židle) Občanskému sdružení Prima 
sezóna formou darovací smlouvy. 7-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o dílo 
s fi rmou Telkabel, s. r. o., Náchod na insta-
laci osmi televizních programů v čp. 1810 
a 1819 v ulici Rybářské (budovy Městské-
ho střediska soc. služeb – Harmonie).  
 7-0-0

 RM souhlasila se zásahem a s ulože-
ním kanalizační přípojky do komunika-
ce ul. Svobody z důvodu stavby rodinné-
ho domu. 7-0-0

Rekonstrukce tepelného hospodářství 
v krytém plaveckém bazénu  7-0-0 

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo se společností ETL-Ekotherm, a. s., 
Praha 2 na dodávku prací v rámci rekon-
strukce tepelného hospodářství v krytém 
plaveckém bazénu – II. etapa. V rámci této 
etapy je nutné provést výměnu trubních 
rozvodů tepla a ohřevu vody v souvislos-
ti s rozdělením stávajícího jednobazéno-
vého okruhu na dva samostatné okruhy 
velkého a malého bazénu dle požadavku 
Krajské hygienické stanice, výměnu kon-
denzátního hospodářství, výměnu stáva-
jícího potrubí a zařízení pro ohřev spr-
chové vod a výměnu dožitých trubních 
rozvodů tepla ke stávajícím systémům.
Plavecký bazén 
– odběrný, břehový objekt 7-0-0

 RM uložila zahájit majetková jedná-
ní s vlastníkem odběrného, břehového 
objektu společností BS Servis Centrum, 
s. r. o., Otrokovice o podmínkách pro mož-
nost využití tohoto objektu v rámci „Pro-
jektu zlepšení ekonomiky vodního hos-
podářství Sportovních zařízení města 
Náchod“.
Jde o využití povrchové vody z řeky Me-
tuje a využití stávajícího objektu, který 
nyní jen omezeně slouží společnosti Ru-
bena Náchod pro dodávku technologic-
ké vody. 
Žádost o čerpání fi nančních prostředků

 RM schválila čerpání fondu reprodukce 
majetku příspěvkové organizace, ZŠ Ná-
chod-Plhov na nákup elektrických kotlů 
do školní jídelny. 7-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje příspěvkové organizace MěSSS Marie 
Náchod prostřednictvím převodu do fon-
du reprodukce majetku na nákup služeb-
ního vozidla. 7-0-0
Vánoční osvětlení ulic Strnadova, 
Tyršova a Poštovní 7-0-0

 RM souhlasila s prodloužením smluv 
na umístění reklamních tabulí ve vánoč-
ních převěsech za částku 5000 Kč na dobu 
tří let. 
Dopravní opatření, úpravy provozu 
na cyklostezkách 6-0-2

 RM souhlasila s provedením změny do-
pravního značení u staré celnice s tím, že 
náklady ve výši cca 45 tis. Kč budou uhra-
zeny z kapitoly rozpočtu odboru dopravy 
a silničního hospodářství – realizace do-
pravních opatření.
Jde o změnu dopravního značení, která 
umožní projetí tohoto úseku vyhrazením 
jízdního pruhu v protisměru. V součas-
né době není možné jet ke staré celnici 
přímo, protože komunikace je zde jedno-
směrná. 

 RM schválila záměr realizovat v roce 
2009 dopravní opatření v ulicích Plhovské, 
Kostelecké a Běloveské s tím, že zpracová-
ní projektové dokumentace bude zadáno 
ing. Jaroslavu Wolfovi, Železný Brod.

 RM schválila také zpracování projektu 
„Dopravní opatření na ul. Polské“ ing. Ja-
roslavem Wolfem, Železný Brod.
V obou případech se jedná o zvýšení bez-
pečnosti chodců v uvedených lokalitách 
vybudováním přechodových ostrůvků.
Program pro podporu životního 
prostředí města Náchoda 8-0-0

 RM schválila poskytnutí tří dotací a jed-
noho daru v rámci Programu pro podporu 
životního prostředí města Náchoda (pra-
videl pro poskytování fi nančních pro-
středků) a s tím související smlouvy.
Jedná se o tři dotace pro ZŠ Komenského:
– 1. na organizaci celonárodní soutěže Ze-
lená stezka – Zlatý list. Soutěž podporuje 
rozvíjení znalostí dětí o přírodě i celoroč-
ní činnost v praktické ochraně přírody,
– 2. příspěvek na zařízení (křovinořez 
s ochrannými pomůckami) a materiál 
(dřevo na opravu ohrad) určený k údržbě 
školní zahrady,
– 3. na školním pozemku bude zřízeno 
stanoviště vřesovištních rostlin a osazení 
okraje stráně ptačím zobem. Uskutečnění 
tohoto záměru podpoří zkvalitnění příro-
dovědné výuky (poznávání rostlin rostou-
cích na specifi ckých stanovištích)
a jeden dar na instalaci solárního systé-
mu pro ohřev TUV pro soukromého ža-
datele.
Jmenování členů školských rad 
náchodských základních škol 8-0-0

 RM jmenovala členy školských rad ná-
chodských základních škol zastupujících 
zřizovatele (město Náchod):
ZŠ Náchod, Pavlišovská 5 – Ing. Jaroslav 
Rohulán, Jan Birke 
ZŠ Náchod, 1. Máje 365 – Ing. Josef Ha-
šek, Renata Jirmanová 
ZŠ Náchod, Drtinovo nám. 121 – 
Ing. Pavla Maršíková, Cyril Šourek  
ZŠ Náchod, Komenského 425 – Ing. Pavla 
Maršíková, Mgr. Karel Petránek, Eva Foř-
tová
ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 1186 
– Ing. Iva Cvetanova, Gabriela Horníko-
vá, Irena Škrabková 
ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005 
– MUDr. Vlasta Hýblová, Bc. Pavel Schu-
ma, Eva Fořtová 
Masarykovo náměstí 8-0-0

 RM vzala na vědomí předložený dopis 
vítězného autorského týmu architekto-
nické soutěže na řešení Masarykova ná-
městí a uložila odboru správy majetku 
a fi nancování, aby projednal s autorským 
týmem (Ing. Arch. Dana Svobodová, Pavel 
Nasadil, Jan Horký, David Nývlt) podmín-
ky jimi navrhované studie a v případě do-
hody předložil do rady města k odsouhla-
sení příslušnou smlouvu.

Upozorňujeme občany, 
že ve středu 31. prosince 2008 bude 
Městský úřad v Náchodě uzavřen. 
Děkujeme za pochopení.
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Problémová zóna u nemocnice – slože-
ní pracovní skupiny a řídícího výboru 
Integrovaného plánu rozvoje města Ná-
choda a zpracování IPRM – zóny   8-0-0

 RM zřídila Pracovní skupinu pro tvorbu 
Integrovaného plánu rozvoje města Ná-
choda – problémové zóny u nemocnice ve 
složení: Ing. Oldřich Čtvrtečka, Ing. Pavla 
Maršíková, Ing. Jaroslav Rohulán, Ing. To-
máš Šubert, Ing. Ladislav Šimek, Ing. Li-
bor Hejduk, Václav Rohlíček, Ing. arch. 
Falta, Ing. Romana Pichová, Ing. Petra Či-
perová.

 RM zřídila Řídící výbor pro tvorbu In-
tegrovaného plánu rozvoje města Nácho-
da – problémové zóny u nemocnice ve 
složení: Ing. Oldřich Čtvrtečka, Ing. Pavla 
Maršíková, Ing. Jaroslav Rohulán, Vladi-
mír Michelčík a Základní škola T. G. Masa-
ryka v Náchodě, Sportovní zařízení měs-
ta Náchoda, Technické služby Náchod, 
s. r. o., Krajská hospodářská komora Králo-
véhradeckého kraje Jednatelství Náchod, 
Klub SUN Náchod, občanské sdružení 
– Mateřské centrum Hopsáček, Stavební 
bytové družstvo Náchod, Správa budov 
Náchod, s. r. o., Městské středisko sociál-
ních služeb MARIE, Domov důchodců Ná-
chod, příspěvková organizace, Společnost 
vozíčkářů a zdravotně postižených.

 RM souhlasila se zpracováním Inte-
grovaného plánu rozvoje města Náchoda 
– problémové zóny u nemocnice fi rmou 
vybranou v poptávkovém řízení – Cent-
rum evropského projektování, a. s., Hra-
dec Králové (více na str. 8).

TELEGRAFICKY:
 RM souhlasila s oslovením daňového 

poradce k problematice DPH – c. k. daňové 
kanceláře, a. s., Rychnov nad Kněžnou.  
 7-0-0

 RM schválila na návrh škodní a likvi-
dační komise ze dne 3. 11. 2008 vyřazení 
a fyzickou likvidaci majetku v pořizovací 
ceně 5000–20 000 Kč/kus. 8-0-0

 RM souhlasila se změnou účelu dotace 
pro Déčko Náchod. 8-0-0

Zastupitelstvo města 19. 11.
Podmínky prodeje 
100 % akcií Pivovar Náchod, a. s.

 ZM schválilo navržená kritéria a po-
stup vypsání výběrového řízení odprodeje 
100 % akcií Pivovar Náchod, a. s.
Kritéria (v závorce uveden počet hlasů 
při hlasování v poměru PRO-PROTI-ZDR-
ŽEL SE):
1. cena za 100 % akcií  17-4-5
2. nejnižší nabídka ceny 150 mil. Kč  
 17-3-6
3. peníze budou splatné dnem prodeje na 
účet města 17-3-6
4. zájemce nebo jím ovládaná osoba pro-
kazatelně podniká na trhu s pivem, tzn. 
vlastní pivovar nebo obchoduje s pivem 
a to po dobu min. 5 let  17-3-6

5. vlastní kapitál zájemce je vyšší než zá-
kladní kapitál Pivovaru Náchod, a. s. (tj. 
v minimální výši 72 mil. Kč) 17-3-6
6. zájemce jednoznačně prokáže, že má 
zajištěny dostatečné zdroje fi nancování 
na výše uvedenou transakci (závazné pro-
hlášení banky v případě úvěrování nebo 
aktuální výpis z účtu s prokázáním bloka-
ce potřebných prostředků na tuto trans-
akci) 16-3-6
7. zájemce předloží důvody záměru náku-
pu a svoji dlouhodobější vizi rozvoje Pivo-
varu Náchod, a. s., včetně obchodní čin-
nosti (min. na 5 let) 17-3-6
8. zájemce zachová výrobu a značku PRI-
MÁTOR po dobu min. 5 let (v případě ne-
dodržení se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 50 mil. Kč) 15-5-5
9. zajistit smluvně pro město Náchod jed-
no místo v představenstvu společnosti 
a jedno místo v dozorčí radě společnosti. 
 17-3-6

 ZM zřídilo nezávislou komisi s mandá-
tem stanovit pořadí nabídek s doporuču-
jícím stanoviskem pro jednání zastupitel-
stva. 17-3-6
Komisi bude tvořit šest členů zastupi-
telstva (osloveni budou zástupci jednot-
livých stran zastoupených v zastupitel-
stvu), zástupce fi nancujícího bankovního 
ústavu Pivovaru Náchod, a. s., tj. KB, a. s., 
nezávislý odborník z pivovarského sekto-
ru a zástupce managementu pivovaru.
Program regenerace Městské památko-
vé zóny na roky 2008–2011 26-0-0

 ZM schválilo aktualizovaný Program re-
generace Městské památkové zóny (MPZ).
V roce 2004 bylo zadáno vypracování ak-
tualizace Programu regenerace MPZ v Ná-
chodě s časovým plánem do roku 2008
–2011. Z důvodu žádosti o dotaci na rok 
2009 byl tento program znovu aktualizo-
ván o některé další akce. 
Jedná se o tyto akce:
– radnice čp. 40: oprava a nátěr oken rad-
nice, oprava omítek v suterénu, restau-
rování venkovních pískovcových pilířů 
a soklu, oprava fasády, oprava střech včet-
ně klempířských výrobků,
– Déčko: oprava kamenné zdi okolo ob-
jektu, oprava střech, oprava hospodář-
ského objektu, oprava podezdívek a fasá-
dy objektů, 
– kostel sv. Vavřince: zajištění statiky ob-
jektu, sanační omítky a nátěry exterié-
ru a interiéru, oprava kamenných, ko-
vářských a tesařských prvků exteriéru 
a interiéru.
Delegování zástupce města na valnou 
hromadu Beránek Náchod, a. s. 26-0-0

 ZM delegovalo v souladu se zákonem 
o obcích jako zástupce města Náchod na 
mimořádnou valnou hromadu Beránek 
Náchod, a. s., (starostu města ing. Oldři-
cha Čtvrtečku a zmocnilo ho hlasovat pro 
schválení paní Ireny Kochové jako členky 
představenstva Beránek Náchod, a.s. 

Smlouva o půjčce 
Pivovaru Náchod, a. s. 26-0-0

 ZM schválilo Smlouvu o půjčce mezi měs-
tem Náchod a Pivovarem Náchod, a. s.
Výše půjčky 10 mil. Kč, čerpání do 30. 11. 
2008, splátka do 31. 1. 2009. Půjčka je úče-
lově vázána na splacení cizích zdrojů spo-
lečnosti Pivovar Náchod, a. s.

Farní sbor ČCE všechny 
srdečně zve na:
Zvěstování dětí, bohoslužby 24. 12. od 
10.00, při nichž budou hrát děti diva-
dlo. (Sborové centrum v Náchodě, Pur-
kyňova 535.)
Nešpory, 24. 12. od 15.00, do sborové-
ho centra v Náchodě, Purkyňova 535. 
Program doprovodí zpěváci z pěvecké-
ho sboru HRON. 
Půlnoční, 24. 12. od 10:00 do evange-
lického kostela v Šonově. Bohoslužbu 
doprovodí skupina ČILÁGOS. 
Rozloučení se starým rokem, 31. 12. 
od 17.00, do sborového centra v Nácho-
dě, Purkyňova 535. Budeme zpívat pře-
vážně písně z Taizé. 

 Komenského 1507 – volný byt
č. 1507/3, I. kat. o velikosti 2+1, 
výměra 57,10 m2 
Vyvolávací základní cena 950 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 
11. a 18. 12. 2008 vždy v 9.00 hod.

 Pražská 1313 – volný byt č. 1313/5, 
I. kat. o velikosti 3+1, výměra 72,10 m2 
Vyvolávací základní cena 1 200 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 
11. a 18. 12. 2008 vždy v 9.30 hod.

 Borská 617 – volný byt č. 617/9, 
I. kat. o velikosti 1+1, výměra 30,55 m2 
Vyvolávací základní cena 500 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 
11. a 18. 12. 2008 vždy v 10.00 hod.

Nabídky v uzavřené obálce označené 
v levém hor. rohu nápisem:
Výběrové řízení – byt 1507/3 
– neotvírat
Výběrové řízení – byt 1313/5 
– neotvírat 
Výběrové řízení – byt 617/9 
– neotvírat
doručit na MěÚ Náchod, 
Odbor správy majetku a fi nancování. 
Uzávěrka přihlášek 19. 12. 2008 
ve 13.00 hodin.
Informace na tel. 
491 405 233, 491 405 237 
Prodej pouze prvnímu v pořadí 
– při jeho odstoupení se řízení ruší 
a opakuje.

Město Náchod prodá 
obálkovou metodou



4Náchodský zpravodaj

  

Kronika PODĚKOVÁNÍ

V říjnu se narodili:
 2. 10. Kateřina Šmejdová
 5. 10. Veronika Maršíková
 6. 10.  Alena Kuncová
 7. 10. Jakub Balog
 9. 10. Laura Malíková
 10. 10. Vladimír Fišer
 13. 10. Matyáš Vávra
 15. 10. Lukáš Ruffer
 18. 10. Anežka Stárová
 19. 10. Bára Semerádová
  Martina Šmídová
 29. 10. Adéla Nemejtová
  Josef Nemejta
 31. 10. Pavel Jagoš
  Veronika Mrázková

V říjnu byli oddáni:
3. 10.
Petr Bažant, Náchod
Hana Bartošová, Náchod
– Pavel Novák, Bohuslavice
– Veronika Koppová, Bohuslavice
4. 11.
Petr Nývlt, Náchod
Martina Lašová, Nové Město nad Metují
10. 10.
Jan Chytrý, Dolany-Krabčice
Věra Innertová, Jaroměř
– Aleš Hlavsa, Náchod
– Jana Vlková, Náchod
11. 10.
Zdeněk Dítě, Náchod
Denisa Horváthová, Náchod

V pátek 31. října se uskutečnila v ob-
řadní síni ve Starém Městě vzpomínka na 
zesnulé. Setkání občanů připravila komi-
se pro obřady a slavnosti městského úřa-
du s místním odborem MO SPŽ Náchod. 
Součástí programu bylo vystoupení pěvec-
kého sboru Hron vedeného sbormistrem 
ing. Čejpem a vystoupení obřadní hudby 
pana Nývlta ze Rtyně v Podkrkonoší (hous-
le a varhany). Za radnici se setkání zúčast-
nil a krátkým projevem oslovil přítomné 
místostarosta města.

Městská dechovka zahrála před obřad-
ní síní. Setkání splnilo svůj účel, za což 
patří dík všem účastníkům a zvláště účin-
kujícím a organizátorům.

Za zmínku stojí i to, že město Náchod 
udržuje hřbitov v dobrém stavu, což při-
spívá k větší důstojnosti tohoto místa i sa-
motných vzpomínek.            J.  Jeništa

EUROklíč je speciálně upravený klíč, kte-
rý je spolu se zámkovým systémem vyu-
žíván osobami se sníženou schopnosti po-
hybu a orientace při zajištění jednotného 
přístupu na sociální (WC) a technická kom-
penzační zařízení (výtahy, svislé a scho-
dišťové plošiny apod.). V rámci náchodské 
oblasti je pověřena distribucí EUROklíčů 
Okresní organizace Svazu tělesně postiže-
ných v ČR, o. s., Zámecká 239, Náchod. Pro-
dej Euroklíčů pouze fyzickým osobám (ne 
organizacím) za nákupní cenu 357 Kč/kus. 
Platba je pouze v hotovosti. Zdravotně po-
stižený, který si Euroklíč od organizace ku-
puje, se musí prokázat průkazem TP, ZTP, 
ZTP/P a musí vyplnit a podepsat Evidenč-
ní kartu EUROklíče. Klientům, kteří mají 
zájem o koupi speciálního klíče, doporu-
čujeme domluvit si osobní návštěvu tele-
fonicky u p. K. Kábrta na tel.: 724 11 33 29 
a nebo osobní návštěvou každou středu od 
12.30 do 16.00 hod. v půjčovně kompen-
začních pomůcek 1. patro, Zámecká 239 
Náchod (rehabilitační středisko FAUST). 

Distribuce EUROklíčůŘekne-li vám někdo tuto oznamova-
cí větu, určitě si představíte párty plnou 
hlučné hudby a bláznivých nápadů. Ale to-
hle k naší oslavenkyni nepatří. Naše Ma-
rie není dospívající slečna, která se chystá 
překročit pomyslnou hranici dětství. Naše 
Marie je náš DOMOV.

Náchod patří mezi města, která mají 
svůj vlastní domov pro seniory. Snad, ma-
jíce na paměti „jedno z přikázání biblické-
ho Desatera, které má zajímavé zdůvodně-
ní: starej se o své rodiče, abys byl dlouho 
živ a dobře se ti dařilo,“ založili před 15 
lety náchodští radní domov Marie. V pro-
sinci 1993 se do zcela nové budovy začal 
stěhovat personál, aby připravil domov 
pro jeho první obyvatele. Tehdy se ještě 
nejmenoval domov pro seniory, ale veřej-
nosti pronikl do povědomí jako Penzion 
Marie. Byla to v té době velká novinka pro 
seniory, mít možnost jít bydlet do penzi-
onu. Brzy se však ve veřejnosti ustálil ná-
zor, že na Marii je krásně a díky obětavé-
mu personálu, který za celou historii Marií 
prošel, to platí dodnes. 

V Marii bydlelo od jejího založení do 
dnešních dnů celkem 140 obyvatel. Krát-
kodobý pobyt takzvanou odlehčovací služ-
bu využilo do stejného data celkem 85 
uživatelů. Bylo tu zaměstnáno až do sou-
časnosti 58 zaměstnanců v nejrůznějších 
profesích. V pozici ředitele se vystřídalo 
celkem pět žen, některé opakovaně. V sou-
časné době drží žezlo vlády muž.

Marii je patnáct Být zaměstnaný v Marii vyžaduje oprav-
du velké pracovní nasazení, ať už člověk 
zastává jakoukoli pozici. Marie je domov 
rodinného typu, tak je to psáno v jejím ve-
řejném závazku. A každý z nás ví, kolik 
energie stojí vybudovat opravdu dobrou 
rodinu. Kolik práce, nápadů a myšlenek 
musíte denně dát, aby vaše rodina dob-
ře fungovala. Kolik úsilí každého stojí vy-
budovat DOMOV. A pak, jak je vám v něm 
dobře, když se vám to daří! Nejkrásněj-
ším dárkem pro personál jsou tato hod-
nocení samotných obyvatel Marie – „Tak 
krásný život jako mám v Marii, jsem ni-
kdy neměla.“ „Že budu mít tak krásné stá-
ří, to jsem si nikdy nemyslela.“ „Marie, to 
je to nejkrásnější, co mne v životě potka-
lo.“ „Na Marii jsme prostě doma.“ Ano na 
Marii jsme doma a někteří obyvatelé už ce-
lých patnáct let. 

A tak přejme Marii:
Přejme Marii, aby byla vždy rodinným 

zázemím a ukotvením v běhu života pro 
každého jejího obyvatele.

Přejme Marii, aby se jí vždy dařilo vy-
tvořit pracovní kolektiv zaměstnanců tak, 
aby teplo a pocit bezpečí dokázal vytvá-
řet a naplňovat jak pro obyvatele tak pro 
sebe navzájem.

Přejme Marii vždy dobré vedení, kte-
ré blažený pocit domova dokáže ochránit 
svým moudrým postojem a přirozenou au-
toritou.

Přejme Marii, aby byla DOMOVEM, do 
kterého se každý rád vrací, DOMOVEM, 
do kterého spěcháme pro potěšení i pro 
útěchu.

Přejme naší Marii, aby naší zůstala.
Zveme všechny bývalé zaměstnance 

na den 10. prosince 2008 od 14. hodiny do 
společenské místnosti u nás v Marii, kde 
se s vámi rádi setkají vaši klienti i spolu-
pracovníci. 

Za kolektiv obyvatel i zaměstnanců
Bc. Irena Svozilová – sociální pracovnice 

Domova pro seniory Marie

Dne 19. 11. 2008 proběhlo výroční člen-
ské shromáždění Klubu vojenských dů-
chodců náchodského regionu při Kraj-
ském vojenském velitelství Hradec 
Králové. Schůze se konala za velké účas-
ti v Náchodě v restauraci Vatikán. „Výroč-
ky“ se zúčastnila i delegace polských kole-
gů z Kladska, vedení plk. v. v. Kazimerzem 
Koreckim. Dále byla přítomna skupina zá-
stupců KVV z Hradce Králové a velitel vo-
jenské posádky Jaroměř.

Předsedou Klubu byl jednohlasně zvo-
len opět bývalý výsadkář, obětavý Anto-
nín Honejsek z Červeného Kostelce.

Plk. v. v. Stanislav Šefránek   

Klub vojenských důchodců
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Mistrovství České republiky Asocia-
ce školních sportovních klubů v přes-
polním běhu družstev 2008 – Bystřice 
pod Hostýnem

Dne 1. 11. 2008 se šestice žáků sportov-
ní třídy IX.B ZŠ Náchod-Plhov zúčastnila 
republikového fi nále v přespolním běhu.

Svou vynikající připravenost předvedli 
v okresním i krajském kole, kde vyhráli. 
Odjížděli tedy s přáním zaútočit na prv-
ní desítku.

Do Bystřice pod Hostýnem cestovali 
6 hodin, ale určitě nelitovali, protože se 
mohli zúčastnit závodů, kde se setkala na-
prostá atletická elita starších žáků ve vy-
trvalostních bězích. 

Závody se konaly za krásného počasí 
v biatlonovém areálu, naši závodníci po-
dali takřka životní výkony. Od začátku 
bylo velmi ostré tempo, tím se však naši 
borci nenechali zaskočit, přestože se tým 
neskládal jen ze samých atletů. Všichni 
běželi velmi kvalitně.

Nakonec v konkurenci 12 krajů obsadi-
li vynikající 7. místo a tím skvěle repre-
zentovali ZŠ Náchod-Plhov a celý Králové-
hradecký kraj. V hodnocení jednotlivců se 
nejlépe umístil Láďa Pošepný na 18. místě 
(ten se republikového fi nále zúčastnil již 
podruhé). Blízko za ním skvěle běželi Jiří 
Sýkora, Martin Vávra, Ondřej Biederman, 
Michal Moravec a Láďa Špreňar. Je třeba 
zdůraznit, že zde závodilo 65 výborných 
běžců, kteří jsou nejlepší ve svých krajích. 
Naši žáci si tedy zaslouží pořádnou gratu-
laci a pochvalu. Poděkování patří i paní 
učitelce Adrianě Kolářové, která žáky do-
provázela a starala se o ně. 

Byla to krásná sportovní akce a my 
všichni jsme rádi, že jsme se jí mohli zú-
častnit a ukázat, na jak vysoké úrovni 
můžeme být dobrými soupeři.

Za družstvo starších žáků 
ZŠ Náchod-Plhov

Ladislav Pošepný IX.B

MČR Asociace školních 
sportovních klubů

každoročně využívá na začátku školního 
roku pěkného počasí a pořádá pro děti ně-
kolik poznávacích výletů. Prvním z nich 
byla 29. 9. návštěva podzimní ZOO.

30. září jsme byli pozváni v rámci dnů 
Poštovní spořitelny na den otevřených 
dveří, který pro děti pořádala pošta v Ná-
chodě 1. Zde si děti prohlédly veškerou čin-
nost zaměstnanců, vyzkoušely si razítko-
vat dopisy, vážily se na váze pro vážení 
balíků, prolézaly poštovní auto a na závěr 
dostaly upomínkové předměty. Ve školce 
potom namalovaly z těchto zážitků obráz-
ky, které byly vystaveny ve vestibulu pošty 
Náchod ve dnech 22. 10. – 10. 11.

Dne 13. října jsme se vydali do Hradce 
Králové do divadla Drak, kde děti zhlédly 
jim většinou známou pohádku Josefa Čap-
ka „O pejskovi a kočičce“. 

Naše mateřská školka získala grant od 
odboru životního prostředí města Nácho-
da ve výši 10 000 Kč. Jeho část jsme využi-
li 15. října na výlet do Ekologického centra 
v Horním Maršově. Děti se zde seznámily 
dopodrobna s pohádkou Z. Müllera „Krte-
ček a kalhotky“. Nejen že pracovaly s pří-
během, ale samy si vyzkoušely nalámat 

MŠ Vančurova a pročesat len, usoukat vlákno a tkát na 
malém tkalcovském stavu. 

Zatím poslední výlet nás zavedl 22. října 
do Slatiňan, kde si děti se zájmem prohléd-
ly koně Převalského a stádo starokladrub-
ských vraníků. Prošly si krásný park, kde 
je soustředěna druhá dendrologicky nej-
bohatší sbírka dřevin ve východních Če-
chách, a navštívily miniaturu hradu z 19. 
století – Kočičí hrádek.

Všechny výlety se nám vydařily a líbily 
se nejen dětem, ale i nám dospělým.

JP, Mateřská škola Vančurova Náchod

Ještě bych čtenáře chtěla upozornit na 
nemilou věc, která se nám stala na dopo-
lední vycházce s dětmi v parku pod zám-
kem vedle Déčka. Děti v listí našly pou-
žitou injekční stříkačku, které skrze kryt 
lezl hrot jehly. Že se o něj zranili hned dva 
lidé je už teď vedlejší. 

Apelovat na ty, kteří injekční stříkačku 
používají ke svému životu – aby ji likvi-
dovali vhodnějším způsobem – asi nemá 
cenu. Obracím se na ostatní lidi, aby dávali 
velký pozor při návštěvě těchto parků a to 
nejen na sebe, ale hlavně na děti, které do 
ruky seberou kdejakou věc. Během pěti let 
je to už třetí injekční stříkačka, kterou tam 
na našich vycházkách děti našly.

V rámci preventivních bezpečnostních 
opatření rozhodlo vedení naší školy, že se-
známíme děti s prací jednotlivých složek 
integrovaného záchranného systému. Po-
zvali jsme proto počátkem školního roku 
příslušníky Policie ČR, členy sboru dob-
rovolných hasičů a zásahové vozidlo zá-
chranné služby s posádkou.

Policisté z Obvodního oddělení v Ná-
chodě dětem vysvětlili, v čem spočívá 
jejich práce, a přitom se zaměřili přede-
vším na kriminální jevy, se kterými by se 
děti mohly setkat. Poradili, jak předchá-
zet chování, které by děti mohlo ohro-
zit, a jakým způsobem se dovolají pomo-
ci v případě potřeby. Vyprávění policisté 
doplnili ukázkou předmětů, které k prá-
ci potřebují. Děti si na vlastní kůži moh-
ly vyzkoušet, jak je nepříjemné mít ruce 
svázané pouty, jak je těžká neprůstřelná 
vesta. Na závěr návštěvy děti od policistů 
obdržely omalovánky s tématy, která jsou 
pro ně i aktuální a při nichž si prověří své 
vědomosti o správném chování. Vystou-
pení policistů mělo vysokou úroveň a pro 
děti bylo velice přínosné.

Aby děti měly představu o tom, které 
další instituce se podílejí na pomoci obča-
nů při nebezpečí, byli pozváni hasiči s je-
jich novým hasičským automobilem. Při-
jeli náchodští dobrovolní hasiči dokonce 
i s dívkou hasičkou, což inspirovalo hol-
čičky k tomu, že až budou velké, budou 

Týden bezpečnosti v mateřské škole
také „hasit“. Výklad i praktická ukázka 
zařízení vozu děti upoutala, kdo chtěl, 
vyšplhal si po žebříku „zachránit kočič-
ku“. Aby naše zážitky byly co nejhlubší, 
děti si zkusily držet hadici, ze které stří-
kal proud vody. Nadšení bylo veliké, „ha-
sit“ chtěl každý. Na závěr jsme dostali 
od člena hasičského sboru na Lipí drob-
né upomínkové předměty vyrobené k 90. 
výročí založení jejich organizace. Návště-
va hasičů byla velmi zajímavá a všem se 
velmi líbila.

K tomu, aby byl IZS ucelený, chybělo 
ještě pozvat záchranku. Přijel ochotný 
člen Vodní záchranné služby v Náchodě 
p. Kosinka. Ten dětem na zahradě před-
vedl sanitku s vybavením a doplnil výkla-
dem. Děti si v sanitce sedly, nechaly se 
ovázat obvazem „zranění“. I tato ukázka 
byla zajímavá a poučná.

 Všem, kteří se podíleli na akci naší 
mateřské školy – Týden bezpečnosti, ve-
lice děkujeme za ochotu i za pěkný pří-
stup k dětem, které pochopily, co může 
ohrozit jejich bezpečí, ale díky návštěvám 
výše zmíněných institucí už i vědí, jak si 
poradit v případě ohrožení.

Protože celá akce byla velice zdařilá, 
věříme, že i v příštím roce nám všichni, 
kteří jsou zahrnuti do IZS vyjdou vstříc 
a těšíme se na další spolupráci s nimi.

Za kolektiv MŠ Komenského v Náchodě 
Růžena Vaněčková
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Prosincová výročí
Na Štědrý den obvykle zpíváme, že 

se narodil Kristus Pán. Ale bylo-li to 
právě v tento den, to nikdo s jistotou 
neví. Jistě však víme, že se v tento den 
v roce 1863 narodil ve Vysoké Srbské 
jeden ze zakladatelů nejvýznamnější 
náchodské průmyslnické rodiny, Cyril 
Bartoň. O Vánocích 26. prosince 1873 
se narodil hudebník a skladatel Karel 
Moor, který v říjnu 1902 dirigoval v Ná-
chodě koncert České fi lharmonie a pak 
tu působil v roce 1916, kdy hrál mj. na 
klavír při fi lmových představeních, 
v té době samozřejmě němých fi lmů, 
promítaných v tehdy novém Beránku. 
Na Štědrý den roku 1998 zemřel v Syd-
ney JUDr. Jan Jirásek z Hronova, absol-
vent zdejšího gymnázia. V roce 1968 
emigroval do Austrálie, kde se záhy 
podílel na organizování krajanské-
ho života, mj. večerů E. Hostovského, 
J. Škvoreckého ad. Od roku 1990 praco-
val na čs. konzulátu v Sydney. Den po 
Vánocích v roce 1833 zemřel náchod-
ský rodák, biskup litoměřický, v mlá-
dí krátce náchodský zámecký kaplan, 
vzácně vzdělaný člověk P. Josef Franti-
šek Hurdálek. O Vánocích si letos také 
připomeneme už 70. výročí úmrtí spi-
sovatele Karla Čapka. 

„Dobrý český herec“ Jaroslav Voj-
ta, jehož jsme mohli vidět několikrát 
pohostinsky vystupovat i u nás v Ná-
chodě, se narodil 27. prosince 1888. 
Dne 16. prosince 1918 se narodil kněz 
P. Josef Blahník. Maturoval na zdej-
ším gymnáziu v roce 1938, po studiích 
působil i v našem kraji. Více v článku 
jeho bratra (pozn. red.) Dne 29. prosin-
ce 1953 se narodil výtvarník Milan Jí-
cha, s jehož díly se pravidelně setkává-
me na regionálních výstavách. 

Opomíjenou náchodskou osobnost, 
básníka, legionáře, vojáka i odbojá-
ře Josefa Nemastu nám připomenou 
obě data. Narodil se v Náchodě 18. pro-
since 1893, v roce 1911 zde absolvoval 
tehdejší reálku. Pak začala brzy první 
světová válka, do níž musel naruko-
vat. Po zajetí na ruské frontě vstoupil 
do legií a už i tam psal verše. V srp-
nu 1939 byl zatčen gestapem, zemřel 
v koncentračním táboře v Osvětimi 19. 
prosince 1943, den po svých 50. naro-
zeninách.

Dne 10. prosince 1948 přijalo Valné 
shromáždění OSN Všeobecnou dekla-
raci lidských práv. U nás však byla po 
čtyřicet let jen teoretickým dokumen-
tem. Nakonec můžeme připomenout fi -
latelistům, že 18. prosince 1918 vyšla 
první československá poštovní znám-
ka.      (AF)

Před devadesáti lety 16. prosince 1918 
se narodil Josef Blahník, výrazná osob-
nost, čestný a pracovitý, přesvědčený 
křesťan, chápající svět kolem sebe. Tak 
ve svých vzpomínkách uvádí celoživotní 
přítel MUDr. Lubomír Nesládek. 

Po maturitě na náchodském gymnáziu 
v roce 1938 vystudoval pětileté studium 
teologie v Hradci Králové. 2. května 1943 
byl vysvěcen na kněze a jako kněz půso-
bil na několika farnostech v blízkém okolí 
(Úpice, Červený Kostelec, Trutnov). Poně-
vadž jeho aktivita a zřejmě i vliv na mla-
dé lidi nebyly vhod tehdejšímu režimu, 
byl překládán z místa na místo do vzdá-
lených farností. Naposledy v roce 1953 do 
Předhradí u Skutče, kde byl zatčen a po 
dlouhých výsleších odsouzen za údajnou 
protistátní činnost na devět let odnětí 
svobody. Vězněn byl ve Valdicích a Míro-
vě a po šesti letech na základě amnes-
tie propuštěn. Po návratu nedostal státní 

souhlas pro duchovní správu a pracoval 
jako dělník na pile v Náchodě. Později vy-
pomáhal v duchovní správě v Náchodě 
a v roce 1970 byl tajně vysvěcen na bisku-
pa. To již působil v duchovní správě ve Vy-
skytné u Jihlavy. Jeho zdravotní stav se po 
propuštění z výkonu trestu stále zhoršo-
val a tak odešel do důchodu a vrátil se do 
svého rodného města Náchoda. Tam ješ-
tě vypomáhal v místní duchovní správě. 
V duševní síle sledoval svatořečení Anež-
ky Přemyslovny, ale události 17. listopa-
du 1989, když se zhroutil režim rudého 
teroru, vnímal už jen jakoby v mlze. Ze-
mřel 23. listopadu 1989 a pohřeb se konal 
2. prosince z kostela sv. Vavřince v Nácho-
dě. Jeho pohřbu se zúčastnilo velké množ-
ství lidí, kněží a pohřební obřad sloužil 
pozdější arcibiskup Karel Otčenášek, po-
prvé na veřejnosti jako biskup.

Jiří Blahník 

Josef Blahník  90. výročí narození

Jaroslav Celba se v Náchodě narodil 
(1924), v Náchodě odmaturoval, do Škvo-
reckého Zbabělců vstoupil jako Harýk, 
v padesátých letech ho komunisti muči-
li v pověstném Domečku na Hradčanech 
(právě o něm připravuje Pavel Taussig te-
levizní medailon v cyklu „Neznámí hr-
dinové“ – vysílán bude po Novém roce), 
po Listopadu mu byly 
uděleny dva vysokoškol-
ské grády a v roce 2005 
byl na radnici prohlášen 
Čestným občanem města 
Náchoda.

Pro dětičky nejen ná-
chodské, ale po celém 
světě, složil muziku 
k přehršli Večerníčků. 
Náchod pak oslavil dvě-
ma mšemi, jedna z nich 
je provázena básnickým 
slovem Libora Volného. 
Přeškoda, že už po něko-
lik let o Vánocích v kos-
telíčku na náměstí něco 
tak krásného nezazně-
lo (mimo Náchod ano: 
koncem listopadu v Kostelci nad Černými 
Lesy, na sv. Mikuláše v pražské Michli).

A proč se o Jaryku Celbovi zmiňujeme 
právě teď? Protože nepřestává dělat čest 
rodnému městu ani ve svém vysokém 
věku kmetském.

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů 
hostila 30. října v rámci cyklu Hudba z fi l-
mového plátna dva světově proslulé skla-
datele: náchodského Celbu a o čtyři roky 
mladšího Luboše Sluku z Opočna, znějící-

Naši čestní občané neumdlévají
ho nám z fi lmů třeba Pod jezevčí skálou 
či Divoký koník Ryn.

Z tvorby Celbovy zazněl před vyproda-
ným Domem umění výběr z hudby k Ve-
černíčkům, tajuplná píseň Snění a řada 
dalších skladeb (k některým písním texty 
napsala Anna Celbová). Pozván na jeviš-
tě zavzpomínal Celba na svá dlouhá léta 

tvůrčí spolupráce s reži-
séry Hermínou Týrlovou 
a náchodským Josefem 
Pinkavou. Za skandova-
ného potlesku byl pak 
večer ukončen vystou-
pením dětského sboru, 
který provedl píseň Byla 
jednou koťata. Tímto po-
řadem má Filharmonie 
Bohuslava Martinů zahá-
jenu novou tradici v uvá-
dění fi lmové hudby.

V říjnovém čísle NZ 
jsme vás informovali 
o poctách, kterých se do-
stalo Škvoreckým v To-
rontu od tamního a na-
šeho premiéra. K tomu 

dodáváme: anglický překlad Obyčejných 
životů (Ordinary Lives) už vyšel, prezen-
tován byl na Generálním konzulátu ČR 
24. října.

Nyní je tedy Jaroslavem Celbou v rych-
lém sledu potvrzeno, že světově proslulí 
Čestní občané z rodu zbaběleckého v ší-
ření věhlasu našeho města i nadále ne-
umdlévají.

Pokračujte v tom, prosím, pánové. 
Boris Mědílek
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11. Klempíři

Z historie živností a obchodů v Náchodě*  *  *   *  *  *   

Dnešním příspěvkem končíme seriál o živnostech v Nácho-
dě, i když ne tak docela, nechte se v příštím roce překva-
pit. Na řadu řemesel a živností se nedostalo, možná někdy 

jindy. Rozhodování, který obor zvolit jako poslední, mi usnad-
nila kolegyně z redakční rady, která se před lety přivdala do 
rodiny náchodských klempířů a poskytla mi laskavě většinu 
z reprodukovaných obrázků. Existuje i druhý důvod, jímž chci 
tento článek ukončit. 

Nedávno jsem se dočetla, že historie klempířského řemesla je 
tisíciletá. Poněkud odvážné tvrzení a navíc platí pro jižnější ev-
ropská teritoria, než jsou Čechy. U nás pochází nejstarší zmínka 
z 15. století, kdy se na Novém Městě Pražském oddělili od teh-
dejších fl ašnéřů, kteří vytepávali z měděného, později mosazné-
ho plechu nádoby na potraviny. Klomfíři nebo klempíři se nej-
prve řadili ke kovářům a kovotepcům, protože válcovaný plech 
ještě neexistoval a do potřebné tloušťky ho bylo potřeba vyko-
vat nebo vytepat. Jak krásně a poeticky nám dnes znějí názvy 
někdejších klempířských nástrojů – kovadlinky, rohatiny, bab-
ky, hladící a účelně tvarovaná vytloukací kladívka – vyhlazená, 
železná, dřevěná, měděná a dřevěné paličky. Dále různé stříha-
cí a sekací nástroje, ohýbačky pro zakružování, stáčení plechů 
a jejich ohýbání, přímoběžné a okružní nůžky k vystřihování 
kruhů a elips, řezáky, vysekávadla, a další a další. Pravděpo-
dobně si spolu se mnou řeknete, že klempířina byla pěkná věda. 
My totiž dnes máme tendenci vnímat klempíře pouze v souvis-
losti s pokrýváním střech, fasád a oplechováním, ale i zde jsou 
na klempířské díly kladeny nejenom ryze funkční, ale také es-
tetické požadavky. Řemeslo bývalo na vysoké úrovni, existova-
la i odborná literatura, příručky pro klempíře se střihy, návrhy 
a variantami od kroucených svodů a okapů po zdobné kotlí-
ky. A tak když procházíte kterýmkoli českým starým městem, 
všechny ty chrliče, hrotnice, korouhve, slunce, měděné mar-
kýzy, větrné růžice, ale třeba i jen běžné žlaby, odpadní roury, 
okapy, plechové krytiny, lemování říms a okrajů nebo věžičky, 
hlavice, různé tympány, ozdobné desky a reliéfy na fasádách – 
vše to jsou ručně tepané a vyklepávané výrobky klempířských 
mistrů. A to nemluvím o výrobě kovového nádobí. Byla to těž-
ká, ale krásná práce.

V Náchodě samotném se až do 19. století s termínem klempíři 
nesetkáme. Příslušné pracovní úkony vykonávali řemeslníci, kte-
ří jsou v písemných pramenech nazýváni konváři, zvonaři, kot-
láři, případně i kováři. Až nová doba, konkrétně 19. a 20. století, 
zná klempíře v dnešním slova smyslu. Bývalo to řemeslo, kte-
ré se v rodinách dědilo. Nejznámější jsou v tomto ohledu v Ná-
chodě dvě rodiny. Na dnešním Karlově náměstí, původně Pod-
bučním plácku nebo později náměstí Republiky sídlilo Maizlovo 
klempířství. Byl to Adolf Maizl starší, Adolf Maizl mladší a po-
sléze Vladislav Maizl. Je známo, že dceru Adolfa Maizla, který se 
významně uplatňoval v místní samosprávě, si vzal za manželku 
JUDr. Josef Čížek. V roce 1893 byla u c.k. Okresního hejtmanství 
v Novém Městě nad Metují řádně ohlášena a potvrzena klempíř-
ská živnost Antonína Vlčka z Náchoda čp. 299. Později byl před-
mět podnikání změněn na stavební klempířství a ve dvacátých 
letech 20. století čteme na fi remních papírech plný název Sta-
vební, galanterní a ornamentální klempířství Antonín Vlček, Ná-
chod, Riegrova ul. 195. To se už v rodinné fi rmě etabloval i An-
tonín Vlček mladší. Dalšími klempíři, které známe jménem, byli 
Martin Škoda, Vilém Kessner, Čeněk Kouba, Robert Šťastný, Jaro-
slav Uhlíř a Josef Zaňka. V první polovině 20. století byli všich-
ni organizováni ve společenstvu mistrů klempířských a kromě 
vlastního provozování řemesla se starali o výuku učňů a tovary-
šů ve svém oboru. Tyto aktivity jsou dokumentovány příslušný-
mi formuláři, bohužel většinou nevyplněnými, které v ukázkách 
reprodukujeme. Ty vyplněné si pochopitelně učni a tovaryši od-
nášeli s sebou do praktického života. 

A nyní tedy ten druhý důvod, proč o klempířích mluvíme. 
V roce 1995 totiž vznikl novodobý Cech klempířů, pokrývačů a te-
sařů ČR jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob 
podnikajících v uvedených oborech. Dbá o rozvoj oborů a výcho-
vu učňovského dorostu, každoročně pořádá tři učňovské soutě-
že a je členem prestižní mezinárodní federace. Z tohoto titulu se 
začátkem listopadu konal v naší republice mezinárodní kongres 
a světová soutěž mladých pokrývačů a klempířů. Můžeme být 
pyšni, protože nejlepší umístění získali hned za vítěznými Švýca-
ry mladí Češi. Maizlové ani Vlčkové z Náchoda mezi nimi nejsou, 
ale kdoví, co přinese budoucí vývoj oboru.          Mgr. L. Baštecká

Klempíř Antonín Vlček ml. k fotografi i 
připsal: „Konečně na nejvyšší metě! Konec 

práce. Dobrý směr vějičko!“

Plechování věže náchodského zámku 
v roce 1950.

Osazenstvo klempířské dílny v roce 1940, 
sedící Antonín Vlček st. (nar. 1864).
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V roce 2008 Město Náchod a obec Dol-
ní Radechová společně připravily projekt, 
který řeší výstavbu cyklostezky mezi měs-
tem Náchodem a obcí Dolní Radechová. 
Celý úsek cyklostezky je řešen ve dvou 
částech, které tvoří vzájemně nezávis-
lé funkční celky a které na sebe účelově 
navazují. Město Náchod realizovalo cyk-
lostezku v k.ú. města Náchoda (úsek 1a) 
a obec Dolní Radechová realizovala na 
svém k. ú. úseky 1b, 1c. Každý z partne-
rů podal samostatnou žádost o příspěvek 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infra-
struktury a dotaci z rozpočtu Královéhra-
deckého kraje.

Město Náchod v roce 2008 připravilo 
projekt „Cyklostezka a chodník Náchod 
– Dolní Radechová úsek 1a“ a získalo na 
realizaci příspěvek z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury a dále do-
taci z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
Celkové náklady Města Náchoda na sta-
vební úpravy cyklostezky dosáhly výše 
1 216 691,70 Kč. Příspěvek z rozpočtu Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury činil 
640 000 Kč, dotace z rozpočtu Králové-
hradeckého kraje byla 207 367 Kč. Řeše-
ný úsek cyklostezky se nachází v severní 
části města Náchoda v blízkosti sídliště 
Plhov. Cyklostezka byla v k. ú. Náchoda 
vyprojektována v šířce 3 m a byla navr-
žena s krytem z asfaltového betonu. Dél-
ka upravené cyklostezky je 374,75 m. Pů-
vodní stav cyklostezky byl nezpevněný 
s nevyhovujícím povrchovým odvodně-
ním bez zpevněného podloží. Cyklisté 
mohou v současné době jezdit mezi měs-
tem Náchodem a obcí Dolní Radechová po 
bezpečné cyklostezce, která odvedla vy-
soký počet cyklistů z frekventované sil-
nice I/14. 

Cyklostezky

V prosinci to budou už tři roky, co svět-
lo světa spatřila nahrávka Náchodské mše 
vánoční. Tři roky má Náchod svou vlastní 
mši a já si budu vždy před Vánocemi při-
pomínat tu neopakovatelnou atmosféru je-
jího vzniku.

Měla jsem to štěstí, že jsem mohla ini-
ciovat a napomoci vzniku díla, které díky 
jeho tvůrcům je opravdu náchodské. Au-
tor hudby hudební skladatel Jaroslav Cel-
ba nezapomněl církevnímu obsahu dát ná-
chodský kolorit a autor textu Libor Volný 
s náchodským patriotismem vtiskl pros-
tým slovům noblesní obsah. 

Organizační příprava nahrávky započa-
la už na jaře roku 2005, kdy jsem s Anič-
kou a Jarykem Celbovými domlouvala 
podmínky týkající se autorských práv a vý-
běru studia a orchestru, který by dílo pro-
vedl. Díky ochotě a kontaktům manželů 
Celbových jsme k nahrávce získali špičko-
vý orchestr i studio, ve kterém dílo v září 
vzniklo. Filharmonici města Prahy s Praž-
ským fi lharmonickým sborem za řízení di-
rigenta Mario Klemense v Hudebním stu-
diu Barrandov, a. s., Praha Ve Smečkách 
a v hudební režii Jiřího Zobače, byli záru-
kou kvality.

Společně s náchodskou televizí jsme 
mohli být přítomni opravdovému zrození 
nahrávky. Profesionální přístup všech, or-
chestru, sboru, sólistů, ale i zvukařů v na-
hrávacím studiu byl podřízen názoru au-
tora, který společně se zvukovým mistrem 

Náchodská Gloria 
Nežiju sice už přes půl století ve vašem krásném městě, ale to město je pořád moje 

a vždycky jsem se sem vracel, v duchu, ve vzpomínkách a v knihách, které jsem psal. 
Proto mám dnes obzvláštní radost, že dvě náchodské mše mého starého kamará-
da a hrdiny mých románů Jaroslava Celby, se dočkávají důstojného profesionálního 
uvedení. A proto je mi, bohužel, zároveň líto, že se toho nedožil autor textu Jaryko-
vy české mše, náš starý kamarád Libor Volný.                      2. 12. 2005 Josef Škvorecký

Jiřím Zobačem citlivým uchem kontrolo-
val a korigoval výkon umělců se svou ko-
nečnou představou. Bylo to neskutečně 
krásné, když jsme poprvé naživo uslyše-
li vznosnou, ale prostou a líbivou melodii 
zazpívanou profesionálním sborem. Bylo 
nám krásně až úzko, jak citlivě uměli oba 
umělci vystihnout náchodskou vánoční 
atmosféru, jak prostá slova naplňují kla-
sický obsah mše. Chce se zpívat chytlavý 
popěvek, který působí na děti i dospělé, 
jak jsem si už mohla mnohokrát vyzkou-
šet. Proto si každý rok o Vánocích znovu 
při poslechu mše vybavuji nejen studio ve 
Smečkách, ale i Libora na nemocničním 
lůžku, kdy dostal od Jaryka zakázku na 
text mše a tahle skutečnost jej znovu vrá-
tila do života. Radost a úsilí s jakým tvo-
řil text, aby se vešel do rýmů a naplnil hu-
dební podklad. O přípravě nahrávky věděl, 
ale její prezentace se už bohužel nedožil. 
Vzpomínám na slavnostní křest CD a vel-
kou, ale trochu smutnou radost autora, ná-
chodského rodáka a čestného občana Jaro-
slava Celby a vnímám ten neopakovatelný 
pocit z krásného přátelství dvou osobnos-
tí, který jsem mohla společně s nimi ales-
poň částečně prožít. 

Náchodská vánoční mše s názvem Gloria 
byla představena v prosinci 2005 na slav-
nostním večeru k 10. výročí vzniku Kultur-
ní a sportovní nadace města Náchoda, kte-
rá vznik díla fi nančně podpořila. 

Eva Fořtová

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vy-
hlásilo výzvu v rámci Integrovaného ope-
račního programu k podávání žádostí 
o schválení Integrovaných plánů rozvo-
je měst problémových obytných zón pro 
města od 20 000 obyvatel kromě hlavní-
ho města Prahy. 

IPRM zóny schválený Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR je podmínkou pro 
čerpání dotace z Integrovaného operač-
ního programu, prioritní osy 5 – Národní 
podpora územního rozvoje, oblast podpo-
ry 5.2 Zlepšení prostředí v problémových 
sídlištích. Finanční prostředky z dotace 
je možno použít na revitalizaci veřejných 
prostranství a regeneraci bytových domů 
vybrané problémové obytné zóny.

Na základě vyhlášených podmínek pro-
gramu Město Náchod vybralo jako problé-
movou zónu část území u nemocnice. Zá-
kres vymezeného území je k nahlédnutí 
na níže uvedených webových stránkách.

V rámci revitalizace veřejných pro-
stranství je plánováno např. vybudování 
nových přístupových komunikací na síd-
liště u nemocnice včetně přístupu pro pěší 
v oblasti zimního stadionu, výstavba no-
vých parkovacích míst, rozšíření stávají-
cích komunikací na sídlišti u nemocnice, 
rekonstrukce Myslbekova mostu, doplnění 
veřejného osvětlení a venkovního kame-
rového bezpečnostního systému, zřízení 
dětských hřišť, modernizace sportoviště 
u ZŠ T. G. Masaryka, zkvalitnění odpočin-
kové plochy mezi domy, výsadba zeleně 
a pořízení městského mobiliáře v potřeb-
ném rozsahu. 

V rámci regenerace bytových domů 
bude možné z dotace fi nancovat zejména 
zateplení budov, výměnu oken, odstraně-
ní statických poruch, hydroizolaci spod-
ní stavby, modernizaci vzduchotechniky, 
výtahů, lodžií, balkonů a společných pro-
stor.

O výsledku žádosti o schválení IPRM 
zóny, resp. příslibu fi nančních prostřed-
ků na spolufi nancování výše uvedených 
aktivit z Integrovaného operačního pro-
gramu bude Město informováno na přelo-
mu února a března 2009. Více informací na 
www.mestonachod/na/iprmzona.

Tvorba integrovaného 
plánu rozvoje 
města Náchoda
– problémové zóny u nemocnice (IPRM zóny)

ZUŠ J. Falty v Náchodě
Sdružení  rodičů při ZUŠ 
a Beránek Náchod, a. s.,

pořádají Vánoční Romance      
10. prosince 2008 v 17. 00 hod.

Městské divadlo Dr. J. Čížka
Vstupné 40 Kč



Město Náchod a Ekumenická rada církví Vás zvou na tradiční

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
u vánočního stromu na Masarykově náměstí

1. ADVENTNÍ  SETKÁNÍ1. ADVENTNÍ  SETKÁNÍ
neděle 30. listopadu 2008 v 17 hodinneděle 30. listopadu 2008 v 17 hodin

v programu účinkujív programu účinkují
Církev římskokatolická a Církví adventistů sedmého dneCírkev římskokatolická a Církví adventistů sedmého dne

   
2. ADVENTNÍ  SETKÁNÍ

neděle 7. prosince 2008 v 17 hodinneděle 7. prosince 2008 v 17 hodin
v programu účinkujev programu účinkuje

Církev bratrskáCírkev bratrská

3. ADVENTNÍ  SETKÁNÍ3. ADVENTNÍ  SETKÁNÍ
neděle 14. prosince 2008 v 17 hodinneděle 14. prosince 2008 v 17 hodin

v programu účinkujev programu účinkuje
Církev československá husitská a Českobratrská církev evangelickáCírkev československá husitská a Českobratrská církev evangelická

4. ADVENTNÍ  SETKÁNÍ4. ADVENTNÍ  SETKÁNÍ
neděle 21. prosince v 19 hodin neděle 21. prosince v 19 hodin 

XIX. SVOBODNÝ  ADVENT –  „Zvěstuji vám radost…“XIX. SVOBODNÝ  ADVENT –  „Zvěstuji vám radost…“
 komponovaný pořad náchodských církví  komponovaný pořad náchodských církví 

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka – velký sálMěstské divadlo Dr. Josefa Čížka – velký sál

Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na podporu 
Domova sv. Anny pro matky s dětmi v Náchodě
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Slavnostní předvánoční koncert s cha-
ritativním zaměřením se bude konat ve 
čtvrtek 18. 12. v 19.00 hodin v prostorách 
kostela sv. Vavřince v Náchodě a je sou-
částí tradičního rozsáhlého cyklu patnác-
ti předvánočních koncertů pod titulem 
AVE MARIA – VÁNOCE 2008.

Koncerty jsou připraveny v ojedině-
lé dramaturgii založené na zvuku dvou 
královských nástrojů – křídla a varhan. 
Oba nástroje zní v podání vynikajících 
umělců v některých skladbách současně 
či si navzájem předávají témata. Tento je-
dinečný zážitek umocní krásné skladby 
a árie v podání operních pěvců, dětského 
a smíšeného pěveckého sboru. Účinkují: 
prof. Vladimír Župan – klavírní virtuos, 
zasloužilý umělec Ukrajiny (jeho medai-
lónek nedávno vysílala Česká televize); 
prof. Michal Novenko – přední představi-
tel české varhanní školy v alternaci s Ladi-
slavem Mlejnkem; Ema Hubáčková – sop-
rán, operní pěvkyně; ve většině koncertů 
Ladislav Mlejnek – sólista Státní opery 
Praha a Národního divadla Brno. Křídlo 
pro prof. Vladimíra Župana s veškerým 
servisem zajišťuje největší evropský vý-
robce pian Bechstein Europe, s. r. o.  Do 
dramaturgie koncertů jsem zařadila i pě-
vecké sbory jednotlivých měst, v Nácho-
dě to budou Skřivánci – pěvecký sbor Ji-
ráskova gymnázia Náchod.

Koncerty roku 2008 jsou pořádány 
též v duchu charitativním. Dvakrát roč-
ně agentura EMMA v souvislosti se svou 
uměleckou činností přispívá na charitativ-
ní projekty. V tomto roce bych ráda tímto 
cyklem koncertů zprostředkovala pomoc 
potřebným, a tak v souvislosti s cyklem 
AVE MARIA 2008 vyhlašuji ve spoluprá-
ci s Českým rozhlasem Mariánskou sbír-
ku včetně dárcovských SMS. Zakoupe-
ním vstupenky každý posluchač přispívá 
na charitativní projekty ve městě a kra-
ji. V průběhu jedné skladby k tomu urče-
né budou mít posluchači možnost odeslat 
dárcovskou SMS i přímo z  koncertu. 
Vstupenky je možné objednat:
elektronicky: Emma.Emma@seznam.cz
poštou: Mgr. Ema Hubáčková – Umělecká 
agentura EMMA, Šimkova 927/7, 500 03 
Hradec Králové 
telefonicky: 495 221 069, 604 503 196
nebo v informačním centru v Jaromě-
ři – nám. Československé armády 16, 
551 01 Jaroměř, tel.: 491 847 220, fax: 
491 812 400, e-mail: info@jaromer-jose-
fov.cz.

AVE MARIA – VÁNOCE 2008

V čase, kdy se nezadržitelným tempem 
blíží vánoční svátky, je už sezona na Stát-
ním zámku Náchod u konce a je tedy na 
čase ohlédnout se za uplynulým rokem. 

Letos si zámecké expozice prohlédlo 
35 670 návštěvníků, což bylo o něco méně 
než v loňském roce. Sezona byla oživena 
patnácti kulturními akcemi a tuto sérii 
zakončí již tradiční vánoční koncert v po-
lovině prosince. Mezi nejoblíbenější a nej-
navštěvovanější akce patřily večerní pro-
hlídky s „Černou paní“ a také Náchodské 
Kuronské slavnosti, na jejichž uspořádá-
ní jsme se podíleli spolu s Městským úřa-
dem v Náchodě. 

Svatební obřady byly v letošní sezo-
ně nově pořádány nejen ve Španělském 
sále a Piccolominské zahradě jako dosud, 
ale i v za tímto účelem upravených pro-
storách Velkého sálu na I. nádvoří. Další 
novinkou jsou ofi ciální stránky Státního 
zámku Náchod, kde se pravidelně aktua-
lizují data konání kulturních akcí, vstup-
ného i otvírací doby. Najdete je na webo-
vé adrese www.zameknachod.cz. 

V areálu zámku probíhaly stejně jako 
v uplynulých několika letech restaurá-
torské práce na kamenosochařských prv-
cích, tentokrát na I. nádvoří a portálech 
tzv. Hurdálkovy bašty a Šatlavy. V restau-
rátorských dílnách je rovněž jeden z bru-
selských barokních gobelínů ze série Ži-
vot na venkovském sídle (Lovec se psy) 
a v následujícím roce ho vystřídá další 

Ohlédnutí za rokem 2008 
na státním zámku v Náchodě

kus z téhož souboru. Právě v těchto pose-
zónních měsících se pracuje i na zpestře-
ní tzv. Piccolominské expozice, kde budou 
v Císařském salonu instalována rokoková 
krbová kamna. 

V současné době se také rozbíhají pří-
pravné práce na dalším (již čtvrtém) inte-
riérovém prohlídkovém okruhu, k jehož 
instalaci budou využity prostory tzv. Le-
sárny na IV. nádvoří. Návštěvní veřejnos-
ti zde bude zpřístupněna a představena 
unikátní rozsáhlá sbírka řádů, vyzname-
nání, šperků a mincí, dosud uložená v de-
pozitářích.

Prostory V. nádvoří u Úřednického trak-
tu by měly být během příští sezony vyu-
žity pro umístění stánku s občerstvením 
pro návštěvníky. 

Doufáme proto tedy, že Státní zámek 
Náchod si nejen uchová, ale podstatně 
zvýší svou atraktivitu pro návštěvní ve-
řejnost jak v regionálním, tak i celostát-
ním a zahraničním měřítku. Přejeme 
všem příjemné prožití závěru roku 2008 
a budeme se těšit nashledanou v sezoně 
2009. A protože Vánoce jsou už oprav-
du za dveřmi, dovoluje si správa zámku 
pozvat všechny milovníky hudby na vá-
noční koncert, který se bude konat dne 
12. prosince v 17 hodin v prostorách Vel-
kého sálu na I. nádvoří. Sváteční vánoční 
atmosféru zde svým vystoupením vytvoří 
„Big Band“ ZUŠ Police nad Metují. 

Správa Státního zámku v Náchodě.

Ve výstavní síni budovy MěÚ v Náchodě, 
ul. Němcové 2020 

je  instalována putovní výstava

KKLADSKÉ  PPOMEZÍ  BEZ  HRANIC
Základem řešení projektu „Kladské pomezí bez hranic“ je vytvoření informační-
ho systému propagace turistické oblasti Kladské pomezí a polského příhraničí. 
Navázání a spolupráce mezi partnery v oblasti cestovního ruchu. Formou putov-
ní výstavy představuje návštěvníkům turistické cíle na území turistických  oblas-
tí Kladské pomezí, okresu Klodzko, Gór Stolowych a kotliny Klodzke a podněcuje 
tak zájem o jejich návštěvnost.

     Tento projekt byl spolufi nancován ze zdrojů EU v rámci Iniciativy.



Náchodský zpravodaj 10

AKCE
sleva – 15% až 20%

TOGAZ, s.r.o., Kladská 207, 547 01 Náchod
Tel.: 737 282 282, fax: 491 422 533

e-mail: togaz@togaz.cz, www.togaz.cz

&Gate
Door
Systems

 garážová vrata
 pohony bran
 oplocení
 markýzy
 venkovní žaluzie
 automatické závory

JJTrend s.r.o., Dobrošovská 960, 547 01  Náchod, tel.: 491 420 145, mobil: 775 744 431

www.jjtrend.com

•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany 
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany

•Strážní fyzická ochrana objektů•Bezpečnostní logistika
•Mobilní kontrolní hlídka „PATROLA“ •Detektivní služby

•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích, 
protipožárních a kamerových systémů

Nabízíme do pronájmu 

PENSION 65 PENSION 65 
POLICE NAD  METUJÍPOLICE NAD  METUJÍ

Restaurace, gril – bar, zahrádka, 

ubytování.

K dispozici vybavený byt.

Cena k jednání.

K ontakt: 737 261 680, 602 646 380

Městys Velké Poříčí

prodá obálkovou metodou
5 lukrativních parcel pro stavbu RD
na nově budovaném sídlišti „K Letišti“.

  Termín podání nabídek: do 31. 12. 2008.

  Podrobnosti na tel. 491 482 732 

  nebo osobně na Úřadu městyse Velké Poříčí.

  Umístění parcel, výměry, vyvolávací ceny a ostatní 

 najdete také na www.velkeporici.cz.

LÁKÁ VÁS PRACOVAT 
JAKO ZDRAVOTNÍ SESTRA?
CHCETE STUDOVAT 
MEDICÍNU NEBO FARMACII?
Na naší škole Vás připravíme jak na práci středního zdravotnického 
pracovníka, tak na studium na vysoké škole! 
Pro školní rok 2009/10 otvíráme čtyřleté studijní obory zakončené 
maturitní zkouškou 

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 
a ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM

v denním studiu pro absolventy základních škol. Informace o obsahu 
oborů studia, uplatnění našich absolventů a možnostech dalšího vzdě-
lávání v oboru najdete na našich webových stránkách www.szstrutnov.
cz. Na oba obory budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek, 
pouze na základě výsledků ze základní školy. 
Zveme Vás také na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v pátek 
5. prosince od 15 do 18 hodin a v sobotu 10. ledna od 9 do 12 hodin 
v budově VOŠZ a SZŠ Trutnov, Procházkova 303.

Absolventi jakékoliv střední školy 
zakončené maturitní zkouškou 
mohou na naší škole studovat 
tříletý obor
DIPLOMOVANÁ 
VŠEOBECNÁ SESTRA
zakončený absolutoriem, 
kterým získají plnou zdravotnickou 
kvalifi kaci a titul diplomovaný 
specialista.

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT 
– TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Betlémské světlo 
opět po roce dorazí do Náchoda

I letos dorazí Betlémské světlo až do 
Náchoda! Pro skauty je Betlémské světlo 
symbolem míru a přátelství. Vlakem ho 
rozvážejí po republice, aby se dostal do co 
nejvíce domácností. Letos do České repub-
liky světélko dorazí už po devatenácté.

Plamínek nazvaný Betlémské světlo 
nebo také Světlo přátelství zažíhá vybra-
né dítě v místě narození Ježíše Krista, od-
kud putuje ve speciálním bezpečnostním 
obalu letecky do Vídně. Zde se z rukou ra-
kouských skautů předává do 25 zemí Ev-
ropy, včetně České republiky. 

Světlo dále putuje v rukou českých 
skautů do Brna, odkud je rozvezeno vla-
kem do všech koutů České republiky. To 
letos proběhne 20. 12. 2008, kdy světlo 
dorazí vlakem ze Starkoče i do Náchoda. 
Jako obvykle se o jeho poslední kus cesty 
postarají skautky 2. dívčího oddílu v Ná-
chodě.

Ti, kdo by si chtěli světýlko donést až 
domů, mohou přijít 21. 12. 2008 na Ma-
sarykovo náměstí od 17 do 18 hod., kde 
budou náchodští skauti pod stromečkem 
rozdávat tento symbol míru a vánočního 
pokoje. Prosíme všechny zájemce doneste 

Významné zahraniční ocenění obdržel  
v listopadu Pivovar Náchod na 5. roční-
ku degustační soutěže The European Beer 
Star Award 2008. Ceny se udělovaly v rám-
ci 48. ročníku Evropského odborného ve-
letrhu nápojového průmyslu BRAU Bevia-
le 2008 v Norimberku. Zástupci pivovaru 
zde převzali Zlatou Evropskou pivní hvěz-
du, kterou obdržel světlý ležák PRIMÁ-
TOR® Premium v kategorii Pilsner (Bohe-
mian-style). Soutěž tradičně pořádá Svaz 
malých a středních pivovarů v Bavorsku 
spolu s Asociací malých nezávislých pivo-
varů v Evropě. V degustační soutěži jsou 
hodnoceny nejchutnější piva z celého svě-
ta (zúčastnilo se celkem 32 zemí). Letoš-
ní rok se vybíralo z 688 piv ve 42 kate-
goriích.

Pivovar tak navázal na úspěchy v této 
soutěži z minulých let. Prestižní ocenění 
zde obdržel i tmavý ležák PRIMÁTOR Pre-
mium Dark hned dva ročníky po sobě.

Je to další prestižní mezinárodní oce-
nění a potvrzení kvality piv značky PRI-
MÁTOR. V červenci letošního roku zví-
tězil PRIMÁTOR® Exluziv 16% v soutěži 
WORLD BEER AWARDS pořádané časopi-
sem Beers of the World (Piva světa), kde 
bylo toto pivo vyhodnoceno jako nejlepší 
ležák na světě.
Další informace naleznete na 
www.primator.cz.

Zlatá medaile 
pro Pivovar Náchod

si vlastní svíčky, kahánky či petrolejky.
Dále bude světýlko k dispozici na všech 

mších v kostele sv. Vavřince 24. 12. 2008.
Další podrobnosti o cestě Betlémského 

světla můžete nalézt na www.betlemsko-
svetlo.cz.

Sdružení veterinárních 
lékařů BENEMASTR
MVDr. Tomáš Beneš
MVDr. Stanislav Mach 
MVDr. Jaroslav Němec
MVDr. Tomáš Strnad

oznamuje, že od 1. 12. 2008  
otevírá v Náchodě

VETERINÁRNÍ 
ORDINACI  
„NÁBŘEŽÍ“
v ulici E. Krásnohorské 1096 
vedle budovy RWE („plynáren“)
telefon 491 520 181, 
pohotovostní mobil 603 838 190
ORDINAČNÍ DOBA:    
Po–Pá   9–11   14–18
So         9–11
www.benemastr.cz 

17. listopadu byl slavnostně a ofi ciálně 
otevřen KLUB PRANÝŘ v budově staré rad-
nice čp. 1. Celé přízemí získalo do užívání 
O. s. Náchodská Prima sezóna. V budově, 
která už toho pamatuje opravdu hodně, se 
(snad) započala její nová kulturní klubo-
vá etapa. Prostory, jež naposledy sloužily 
jako občerstvovna těla, budou nyní vyu-
žívány jako občerstvovna ducha. V sou-
časné době se zde schází několik spolků 
a skupin (Výtvarný spolek AMAG, Náchod-
ští fotografové, Svaz žen, Neformální sku-

Klub Pranýř
pina mládeže StudNa, náchodští kouzel-
níci a sídlí zde samozřejmě i O. s. NPS). 
Za účasti zhruba 60 hostů se prezentovali 
všichni jmenovaní. Představena byla také 
světová premiéra scénického čtení mikro-
aktovky „Pranýř Open“ Štěpána Macury 
z divadla DRED. V budoucnu připravuje-
me v Pranýři drobné kulturní akce (vý-
stavy, večery poezie a hudby, přednášky 
atp.), které doplní kulturní život v našem 
městě. Máte-li i Vy svou trošku do mlýna, 
přidejte se!!! 

Více informací a kontakty naleznete na 
www.primasezona.cz!

Lucie Peterková
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Zápasy doma ve sportovní hale 
Na Hamrech – volejbal prosinec 2008

 SO 6. 12. 2008
ženy od 9.00 a 13.00 Orel Studenec
muži od 11.00 a 15.00  Sokol Malšovice

 SO 13. 12. 2008 
liga kadetek od 10.00 a 13.00
Letohrad

 SO 20. 12. 2008
od 9.00 hod.  
MEMORIÁL Rendy Hubky st. 4+2 turnaj

Kuželky – program na měsíc prosinec
S P O R T s  p  o  r  t s  p  o  r  t Pozvánka na volejbal    

pátek 5. 12.  17.00  Náchod „D“ – Hylváty „B“
Ve všední dny od 16.00 do 22.00 a o víkendech od 9.00 do 19.00 hod. se koná turnaj 
neregistrovaných. 

 22. 12. 2008 pondělí 5.30–7.30  13.30–15.00 16.00–19.00 
 23. 12. 2008  úterý 5.30–7.30  13.30–20.00 
 24. 12. 2008  středa z a v ř e n o
 25. 12. 2008  čtvrtek z a v ř e n o
 26. 12. 2008  pátek   13.30–20.00  
 27. 12. 2008  sobota  13.00–18.00  
 28. 12. 2008  neděle  13.00–18.00 18–21.00  nudi 
 29. 12. 2008  pondělí 5.30–7.30  13.30–15.00 16.00–19.00 
 30. 12. 2008  úterý 5.30–7.30 13.30–20.00 
 31. 12. 2008  středa z a v ř e n o
 1. 1. 2009   čtvrtek   13.30–20,00  
 2. 1. 2009   pátek 5.30–7.30 13.30–20.00 20–23.00  večerní

Plavání pro veřejnost o vánočních prázdninách 2008

Sokolská akademie k 90. výročí vzniku ČR
v roce 1917. Následující píseň „Ach synku, 
synku“ byla oblíbenou písní prvního pre-
zidenta republiky T. G. Masaryka.

Program akademie pokračoval předsta-
vením různých složek tělocvičných jednot 
a hostů. Společenský život v nové republice 
nám přiblížil waltz v provedení náchodské-
ho Tanečního klubu. Následovalo vystou-
pení chlapců z Police n. Met. cvičením na 
kruzích. Těžké dny protektorátu nám zob-
razilo vystoupení oddílu výrazového tance 
dívek z Jaroměře. Hravou současnost nám 
předvedly děti z Náchoda, žactvo z Vlkova 
se změnilo v „Berušky“. „Ta naše písnička 
česká“ v provedení bratří a sester z Úpice 
byla vzpomínkou na slavné sokolské slety. 
Pozitivní vliv cvičení na náš život jsme vi-
děli ve vystoupení žen z Hronova. Potom se 
náchodské žactvo v krátké scénce změnilo 
v „Mravence“. Přestávku, potřebnou k pří-
pravě nářadí, nám zpříjemnila opět hud-
ba. Vrcholné skladby na kladině jsme viděli 
v provedení sportovních gymnastek z Ná-
choda. V Praze oceněnou pódiovou sklad-
bu předvedly žákyně ze Dvora Králové n. L. 
Ukázku z hodiny aerobiku předvedly ženy 
z Červeného Kostelce. Zajímavá byla ukáz-
ka karate borců z Náchoda. Skladbu mo-
derní gymnastiky jsme viděli v provedení 
dívek z Dobrušky. Líbil se svižný rokenrol 
náchodského oddílu. Báseň Viktora Dyka 
„Píseň 28. října“ nám na závěr připomenu-
la poezii našeho nejkrásnějšího svátku. So-
kolský pochod „Spějme dál“ ukončil pěkné 
odpoledne. Všem, kteří se na něm podíleli, 
patří srdečný dík.             V. Zelená

Výbor tělocvičné jednoty Sokol pře-
je členům i všem náchodským občanům 
pěkné vánoční svátky a všechno dobré 
v novém roce.

Čas ubíhá a vstupujeme do posledního 
měsíce roku 2008. Podzim byl v sokolov-
ně ve znamení pestré tělocvičné činnosti, 
která vyvrcholila 28. října slavnostní žup-
ní akademii k 90. výročí vzniku našeho sa-
mostatného státu. Účinkovali na ní členo-
vé několika jednot a program měl příznivý 
ohlas. Zahájen byl nástupem krojované 
čety sokolů s prapory a květinami u des-
ky padlých legionářů. Jejich zásluhy a oběti 
na světových bojištích připomněl v proje-
vu župní vzdělavatel br. Jar. Marek. Kvě-
tinami se k obřadu připojil Městský úřad 
v Náchodě. Krásným hudebním dopro-
vodem doprovázela slavnost náchodská 
hudba, Dechová harmonie pod taktovkou 
p. uč. Jaroslava Vlčka. Českou a slovenskou 
hymnou zahájila další program v sokolov-
ně v sále dr. Josefa Čížka, kde na jeviště na-
stoupili opět sokolové v krojích. Hudba do-
plňovala program celého odpoledne a patří 
jí náš srdečný dík. Po dlouhé době jsme vy-
slechli také skladbu Karla Hašlera „Hoši od 
Zborova“ jako připomínku vítězné bitvy 

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

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ PROSINEC A VÁNOČNÍ 
PRÁZDNINY 2008–2009

DEN  OD – DO OD – DO
 6. 12.  so 14–16
 7. 12.  ne 14–16
 13. 12.  so 14–16 17–19
 14. 12.  ne 14–16
 20. 12.  so 14–16
 21. 12.  ne 14–16
 24. 12.  st 14–16
 25. 12. čt 14–16 17–19
 26. 12. pá 14–16
 27. 12.  so 14–16 17–19
 28. 12.  ne 14–16
 29. 12. po 14–16 17–19
 30. 12. út 14–16
 31. 12. st 14–16
 1. 1. čt 14–16 17–19
 3. 1. so 14.30–16.30 17–19
 4. 1.  ne 14–16

V případě dobrých sněhových podmí-
nek bude v provozu lyžařský areál Ski Bě-
loves v Náchodě.
Kopec Brabák  – pondělí až pátek 
od 15 do 17 hodin, 
večerní lyžování na Brabáku 
od 17 do 19 hodin úterý a čtvrtek.
O víkendech Brabák i Maliňák 
v provozu od 9.30 do 16 hodin.
Maliňák přístupný přes Brabák, 
případně od Jiráskovy chaty 
na Dobrošově.
Ideální pro rodiny, přijatelné ceny.
Připraveno několik novinek.
Více informací na www.skibeloves.cz.

Lyžování v Náchodě

Ve spolupráci se Ski Běloves budou na 
internetových stránkách  města Náchoda 
nejen aktuální informace o stavu a údrž-
bě běžeckých tratí, ale i o provozu ná-
chodských lyžařských vleků.

SKI – INFO 
na www.mestonachod.cz
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v prosinci 2008 v Regionálním muzeu
Přehled kulturních akcí

 Jiří Škopek: Pohlednice
Od 5. 12. 2008 do 3. 1. 2009 mohou návštěvníci ve výstavní síni 
Regionálního muzea v Náchodě (roh Zámecké a Tyršovy ulice) 
zhlédnout výstavu pohlednic Jiřího Škopka s vánoční tématikou. 
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. 12. 2008 v 16 hodin. Otevřeno 
je denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 
hod. Ve dnech 24. 12., 25. 12., 31. 12. 2008 a 1. 1. 2009 zavřeno.

 Ohlédnutí Jaroslava Doležala
Do 7. 12. 2008 probíhá v přednáškovém salonku a chodbě budo-
vy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě 
výstava dřevořezeb, dřevorytů a loutek Jaroslava Doležala. Ote-
vřeno je denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod.

 Výstava betlémů
Ve dnech 16. 12. 2008 až 11. 1. 2009 mohou návštěvníci v před-
náškovém salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Ma-
sarykově nám., čp. 18 navštívit vánoční výstavu betlémů. Ote-
vřeno je denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 
8–12 hod. Ve dnech 24. 12., 25. 12., 31. 12. 2008 a 1. 1. 2009 za-
vřeno.

 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 denně kromě 
pondělí 9–12; 13–17 hod. Ve dnech 24. 12., 25. 12., 31. 12. 2008 
a 1. 1. 2009 zavřeno. Organizované výpravy lze objednat na tel. 
čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.eko-
nom@seznam.cz.

 Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součás-
tí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šuš-
lík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností. 
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, na adrese: Regi-
onální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elek-
tronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz.

O. s. Náchodská Prima sezóna 
Vás zve
na prodejní výstavu

ČESKÉ HRAČKY NAŠIM DĚTEM,
KTERÁ SE USKUTEČNÍ 
DNE 9. 12. 2008 OD 10.00 DO 17.00 HODIN 
v Náchodě,
V KLUBU PRANÝŘ 
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ ČP. 1

Představí se zde:
Moravská ústředna Brno, d. u. v.
Beneš a Lát, s. r. o. (VISTA)
KOVAP, v. d. Náchod
TINY-CZ, s. r. o
a další výrobci českých hraček 

Poslední měsíc v tomto kalendářním roce – měsíc klidu a po-
hody. Přijďte si užít vánoční atmosféry na akce, které připra-
vujeme na prosinec.

 4. a 5. 12. je ve znamení Mikuláše a čertů – nikdo se nemusí 
bát, do našeho MC zveme jen samé hodné a milé čerty. Kdo má 
zájem, nutno předem zavolat a objednat se.

 6. 12. Mikulášská besídka, kterou pořádá v našem MC Asociace 
rodičů a přátel zdravotně postižených děti – Klub Vánek – v pří-
padě zájmu nutno kontaktovat tuto organizaci

 10. 12. Šátkování miminek 14.30–16.30 hod. – vhodné pro na-
stávající maminky a maminky s dětmi do jednoho roku – na-
učíte se různé techniky vázání, budete mít možnost vyzkou-
šet různé druhy šátků 16. a 18. 12. – Vánoční besídky Hopsáčků 
a dětí navštěvujících odpolední kroužky – nutno nahlásit účast 
předem v MC

 18. 12. Stříhání vlásků – v 16.00 hod. zavítá do MC kadeřnice 
– po celou dobu bude otevřena herna pro děti

 19. 12. Šikovné ruce – páteční dopolední tvoření pro mamin-
ky – balení dárečků

Pozor od 20. 12. 2008 do 4. 1. 2009 jsou prázdniny – MC bude 
uzavřeno. Pokud bude mít někdo zájem, je možný pronájem her-
ny, možnost přijít si zahrát stolní tenis apod. Vše po telefonic-
ké domluvě.

Rádi bychom touto cestou popřáli všem našim příznivcům 
a návštěvníkům klidné a pohodové svátky, těm nejmenším plno 
krásných dárků. Děkujeme všem, kteří nám aktivně pomáhají, 
maminkám, že se k nám neustále vracejí a hlavně všem sponzo-
rům za fi nanční i materiálové dary. Jmenovitě bychom rádi touto 
cestou poděkovali především Městu Náchod a společnosti Hašpl 
Velké Poříčí. Těšíme se na Vás v dalším kalendářním roce.

Máte-li jakékoli dotazy, nápady či připomínky, volejte 
608 970 406 nebo 604 610 581 nebo pište na e-mail hopsacek@
seznam.cz. Sledujte naše internetové stránky www.hopsacek.cz, 
kde se dozvíte o připravovaných akcích.

prosinec v HOPSÁČKU

Ke 111. výročí svého založení pořádá Jiráskovo gymnázium 
v Náchodě výstavu výtvarných děl profesorů, kteří na škole pů-
sobili od jejího založení v roce 1897 až do současnosti.

Pro veřejnost bude výstava otevřena ve dnech 2.–4. prosin-
ce 2008 vždy od 13.00 do 16.00 hodin. Vernisáž uvede v úterý 
2. prosince v 16.00 hodin profesor Bohumír Španiel a vystoupí 
při ní komorní trio MUSICA PER FIATI se skladbami Alexe Sokiri-
janského a Slávy Vorlové.          Klára Mičíková

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

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufl and 
denně 7–20 hod., v neděli 8–20 hod.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

Loutkové divadlo

Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì

v sobotu 6. prosince v 15 hodin 

uvádí pohádku

Aladinova kouzelná 

lampa

www.detemproradost.com

Perníková 

chaloupka

Pøedstavení dìtského souboru

a v sobotu 27. prosince v 15 hodin 

v sobotu 

13. prosince 

v 15 hodin 

a 20. prosince 

v 15 a 17 hodin 

pohádku

 6.  a   7. 12. MUDr. Hana Matoušová Komenského 134
   Nové Město nad Metují tel. 491 470 566
 13.  a 14. 12. MUDr. Svatava Olšarová Komenského 48
   Nové Město nad Metují tel. 491 472 946
 20.  a 21. 12. MUDr. Eliška Pištorová Komenského 48
   Nové Město nad Metují tel. 491 472 923
  24. 12. MUDr. Alois Vejmola Palackého 20
   Náchod tel. 491 424 524
  25. 12. MUDr. Ivana Vejmolová Náchodská 548
   Velké Poříčí tel. 491 482 000
  26. 12. MUDr. Jana Vaňková ul. Manž. Burdychových 325
   Červený Kostelec tel. 491 463 421
 27.  a 28. 12. MUDr. Alena Prouzová Jugoslávská 33
   Náchod tel. 491 421 725
  1. 1. 2009 MUDr. Jana Šťovíčková Denisovo nábřeží 665
   Náchod tel. 491 423 748
  3. 1. MUDr. Jarmila Vokůrková  Větrník 720
   Červený Kostelec tel. 491 462 331
  4. 1. MUDr. Božena Rysnarová ul. Manž. Burdychových 325
   Červený Kostelec tel. 491 463 237

Srdečně zveme všechny děti, rodiče i prarodiče do hospůdky na Lipí, kde bude v so-
botu 6. 12. 2008 opět nadělovat zaručeně pravý svatý Mikuláš!
Program:  15.30 –  Mikulášská nadílka – děti mohou přijít v kostýmech andělů 
  a čertů,  čeká je sladká odměna!
 17.00 –  Loutkové představení „Káčátko“ 
sehraje náchodská loutková scéna Dětem pro radost             
S sebou: Rodiče – nadílku pro své děti se jmenovkou
Děti – básničku nebo písničku pro sv. Mikuláše

Těšíme se na Vás SDH Lipí, knihovna Lipí, lipské mamky, všichni lipští nadšenci a samo-
zřejmě svatý Mikuláš!

Mikuláš na Lipí

 Mikulášská besídka
Pátek 5. 12. 2008 v DDM Déčko Náchod 
1. besídka: 
od 15.00 hodin pro děti od 3 do 6 let
2. besídka: 
od 16.30 hodin pro děti od 7 do 10 let
program plný mikulášských úkolů, čer-
tovských soutěží a andělských hrátek, pro 
děti jsou připraveny drobné ceny, v závě-
ru besídky tradiční návštěva Mikuláše 
a jeho družiny, který dětem rozdá balíč-
ky (připravené rodiči a odevzdané před 

 PROSINEC
PROGRAM besídkou na recepci); vstupenky: 20 Kč/oso-

ba, předprodej vstupenek od 24. 11. 2008 na 
recepci DDM Déčko

 Adventní výstava DĚTI DĚTEM
v týdnu 15.–19. prosince 2008 bude v pro-
storách Městské knihovny výstava rukoděl-
ných výrobků dětí a dospělých dobrovol-
níků z DDM Déčko Náchod a náchodských 
školek, výrobky bude možno zakoupit 
a tím přispět na renovaci dětského koutku 
v zahradě DDM Déčko, výstavu můžete na-
vštívit dle otvírací doby knihovny, v pon-
dělí dopoledne instalace a v pátek odpoled-
ne ukončení výstavy slavnostní zahájení 
výstavy 15. 12. v 16.00 hodin.

Vokálně-instrumentální soubor 
Jiráskova gymnázia Náchod                   
Vánoce se blíží a v tomto čase tradičně 
míváme sérii koncertů s tématikou nej-
krásnějších svátků v roce. Ani letos tomu 
nebude jinak! Letošní vánoční sérii jsme 
nazvali „ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ...“ 
Čeká nás celkem pět veřejných vystoupe-
ní. Srdečně vás zveme! 
Veřejné koncerty 
17. 12. 2008 
Husův sbor CČSH Náchod – 17.00 hodin                  
„ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ...“ 
– vánoční koncert pro širokou veřejnost
18. 12. 2008 Kostel sv. Vavřince Náchod 
– AVE MARIA 19.00 hodin         
Neveřejné a charitativní koncerty
 3. 12. 2008 Kostel sv. Vavřince 
– AVE MARIA                                            
12. 12. 2008 Domov důchodců Náchod
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ...  
Vánoční koncert pro náchodské seniory
16. 12. 2008 Aula Jiráskova gymná-
zia – ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ...
Koncert pro klienty stacionáře a speciální 
školy Cesta Náchod a Nona N. M. n. M.

SKŘIVÁNCI
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Husův sbor Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod, farář Zdeněk Kovalčík, tel. 491 426 
223, 737 475 945. E-mail: noccsh.kov@seznam.cz. Bohoslužby: 
neděle 9 hod., adventní pobožnosti pondělí 16.30 hod. Úřední 
hodiny: pondělí a středa 9–12 a 13–17 hod.
Vánoce v Husově sboru:
Středa  24. 12.  –  17 hod. – vytrubování koled z věže
             23 hod. – půlnoční bohoslužba
Čtvrtek  25. 12.  –  Hod Boží vánoční – začátek 9.30 hod.!
Pátek  26. 12.  –  Štěpána prvomučedníka – 9 hod.
Neděle  28. 12.  –  Rodiny Páně – 9 hod.
Středa  31. 12.  –  15 hod. – děkovná bohoslužba 
   na závěr občanského roku
Čtvrtek  1. 1. 2009  –  Nový rok – Jména Ježíš 
  –  začátek v 9.30 hod.!
Ve sboru bude vystaven od 24. 12. Beršíkův betlém.

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod.
Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Bo gus law 
Partyka 603 861 275, kaplan Mariusz Nowaczyk 731 405 501, kap-
lan P. Ing. Mgr. Vladimír Handl 728 515 557,
www.nachod.farnost.cz, e-mail: far nost.nachod@tiscali.cz.
Bohoslužby: po 7.00, út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, 
so 18.00, ne 7.30, 9.00, 18.00 v kostele sv. Vavřince, 10.15 
v kostele sv. Michaela.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova ul. 535, tel.: 491 426 712, bo ho služ by v neděli v 9.00 hod. 
a pravidelně v 16.30 v Evang. domově Betanie (Špre ňa ro va 1053). 
Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-so nov@evangnet.cz. Biblické 
hodiny každé út. v 17 hod. Fa rář M. Bárta. 

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

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

Křesťanská společnost Nový Život 
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 603 945 354, 
http://www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.

Církve v NáchoděSenior klub

Sdružení zdravotně postižených

  čtvrtek 4. 12. od 14.00 hod.  Posezení u videa – KRÁSY NOVO-
MĚSTSKA, VÝLET NA MADEIRU

  čtvrtek 11. 12. od 14.00 hod.  humor – MENŠÍK, NOVOTNÝ, 
ZLATÁ MŘÍŽ

  čtvrtek 18. 12. od 14.00 hod.  Vystoupení dětí ze ZŠ Babí – vá-
noční pásmo básniček, koled, písniček

  pondělí 29. 12. od 14.00 hod.  TRADIČNÍ SILVESTR V KLUBU 
– k poslechu i tanci hraje Pepa Langr, tekuté i jiné občerstvení 
zajištěno. Dobrá nálada!
Přejeme vám všem pěkné a klidné prožití svátků vánočních, hod-
ně zdraví, štěstí a spokojenosti do příštího roku. Těšíme se na 
Vaši účast. Pro seniory od 55 let nabízíme přihlášky na rekreač-
ně rekondiční pobyty v roce 2009. Místem pobytu se Sezimovo 
Ústí u Tábora v období březen–květen a září–říjen. V programu 
jsou masáže, zábaly, cvičení, bazén, zdravotní přednáška, bow-
ling atd. Hromadná doprava (i z Náchoda), ubytování v hotelu, 
polopenze. Vše za velmi výhodnou cenu. Zájemci mohou obdržet 
přihlášku vždy ve čtvrtek od 14 do 16 hodin v klubovně Harmo-
nie, kde jsou uváděny také programy pro důchodce. Za MO Sva-
zu důchodců vyřizuje A. Poláková.

Předsednictvo Sdružení zdravotně postižených Náchod
přeje všem našim členům, přátelům, zdravotníkům, 

pracovníkům v sociálních službách, 
pracovníkům Městského úřadu v Náchodě a příznivcům

Pohodové vánoční svátky a šťastný nový rok 2009
Co chystáme:
Na prosinec a březen plánujeme pro naše členy i příznivce zá-
jezdy
Ve středu 3. 12. 2008 pořádáme Adventní zájezd do Klodzka. 
Prohlídka historického centra, vánoční trhy. Člen 100 Kč, ne-
člen 120 Kč. Odjezd od Tepna klubu v 8.00 hod. Přihlášky p. Vo-
lhejn, tel. 603 949 721.
Opět upozorňujeme, že každou středu máme poradenský den 
v klubovně MÚ Palachova ul. od 13.00 do 15.00 hodin a pro slu-
chově postižené od 15.00 do 17.00 (opravy sluchadel). Je zde mož-
nost platby na naše zájezdy, setkání.
Výbor: Olga Frühaufová, Otto Volhejn, Karel Sýkora, Jaroslava 
Balcarová, Alena Balážová, Jaroslav Feltl, Jaroslava Nosková, Ja-
roslava Crhonková, Petr Holinský, Ludmila Vlčková, Věra Más-
lová, Jiří Vondrouš, Miroslav Čiháček, Blanka Rejlová, Zdena Se-
meráková, Květoslav Kábrt, Zdena Suchánková

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavu

  Náchodský výtvarný podzim                                           
(6. 12. 2008 – 18. 1. 2009)
25. ročník přehlídky umění regionu. Kresba, malba, grafi ka, 
plastika, koláž, fotografi e. Tradiční, rozsáhlá a oblíbená 
přehlídka tvorby výtvarníků z našeho regionu pocházejících 
nebo v něm žijících.
(Vernisáž výstavy se koná v pátek 5. 12. v 17 hodin).

Výstava je otevřena denně kromě pondělí, 9–12 a 13–17 hodin.
O vánočních a novoročních svátcích také denně kromě 
pondělí, na Štědrý den pouze 9–12 hodin, na Nový rok pouze 
13–17 hodin.

Blíží se čas čertů, Mikulášů, vánočního cukroví, stromečků, pro-
stě čas Adventu a Vánoc. Mělo by to být období klidu a poho-
dy, tak proč si ho nezpříjemnit některým z následujících vánoč-
ních koncertů.
Předprodej:
 3. 12. Karel Gott – Pardubice
 8. 12.  Gabriela Beňačková – Filharmonie Hradec Králové
 10. 12. Hana Zagorová – Hradec Králové
 10. 12. ZUŠ Náchod – divadlo Dr. J. Čížka Náchod
 18. 12. Ave Maria – kostel sv. Vavřince Náchod
 18. 12. Václav Hybš – divadlo Dr. J. Čížka Náchod
 21. 12. Hron pěvec. sbor – kostel sv. Vavřince Náchod
 21. 12. VUS Pardubice – Pardubice
Ostatní: vánoční pohledy a betlémy Jiřího Škopka, nový zimní 
pohled Náchoda, nástěnné kalendáře 2009 – Kladské pomezí, 
Broumovsko, Orlické hory, stolní kalendář Broumovsko na his-
torických pohlednicích, „Když se čerti ženili“ – čertovské pohád-
ky J. City, adventní zájezdy – odjezdy z Náchoda.

ICC informuje
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Uzávěrka tohoto čísla byla 18. 11. 2008. POZOR! 
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Oddělení pro děti
 9. prosince 2008 ve 14 hodin Výtvarná dílna andělská.

Přijďte si vyrobit vánočního andělíčka!

 1.–19. prosince 2008 
Malé adventní soutěžení každý pracovní den. 

 Cesta k Andersenovi
Soutěžní hra pro druháky, třeťáky, čtvrťáky a páťáky na prosinec, leden, únor a březen. 
Její vítězové se za odměnu zúčastní tajemné Noci s Andersenem 3. dubna 2009.
Cesta k Andersenovi začíná 1. prosince 2008 a končí 20. března 2009 a pro ty nejlepší 
samozřejmě až v noci ze 3. na 4. dubna 2009.
Soutěže se může zúčastnit každé dítko příslušného věku, které je čtenářem Městské 
knihovny v Náchodě, přečte alespoň jednu pohádku Hanse Christiana Andersena a na 
čtvrtku A4 k ní vytvoří ilustraci a splní tyto úkoly:

Prosinec 2008    Vyplň „průvodní list“ knížce, která se ti líbila. 
  List dostaneš v knihovně.
Leden 2009       Vyfoť nebo nakresli svoje oblíbené místo.
Únor 2009        Vyplň literární kvíz. Dostaneš ho v knihovně.
Březen 2009      Vyrob alespoň jednu záložku do knihy.
Úkoly můžeš plnit a odevzdávat průběžně nebo všechny najednou.
Nejpozději však do 20. března 2009!

 15.–19. prosince 2008, hala knihovny
Tradiční vánoční výstava Déčka Náchod „Děti dětem“

 1. 12. 2008 – 31. 1. 2009, výstavní sálek v 2. poschodí knihovny
Alexandr Skalický st.: Autoportréty a vzpomínky. 1948–2008.

Po loňské úspěšné premiéře koncertní-
ho večera o dlouhé noci v sále restaura-
ce Vatikán v Náchodě, se tým Náchodské 
Prima sezóny ve spolupráci s neformál-
ní skupinou StudNa (STUDenti NÁchodu) 
rozhodli uspořádat další ročník této akce 
s názvem fest „Prima Dlouhá noc 08“, 
která proběhne v sobotu 20. prosince 
2008 od 18.00 hodin.

Snahou organizátorů je z akce vybudo-
vat každoroční záležitost. O dlouhé noci 
vystoupí celkem osm kapel různého rock-
ového ražení: pražsko-hronovská formace 
JESUS OM, kteří v hutném soundu propo-
jují jak různé hudební styly, tak i duchov-
ní směry, machovští 9*mm, dále náchod-
ští Bugs Banny Company s hravou směsicí 
rocku s prvky funky, hronovští AROMA 
LOSOSA se svou nekompromisní produkcí 
rifů a „pralesního“ folklóru, kteří nadchli 
porotu hudebníků a kritiků v čele s vý-
znamným kytaristou Michalem Pavlíč-
kem a ve fi nále soutěže „Rockfest Dobříš 
08“ obsadili 3. místo, dále studenty oblí-
bené alternativní trio PROKEL, kapela Mo-
jeCity protkaná houslovými party nebo 
trocha hard&heavy klasiky v podání ka-
pely AvengeR. Jako „třešnička na dortu“ 
bude pražské kvarteto PRVNÍ HOŘE, kte-
ří představí svůj futuristický punk-jazzo-
vý kabaret.

Vstupné je motivačně odstupňová-
no tak, aby si návštěvníci užili večer 

Prima Dlouhá noc 08 celý. Startuje se na 99 Kč!!, od 19.00 hod. 
120 Kč, od 20.00 hod. 140 Kč, od půlnoci 
„ceny smluvní“. Protože je předpokládaný 
konec časován na cca 3.00 hod., je dohod-
nuto festivalové Taxi, které bude k dispo-
zici od 22.00 hod. návštěvníkům na sta-
novišti před restaurací Vatikán. Poplatky 
za odvoz si pochopitelně budou cestující 
hradit sami.

Nezůstávejte doma, pojďte si užít Dlou-
hou noc, pojďte se pobavit! Na viděnou ve 
„Vatikánu“.                  Ondřej Tuček

Ve dnech 1.–17. 12. 2008 bude na Měst-
ském úřadu v Náchodě (nová radnice, Ma-
sarykovo nám. 40) probíhat již tradiční 
dobročinná sbírka na pomoc opuštěným 
zvířatům.
Nosit můžete hlavně potraviny pro zvířa-
ta (granule, konzervy, piškoty aj.), hračky 
případně i staré deky a to kdykoliv během 
pracovní doby. Vaše dary převezmou pra-
covnice infocentra v přízemí budovy rad-
nice. Výtěžek sbírky bude následně pře-
dán do Městského útulku v Trutnově.
Dovolíme si Vám již nyní poděkovat za 
Vaše přispění.

Bc. Hana Horáková
Vedoucí správního odboru

Tradiční Vánoční 
dobročinná sbírka 
na pomoc opuštěným zvířatům

Omluva
Omlouváme se panu Šnorbertovi za chyb-
ně uvedené jméno v rubrice KRONIKA 
v minulém čísle.                                  -red-
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PROSINEC
MADAGASKAR 2 (MADAGASCAR: ESCAPE 2 AFRICA – USA 2008)
Stále spolu… Stále ztraceni!!! Další neuvěřitelná dobrodružství „hvězd“ newyorské ZOO, které skončily u afrických břehů – další osudy vynalézavých tuč-
ňáků, lva Alexe, zebry Marty, hrošice Glorie, žirafáka Melmana a šimpanzů Phila a Masona. Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. 
DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.madagaskar2.cz Mládeži přístupný

ANGLICKÉ JAHODY (ČR–2008)
Příliš horký srpen 1968… Drama o osudovém milostném příběhu mladých lidí, kteří chtěli mít chvilku a čas na lásku, ale ocitli se v nesprávnou dobu na 
nesprávném místě i příběh generací, jejichž sen o svobodě a obyčejném šťastném životě byl právě téhle srpnové noci násilně přerván… Hrají V. Preiss, 
P. Tomicová, N. Divíšková, I. Lupták, M. Štípková, M. Mejzlík, N. Boudová, D. Bláhová a V. Brabec. Režie Vladimír Drha. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.anglickejahody.cz Doporučená přístupnost: od 12 let 

SAW V (SAW V – USA 2008)
Další fi lm kultovní série SAW… Hoffman pokračuje v práci Jigsawa. Jeho tajemství je však skoro prozrazeno a on se musí vydat na lov, aby zabránil svému 
prozrazení… Film pro diváky opravdu pevných nervů! České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz a na www.saw5.com/site/index.html Mládeži do 15 let nepřístupný

VY NÁM TAKY, ŠÉFE! (ČR–2008)
Jedeme v tom všichni! Komedie o tom, že i „slabší“ mohou zvítězit… Hrají V. Vydra, I. Janžurová, J. Zadražil, S. Nováková, L. Hampl, M. Bočanová, A. Po-
lívková, P. Šimčík, J. Langmajer a D. Kraus. Režie Martin Kotík. VE ČTVRTEK 4. 12. 2008 V 19 HODIN FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮR-
CŮ FILMU. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.vynamtakysefe.cz Mládeži přístupný

KAUZA LITVINĚNKO (BUNT.DELO LITVINENKO – Rusko 2007)
Dokument odhalující nejtemnější tajemství Kremlu… Dříve, než byl agent FSB (bývalé KGB) Alexander Litviněnko otráven, strávil pět let s režisérem An-
dreiem Nekrasovem a vysvětluje a vysvětluje… České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz Mládeži přístupný

JUNO (JUNO – USA/Kanada 2007)
Komedie o dospívání a jeho nečekaných nástrahách… Film byl oceněn Oscarem za rok 2007. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL. 
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.juno-lefi lm.com Doporučená přístupnost: od 12 let

ZRCADLA (MIRRORS – USA 2008)
Zlo existuje… na druhé straně…Napínavý kriminální hororový thriller o pátrání po pravdě ukryté za zrcadly, o největším zlu, které se odráží v obrazech 
vzbuzujících hrůzu… České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://www.zrcadla-fi lm.cz/ Mládeži do 15 let nepřístupný

SOBÍK NIKO (WAY TO THE STARS – Finsko/Dánsko/Německo/Irsko 2008)           Republiková premiéra!!!
O Vánocích se všechna přání vyplní… Dobrodružný animovaný fi lm pro celou rodinu o malém sobíkovi Nikovi a jeho dobrodružstvích na daleké cestě za 
svým otcem… Film je uváděn v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 65 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz a na www.nicomovie.com/main.swf Mládeži přístupný

MALÉ OSLAVY (SR/ČR–2008)
Každý je někdy ztracený… Příběh o vztahu mezi matkou a dcerou v rytmu salsy, která je prý stejně dobrá jako sex… Anna Šišková, Bolek Polívka 
a Tereza Nvotová v hlavních rolích fi lmu jednoho z nejosobitějších našich režisérů Zdeňka Tyce (mj. fi lmy „Vojtěch, řečený sirotek“ nebo „Smradi“). 
DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.maleoslavy.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

BATHORY (SR/ČR/Velká Británie/Maďarsko – 2008)
Vzkříšení čachtické legendy… Historický velkofi lm Juraje Jakubiska a současně nejdražší fi lmový projekt střední Evropy. Film plný velkolepých bitev i osob-
ních dramat je patnáctým celovečerním fi lmem Juraje Jakubiska. V hlavních rolích Anna Frielová a Vincent Regan, v dalších rolích Hans Matheson, Karel 
Roden, Deana Jakubisková, Bolek Polívka, Jiří Mádl, Lucie Vondráčková a Franco Nero. České znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.thebathorymovie.com Mládeži do 15 let nepřístupný

DISASTER MOVIE (DISASTER MOVIE – USA 2008)
Vítejte v šíleném světě Disaster Movie! Bláznivá parodie od scénáristů a producentů fi lmu „Scary Movie“. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz Mládeži přístupný

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK (HIGH SCHOOL MUSICAL 3: SENIOR – USA 2008)
Slavní studenti postupují do maturitního ročníku a mají plné ruce práce s basketbalovým šampionátem, maturitou a jarním muzikálem… Skvělá muzi-
ka a úžasná taneční čísla – to vše ve fi lmu pro mladé publikum se skvělou zábavou v rodinné muzikálové komedii. České znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/highschoolmusical3/ Mládeži přístupný

VESMÍRNÍ OPIČÁCI (SPACE CHIMPS – USA 2008)
„První člověk ve vesmíru byl Gagarin, šimpanz Ham je zatím poslední … a doufejme, že se vrátí!“ Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém zně-
ní. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.spacechimpspower.com Mládeži přístupný

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1 (MESRINE: L’INSTINCT DE MORT – Francie/Kanada/Itálie 2008)
Biografi cký thriller o muži tisíce tváří… Jacques Mesrine, největší francouzský gangster všech dob, byl ve své vlasti známější, než jakákoliv celebrita… Jeho 
avantýry byly neskutečně lehkomyslné, neuvěřitelně drzé a jeho úmysly absolutně nepředvídatelné… Na každou novou „fušku“ se pomocí masek a plastic-
kých oparací měnil k nepoznání… V hlavních rolích Vincent Cassel, Cecile De Franceová a Gérard Depardieu. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz a na www.mesrine-lefi lm.com Doporučená přístupnost: od 12 let

TOKIO! (TOKIO! – Francie/Japonsko/Německo/Jižní Korea 2008)
Tokio! Je symfonií tří odlišných rytmů refl ektujících obraz této jedinečné metropole. Tři krátké fantastické fi lmy tří režisérů volně inspirované Tokiem… 
České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz Mládeži přístupný

Program na Štědrý den ještě nebyl v době uzávěrky zpravodaje znám. Sledujte, prosím, plakáty kina nebo internet www.kinonachod.cz
MADAGASKAR 2 (MADAGASCAR: ESCAPE 2 AFRICA – USA 2008)
Stále spolu… Stále ztraceni!!! Další neuvěřitelná dobrodružství „hvězd“ newyorské ZOO, které skončily u afrických břehů – další osudy vynalézavých tuč-
ňáků, lva Alexe, zebry Marty, hrošice Glorie, žirafáka Melmana a šimpanzů Phila a Masona. Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. 
DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.madagaskar2.cz Mládeži přístupný

HLÍDAČ Č. 47 (ČR– 2008)
Velký lidský příběh podle románu Josefa Kopty. Karel Roden v milostném příběhu o lásce, vášni, smrti a trestu. V dalších rolích L. Siposová, V. Jiráček 
a V. Dlouhý. Režie Filip Renč. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80  Více informací o fi lmu na www.hlidac47.cz Mládeži do 15 let nepřístupný

STMÍVÁNÍ (TWILIGHT – USA 2008)
Edward není obyčejný kluk a Bella byla vždy trochu jiná, ale „obyčejná smrtelnice“… Romantický horor, natočený podle světového fenoménu Twilight, 
podle knihy Stephanie Meyerové. V hlavních rolích Kirsten Stewartová a Robert Pattinson. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
V Vstupné 75 Kč  íce informací o fi lmu na www.spi-fi lm.cz a na www.stmivani.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH (ČR–2008)

1. pondělí pouze v 17 hod
2. úterý pouze v 16 hod
3. středa 16 a 17.45 hod

1. pondělí pouze v 19 hod
2. úterý 17.45 a 20 hod
3. středa pouze v 19.30 hod

5. pátek pouze v 16 hod
6. sobota pouze v 16 hod
7. neděle pouze v 19.30 hod

4. čtvrtek 17 a 19 hod
5. pá, 6. so 17.45 a 19.30 hod
7. ne, 8. po 16 a 17.45 hod
9. úterý 16 a 17.45 hod
10. středa 16 a 17.45 hod

8. pondělí pouze v 19.30 hod

10. středa pouze v 19.30 hod

11. čtvrtek pouze v 17.30 hod
12. pátek 17.30 a 19.30 hod
13. sobota 17.30 a 19.30 hod
14. neděle pouze v 17.30 hod

11. čt, 12. pá pouze v 16 hod
13. so, 14. ne pouze v 16 hod
15. po, 16. út pouze v 16 hod
17. středa pouze v 16 hod

15. pondělí pouze v 17.30 hod
16. úterý pouze v 17.30 hod

17. středa pouze v 17.30 hod

19. pátek pouze v 16 hod
20. sobota pouze v 16 hod
21. neděle pouze v 18 hod

18. čtvrtek 16 a 18.15 hod
19. pá, 20. so 17.45 a 19.45 hod
21. neděle pouze v 16 hod
22. po, 23. út 14 a 16 hod

20. sobota pouze ve 14.30 hod

21. neděle pouze v 19.45 hod
22. pondělí pouze v 18 hod
23. úterý 18 a 20 hod

22. pondělí pouze ve 20 hod

24. středa

25. čtvrtek pouze v 15.30 hod
26. pátek pouze v 15.30 hod
27. sobota pouze v 15.30 hod
28. neděle pouze v 15.30 hod

25. čtvrtek pouze v 19.30 hod
26. pátek pouze v 19.30 hod
27. sobota pouze v 17.15 hod
28. neděle pouze v 17.15 hod

25. čt, 26. pá pouze v 17.15 hod
27. so, 28. ne pouze v 19.30 hod
29. pondělí 16 a 18.15 hod
30. úterý 16 a 18.15 hod

31. středa 15 a 17 hod



V období od 1. července do 15. září probíhala soutěž o nejhezčí rozkvetlé místo v Náchodě. Hodnocení soutěže v kategoriích okno a bal-
kon, rodinný dům a celková úprava a veřejné prostranství a ostatní provedli členové komise pro životní prostředí. V každé kategorii byli vy-
hodnoceni tři  nejlepší. 

Vyhodnocení soutěže o nejhezčí rozkvetlá místa

Kategorie okno a balkon

1. místo – paní Josefi na Smolová, Příkopy 1118
2. místo – pan Petr Štec, Komenského 276

3. místo – Ing. Jiří Polák, Příkopy 1104

1. místo 
– paní Ema Popová, Běloveská 1598

Kategorie rodinný dům a celková úprava

1. místo – paní Alena Goisová, Zátiší 1675
2. místo – paní Blanka Majerová, Jizbice 41

3. místo – Hana a Dalibor Vrbovi, Cvrčkova 184

Kategorie veřejné prostranství a ostatní: 

2. místo 
– paní Iva Maršíková, Na Přadýnku 1800

3. místo 
– mateřská škola Plhov, Havlíčkova 1848


