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 uvádí v listopadu 

Kolem světa na kole 
– jak první Češka objela svět
Dia show cestovatelů Lucie Kovaříkové 
a Michala Jona
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 19. 10. 2011 

4TET
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
Předprodej od 13. 10. 2011

M. Twain, V. Štěpánek: 
Dobrodružství Toma Sawyera
Divadlo AHA Praha
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek 
v ceně 50 Kč lze zakoupit před 
představením v pokladně divadla

Jitro Klavír: Michal Chrobák
Sbormistr: Jiří Skopal
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 130, 110, 90 Kč   
Předprodej od 24. 10. 2011

B. Ahlfors: Poslední doutník
Divadlo Na Fidlovačce
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 380, 360, 340 Kč
Předprodej od 24. 10. 2011

H. Ch. Andersen, I. Klestilová, 
M. Král: Sněhová královna
1. Neratovická divadelní společnost
Pohádka pro děti
Vstupné: 60, 50, 40 Kč
Předprodej od 1. 10. 2011

Sto zvířat
Koncert na stání
Vstupné: 180 Kč v předprodeji, 
200 Kč na místě 
Předprodej od 20. 10. 2011

Literárně hudební večer 
Josef Škvorecký a jeho Bassaxofon
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 2. 11. 2011

Čtvrtek
3. 11. 2011
v 19.00 hodin

Úterý
8. 11. 2011
v 19.00 hodin

Pondělí
14. 11. 2011
v 9.00
a v 10.45 hodin

Úterý
15. 11. 2011
v 19.00 hodin
SLEVA 

Čtvrtek
17. 11. 2011
v 19.00 hodin

Neděle
20. 11. 2011
v 15.00 hodin

Úterý
22. 11. 2011
v 19.00 hodin

Úterý
29. 11. 2011
v 19.00 hodin

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

Taneční kurzy 
– prodloužená 
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových

Ples Obchodní akademie Náchod
Pořádá Sdružení rodičů 
a přátel OA Náchod

Ples Gymnázia Jaroměř
Pořádá Unie rodičů při Gymnáziu 
a SOŠ Jaroměř

Křesadlo 2011
Udílení cen dobrovolníkům 
náchodského regionu
Pořádá Déčko Náchod
 
Módní přehlídka 
– Galavečer v Paříži
Pořádá PARIS Boutique Jaroměř 
paní Hany Šulcové  
Více info na www.sulc-paris.cz

Ples Jiráskova Gymnázia Náchod
Pořádá Nadace Jiráskova Gymnázia

Dia show Leoše Šimánka 
Pořádá agentura LEV Šimánek 
Více info na 
www.leossimanek.cz/diashow

Každou středu
od 17.15 hodin
od 18.45 hodin

4. 11. 2011
od 16 hod.
a od 19.45 hod.
13. 11. 2011
od 13.30 hod. 
a od 16.15 hod.
18. a 25. 11. 
od 17 hod. 
a 19.45 hod.

5. 11. 2011
ve 20.00 hodin

19. 11. 2011
ve 20.00 hodin

21. 11. 2011
v 19.00 hodin

24. 11. 2011
v 19.00 hodin

26. 11. 2011
ve 20.00 hodin

30. 11. 2011
v 19.00 hodin

MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

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.

Další akce 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka:
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Rok 2011 je vyhlášen Evropským ro-
kem dobrovolnictví. Díky tomu se pově-
domí o tomto celosvětovém trendu dosta-
lo více do České republiky a také k nám 
do Náchoda. Jak přišlo ke mně? 

Poprvé jsem se jako velmi mladá set-
kala s dobrovolnictvím ve Velké Británii. 
Sousedka Dawn tehdy chodila pravidel-
ně každou středu do kostela a pomáha-
la s přípravou občerstvení pro maminky 
s dětmi na jejich dýchánku, pak po nich 
uklidila… To vše dělala zdarma a dě-
lala to ráda. Moc jsem tomu nerozumě-
la a v duchu jsem stejně nevěřila, že to 
dělá úplně zadarmo. Během tohoto poby-
tu jsem potkala spoustu lidí, kterým při-
šlo naprosto přirozené chodit pomáhat 
do různých charitativních obchodů, za-
pojovat se a pomáhat na církevních ak-
cích či se jednoduše a zdarma podílet 
na běhu nějaké blízké organizace pro děti 
nebo seniory. Dělali to zcela samozřejmě, 
jako se samozřejmě jí a dýchá. Jen mě ni-
kdy nenapadalo, že by to bylo tahle mož-
né i v Čechách.

Do mého dalšího setkání s dobrovol-
nictvím uplynulo několik let, naplněných 
rodičovskými povinnostmi maminky tří 
dětí. Vloni touto dobou mě po mateřské 
dovolené shoda náhod, i když já spíše vě-
řím v cesty osudu, přivedla do Déčka Ná-
chod. Tam jsem rovnou po hlavě skoči-
la do rozjetého projektu Dobrovolnictví 
na Náchodsku a objevila jsem, že i u nás 
v Čechách je řada lidí, kteří vykonávají 
službu společnosti prostě z čisté potřeby 
pomáhat, být užiteční. Než jsem se stači-
la rozkoukat, stala jsem se součástí úžas-
ného plánu – zviditelnit tyto obyčejné 
lidi, kteří dělají tak neobyčejné věci. Tak 
zní totiž motto ceny Křesadlo udělované 
dobrovolníkům v celé České republice již 
od roku 2001.

Cílem je poděkovat všem těm, kteří si 
to zaslouží, a většinou se o nich skoro 
neví. Mluví či píše se o nich úplně mini-
málně. Oni o to často ani nestojí, protože 
to není důvodem jejich činů. My si přesto 
myslíme, že si velký dík zaslouží veřejně. 
Protože oni jsou příkladem pro společnost 
a mohou nám všem ukázat, že pomáhat 
je přirozené. 

Loňský rok byl pro mě velkou zkouš-
kou uspořádání takové akce. Jednotlivé 
organizace, úřady nebo prostě všímaví 
občané nám posílali nominace, v nichž 
popsali dobrovolnickou činnost adeptů 
na získání ceny Křesadlo. Teprve během 
čtení mnohdy celoživotních příběhů jsem 
si uvědomila, kolik lidí, kteří dobrovolně 
pomáhají, mezi námi žije a většina z nás 

JAK
 se dobrovolnictví 

 stalo
 součástí mého života

o nich nemá ani tušení. Vůbec se nesty-
dím, že jsem občas zamáčkla slzu. Jejich 
práci bereme jako samozřejmost a mno-
zí si v duchu nejspíš myslí to, co já teh-
dy o mé sousedce ve Velké Británii, že to 
možná nedělají úplně nezištně, kdo ví, co 
z toho mají… 

Odborná porota složená z významných 
osobností měla opravdu těžké rozhodová-
ní. Přesto dokázala vybrat deset osobnos-
tí pro udělení hlavních cen. A tak moh-
la být rozdána historicky první Křesadla 
na Náchodsku. Při slavnostním večeru 
v sále Městského divadla Dr. J. Čížka jsem 
byla vděčná za příjemné přítmí v mís-
tě, kde jsem seděla. Ale ti, co měli slzy 
v očích na podiu, se do tmy neschovali. 
Byli tam lidé pomáhající v domácnostech 
i ústavech postiženým či starým lidem, 
oddíloví vedoucí z dětských organizací, 
dobrovolní hasiči, sportovci, amatérští 
umělci… prostě úžasná plejáda osobnos-
tí, kteří přebírali svá ocenění a mnohdy 
konstatovali, že si jich poprvé někdo ve-
řejně všimnul.

Pro letošní rok se Déčku opět podařilo 
získat prostředky z MŠMT pro pokračo-
vání projektu Dobrovolnictví na Náchod-
sku v rámci Evropského roku dobrovolnic-
tví. Opět jsme oslovili organizace i obce 
a shromažďujeme nominace, opět se bojí-
me, že bude někdo opomenut. I proto jsme 
původní termín prodloužili do 7. listopa-
du. Řádku návrhů již máme na stole, ale 
možná i čtenáři Zpravodaje mají kolem 
sebe někoho, kdo by si toto ocenění za-
sloužil. Někdy se stačí dívat srdcem.

Každopádně zveme občany 21. listopa-
du od 19 hodin do náchodského Beránku. 
Slavnostního předávání Křesadel, ceny 
Města Náchod a cen Déčka pro dobrovol-
níky pracující s dětmi, se účastní význam-
né osobnosti společenského i politického 
života našeho regionu. V doprovodném 
programu zahraje F. A. Band ze ZUŠ Ná-
chod a hronovští ochotníci uvedou ko-
medii Poprask na laguně. Vstup na akci 
je volný.

Naším přáním je, aby dobrovolnictví 
a chuť pomoci byla součástí běžného ži-
vota, chceme inspirovat další lidi k zapo-
jení se, ukázat cestu tam, kde jsou potře-
ba ochotné ruce a široké srdce. 

Dovolte mi touto cestou poděkovat 
všem obyčejným lidem, kteří dělají neo-
byčejné věci! 

Bc. Monika Hovádková, vedoucí projektu

Informace o akci a nominační formuláře 
lze nalézt na www.decko-nachod.cz
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Zprávy 
z radnice
Rada města 4. 10. 2011 
Jednání rady města se 
zúčastnilo sedm, později 
všech devět radních.
Číselný popis u zprávy před-
stavuje poměr hlasů při hlasování 
PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 RM souhlasila s uzavřením dodatku 

k nájemní smlouvě na pronájem výmění-
kových stanic uzavřené se společností KA 
Contracting ČR, s. r. o. Dodatkem se zvyšu-
je počet pronajatých výměníkových sta-
nic o další dvě na celkový počet 34. Účin-
nost dodatku je od 1. 10. 2011. 8-0-0

 RM souhlasila se zrušením dodatků 
k nájemním smlouvám na pronájem les-
ních pozemků uzavřených se společností 
Lesy města Náchoda, spol. s r. o., a souhla-
sila s uzavřením nového dodatku, který 
řeší formu hrazení nájemného Městu Ná-
chod. Dodatek č. 2 se uzavírá s účinností 
od 1. 1. 2012.
Na návrh dozorčí rady bude nájemné 
na rok 2012 za pronájem parcel o vý-
měře cca 458 ha navýšeno o 41.966 Kč 
na 125.984 Kč/rok. 9-0-0 

 RM souhlasila s uzavřením dohody 
o ukončení nájemního vztahu s Povodím 
Labe, státní podnik. Smlouva o nájmu po-
zemků, které měly být využity jako za-
řízení staveniště při opravě Myslbeko-
va mostu, bude ukončena ke dni 31. 12. 
2011. Realizace rekonstrukce zatím není 
známa. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
k nájemní smlouvě na pronájem restaura-
ce Na koupališti. Dodatkem se upravuje ná-
jemné pro období měsíce září 2011 až kvě-
ten 2012 na částku 6.500 Kč/měsíc. 8-0-1

 RM souhlasila se zveřejněním záměru 
pronajmout část pozemku č. 1589/1 v k. 
ú. Náchod o výměře 64 m² v ulici Za Tra-
tí pro zřízení zahrádky a umístění mon-
tované garáže žadatele. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlou-
vy o výpůjčce s Královéhradeckým kra-
jem na bezplatné užívání části pozemko-
vé parcely č. 1070/9 v k.ú. Náchod. Jedná 
se o pozemek u Městského střediska so-
ciálních služeb Marie, kde nyní probíhají 
venkovní úpravy. Smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou do 31. 12. 2017. 9-0-0

 RM souhlasila s prodejem volných by-
tových jednotek v domech čp. 1531 a 1532 
v Pražské ulici výběrovým řízením formou 
obálkové metody s vyvolávací základní ce-
nou v místě a čase obvyklou. 9-0-0

 RM souhlasila se zveřejněním zámě-
ru pronajmout společnosti SKI Pec, a. s., 
pozemkové parcely č. 245/3, č. 246/2, 
č. 247/1 a stavební parcelu č. 417 v k.ú. Pec 
pod Sněžkou o celkové výměře 28.822 m² 
na rok 2012. 9-0-0

 RM souhlasila s pokračováním prodeje 
bytové jednotky Pražská č. 783/8 za cenu 
310.000 Kč výběrovým řízením formou 
obálkové metody. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy na nebytový prostor kanceláří 
ve čtvrtém nadzemním podlaží domu čp. 
147 v Hurdálkově ulici (Kino Vesmír) s ná-
jemcem – Společné cesty – o. s., zastou-
pené Bc. Tomášem Magnuskem s platnos-
tí od 1. 10. 2011. 9-0-0

 RM souhlasila s odvezením cca 120 m³ 
přebytečné zeminy ze sídliště u nemocni-
ce na vlastní náklad žadatele. 9-0-0

 RM souhlasila s objednáním demolice 
objektu bývalého výkupu ovoce a zeleni-
ny drobných pěstitelů na st. parc. č. 539/2 
k. ú. Náchod u společnosti Sedes, a. s., Pra-
ha 4, za nabídkovou cenu 116.686 Kč vč. 
DPH. 9-0-0
Příspěvkové 
organizace města Náchoda 9-0-0

 RM uložila odboru sociálních věcí 
a školství v rámci přípravy rozpočtu 2012 
připravit návrhy na úspory v provozní sfé-
ře a odboru investic a rozvoje města v in-
vestiční sféře. Tyto návrhy pak budou pro-
mítnuty do návrhu rozpočtu roku 2012.
Město Náchod má celkem 18 příspěvko-
vých organizací (sedm mateřských škol, 
šest základních škol, ZUŠ, Déčko, Kino 
Vesmír, Sportovní zařízení města Nácho-
da a MěSSS Marie).
Výsledek burzy zemního plynu 9-0-0

 RM byla informována o výsledku burzy 
zemního plynu, která proběhla 21. 9. 2011, 
a pověřila starostu města podpisem pří-
slušných dokumentů spojených s výpo-
vědí stávajících smluv a uzavřením no-
vých smluv. Tímto krokem dojde k úspoře 
téměř 60.000 Kč (tj. 27 %) oproti stávající 
ceně za stejnou spotřebu.
Žádosti o čerpání fondů 9-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv 
a rozvoje v celkové částce 51.000 Kč a pře-
vod do rozpočtu příspěvkové organizace 
MŠ Komenského na úhradu zvýšených ná-
kladů na energie.

 RM schválila čerpání vlastního investič-
ního fondu v celkové výši 84.000 Kč na po-
řízení sestavy průlezky se skluzavkou 
ve školní zahradě a opravu střechy za-
hradního altánu pro příspěvkovou orga-
nizaci ZŠ Drtinovo náměstí (Staré Město). 
Pojistné 
automobilů na rok 2012 9-0-0

 RM pověřila makléřskou společnost 
OK Group, a. s., provedením poptávkové-
ho řízení na pojistitele fl otily automobi-
lů v majetku města a prolongací pojištění 
na lesy v majetku města.
Déčko – oprava kamenné zdi oplocení 
(prodloužení termínu) 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
smlouvy o dílo na prodloužení termínu 
dokončení stavby „Náchod Déčko, Barto-
ňova vila – oprava kamenné zdi oploce-
ní“ se společností ENTAZE, s. r. o., Náchod 
do 31. 10. 2011.

Vybavení nově 
budované třídy MŠ Vítkova 9-0-0 

 RM schválila částku ve výši 200.000 Kč 
na vybavení nové třídy v MŠ Vítkova. 
IPRM zóny – Veřejná prostranství 
Náchod – II. etapa – MARIE 9-0-0

 RM schválila projekt „Veřejná prostran-
ství Náchod – II. etapa – MARIE“ předlo-
žený Městem Náchod, podaný do 1. časo-
vě neomezené výzvy vyhlášené Městem 
Náchod pro aktivitu 5.2a Revitalizace ve-
řejných prostranství v rámci realizace 
„Integrovaného plánu rozvoje města Ná-
choda – problémová zóna u nemocnice“.
RM souhlasila s vydáním Potvrzení o vý-
běru projektu pro schválený projekt. Po-
tvrzení o výběru projektu je dokladem 
o tom, že projekt je zařazen do „Integro-
vaného plánu rozvoje města Náchoda 
– problémová zóna u nemocnice“.
Rozdělení rezervy 
na prevenci kriminality 6-0-3

 RM souhlasila s rozdělením rezer-
vy na prevenci kriminality pro projekty 
Déčka Náchod a pro aktivity Náchodské-
ho komunitního centra dle předloženého 
návrhu.
Projekt přechodů 
pro chodce v ulici Kostelecké 9-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o po-
skytnutí fi nančních prostředků z roz-
počtu Státního fondu dopravní infra-
struktury na rok 2011 se Státním fondem 
dopravní infrastruktury na projekt „Zvý-
šení bezpečnosti dopravy na silnicích I. tř. 
v Náchodě a její zpřístupnění osobám 
s omezenou schopností pohybu a orienta-
ce“ – přechody pro chodce v ulici Koste-
lecké v křížení s ulicemi Kollárova a Smi-
řických.
Terénní a parkové úpravy podél 
příjezdové komunikace k ubytovně 
KČT Náchod v Bělovsi 9-0-0

 RM schválila provedení terénních a par-
kových úprav podél příjezdové komunika-
ce na náklad žadatele. 
Úpravy spočívají ve zpevnění stávajícího 
svahu (cesty) štěrkem v šíři 4 m, rozšíře-
ní přístupové komunikace o pruh v šíři 
2 m, jeho zatravnění a zatravnění svahů 
po obou stranách komunikace a osázení 
nízkou zelení. KČT Náchod provede úpra-
vy, jejichž cílem je zajistit snadnější pří-
stup k ubytovně, na vlastní náklady
Stavební úpravy prostoru u radnice 
v ul. Krámská 
– projektová dokumentace  9-0-0

 RM schválila pořadí předložených nabí-
dek na vyhotovení projektové dokumenta-
ce na stavební úpravy prostoru u radnice 
v ul. Krámská a uzavření smlouvy o dílo 
s uchazečem na 1. místě – Ing. Hauck, pro-
jektování a investiční činnost ve výstav-
bě, Zlíč, Česká Skalice za nabídnutou cenu 
vč. 20 % DPH 55.200 Kč.
ZUŠ Náchod – vybavení interiéru 9-0-0

 RM schválila uzavření dodatku 
ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž 
nábytku a vybavení interiéru ZUŠ Ná-
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chod se společností Pyralis, s. r. o., Par-
dubice. Dodatek řeší snížení ceny díla 
na 1.633.839 Kč včetně DPH a v prodlou-
žení termínu dokončení do 3. 10. 2011.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila poskytnutí fi nančního pří-

spěvku ve výši 20.000 Kč na provoz cyklo-
busů v rámci projektu „Cyklobusy Orlic-
kých hor“.  9-0-0

 RM schválila rozpočtové opatření ve výši 
16.000 Kč na akci Požehnání pramene IDA 
s bohoslužbou 22. 10. 2011. 8-0-1

 RM schválila výjimku z počtu žáků 
(z 30 na 32 v jedné třídě) na školní rok 
2011/2012 v ZŠ Náchod-Plhov. 9-0-0

 RM schválila věnování vybraného vý-
těžku z dobrovolného vstupného na Vá-
noční koncert v kostele sv. Vavřince 
v Náchodě (20. 12. 2011 od 19.00 hodin) 
Římskokatolické farnosti – děkanství Ná-
chod. Výtěžek bude použit na probíhající 
opravy kostela sv. Vavřince v Náchodě.  
 9-0-0
Rada města 18. 10. 2011 
Jednání rady města se zúčastnilo osm 
radních, jeden byl omluven.
Plán zimní údržby 2011/2012 8-0-0

 RM schválila plán zimní údržby míst-
ních komunikací v Náchodě na zimní 
období 2011–2012. Plné znění najdete 
na www.mestonachod.cz.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila se zveřejněním zámě-
ru přenechat společnosti Rubena, a. s., 
do bezplatného užívání část pozemkové 
parcely č. 2024/1 v k. ú. Náchod o výmě-
ře 744 m². Jedná se o část ulice Českých 
bratří. 8-0-0

 RM zamítla žádost společnosti Coca-Co-
la HBC Česká republika, s. r. o., na pronájem 
plochy v budovách města pro umístění ná-
pojových automatů z důvodu nabídky ne-
výhodných podmínek pro město. 8-0-0

 RM vzala na vědomí výpověď smlouvy 
o výpůjčce uzavřené se Státním úřadem 
inspekce práce, Opava, na bezplatné uží-
vání kanceláře v budově čp. 2020 v ulici 
Němcové. Smlouva bude ukončena uply-
nutím výpovědní lhůty, tj. k 31. 12. 2011. 
 8-0-0

 RM schválila pokračování v jednání 
s vlastníky staveb a stavebních parcel 
v lokalitě autobusového nádraží za úče-
lem jejich získání do vlastnictví Města Ná-
choda pro možnou rekonstrukci nádraží. 
 8-0-0
Žádosti o čerpání fondů 8-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje v celkové výši 17.700 Kč a převod této 
částky do rozpočtu příspěvkové organiza-
ce ZŠ Pavlišovská (Babí) na úhradu zvýše-
ných nákladů na energie.

 RM schválila čerpání investičního fondu 
ve výši 68.302 Kč pro příspěvkovou orga-
nizaci ZŠ T. G. Masaryka na opravy elek-
troinstalací, malování, opravy omítek, 
nátěry radiátorů v učebnách a výměnu 
poškozených podlahových krytin.

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje ve výši 42.480 Kč a převod fi nančních 
prostředků do rozpočtu příspěvkové or-
ganizace MŠ Myslbekova a použití vlast-
ního investičního fondu ve výši 17.420 Kč 
na malování a nátěry na odloučeném pra-
covišti příspěvkové organizace MŠ U Ko-
čovny.

 RM schválila čerpání fondu rezerv 
a rozvoje ve výši 16.630 Kč a převod této 
částky do rozpočtu příspěvkové organiza-
ce MŠ Alšova na úhradu energií.

 RM schválila čerpání fondu rezerv 
a rozvoje ve výši 74.740 Kč a převod této 
částky do rozpočtu příspěvkové organi-
zace MŠ Vančurova na úhradu zvýšených 
nákladů na energie a vyrovnání rozpoč-
tu.

 RM schválila čerpání fondu rezerv 
a rozvoje v celkové výši 117.980 Kč a pře-
vod této částky do rozpočtu příspěvko-
vé organizace ZŠ 1. Máje na úhradu zvý-
šených nákladů na energie a vyrovnání 
rozpočtu.

 RM schválila čerpání fondu rezerv 
a rozvoje ve výši 30.700 Kč pro příspěvko-
vou organizaci ZŠ T. G. Masaryka na čás-
tečné pokrytí nákladů spojených s pře-
chodem účetního programu. 

 RM schválila čerpání fondu rezerv 
a rozvoje v celkové výši 70.000 Kč a pře-
vod této částky do rozpočtu příspěvkové 
organizace ZŠ Drtinovo nám. na úhradu 
zvýšených nákladů na energie.
Nákup rolby na zimní stadion 8-0-0

 RM souhlasila s nákupem nové rolby 
na zimní stadion v Náchodě a uložila od-
boru investic a rozvoje vypsat výběrové 
řízení na jejího dodavatele.
Zateplení budov MŠ Havlíčkova 
a Myslbekova a ZŠ 1. Máje v Náchodě
– projekt 8-0-0

 RM souhlasila s předložením tří žádostí 
o podporu z Operačního programu Život-
ní prostředí, Prioritní osa 3, Oblast pod-
pory 3.2 Realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla na projekty zateplení MŠ 
Havlíčkova, MŠ Myslbekova a ZŠ 1. Máje 
v Náchodě.
Program obnovy venkova 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
s Královéhradeckým krajem o zajištění 
administrace krajského Programu obno-
vy venkova. Předmětem této smlouvy je 
poskytnutí odměny městu Náchod za tuto 
administraci ve výši 145 tis. Kč.
Současně rada souhlasila s vypsáním vý-
běrového řízení (e-aukce) na nákup plot-
ru pro provádění velkoformátových kopií 
na odboru výstavby po obdržení uvede-
né odměny.
Žádost o snížení příspěvku 
na provoz MěSSS Marie 8-0-0

 RM schválila snížení již odsouhlasené-
ho příspěvku na provoz pro příspěvkovou 
organizaci MěSSS Marie ve výši dotace 
za měsíc listopad 2011 z důvodu přiděle-
ní dotace od Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ČR. Jedná se o částku 580.100 Kč.

Výběrová řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách 8-0-0

 RM souhlasila s vypsáním výběrové-
ho řízení na zajištění služeb externího 
zpracovatele výběrových řízení dle záko-
na č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
na rok 2012. 
Problematika veřejných zakázek dle záko-
na č. 137/2006 Sb. je velmi specifi ckou, slo-
žitou a náročnou činností, která vyžaduje 
odborně vyškoleného a v oboru zkušené-
ho pracovníka, který se zabývá výhradně 
veřejnými zakázkami. Z hlediska ekono-
mické výhodnosti a koncepčnosti práce se 
jeví jako účelné uzavřít rámcovou smlou-
vu na poskytování služeb spojených s re-
alizací těchto výběrových řízení na určité 
časové období, v tomto případě na období 
kalendářního roku 2012.
Umístění stojanu na kola 
v Zámecké ulici u budovy ZUŠ 8-0-0

 RM souhlasila s umístěním stojanu 
na kola v parku u budovy ZUŠ na pozem-
kové parcele č. 201/1 v k. ú. Náchod, včet-
ně provedení potřebných úprav. 
III. etapa revitalizace veřejných pro-
stranství na sídlišti u nemocnice 8-0-0

 RM vzala na vědomí návrh seznamu 
akcí ve III. etapě revitalizace veřejných 
prostranství realizované v rámci „Inte-
grovaného plánu rozvoje města Náchoda 
– problémová zóna u nemocnice“. Seznam 
a obsah akcí pro III. etapu revitalizace ve-
řejných prostranství budou dále projed-
návány v rámci Řídicího výboru a Pracov-
ní skupiny IPRM a dále v rámci veřejného 
projednání. Jedná se o úpravy hřiště u zá-
kladní školy T. G. Masaryka (možnost za-
řazení této akce ještě musí být projed-
náno s poskytovatelem a kontrolorem 
dotačního titulu), dále výstavba dětské-
ho hřiště u Hopsáčku a zřízení lesoparku 
v místech bývalé skládky včetně mobiliá-
ře, případně cvičicích venkovních strojů, 
veřejného osvětlení.
Stavební úpravy prostoru 
u radnice v ul. Krámská 8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o dílo 
na vyhotovení projektové dokumentace 
na akci „Stavební úpravy prostoru u rad-
nice v ul. Krámská, Náchod“ s fi rmou HI-
GWAY DESIGN, s. r. o., Hradec Králové.
Přístavba výtahu na radnici v Náchodě 
– projektová dokumentace 8-0-

 RM souhlasila s uzavřením obchodní 
smlouvy na vypracování projektové do-
kumentace – přístavba výtahu na radnici 
v Náchodě s ATELIEREM HABINA, s. r. o., 
Brno za cenu 78.000 Kč včetně DPH.

TELEGRAFICKY:
 RM nesouhlasila se zásahem do komu-

nikace ulice Na Klínku z důvodu opra-
vy havarijního stavu přípojky vody. Dů-
vodem je kompletní rekonstrukce této 
komunikace v roce 2008, kdy byli všich-
ni majitelé přilehlých nemovitostí upo-
zorněni na provedení oprav před rekon-
strukcí. 8-0-0
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     Kronika
                          Vážení čtenáři, 
v říjnovém čísle došlo bohužel ke špatnému uveřejnění pravidelné rubriky „Kronika“. 
Správné údaje o narozených dětech a sňatcích v srpnu a září letošního roku proto uvá-
díme v tomto čísle. Za chybu se omlouváme.          Redakce

Narodili se v srpnu:
 1. 8. Markéta Čisárová
 4. 8. Stela Vojtěchová
        Kristýna Pozděnová
 7. 8. Filip Segeč
 11. 8. Klára Vanžurová
 12. 8.  Petr Stýblo
 13. 8. Ema Dyntarová
 14. 8. Tereza Žďárová
 17. 8.  Vojtěch Pultar
 18. 8. Tereza Voborníková
 19. 8. Teddy Vojtěch
 24. 8. Dominik Lukačevič
 29. 8. Nikola Štěrbová

Narodili se v září:
 1. 9. Jana Grossová
 3. 9.   Kryštof Říha
 11. 9. Patrik Seidel
 12. 9. Michal Grosspitsch
 12. 9. Laura Horynová
 14. 9. Ivana Gyurácsová
 26. 9. Eliáš Pinkava
 27. 9. Nikola Kosařová
 27. 9.  Lucie Poláková
 27. 9.  Barbora Oláhová
 27. 9.  Daniel Oláh
 29. 9.  Tomáš Kylar
 30. 9. Tereza Salnická

V srpnu byli oddáni:
 4. 8. Ladislav Krecbach, Hořičky
  Lucie Zvárová, Bílá Třemešná
 5. 8. Petr Truněček, Náchod
  Romana Pecoldová, Kramolna
  Michal Balcar, Česká Čermná
  Zuzana Hronová, Pardubice
 6. 8. Pavel Hroch, Červený Kostelec
  Kateřina Zámečníková, Náchod

 12. 8. Jiří Lenfeld, Hronov
  Petra Lišková, Hronov
 13. 8. Petr Maršík, Náchod
  Jana Kellnerová, Náchod
 19. 8. Vlastimil Staněk, Police nad Met.
  Růžena Rejzková, Dolní Radechová
 20. 8. Luboš Rak, Hronov
  Michaela Šedková, Hronov
  Milan Zelený, Náchod
  Petra Ptáčková, Náchod
 23. 8. Stanislav Vincenc Ponikelský, 
  Hořice
  Veronika Fišerová, Česká Čermná
 27. 8. Jiří Klimeš, Machov
  Eva Skopalová, Horný Smokovec
  Pavel Kárník, Jizbice
  Pavla Třasáková, Náchod

V září byli oddáni:
 9. 9.  Miroslav Malina, Račetice
  Markéta Šimková, Račetice
  Josef Seibert, Náchod
  Libuše Sodomková, Náchod
  Aleš Čulík, Luže
  Alena Martinková, Náchod
 10. 9. Jiří Kulich, Náchod
  Veronika Mrázová, Náchod
  Martin Kozák, Brno
  Radka Aresinová, Náchod
 16. 9. Miloš Čermák, Náchod
  Veronika Prouzová, Náchod
  24. 9. Hynek Spurný, Praha
  Kateřina Grünbaumová, Praha
  Petr Houštěk, Hronov
  Šárka Bejčková, Hronov
 30. 9. Michal Hojný, Trutnov
  Petra Sedláčková, Zábrodí
  Vladimír Felkl, Náchod
  Martina Raisová, Náchod

Krásné slunečné čtvrteční odpoled-
ne 15. 9. 2011 jsme se vydali autobusem 
na Princovo sportovní odpoledne do Úpi-
ce. Byl to pro nás nevšední zážitek, pro-
tože s námi jela i naše spolužačka Klárka, 
která je na vozíčku. I když měly naše paní 
učitelky strach, jak to zvládneme, bylo tu 
super. Hodně lidí nám pomáhalo, dokon-
ce i jeden pán s nemocnou nohou o berli. 
V Úpici jsme navštívili zařízení, kde jsou 
podobně postižení děti i velcí. Soutěžili 
jsme v různých disciplínách. Nejlepší byl 
pes, vyzkoušeli jsme si ho i vést na vodít-
ku a ukázal nám, jak umí poznat barvy. 
Schovali jsme mu pod barvenou krabič-
ku piškot, řekli jsme barvu, pod kterou 
jsme ho položili a on ho opravdu našel. 
Rychle to uteklo a museli jsme jít na auto-
bus, aby nám to neujelo. Zpátky jsme jeli 
ekologickým autobusem, který má ploši-
nu pro nájezd vozíčkářů, tak to bylo fajn. 
Cesta domů utekla, i když byl autobus 
plný lidí. Jedna paní měla dokonce Nikol-
ku na klíně. Na nádraží nás čekali rodiče, 
a tak jsme se hned pochlubili, jaké hezké 
ceny jsme si přivezli. Tibor Čisár, žák ZŠS 

(základní školy speciální), 
s pomocí třídní učitelky Mgr. L. Renfusové

Výlet žáků ZŠS 
(ZŠ a MŠ J. Zemana Náchod) 
na PRINCOVO SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

ZŠ Pavlišovská Náchod děkuje všem, 
kteří jste podpořili naši školu a díky Va-
šim hlasům nás posunuli o krůček dál 
k vítězství v projektu Nejlepší česká škola.

Moc si toho vážíme.

Poděkování

Komise pro obřady a slavnosti (dříve 
SPOZ) Městského úřadu v Náchodě a Míst-
ní odbor Společnosti přátel žehu v Nácho-
dě pořádají v úterý 2. listopadu 2011 od 15 
hodin v nové obřadní síni ve Starém Měs-
tě nad hřbitovem v Náchodě 

V programu zahraje hudba, vystoupí 
pěvecký sbor Hron a promluví zástupce 
Městského úřadu v Náchodě.

Přijďte zavzpomínat na své blízké 
a přátele, kteří odpočívají na hřbitově. 
Přejeme si, aby místo odpočinku našich 
drahých bylo místem míru a pokoje ne-
jen pro ně, ale pro všechny, kteří tam bu-
dou přicházet s vděčností za jejich lásku.

Proto přijďte i vy zavzpomínat a vzdát 
úctu svým drahým zesnulým.

POZVÁNKA

I letos se naši žáci zapojili do projek-
tu Krajské Hospodářské komory Králové-
hradeckého kraje „Volba povolání“. V rám-
ci projektu navštívili nejprve náchodský 
podnik Atas, a. s. Zde zhlédli kompletní 
výrobu elektromotorů od jeho počátku 
na lisovně až po montáž, kde se zapoju-
je příslušná kabeláž a dochází k začištění 
motoru. Kromě výroby byli žáci seznáme-
ni s pracovními a platovými podmínka-
mi v případě zájmu o práci. Druhým na-
vštíveným podnikem byla Škoda, a. s., 
Mladá Boleslav. Žáci opět viděli výrobu 

EXKURZE 
do výrobních podniků 
ZŠ Komenského Náchod

aut od počátečních jednotlivých dílů až 
po konečnou montáž. Překvapila je roz-
lehlost areálu a logistika podniku. Do-
zvěděli se, že některé díly jsou přiváženy 
na čas k montáži a že škodovka nevlast-
ní žádné sklady dílů. I zde byli seznáme-
ni s pracovními a platovými podmínkami 
zaměstnanců. Dále je provádějící informo-
val o možnosti studia na fi remní střední 
či vysoké škole. Tímto bychom rádi podě-
kovali pracovníkům komory za vstřícnost 
při zajišťovaní daných exkurzí. 

Zuzana Lenerová
ZŠ Komenského Náchod

*   *   *
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Ve dnech 14.–16. září 2011 se žáci šes-
tých ročníků ZŠ Komenského Náchod zú-
častnili seznamovacího pobytu v Jano-
vičkách u Broumova. Pobyt byl zaměřen 
především na seznámení nových kolekti-
vů, které vznikly po přechodu z 5. tříd. 
Celý pobyt provázelo žáky krásné, slu-
nečné počasí, které se také velkou měrou 
podílelo na tom, že akce proběhla velmi 
dobře a splnila svůj účel. Děti si vyzkou-
šely své dovednosti a hlavně schopnos-
ti a odvahu při lanových aktivitách, kte-
ré byly součástí programu. Poznaly své 
schopnosti pohybovat se ve výškách, ale 
i schopnosti si vzájemně pomáhat, pro-
tože některé překážky vyžadovaly spolu-
práci více žáků. V dalším programu če-
kala žáky celá řada seznamovacích her, 
sportovních i výtvarných aktivit. Na zá-
věr se všichni účastníci shodli na tom, že 

Žáci ZŠ Komenského v přírodě
je velká škoda, že kurz nebyl delší, proto-
že v Janovičkách si užili spoustu legrace 
a zábavy. Velké poděkování patří i provo-
zovatelům zařízení, manželům Freiwaldo-
vým, za jejich ochotu a vstřícnost.

František Majer, Jana Horáková Šulcová

Ve úterý 27. září se konala exkurze 9.B 
Plhov Náchod do TPCA v Kolíně. Exkur-
zi nám umožnila Krajská hospodářská ko-
mora Královéhradeckého kraje, která pod-
poruje dělnická povolání.

Prohlídka automobilky trvala asi 80 mi-
nut a skládala se ze tří částí (promítnutí 
fi lmu o historii a výrobě v TPCA, samotná 
prohlídka výroby automobilů a závěrečná 
část, kde byl prostor pro otázky). Výrob-
ní linku jsme si mohli prohlédnout pří-
mo zblízka díky vláčkům, které nás po ní 
po celou dobu provážely.

V kolínské TPCA se vyrábějí 3 druhy 
vozů podle automobilek, které se spoji-

ly k jejich výrobě. Jsou to Toyota (Toyo-
ta Aygo), Peugeot (Peugeot 107) a Citroën 
(Citroën C1). Tyto vozy spadají do třídy 
malých vozidel a jsou maximálně při-
způsobeny používání v městském provo-
zu. Právě zde se uplatní jejich vlastnos-
ti jako jsou nízká spotřeba paliva (kolem 
4,5 l na 100 km) a moderní bezpečnostní 
a ekologické technologie.

Kolínská automobilka TPCA patří mezi 
absolutní světovou špičku, co se týče ro-
botizace a automatizace výroby.

V lisovně, svařovně a lakovně odvádějí 
roboti přibližně 80 % práce, která by byla 
pro člověka moc namáhává nebo by za-
brala několika lidem mnohonásobně víc 
času než dobrému robotu. V prostoru fi -
nální montáže a kontrole kvality už pra-
cují především lidé, ale i ti by se neobešli 
bez pomoci výkonných strojů a několika 
málo robotů, kteří za ně v tomto oddělení 
odvádějí asi 20 % práce. Někteří roboti se 
pohybují jakoby skutečně viděli a přemýš-
leli, ale to je jen výsledkem dobře odvede-
né práce především pracovníků a progra-
mátorů z Japonska.

Exkurze se nám velice líbila, práce 
v automobilce je zajímavá a dobře fi nanč-
ně ohodnocená.

Alena Ducháčová

ZŠ PLHOV v TPCA

Jako vhodné doplnění učiva dějepi-
su v 7. ročníku byla exkurze do Uhříno-
va v Orlických horách. Děti si vyzkouše-
ly zpracovávání lnu – valchování, tkaní 
na jednoduchém stavu, rozdělávání ohně, 
točení na hrnčířském kruhu a další zají-
mavé činnosti. V přírodě si prohlédly sta-
rá stavení, chlévy, seznámily se s tím, jak 
naši předci před mnoha staletími žili. Vý-
let do minulosti se všem líbil. 

Naďa Králíčková

Sedmáci z Plhova 
na návštěvě ve středověku

Nejvyšší možné ocenění – CENU PORO-
TY – získali žáci výtvarného oboru ZUŠ 
Náchod za kolekci prací na téma „KVĚT“.

Odbornou porotu zaujala šíře, origi-
nalita, promyšlenost a taktéž ucelenost 
celé výtvarné řady. ZUŠ Náchod je jednou 
z dvou škol Královéhradeckého kraje, kte-
rá tuto cenu získala. Žáci se představili 
studijní kresbou, litou kresbou, voskový-
mi kompozicemi, květ byl i v grafi ckých 
technikách, malbě, ale i prostorové práce 
z hlíny, papíru, drátu, textilu. Žáci praco-
vali pod vedením p. uč. J. Matoušové a L. 
Jíchy. Gratulujeme všem za výbornou re-
prezentaci školy, ale i města Náchoda. mat

VÝTVARNÝ OBOR

Každý budoucí prvňáček a jeho rodiče 
velmi často s napětím očekávají svůj vel-
ký den, den první cesty do školy. Na naší 
škole již po několik let nemusí budoucí 
žáčci čekat na tuto událost až do první-
ho září, mohou si ji vyzkoušet již nyní. 
Cestičku do školy dětem rádi ukážeme 
a usnadníme. Připravili jsme pro ně pro-
jekt nazvaný „Hrajeme si na školu“, kte-
rý je určen budoucím prvňáčkům, kteří 
tak mají šanci seznámit se hravou for-
mou s novým prostředím školy. Cílem je 
usnadnit dětem „čekání na školu“, na kte-
rou se většinou těší. Naopak dětem, které 
mají ze školy obavu, chceme ukázat, že je 
proč se do školy těšit. 

Před zápisem tak děti získají nové po-
znatky, zkušenosti a jistě se zbaví trémy 
a strachu z nového, jim neznámého pro-
středí.

Kurz bude bezplatný, jedenkrát týdně 
v rozsahu 30 až 45 minut.

První setkání připravujeme na čtvrtek 
3. 11. 2011 od 15.15 do 15.45–16.00 hodin 
– sraz ve vestibulu školy. Děti s sebou pře-
zůvky. 

V době, kdy budou děti pracovat s uči-
telkami, bude i pro rodiče připraven pro-
gram. Bližší informace lze zjistit na webo-
vých stránkách školy www.zstgmnachod.cz

POZVÁNKA
Do klubu předškoláků 
na ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě
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Listopadová výročí
Začátkem listopadu, měsíce obvyk-
le spíše posmutnělého, vzpomínáme 
všech zesnulých, blízkých i kdysi jen 
známých, ať zemřeli nedávno či před 
lety.
Hned 1. listopadu vzpomeneme letos 
již 50. výročí úmrtí náchodské spisova-
telky a kritické publicistky Sidy Volfo-
vé, autorky vzpomínkové knihy Město 
pod horami. Bude někde objeven ruko-
pis druhého dílu, údajně napsaný? Byl 
by jistě velmi zajímavý. Vzpomeneme 
i nedožitých 100. narozenin profesora 
zdejšího gymnázia a překladatele, ne-
zapomenutelného Jiřího Propilka (nar. 
5. 11. 1911 ve Dvoře Králové). (V gymná-
ziu mu bude věnován podvečer ve čtvr-
tek 3. listopadu.) O sto let dříve se naro-
dil v Miletíně básník a pohádkář Karel 
Jaromír Erben (7. 11. 1811), básnický 
„konkurent“, Karla Hynka Máchy. Ten 
zemřel před 175 lety 6. listopadu 1836 
v Litoměřicích. Vracel-li se ze své „pou-
ti krkonošské“ přes Náchod, to se asi už 
nikdy nedovíme. Víme jen, že při zpá-
teční cestě navštívil i Adršpach. U ob-
rázku náchodského zámku (v Hradech 
spatřených označen ovšem jako Nové 
Benátky) není jeho autorství prokáza-
né. (Ale někdo tehdy obrázek namalo-
val!) Dne 27. listopadu 1961 zemřela He-
lena Čapková. Její nejzávažnější dílo, 
kniha Moji milí bratři vyšla vzhledem 
k různým zdržováním v nakladatelství 
až po její smrti. V Hronově se 12. lis-
topadu 1931 narodil Josef Lamka, di-
vadelník, zakladatel Černého divadla, 
absolvent zdejšího gymnázia. S jeho 
jménem se setkáváme i u některých te-
levizních pořadů.
Na podzim 1781 vydal císař Josef II. vý-
znamné „patenty“, o zrušení nevolnic-
tví a toleranční. Jimi se výrazně zlep-
šila situace našich předků, zajišťovaly 
jim určitou svobodu občanskou i nábo-
ženskou. Předposlední „náš císař pán“ 
Franz Josef I. zemřel ve Vídni 21. listo-
padu 1916. Svému nástupci nechal zbě-
dovanou zemi uprostřed velkého váleč-
ného konfl iktu, který svým podpisem 
zahájil. 
 V roce 1861 vznikl v Náchodě pěvecký 
sbor, později pojmenovaný Hron, ofi ci-
álně byl ustaven 22. listopadu 1861, jak 
jsme už ve Zpravodaji uvedli, 24. listo-
padu 1861 se představil náchodské ve-
řejnosti prvním vystoupením v sále 
hotelu U beránka. Před sto lety – 1. lis-
topadu 1911 demonstrovaly na náměs-
tí matky s dětmi za zlepšení životních 
podmínek. Trvala totiž stávka dělníků 
náchodských továren a jejich rodiny tr-
pěly bídou. Dne 15. listopadu 1931 byla 
otevřena budova tehdy živnostenské 
školy, dnes sloužící stavební průmys-
lovce.                                                 (AF)

Program Náchodských Dnů poezie
  Středa 9. 11. 2011 v 18.00 

Aula JG Náchod
Petr Váša – večer fyzického básnictví

  Čtvrtek 10. 11. 2011 v 18.00
Klub Pranýř – přízemí Staré radnice
„Něco od Seiferta“ – autorské čtení studen-
tů pražského Gymnázia Jaroslava Seiferta

  Sobota 12. 11. 2011 v 19.00 
Aula JG Náchod
Jakub Maksymov – Jack London: 
Darrell Standing 
představení na motivy románu Tulák 
po hvězdách – divadlo poezie

  Středa 16. 11. 2011 v 18.00 
Městská knihovna Náchod
Miloň Čepelka – večer autorského čte-
ní z poezie i próz básníka, divadelníka 
a cimrmanologa

Náchodské Dny poezie
Po letním Deset Deka festivalu přichá-

zí na podzim Jiráskovo gymnázium s dal-
ší významnou kulturní akcí. Po loňských 
třívečerních Dnech poezie, které zpoetič-
tily náchodské veřejnosti aulu Jiráskova 
gymnázia, vstupuje do Náchoda velmi 
rozšířený druhý ročník. Jiráskovo gymná-
zium se spojilo s Alternativním čajovým 
klubem Poklop, Náchodskou Prima sezó-
nou, Městskou knihovnou Náchod a Zá-
kladní uměleckou školou v Náchodě, aby 
takto společně vydali Náchodu v plen tak-
řka měsíční festival přinášející poezii v je-
jích nejrůznějších podobách. 

Od 9. do 24. listopadu se na různých 
místech v Náchodě (aula JG Náchod, Diva-
dlo Pod zámkem náchodské ZUŠ, knihov-
na, klub Pranýř, čajovna Poklop) setkají 
Náchoďané s divadlem poezie, fyzickým 

básnictvím, autorským čtením, vtrhnou 
mezi ně autoři a interpreti již proslu-
lí, stejně jako ti sotva začínající. Těšit se 
můžeme na performera Petra Vášu spja-
tého s kapelou Ty Syčáci, cimrmanologa 
Miloně Čepelku, hradecké Divadlo Jeslič-
ky, studenty z Gymnázia Jaroslava Seifer-
ta nebo anglistu, překladatele a přední-
ho shakespearovského odborníka Martina 
Hilského. 

Náchod se tak díky podpoře Králové-
hradeckého kraje a Kulturní a sportov-
ní nadace města Náchoda zařadil do již 
velmi dlouhého zástupu českých a mo-
ravských měst, která jsou již více než de-
sítku let součástí celorepublikových Dnů 
poezie.

Náchoďané, těšte se a přijďte do svého 
města za poezií. Bude skoro všude!  (JGN)

  Pátek 18. 11. 2011 ve 20.00
Alternativní čajový klub Poklop
Petr Borkovec: Lehčí škola (básně, prózy) 
– veřejné čtení

  Pondělí 21. 11. 2011 v 18.00
Divadlo Pod zámkem ZUŠ Náchod
Tom Robbins a Divadlo Jesličky: 
P jako pivo
představení známého hradeckého divadla 
na motivy stejnojmenné knihy, v níž se 
Gracie snaží zjistit, jak a proč dospělým 
chutná pivo – divadlo poezie

  Čtvrtek 24. 11. 2011 v 17.00 
Aula JG Náchod
Martin Hilský: Shakespearovy sonety 
přednáška překladatele, anglisty a první-
ho mezi našimi shakespearology s ukáz-
kami z díla slavného alžbětince

15. listopadu 2011 vystoupí po několi-
kaleté přestávce v náchodském divadle 
dívčí pěvecký sbor JITRO z Hradce Krá-
lové. Od svého založení v roce 1973 sbor 
úspěšně koncertoval po celé Evropě, je-
denáctkrát absolvoval úspěšné turné 
po Spojených státech amerických, pět-
krát v Japonsku a zvítězil v mnoha národ-
ních i mezinárodních soutěžích. Od roku 
1977 je jeho uměleckým vedoucím a sbor-
mistrem Jiří Skopal, korepetitorem sboru 
je klavírista Michal Chrobák. Na progra-
mu koncertu jsou vokální díla liturgická, 
úpravy lidových písní, operní sbor z Pro-
dané nevěsty a současnou vokální tvor-
bu reprezentuje poselství hudby Zdeňka 
Lukáše. Začátek koncertu je v 19.00 ho-
din vstupenky v Informačním a cestov-
ním centru v Náchodě na Kamenici, nebo 
před koncertem u pokladny divadla.

Komorní hudba Náchod

Dívčí pěvecký sbor 
JITRO v Náchodě

V ZŠ Komenského startuje již sedmý 
ročník projektu MISS PANENKA, kterým 
se naše škola zapojuje do pomoci dětem 
na celém světě, a to formou účasti na pro-
jektu organizace Unicef, „Adoptuj panen-
ku, zachráníš dítě“. Loňský, neobyčej-
ně úspěšný ročník, přinesl hned několik 
rekordů. Do šití panenek se zapojili ne-
jenom žáci 1. a 2. stupně, či premiérově 
i kolegyně z naší školní družiny spolu se 
svými svěřenci také maminky a babičky. 
Jedna z maminek ušila dohromady úcty-
hodných 14 panenek. Na druhém stupni 
byly v loňském ročníku výsledky poněkud 
jednotvárné. Titul MISS, MISS SYMPATIE 
i titul ABSOLUTNÍ MISS získal „BOB A BO-
BEK“ i se svým kloboukem od autorů Len-
ky Švorcové, Martina Škody, Jana Prouzy 
a Martina Truněčka. Tato panenka bude 
naši školu reprezentovat i na letošním 
ročníku MISS PANENKA v Hradci Králové.     

 Mgr. Vlaďka Schneiderová

BOB A BOBEK
strčili všechny do klobouku
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Kronikáři města Náchoda
10. Oldřich Šafář

Oldřich Šafář coby kronikář města Náchoda drží absolutní pri-
mát, který hned tak někdo nepřekoná. Byl totiž kronikářem pl-
ných 43 let! Ještě než si však budeme o něm vyprávět, vrátím 
se na chvíli k jeho předchůdci. V závěru minulé části seriálu 
jsem zmínila dvojí poněkud si odporující interpretaci jeho od-
chodu z funkce. Nedalo mi to a šla jsem do pramenů, konkrétně 
do zápisů ze schůzí rady MNV, kde je k datu 23. 7. 1959 uvedeno: 
„Dosavadní kronikář MNV s. Luděk Kocián žádá o zproštění ze své 
funkce kronikáře s odůvodněním, že se zhoršil jeho zdravotní stav. 
Jmenovaný jest ochoten zastávat uvedenou funkci do doby, než bude 
za něho náhrada. Rada MNV vyslovila k této žádosti svůj souhlas.“ 
A v zápise z další schůze konané 11. 
8. 1959 pak čteme: „Protože dosavad-
ní kronikář MNV s. Luděk Kocián podal 
žádost o zproštění z této funkce a usne-
sením rady MNV z 23. 7. 1959 byla jeho 
rezignace přijata, navrhuje se přijmou-
ti do funkce kronikáře MNV s. Oldřicha 
Šafáře, člena MNV, u něhož jsou před-
poklady, že bude funkci kronikáře řád-
ně vykonávat. Po uvážení tohoto návrhu 
projevila s ním rada MNV jednomyslný 
souhlas a pověřuje s. Oldřicha Šafáře 
s účinností od 1. 9. 1959 funkcí kroniká-
ře MNV v Náchodě. Příslušná písemná 
předloha je nedílnou součástí tohoto zá-
pisu.“ Ano, písemný návrh vypracova-
ný vedoucím organizačního odděle-
ní MNV Fialou mezi přílohami zápisu 
skutečně nalezneme, zatímco vlastní 
Kociánova žádost, u níž lze předpoklá-
dat, že musela být rovněž písemná, v přílohách k předchozímu 
zápisu chybí. Zda tedy vůbec existovala, se pravděpodobně už ni-
kdy s jistotou nedozvíme. Buď jak buď k předání a převzetí kro-
niky došlo k termínu 30. 9. 1959.

Oldřich Šafář pokračoval do ručně psané kroniky velkého for-
mátu, která celkově zahrnuje zápisy za léta 1958–1960. Nejpr-
ve, jak je možné zcela jednoznačně určit podle odlišného ruko-
pisu, stručně zapsal do jednotlivých kapitol doplňky za poslední 
čtvrtletí roku 1959. Až na úvod zápisu za rok 1960 zmínil změ-
nu v osobě kronikáře a uvedl svůj stručný životopis. Z něj se do-

zvídáme, že nový kronikář je zaměstnán v oboru mechaniza-
ce administrativy n.p. Tepna Náchod a dále, že „mimo to pracuji 
v kultuře a mým koníčkem je historie a umění. Po řadu let jsem byl 
správcem náchodského muzea, jsem členem rady Domu osvěty, vlas-
tivědného kroužku, v závodě pracuji jako tajemník závodního klu-
bu ROH. Z veřejných funkcí jsem členem místního národního výbo-
ru, kde pracuji ve školské a kulturní komisi.“ Předpoklady zde tedy 
byly více než bohaté a nový kronikář se více než osvědčil.

S osobou Oldřicha Šafáře je spojena ještě jedna výrazná změna 
v psaní kroniky. Poté co dopsal ručně psanou knihu, začal rokem 
1961 psát kroniku na psacím stroji a jemu zůstal věrný i v éře 

počítačů. Jednotlivé listy pak byly ná-
sledně svazovány do svazků opatře-
ných pevnými plátěnými deskami, 
zprvu po dvou a posléze po čtyřech 
až pěti letech. Pro zachování určité 
výjimečnosti radnice až do roku 1981 
opatřovala pro psaní kroniky ruční 
papír. Od roku 1982 již kronikář pou-
žíval na pohled běžný kancelářský pa-
pír, ovšem se speciálními vlastnostmi 
(alespoň tak to mělo být!). S psaním 
na stroji zmizela také osnova respek-
tive obsah, i když rozdělení ročního 
zápisu do tematických kapitol zůsta-
lo zachováno.

Oldřich Šafář, který se narodil 8. 2. 
1921 a zemřel 6. 2. 2004, byl Náchoďa-
nem tělem i duší a jistě je stále v dob-
ré paměti svých bývalých spoluobča-
nů. Proto není třeba a vlastně už ani 

není prostor psát na tomto místě jeho životopis. Profesí úředník 
se díky svému vrozenému nadání a vlastní pílí a houževnatos-
tí vypracoval v mimořádnou tvůrčí osobnost v mnoha oborech 
– regionální historii, numismatice, sběratelství, publicistice. Jed-
na věc pro něj byla zvlášť specifi cká. Zajímal ho především a té-
měř výhradně jen Náchod. Stal se uznávanou autoritou a až ne-
skutečným znalcem téměř všeho, co se v tomto městě odehrálo 
a co s ním souviselo. Byl nejen dlouholetým kronikářem, ale stal 
se skutečně živoucí pamětí svého města.

 Mgr. Lydia Baštecká   
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Město Náchod v roce 2011 dokonči-
lo rekonstrukci budovy v centru města, 
která od září slouží potřebám žáků a vy-
učujících Základní umělecké školy v Ná-
chodě. Nový školní rok v ZUŠ Náchod 
nabízí žákům kromě tradičních oborů, 
kterými jsou obory hudební, výtvarný 
a taneční, také nově předmět počítačo-
vé grafi ky. 

„Interaktivní výuka v ZUŠ Náchod“
– projekt podpořený Nadací ČEZ

Předmět počítačové grafi ky je atraktiv-
ní a velmi rychle se rozvíjející součástí vý-
uky ve všech základních uměleckých ško-
lách. K zajištění výuky bylo nutné učebnu 
počítačové grafi ky vybavit počítačový-
mi sestavami a příslušným softwarem. 
Na vybavení učebny počítačové grafi ky 
získalo Město Náchod nadační příspěvek 
od Nadace ČEZ ve výši 250.000 Kč.

Předmět počítačová grafi ka navazuje-
me na tradiční uměleckou tvorbu výtvar-
ného oboru. Žáci během studia nahlédnou 
do mnohých zákoutí počítačové grafi ky, 
zabývat se budou zejména jejím praktic-
kým využíváním při umělecké tvorbě. 
Tyto znalosti jim mohou pomoci v dalším 
výtvarném vzdělávání i při hledání uplat-
nění v běžném životě. Pod vedením zku-
šeného pedagoga se též seznámí s tvor-
bou plakátů, grafi ckou úpravou tiskovin, 
naučí se pracovat s fotografi emi a největ-
ší prostor dostane volná umělecká tvorba 
v grafi ckém programu.

V současné době mají terénní sociál-
ní pracovníci rozšířenou svoji působnost 
ve městech Hronov a Police nad Metu-
jí, což činí cca o 500 klientů navíc. Mezi 
obvyklé řešené problémy či kauzy – jako 
např. dluhy, zadluženost, nezaměstna-
nost aj., přibývá i nová cílová skupina se-
niorů, o které rodina nejeví zájem nebo 
nemůže celodenně pečovat. 
Například netradiční kauza:

Pán, záměrně nejmenovaný, přechází 
ze své domácnosti na vlastní rozhodnu-
tí do Domu s pečovatelskou službou, jak 
sám říká, kvůli lepší péči. Sociální pracov-
nice jmenovaného zařízení velmi obtížně 
komunikovala se žadatelem, a proto po-
žádala terénní pracovníky o spolupráci 
s tímto klientem. 

Jedná se o 84letého těžce tělesně posti-
ženého člověka. V dětství prodělal, dnes 
již takřka ojedinělý, zhoubný záškrt, jeho 
následkem je částečná motorická porucha 
a celková deformace horní a dolní konče-
tiny na jedné půlce těla. Celý život pro-
žil v invalidním důchodu. Díky speciální 
a složitě konstruované ortéze a francouz-
ské holi se dokáže samostatně pohybo-
vat a částečně obsloužit. Klient díky kře-
čovitému výrazu ve tváři na první dojem 
působí rozpaky a poněkud nelibé skryté 
dojmy. 

„Musím podotknout, že komunikace 
s klientem je pro mě jako pro ženu obtížná 

Terénní práce pomáhá i seniorům
a jsem ráda, že pracuji ve dvojici s kolegou. 
Klient je přes tělesné obtíže plně orientovaný, 
působí kultivovaným inteligentním dojmem. 
Jeho negativní vlastnosti jsou dvojsmyslné 
sexuálně zabarvené narážky či historky. Oči-
vidně se velmi ve svém jednání vyžívá, přes-
to jako terénní pracovnice musím zachovat 
profesionální netečnost, nadhled a kvalitu 
v poskytování služeb. Zde shledávám jádro 
neutichajících sporů ohledně jeho adaptace, 
neboť určité jeho průpovídky a gesta oprav-
du hraničí s obecnou mírou slušnosti. Kli-
ent má dobré zázemí a jeho dcera nám byla 
hodně nápomocná, sama pracuje a nemů-
že se o svého otce každodenně starat a pe-
čovat tak, jak by otec a jeho zdravotní stav 
vyžadoval. Klienta se nám podařilo umístit 
do Domu s pečovatelskou službou v krátkém 
termínu – během tří týdnů. Za pánem do-
chází pravidelně jeho dcera a pomáhá s vý-
běrem jídla, neboť v oblasti stravování vyža-
duje nebývalou pozornost,“ popisuje příběh 
Jarmila Šenková, terénní pracovnice Měst-
ského úřadu v Náchodě.

„Osobní problém s tímto náročným klien-
tem neshledávám, přesto uznávám, že to vy-
žadovalo zpočátku mnoho sebezapření a úsi-
lí,“ doplnila Jarmila Šenková.

Na výše uvedeném případu si můžeme 
uvědomit, že práce terénního pracovníka 
je někdy velmi náročná, avšak smyslupl-
ná a přínosná.

UPOZORŇUJEME OBČANY
Žádosti o vydání OP

Z důvodu technologické odstávky 
systému občanských průkazů (OP) 
bude možné požádat o vydání nové-
ho občanského průkazu na matrič-
ním úřadě pouze do 30. 11. 2011.

Přímo na Městském úřadě Náchod 
bude možné podat žádost o nový ob-
čanský průkaz nejpozději do 14. 12. 
2011.

Děkujeme za pochopení
Městský úřad Náchod – úsek OP

Městský úřad Náchod
odbor správní – cestovní doklady

 UPOZORŇUJEME OBČANY

Z důvodu odstávky systému CDBP 
na vyhotovení cestovních dokladů 
s biometrickými prvky (e-Pasy), nebu-
de možné v termínu od 19. 12. 2011 
do 1. 1. 2012 přijímat žádosti o ces-
tovní pasy ani vyhotovené cestovní 
pasy vydávat.

V době odstávky systému CDBP 
bude však možné vydávat cestov-
ní pasy bez strojově čitelných údajů 
a bez nosiče dat s biometrickými úda-
ji (tzv. pasy typu –„Blesk“) a cestov-
ní přílohy.

Dále upozorňujeme občany, že po-
dat žádost o zapsání titulu do vy-
dávaného e-pasu je možné na úřadě 
příslušného pro vydání e-pasu pouze 
do 19. 12. 2011.

Městský úřad Náchod
odbor správní – občanské průkazy

návrhu akcí pro III. etapu revitali-
zace veřejných prostranství v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města 
Náchoda – problémová zóna u ne-
mocnice,

které se bude konat dne 
2. 11. 2011 od 16.00 hod.

v 1. patře budovy radnice, 
v zasedací místnosti č. 5,

Masarykovo náměstí č. p. 40.

POZVÁNKA
na

VEŘEJNÉ 
PROJEDNÁNÍ
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V neděli 25. září 2011 se uskutečnilo posvěcení interiéru Dě-
kanského kostela sv. Vavřince po opravách a dedikace oltáře sí-
delním biskupem královéhradeckým J. E. Mons. JUDr. Ing. Janem 
Vokálem, JU.D. 

Je zvykem a tradicí, že kostel po opravách je znovu posvěcen. 
Pokud se jedná o nový obětní stůl – populárně nazýván oltářem 
– je zapotřebí ho dedikovat, tzn. zvlášť posvětit k liturgickým 
účelům. K pochopení důležitosti oltáře v kostele se můžeme po-
dívat na naše rodiny. Každá se doma ráda schází u stolu, který 
upevňuje její vzájemné pouto. Je to místo, kde se lidé sejdou, aby 
si popovídali, rozdělili se o radost, starost a samozřejmě dobře se 
najedli. Podobně tomu je i v kostele. Oltář je stůl hostiny Páně, je 
středem díkůvzdání, kterým je eucharistie. Obětní stůl má být 
kamenný nebo z jiného pevného materiálu, spojený s podložím 
a posvěcený (dedikovaný). Je stolem prostřeným k hostině, k níž 
máme zasednout s Kristem, abychom na Boha složili své staros-
ti i břemena a posilnili se na další cestu. Je místem pokoje a na-
šeho důvěrného setkání s Bohem. Je pramenem jednoty církve 
a bratrské svornosti, k němuž se věřící scházejí, aby z něho čer-
pali ducha vzájemné lásky. Je středem, kde se spojují všechny 
naše chvály a děkování, dokud s jásotem nevejdeme do věčného 
domova v nebi. Při posvěcení oltář je také okuřován kadidlem, 
jehož dým naznačuje, že i naše modlitby se mají vznášet k Bohu. 
Vůně kadidla nám připomíná, že i my se máme stát obětí Bohu 

Posvěcení interiéru 
děkanského kostela sv. Vavřince 
královéhradeckým biskupem J. E. Mons. JUDr. Ing. Janem Vokálem, JU.D. 

příjemnou – to znamená žít tak, aby náš život přinášel dobré 
a kvalitní ovoce lásky, pochopení, milosrdenství, dobra, pomoci 
druhému… Chtěl bych Vám popřát, abyste se rádi scházeli u sto-
lu jak doma, tak i v chrámu Páně k načerpání sil, jak fyzických 
tak duchovních potřebných ke kvalitnímu a spokojenému životu.

P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka, děkan

Hrníčky, skleničky, poháry, talířky 
a další užitné předměty s místopisný-
mi, náboženskými, osobnostními moti-
vy, jakož i výjevy z oper a případně lite-
rárních děl se během zhruba posledních 
sto let těší v českých domácnostech znač-
né oblibě. Byly často vhodným a přitom 
cenově dostupným dárkem. Mimo jiné je 
lidé nosili svým blízkým i jako upomínku 
z poutních míst. U nás to byly především 
Malé Svatoňovice či Vambeřice, z celo-
národního hlediska Svatá hora u Příbra-
mi, nejznámější poutní místo v Čechách, 
na Moravě pak Hostýn či Velehrad. Doma 
jim pak náleželo čestné místo v kredenci 
či ve skleníku. Dědí se z generace na ge-
neraci.

Jistě je v současnosti milým překvape-
ním, že v těchto předmětech nacházejí 
zálibu i lidé dneška. Může to být snaha 
vyrovnat se se současnou přetechnizova-
nou a hmotnou společností. Proto se jed-
ná o pozitivní jev a není na škodu, že se 
nemusí vždy jednat o umělecká díla.

Mnozí jdou ještě dále a takové předmě-
ty systematicky sbírají. I tady převažu-
je ušlechtilá snaha nad přízemní touhou 
prostě jenom něco vlastnit. Takové sbír-
ky s místopisným zaměřením vyjadřují 
sběratelův citový postoj ke svému rodiš-
ti či oblíbenému místu. V případě moti-
vů z děl našich předních klasiků je tento 
vztah ještě výraznější. Jistě nejznámější 

jsou v tomto ohledu sbírky s výjevy z Pro-
dané nevěsty. Často se jedná o přiroze-
nou reakci na nedostatečnou prezentaci 
této naší přední národní opery v součas-
ných médiích a vyjádření citového vzta-
hu ke své vlasti. Toto Smetanovo dílo sice 
výrazně převažuje, ale máme doloženy, 
byť ojediněle, i náměty z dalších děl jako 
z opery Dalibor od stejného autora či di-
vadelní hry Noc na Karlštejně od Jarosla-
va Vrchlického.

Regionální muzeum v Náchodě se roz-
hodlo početným zájemcům vyjít vstříc 
a na toto téma uspořádalo v překrásně 
adaptované výstavní síni v budově Zá-
kladní umělecké školy v Náchodě (roh Zá-
mecké a Tyršovy ulice) v novém výstav-
ním zařízení výše uvedenou výstavu. 
Návštěvníci jistě ocení, že se pracovníci 
muzea nespolehli pouze na vlastní sbír-
ky, nýbrž využili v tomto ohledu i dobré 
spolupráce s ostatními muzei severový-
chodních Čech. V několika případech jsou 
zastoupeni i soukromí sběratelé. Vznikl 
tak unikátní celek, který v poslední době 
v českých muzeích patrně nemá obdobu.

Výstava potrvá od 26. října do 26. lis-
topadu 2011, otevřeno je úterý až pátek 
od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., v so-
botu od 8 do 12 hod.      (vs) 

*   *   *

Výstava Vybráno z muzejních
depozitářů a domácností

 Sobota 22. října 2011 se stala pro město 
Náchod velmi významným dnem.

Jeho Excelence Mons. Dominik Duka, 
arcibiskup pražský a primas český, krátce 
před polednem požehnal pramen běloves-
ké kyselky Idy v obnoveném prameníku. 

Arcibiskup 
Dominik Duka
požehnal pramen Idy



10 Náchodský zpravodajINZERCE

 
      

                          
St�ední pr�myslová škola, 

                       st�ední odborná škola a st�ední odborné u�ilišt�, 
Nové M�sto nad Metují, Školní 1377 

________________________________________ 

Vás zve na 
 

DNY OTEV�ENÝCH DVE�Í 
pátek 25. 11. 2011 od 14:00 do 18:00 hodin 
sobota 26. 11. 2011 od 8:00 do 12:00 hodin 

Pro školní rok 2012-2013 nabízíme:  
     
   ST U D I J N Í  O B O R Y :  �   18-20-M/01 Informa�ní technologie     

 �   23-41-M/01       Strojírenství
        �   78-42-M/01     Technické lyceum 
 �   23-45-L/01  Mechanik se�izova�       
        �   26-41-L/01      Mechanik elektrotechnik  

       �   65-41-L/01      Gastronomie  
                        
U � E B N Í  O B OR Y :  �   23-51-H/01     Strojní mechanik                
  �   23-56-H/01     Obráb�� kov�                           
                                         �   23-52-H/01     Nástroja�                                        
 �   23-55-H/02    Karosá� (autoklempí�)           
 �   33-56-H/01    Truhlá�            
 �   26-51-H/02    Elektriká� – silnoproud 
 �   26-52-H/01    Elektromechanik pro za�ízení a p�ístroje 
           �   29-54-H/01    Cukrá� 
          �   65-51-H/01    Kucha� – �íšník 
          �   69-51-H/01    Kade�ník 
 
 
PRO ABSOLVENTY T�ÍLETÝCH U�EBNÍCH OBOR� NABÍZÍME: 
    �   64-41-L/51   Podnikání – denní nástavba 
   

 - - --- ------ ---- ------ -------- ------ -------- ------ -------- ------ -------- -  
Telefon:                  491 470 158    Fax:  491 470 174  

Adresa: 549 01 Nové M�sto nad Metují, Školní 1377  

E-mail: info@spsnome.cz   URL: http://www.spsnome.cz 

 
                   ST�EDNÍ PR�MYSLOVÁ  ŠKOLA 

                               Hronov, Hostovského 910 
 

 

                                   kontakt:     � 491 485 048      � 491 482 226 
                                   e-mail: skola@spshronov.cz 

                                                        www.spshronov.cz 
                                 
 
 

Nabízí možnost získání st�edního vzd�lání ve dvou stupních: 
                                                                                                                                                          

ST�EDNÍ VZD	LÁNÍ  S  MATURITNÍ   ZKOUŠKOU                                                                                                                                                                    

Obor vzd�lání: 
      

 • Elektrotechnika - po�íta�ové �ídicí systémy                            
 • Strojírenství  -      výrobní a informa�ní systémy                                       
   
délka vzd�lávacího programu:    4 roky denní forma vzd�lávání 
 
 • Provozní elektrotechnika  
 • Provozní technika 
 

pro absolventy 3letých obor� s výu�ním listem 
 

délka vzd�lávacího programu:   3 roky – nástavbové studium ( dálková 
forma p�i zam�stnání) 
                                                         
 

ST�EDNÍ  VZD	LÁNÍ  S  VÝU�NÍM  LISTEM   
          

Obor vzd�lání: 
 

• automechanik 
• elektromechanik   
• nástroja�   
 

délka vzd�lávacího programu:      3 roky denní forma vzd�lávání 
 

KROM	  ST�EDNÍHO  VZD	LANÍ  MOHOU  ŽÁCI  
ZÍSKAT CERTIFIKÁTY  A  OSV	D�ENÍ: 

ECDL s mezinárodní platností,  celosv�tov� platný certifikát  AUTODESK 
CERTIFIKATE  OF COMPLETION,   �IDI�SKÝ PR�KAZ 

 

DNY OTEV�ENÝCH DVE�Í 
 

ve všedních dnech : 3. 11.  a  24. 11. 2011      
                                                    od 14.30 do 16.30 hodin 

v sobotu 10. 12. 2011  od 9.00 do 12.00 hodin. 
 

  

 

VOŠ, SOŠ a SOU 
   v Kostelci n. Orl., Komenského 873 

 
tel: 494 323 711                                   E-mail: szes@szeskostelec.cz             www. szeskostelec.cz 

 

Den otev�ených dve� 
 

sobota 26. 11. 2011  (8.00-12.00hod.) pátek 13. 1. 2012   (12.00-16.00hod.) 
 

Pro školní rok 2012/2013 nabízíme studium: 
 

  p�írodov�dné 4-leté maturitní obory                                        technické obory  
     (chladicí a klimatiza�ní technika a tepelná �erpadla)
      

  
    
  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) AGROPODNIKÁNÍ  (4141M01) - maturitní 
nutné je léka�ské potvrzení 

Po 2 letech spole�né výuky si studenti volí od 3. ro�níku specializaci  
a) nebo b) 

a) ZEM	D	LSKÝ  A  LESNÍ  PROVOZ 
 

b) CHOVATELSTVÍ  A  KYNOLOGIE 
 
 
2) EKOLOGIE  A  ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ  
        rozší�ené o  OCHRANU VOD A RYBÁ�STVÍ  
 

(1601M01) - maturitní 
 

 

3)ELEKTROMECHANIK  PRO  ZA�ÍZENÍ 
A  P�ÍSTROJE (2652H01) 

                                     t�íletý u�ební obor 
             s finan�ní podporou žák� od KÚ HK zam��ený na 

 
MONTÁŽE A SERVIS 

CHLADICÍ A KLIMATIZA�NÍ TECHNIKY 
A TEPELNÝCH �ERPADEL 

 kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb, léka�ské potvrzení. 
 

4) MECHANIK ELEKTROTECHNIK (2641L51)
 dvouletá maturitní nástavba pro absolventy u�ebních obor� zam��ená na 

montáže a servis chladicí a klimatiza�ní techniky a tepelných �erpadel 
-denní i dálkové studium, léka�ské potvrzení 

Den otev�ených dve�í







Zm�ny dopravy v Náchod�
 
Ve dnech 26. až  31. �íjna 2011 dojde na n�kterých komunikacích k p�esm�rování dopravy a 
vým�n� dopravního zna�ení v ulicích centra m�sta Náchoda. 
 
Jedná se o tyto komunikace: 
�ást ulice Poštovní 
�ást ulice Parkány 
Komenského 
Tyršova 
Riegrova  

Mlýnská 
�eských Brat�í 
�ezní�kova 
Na Hamrech 
Vinohrady 

Smolova 
Pod�bradova 
Zámecká 
Hronova 
Krámská 

 
B�hem úterý 1. listopadu a st�edy 2. listopadu 2011 bude p�esm�rována doprava v ulicích 
Volovnice a Kamenice sm�rem do okružní k�ižovatky U Itálie. 
Sou�asn� dojde k dokon�ení zm�n v dopravním zna�ení v ulicích Poštovní, Parkány, Hurdálkova a 
na silni�ní síti v okolí okružní k�ižovatky v ulicích Plhovská, Kladská, B�loveská a Pražská. 
 
Všechny tyto zm�ny budou dokon�eny ve st�edu 2. listopadu 2011. 
 
Na p�iložené map� jsou dopravní zna�kou IP 22 „Zm�na místní úpravy“ vyzna�ena místa, resp. 
komunikace, kterých se týká zm�na sm�ru provozu. Jde o celkem �ty�i ulice (Volovnice, 
�ezní�kova, Poštovní a Tyršova). Poslední dv� zmín�né komunikace se bezprost�edn� týkají 
vjezdu a výjezdu z Masarykova nám�stí (na map� je zvýrazn�no žlutou barvou). 
  
Do nám�stí se bude nov� vjížd�t ulicí Tyršova (budova bývalé vojenské správy) a vyjížd�t ulicí 
Poštovní. Protože dojde ke zm�n� sm�ru jízdy i v ulici Volovnice, mohou �idi�i jedoucí ve sm�ru 
Hronov, Broumov, �ervený Kostelec, Trutnov, �i Polsko dále pokra�ovat p�i výjezdu z nám�stí práv� 
do ulice Parkány, Volovnice a okružní k�ižovatku U Itálie.  
 
V ulici �ezní�kova (u gymnázia) se rovn�ž zm�ní sm�r provozu. Touto komunikací budou moci projet 
autobusy a nákladní automobily ur�ené pro zásobování nad 3,5 t sm�rem na Masarykovo nám�stí. 
Trasa pro autobusy a nákladní automobily bude vyzna�ena na dopravní zna�ce IS 9c „Informativní 
sm�rová zna�ka“ umíst�né v Mlýnské ulici („u Bílé r�že“ - rovn�ž vyzna�ena na map�). 
 
Dopravní opat�ení se dotknou také tras autobus� mezim�stských linek a autobus� m�stské 
hromadné dopravy. Podrobné informace budou zve�ejn�ny na www.mestonachod.cz, na 
autobusových zastávkách a v tisku. 
 
 
Vážení spoluob�ané,  
 
ambicí t�chto uvedených dopravních opat�ení není kompletní vy�ešení dopravní situace v Náchod�. 
Jde o to, nabídnout p�edevším ob�an�m Náchoda a okolí, kte�í denn� do Náchoda dojížd�jí do školy, 
za prací nebo za zábavou, možnost, jak m�stem projet a bez v�tších komplikací a zdržení z Náchoda 
vyjet. 
 
Zdvo�ile vás proto žádáme o trp�livost a ohleduplnost p�i realizaci dopravních zm�n ve m�st� a 
apelujeme na všechny ú�astníky silni�ního provozu: • dbejte zvýšené opatrnosti, • �i�te se pokyny 
policie a hlavn� • sledujte pozorn� dopravní zna�ení! 
 
           
 
          Jan Birke 
         starosta m�sta Náchoda   
       







Umístění zastávek linkových autobusů Náchod – Kramolna 
(Červený Kostelec, Česká Skalice) a linek městské hromadné dopravy (MHD)

V úterý 1. 11. 2011 pojede poslední autobus dle původní trasy v 10.20 hod. 
Další spoje pojedou novou trasou (viz níže)!

Trasa linkových autobusů ve směru na Kramolnu:
Autobusové nádraží – ul. Pražská (zastávka OkÚ) – ul. Němcové – ul. Mlýnská – ul. Českých bratří – ul. Řezníčkova 
– ul. Tyršova – (zastávka SOKOLOVNA – pouze nástupní) – ul. Poděbradova – Kramolna 

Trasa linkových autobusů ve směru z Kramolny:
Kramolna – ul. Poděbradova – ul. Tyršova – Masarykovo nám. – ul. Poštovní – ul. Parkány (zastávka) – ul. Riegrova 
– ul. Mlýnská – ul. Němcové – ul. Pražská (zastávka OkÚ) – autobusové nádraží

Linkové autobusy MHD směr na sídliště Branka, Bražec:
Autobusové nádraží – ul. Pražská (zastávka OkÚ) – ul. Němcové – ul. Mlýnská – ul. Riegrova 
– ul. Tyršova (zastávka SOKOLOVNA) – ul. Komenského a dále po stávající trase

Linkové autobusy MHD směr ze sídliště Branka a Bražce:
Zpět pojede autobus po stávající trase.

Výše uvedené trasy platí do 11. 12. 2011. Od 12. 12. 2011, 
tj. po změně jízdních řádů, dojde ke změně pouze na trase ve směru z Kramolny 
(budeme vás opět informovat).

Z organizačních důvodů dojde ke sladění 
termínu otočení směru provozu 

ve ČTYŘECH ULICÍCH v Náchodě:

Řezníčkova, Tyršova, Poštovní a Volovnice
a to včetně autobusové dopravy.

V úterý 1. 11. 2011 od 10.30 hodin 
dojde k přeznačení a změně směru provozu na všech čtyřech uvedených komunikacích. 

Směr provozu v ostatních ulicích města zůstává beze změn!!!

Stále platí, že všechny uvedené změny budou dokončeny do 2. 11. 2011.
Prosíme sledujte pozorně dopravní značení a řiďte se pokyny policie!
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Loc: 50°24'47''N, 16°9'32''E
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Náchod, Komenského, po–pá 10–17 hod.
Tel.: +420 603 511 861

Polské potraviny
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M�sto Náchod a Ekumenická rada církví  
Vás zvou na  tradi�ní 

ADVENTNÍ SETKÁNÍ 
u váno�ního stromu na Masarykov� nám�stí 

1. ADVENTNÍ  SETKÁNÍ 
ned�le 27. listopadu 2011 v 17.00 hodin 

Slavnostní rozsvícení váno�ního stromu za ú�asti p�edstavitel� m�sta Náchoda 
v programu ú�inkují 

Církev �ímskokatolická a Církev adventist� sedmého dne 

 
2. ADVENTNÍ  SETKÁNÍ 

ned�le 4. prosince 2011 v 17.00 hodin 
v programu ú�inkuje 

Církev bratrská 
 
 

3. ADVENTNÍ  SETKÁNÍ 
ned�le 11. prosince 2011 v 17.00 hodin 

v programu ú�inkuje 
Církev �eskoslovenská husitská a Církev �eskobratrská evangelická 

 
 
 

4. ADVENTNÍ  SETKÁNÍ 
ned�le 18. prosince 2011 v 19.00 hodin 

 
XXII. SVOBODNÝ  ADVENT 

„B�h ve chlév�“ 
komponovaný po�ad náchodských církví 

M�stské divadlo Dr. Josefa �ížka - velký sál 
 

Výt�žek dobrovolného vstupného bude v�nován 
St�edisku Betanie – diakonie �eskobratrské církve evangelické 

POZVÁNKA 11. 11. 2011

Den válečných veteránů
             

Znovu se připojujeme k demokraciím, které uctívají 
padlé všech válek. V Náchodě proběhne 

Den válečných veteránů.

v  pátek 11. listopadu 2011 
v 11.00 hodin

u památníku na Dobrošově

za účasti Města Náchoda, 
zástupců ČSBS a dalších organizací

Odjezd autobusu na Dobrošov: 
Nové Město nad Metují 

(před budovou hasičské zbrojnice) v 9.45 hodin
Náchod (od Hotelu U Beránka, Masarykovo nám.) 

v 10.20 hodin 

Předpokládaný návrat mezi 12.30 –13.00 hodin.

Mgr. Josef Andres předseda OV ČSBS Náchod
Jan Birke starosta města Náchoda
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WWW.POSTOVNISPORITELNA.CZ | 800 210 210

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE 
SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ 

OBCHODNÍ BANKY, A. S.

Sjednejte si Era půjčku od 17. 10. do 30. 11. 
2011 a vyhrajte jeden ze 150 rodinných víkendů 
na českých horách! Navíc každý získá dárek. 
Více informací o soutěži na 
www.postovnisporitelna.cz.

Era půjčku získáte ve Finančním centru 
Náchod, Kamenice 109 nebo na vaší 
nejbližší poště.

Půjčte si a vyhrajte 
bezstarostný víkend.
Era půjčka

 

Střední škola hotelnictví a společného stravování,
T E P L I C E    N A D   M E T U J Í

ZVEME VÁS NA GASTRODEN   
2. 12. 2011 

Přehlídka kuchařského, číšnického a barmanského umění 
žáků spojená s prohlídkou moderního školního komplexu.

Čeká na vás i ochutnávka mnoha delikates!!! 

OBORY : 
S  MATURITNÍ ZKOUŠKOU
     Hotelnictví pro život        * čtyřletý obor 
     Gastronomické služby     * dvouletá nástavba 
S VÝUČNÍM LISTEM

Kuchař                      * tříleté obory    
Číšník, barman                  

  KUCHAŘ, ČÍŠNÍK 

www.souteplicenm.cz

���� hotelnictví 
���� hotelnictví a wellnes
���� cestovní ruch 
����Moderní podnikatel 

���� kucha�  
���� �íšník  
���� cukrá�  
���� kucha� – �íšník

    

nabízí absolvent�m ZŠ 
a zájemc�m o nástavbové studium tyto obory: 

Bližší informace: www.hshronov.cz, tel.: 491 483 104, 602 163 890. 
Dny otev�ených dve�í každou st�edu od 13:00 do 17:00  

po p�edchozím ohlášení na tel.: 602 163 890. 

� cukrá�
� kucha� nebo �íšník 
� kucha� – �íšník  
� kucha� – �íšník pro dietní 
    stravování

� cestovní ruch  
� hotelnictví  
� hotelnictví a wellness
� moderní podnikatel 

 775 777 073   www.trigareality.cz   774 777 073

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

– dr. byt 1+1 v Novém Městě n. M. (35 m2), plast. okna, komora, ihned volné  640.000 Kč
– dr. byt 1+1 v Novém Městě n. M. (30 m2), 3. p., pl. okna, zatepleno, komora 709.000 Kč
– dr. byt 1+1 v Novém Městě n. M. (30 m2), 1. NP, pl. okna, rekonstr., zd. jádro  770.000 Kč
– dr. byt 1+1 v Jaroměři (50 m2) nová výstavba, zděný, 3. p., výtah, podkroví  720.000 Kč
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (47 m2) 3. p., výtah, plast. okna, velká komora  770.000 Kč
– dr. byt 2+1 v České Skalici (59 m2), zděné, 2. p., výtah, rekonstrukce, lodžie  990.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Náchodě (74 m2) zd. jádro, plast. okna, zateplení, lodžie, 2. p  1,150.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Náchodě (77 m2) plast. okna, zvýšené přízemí, lodžie, výtah  770.000 Kč
– měst.byt 3+kk v Náchodě (64 m2) přechod do OV, zděné, výtah, balkon  1,100.000 Kč
– dr. byt 3+1 Červený Kostelec (71 m2) u centra, plast. okna, balkon, komora  990.000 Kč
– dr. byt 3+1 v České Skalici (74 m2), zděné, 3. p., výtah, rekonstrukce, lodžie 1,199.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (60 m2) nová fasáda, zatepleno, lodžie, n. okna  990.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři-Ptáky (70 m2) zděné, vl. plyn. kotel, velká lodžie  1,250.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (88 m2) lodžie, komora, 3. p., vše nové, Nábřeží  1,200.000 Kč
– dr. byt 4+1 v Jaroměři (90 m2) bude komplet. revitalizace, panel, prostorný  890.000 Kč
– byt 1+1 v OV v Náchodě (40 m2), u centra, zděný, 1. p., sklep, kolna  599.000 Kč 
– byt 2+1 v OV Nové Město n. M. (62 m2) velký, v centru, kompl. rekonstrukce 1,150.000 Kč
– byt 2+1 v OV Náchod (52 m2) 1. p., prostorný, lodžie, dům po revitalizaci  780.000 Kč
– byt 3+1 v OV v Náchodě (65 m2), u centra, pl. okna, velká lodžie, 2x výtah  1,049.000 Kč
– byt 3+1 v OV Náchod (57 m2) u centra, kompl. rekonstr., zasklená lodžie  1,350.000 Kč
– byt 3+1 v OV Dobruška (72 m2) lukrativní místo přímo u náměstí, zděné  1,290.000 Kč
– RD luxus. novostavba 5+1 Jaroměř Josefov Sady, 1647 m2, bazén, garáž  3,350.000 Kč
– RD luxus. novostavba 6+1 Jaroměř Josefov Sady, 1516 m2, bazén, garáž  3,100.000 Kč
– rodinný dům – novostavba 4+kk Police n. M., 2950 m2, krásné klidné místo  2,499.000 Kč
– rodinný dům – novostavba 5+kk Mezilesí u N. Města, 1039 m2, krb. kamna  2,670.000 Kč
– rodinný dům – novostavba 5+kk Skršice u Č. Meziříčí, 837 m2, garáž, dílna  2,790.000 Kč 
– rodinný dům – novostavba 4+kk Slavětín n. M., 860 m2, zděné,krásné místo  2,690.000 Kč
– ½ rod. dvojdomku 4+1 Jaroměř, 992 m2,garáž, lukrativní lokalita, dohoda  1,620.000 Kč
– RD Jaroměř – Josefov 2+kk, 1237 m2, po rekonstr., krásné klidné místo  2,060.000 Kč 
– RD 4+1 Vlkov u Jaroměře, 846 m2, kompl. rekonstrukce, střecha, bazén  1,999.000 Kč
– RD 4+1 Jasenná, 722 m2, po kompl. rekonstrukci, nová střecha, pěkné  1,870.000 Kč
– RD 4+kk a 3+kk Jasenná, 3000 m2, zděná stodola, část. rekonstrukce  2,100.000 Kč
– rodinný dům 6+1 Litoboř, 1402 m2, po rekonstrukci, 3x koupelna  3,120.000 Kč
– rodinný dům 5+1 Slavoňov u N. Města n. M., 2268 m2, též jako chalupa  1,290.000,- Kč 
– rodinný dům Červený Kostelec, 848 m2,velká zděná stodola,dobré místo  1,190.000 Kč
– rod. dům – chalupa Červený Kostelec, 2069 m2, krásné místo, zd. stodola  1,590.000 Kč
– rod. dům – chalupa Chvalkovice-Kopaniny, 1273 m2, krásné místo, nové  1,790.000 Kč
– rod. dům – chalupa Nové Město n.M., 1128 m2, výborné klidné místo, sleva  550.000 Kč
– rodinný dům 7+1+prodejna Jaroměř, 428 m2, lukrat. místo „Na Ptákách“  2,990.000 Kč 
– RD - prodejna a 3+1 v Jaroměři nám. (230 m2),centrum-obchodní zóna  3,750.000 Kč 
– podnikatel. objekt – výrobna, kanceláře, byt v Novém Městě n. M., 977 m2  2,850.000 Kč
– chata 3+1 v Hořičkách – Husí Krky, 1055 m2, el., pitná voda, klid, příroda  480.000 Kč
– st. pozemek 1414 m2 Kramolna-Lhotky, el., plyn, voda na hranici, krásné  530 Kč/m2 
– st. pozemek 1056 m2 Nové Město n. M. – Vrchoviny, inž. sítě, okraj obce  950 Kč/m2

– st. pozemek Jestřebí u Nového Města n. Met., 1169 m2, výhled na hory  370 Kč/m2

– st. pozemek 5402 m2 Opočno, klidné místo, blízko centra, inž. sítě na hranici  500 Kč/m2

– st. pozemek 618 m2 Bezděkov n. M. inž. sítě, klidné, krásný výhled, asf.cesta  210.000 Kč
– st. pozemek 1201 m2, Slatina n. Ú., klidné místo, asfalt. cesta, slunné  249.000 Kč
– st. pozemek 1273 m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě  630.000 Kč
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Na čtvrtek 3. listopadu v 17 hodin při-
pravilo Jiráskovo gymnázium do své auly 
setkání ke 100. výročí narození Jiřího Pro-
pilka, jednoho z nejvýraznějších profeso-
rů této školy v její více než stoleté historii. 
Jiří Propilek (1911–1976), bohemista a ru-
sista, uznávaný překladatel lotyšské poe-
zie, vyučoval na gymnáziu od roku 1937, 
roku 1951 byl ze školy pro své zásadové 
postoje vyhozen a mohl se do ní (do škol-
ství vůbec) vrátit až roku 1968. O složi-
tých peripetiích jeho života, který zrcadlí 
nejen dějiny školy, ale i osud vzdělanosti 
v komunistickém režimu, promluví Aleš 
Fetters. Vzpomínat na svého někdejšího 
učitele budou jeho studenti. Číst se bude 
mj. z působivého dopisu, který napsal Jiří 
Propilek svým kolegům při svém nuce-
ném odchodu ze školství a ze kterého po-
chází i titulek tohoto článku. Srdečně zve-
me.      (jgn)

Nechci, aby byl 
někdo klamán Zájemce o módu zveme do Alternativního čajového klubu Poklop na akci mladé specia-

listky na oděvy, Hanky Stehlíkové. Připravila pro Vás prodej levné dámské outlet módy, 
známých francouzských a španělských značek Smash a Cache-Cache. Zajímavé kous-
ky si budete moci prohlédnout, popřípadě zakoupit ve dnech 9. a 10. 11. vždy od 17.00
–21.00 hodin v čajovně Poklop (v areálu SVČ Déčko Náchod). 
Těšíme se na Vaši návštěvu.                   Aneta Žďárská, www.dokoran.eu

Móda v POKLOPU

Občanské sdružení Dokořán Vás zve 
na další zajímavé kulturní akce do alter-
nativního čajového klubu Poklop. 

Druhý listopadový pátek, 11. 11., za-
plní prostor „horolezecký rock“ v podání 
SEKRET SAKRA. Šestice mladých elitních 
horolezců – muzikantů rozjede svou jízdu 
v 19.00 a cena vstupenek je 80 Kč. 

Poklidnější večer můžete strávit v Po-
klopu při autorském čtení básníka, pře-
kladatele, redaktora Petra Borkovce. Toto 
vystoupení je v programu Dnů poezie, 
které pořádá náchodské Jiráskovo gym-
názium a začínáme 20.00, v pátek 18. 11.

Až do konce listopadu je ke zhlédnutí 
zajímavá výstava fotografi í předsedy ná-
chodského fotoklubu, Petra Šulce s ná-
zvem Plechofkografi e.
Info na www.dokoran.eu

Den otevřených dveří v Arše se vydařil
V úterý 11. 10. se Nízkoprahové zaříze-

ní pro děti a mládež Archa otevřelo ve-

Dopolední aktivity
 Pondělí:  Človíčci – děti přibližně do jednoho roku (nechodící)
 Úterý:  Hopsáčci cca od dvou let
 Středa:  Zdravotní cvičení nejen pro maminky s hlídáním

dětí, volná herna, výuka angličtiny nejen pro ma-
minky s hlídáním dětí, polední relaxace s obědem 
a pohádkou

 Čtvrtek:  Hopsáčci cca od jednoho roku
Pátek: Hopsáčci bez rozdílu věku

Doporučený věk je pouze orientační, přijďte se podívat, rádi 
Vám vše osobně ukážeme a zodpovíme Vaše dotazy. Dle Vašich 
dalších aktivit Vám doporučíme nejvhodnější den pro společné 
trávení s Vašimi dětmi. Děkujeme za Váš velký zájem a všem no-
vým – a hlavně těm menším – 3 a 13 měsíců doporučujeme na-
vštívit nás v pondělí. Každý den si s dětmi společně zazpíváme, 
zacvičíme, řekneme pár básniček, s většími něco málo vytvoří-
me a namalujeme, jedenkrát měsíčně je zařazena prezentace, be-
seda či ochutnávka. 

Z večerního cvičení nejen pro maminky zveme především 
na Aerobik, vedený cvičitelkou Janou Michelovou každý čtvr-
tek od 18 hod.

Jednorázové akce
 1. 11. 15.00 hod. Stříhání dětských vlásků – prosíme o na-

hlášení

 3. 11. 16.00–18.00 hod. Se světýlky po sídlišti – vyrábění za-
končené podvečerní procházkou s lampionky. Kdo se chce přidat 
pouze k průvodu, vycházíme v 17.30 od MC Hopsáček. 

 4. 11. 10.00 hod. Beseda „Návrat do zaměstnání“ v rámci pro-
jektu „Krok k zaměstnání“ – volně přístupné poradenství širo-
ké veřejnosti – zdarma 

 6. 11. 15.00 hod. Heloween párty 
 7. a 10. 11. 10.00 hod. Beseda pro maminky – Vitamíny a mi-

nerální látky ve výživě nejen těch nejmenších 
 10. 11. 16.00 hod. Beseda pro rodiče na téma: 

„JAK ŘEŠIT KONFLIKTY“ 
Dozvíte se, které komunikační prvky v běžné komunikaci pou-
žíváme a ve chvílích konfl iktu je vynecháváme. Naučíte se, jak 
tyto komunikační prvky používat cíleně a k čemu Vám to v kon-
fl iktu pomůže. Dotkneme se i schopnosti odpouštění. Přednáší: 
Ing. Taťána Blažková, www.dobrevztahy.cz 
V případě zájmu zajistíme hlídání dětí. Nutno se předem nahlásit 
na tel.: 608 970 406 nebo na email: hopsacek@seznam.cz 

 12. 11. 9.30–15.00 hod. Sobotní Joga – relaxační cvičení s prv-
ky jógy. Přihlásit se můžete přímo u p. Krunčíkové 605 988 539 

 15.00 hod. Stříhání vlásků. Přihlášky na tel. 608 970 406 nebo 
604 610 581 

 15. 11. „Vánoční focení“ – prosíme zájemce o přihlášení – fo-
cení bude probíhat dopoledne i odpoledne 

 15. 11. NOVINKA – „Psaní jmen na vánoční kouličky“ přímo 
v MC Hopsáček

 24. 11. 9.00–18.00 hod. Výroba adventních věnců po celý den, 
vlastnoruční výroba, materiál bude zajištěn, případně je možné 
si věnec objednat v požadovaných barvách. 

 26.–27. 11. Vánoční trhy – Rubenská jídelna – v případě, že 
máte co nabídnout, byť jen v malém množství, ozvěte se nám. 

 1. 12. Mikulášské besídky – dopolední a dvě odpolední sku-
piny – přihlášky prosíme v MC telefonicky, osobně, na email.

www.hopsacek.cz
MC Hopsáček

Listopadová kultura v čajovně POKLOP
řejnosti a poprvé ve své historii organi-
zovalo Den otevřených dveří. Od 15.00 
probíhal připravený program – uvítání 
v klubu vedoucí NZDM Archa, Bc. Micha-
elou Exnerovou, projev paní místostarost-
ky Mgr. Drahomíry Benešové a starosty 
města pana Birke. Poté návštěvníci moh-
li zhlédnout dechberoucí vystoupení tří 
klientů Archy a zároveň žáků ZUŠ Náchod 
při hře na kontrabas, při kterém je ved-
la jejich paní učitelka Dagmar Bořková. 
Na plátně se promítaly fotografi e z celo-
ročního programu Archy. Pestrý program 
svým vystoupením doplnila tanečnice 
Terka a trojice kytaristů. Na závěr před-
vedla skupinka akrobatů své dovednosti 
na žíněnkách. Příznivci Archy ocenili ce-
lou akci potleskem a milými slovy. Všem 
příchozím děkujeme za návštěvu a tím 
za vyjádření podpory naší práce. 

Za kolektiv NZDM Archa, 
Mgr. Aneta Žďárská
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Od března 2010 je v regionech Náchodska a Rychnovska po-
skytována nová bezplatná služba podporovaného zaměstnává-
ní. Službu poskytuje občanské sdružení Aspekt, které na její pro-
vozování získalo fi nanční prostředky díky grantům z Evropské 
unie. Tento projekt je fi nancován z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost a ze státního rozpočtu ČR.

Rádi bychom Vám službu podporovaného zaměstnávání při-
blížili.

Podporované zaměstnávání je služba pro lidi se zdravotními 
obtížemi různého druhu a stupně, kteří chtějí pracovat na ne-
chráněných pracovištích (tj. mimo chráněné dílny) a kterým je-
jich zdravotní stav získání trvalého zaměstnání komplikuje. 
Služba stojí na hranici mezi službou zaměstnanosti a sociální 
službou. Vychází ze standardů podporovaného zaměstnávání, 
které stanovila Česká unie pro podporované zaměstnávání, je-
jímž členem je i občanské sdružení Aspekt. Hlavní charakteris-
tikou této služby je, že uživatelé spolu s odborníky z Aspektu 
společně usilují nejen o získání vhodného zaměstnání, ale také 
o jeho udržení. Jedná se o soubor různých činností, díky kte-
rým jsou rozvíjeny dovednosti podporující jejich šance uplatnit 
se na trhu práce. Vždy je kladen důraz na individuální potřeby 
každého uživatele. Metodika této služby je ověřena dlouholetou 
praxí v zemích Evropy i většiny regionů České republiky, kde 
patří ke standardně užívaným nástrojům. Důležitým faktorem 
podporovaného zaměstnávání není jen to, že se zaměřuje na in-
dividuální podporu klienta podle jeho potřeb, ale že je užitečná 
také zaměstnavatelům, kteří zvažují zaměstnání takové osoby, 
či ji už zaměstnávají.

V následujícím příspěvku Vám přineseme další informace 
zaměřené jednak na bližší podobu nabízené služby pro klien-
ty – osoby hledající práci, ale také pro zaměstnavatele a rádi se 
s Vámi podělíme o zkušenosti z naší praxe. 

Za občanské sdružení Aspekt Lenka Cole, manažerka projektu

Kontaktní osoba: Michal Pejskar, vedoucí práce s klienty, 
email: michal.pejskar@aspektos.cz, tel. 774 120 712

Občanské sdružení Aspekt
představuje podporovaného zaměstnávání

V í c e  n a  Ú Ř A D E C H  P R Á C E  n e b o  n a

www.kr-kralovehradecky.cz

Týden VZDĚLÁVÁNÍ
D O S P Ě L Ý C H®

7. – 11. listopadu 2011

V Hradci Králové • Jičíně • Náchodě
Rychnově nad Kněžnou • Trutnově a na dalších místech...

Pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France.

Dalším vzděláváním

ke zvýšení šancí na trhu práce.

Ve dnech 20. a 21. září proběhla na Masarykově náměstí v Ná-
chodě putovní osvětová výstava Ligy proti rakovině Praha pod 
názvem Každý svého zdraví strůjcem. Akce byla zaměřena na vý-
chovu ke zdravému způsobu života v rodině a na prevenci před 
rizikovými faktory, spolupodílejícími se na nádorových onemoc-
něních. V  typických žlutých stanech stovky návštěvníků zhléd-
ly výstavu Labyrint zdraví, věnovanou zdravému životnímu sty-
lu a prevenci rakoviny, dále měli všichni možnost otestovat své 
zdraví v soutěži pro děti a dospělé Zkus, jak jsi na tom, navští-
vit vyšetřovny a informační centrum či zhlédnout pestrá kul-
turní vystoupení. 

Zájem náchodské veřejnosti všeho věku i mnoha návštěvní-
ků z okolí jednoznačně ukázal, že cíl výstavy – zamyšlení nad 
významem zdravého životního stylu byl splněn. Zdraví většině 
z nás není lhostejné. Konkrétní výsledky akce jsou následující. 
Dermatoložka během výstavy odhalila dva zhoubné melanomy 
a pět podezřelých. Členky náchodské pobočky Ligy proti rako-
vině instruovaly 180 žen ohledně prevence rakoviny prsu a sa-
movyšetřování. Dále pracovnice Státního zdravotního ústavu 
prováděly měření tlaku, míry tělesného tuku, BMI indexu a in-
formovaly o zdravé výživě. Díky výstavě Zkus, jak jsi na tom se 
seznámili návštěvníci z řad dětí, mládeže a dospělých zábavnou 
formou s cestami, jak zdravě žít a ohlídat si své zdraví. 

Výstava 
Každý svého zdraví strůjcem v Náchodě

Celá výstava byla realizována díky práci členů náchodské po-
bočky Ligy proti rakovině a významné podpoře náchodské rad-
nice, především pana starosty Jana Birke. Dále patří poděková-
ní vystupujícím – Swingovému orchestru ZUŠ Náchod Ježkovy 
voči pod vedením Františka Fraňka, pěveckému sboru Sboreček 
Jiráskova gymnázia pod vedením ing. Vlastimila Čejpa, skupině 
mažoretek Mona Náchod pod vedením paní Bergerové a soubo-
ru moderního tance Střediska volného času Déčko Náchod pod 
vedením Jaroslava Karáska.

MUDr. Vladimír Müller, Mgr. Renata Lelková
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Sdružení přátel obce 
Malá Čermná PUMPA 
pořádá výstavu histo-
rických fotografií, po-
hlednic, map a dokumentů 
jedné z obcí tzv. Českého koutku v Klad-
sku, a to obce STROUŽNÉ, nyní Pstrążna, 
dříve Straußeney. 

Akce se koná v sobotu a v neděli dne 
19. a 20. listopadu 2011 od 10.00 do 16.00 
hod. ve společenském sále Obecního 
domu ve Velkém Poříčí. 

Vystaven bude také originál Letopi-
sů památných událostí evangelické křes-
ťanské obce ve Stroužném pastora Ernsta 
Bergmana z let 1830–1849. 

Součástí akce bude výstava historic-
kých pohlednic sběratele pana Miroslava 
Čapka z Nového Města nad Metují. Vysta-
veny budou staré pohlednice obcí, jež tvo-
řily Český koutek. Dále budou vystaveny 
pohlednice ze Stolových hor (Hejšovina, 
Heuscheuer, Szczeliniec Wielki), skalní-
ho labyrintu na Boru (Spiegelberg, Błęd-
ne Skały) a pohlednice z Karlova (Karls-
berg, Karłów). 

Česká strana Kladského pomezí bude 
zastoupena pohlednicemi obcí Machov-
ská Lhota, Machov, Řeřišný, Bělý, Nízká 
a Vysoká Srbská, Bezděkov nad Metují, 
Zlíčko, Žďárky, Malá Čermná.

V sobotu dne 19. listopadu 2011 
od 13.00 hodin bude mít akce charak-
ter setkání rodáků, bývalých i součas-
ných obyvatel a přátel obce Stroužné 
– Pstrążna. 

Více informací na www.pumpa-mala-
cermna.unas.cz               SRDEČNĚ ZVEME

POZVÁNKA

Od 4. do 13. října 2011 navštívili Jirás-
kovo gymnázium žáci partnerského gym-
názia z Georgsmarienhütte v Německu. 
Bydleli v rodinách českých studentů. 

První den návštěvy je v aule přijal ře-
ditel školy Pavel Škoda, později na ná-
chodské radnici pan starosta Jan Birke. 
Vedení města pro ně zajistilo bezplatnou 
prohlídku náchodského zámku. Odpoled-
ne se sportovalo v tělocvičně gymnázia.

Čtvrtek byl vyhrazen celodennímu vý-
letu do Prahy a prohlídce jejích nejvý-
značnějších pamětihodností. 

V pátek následovala návštěva histo-
rického centra Nového Města nad Metu-
jí, společné focení v krásném prostředí 
zámecké zahrady a výstup na zámeckou 
věž. V novoměstském nízkoprahovém 
centru Mandl se němečtí žáci seznámili 
s jeho chodem a zahráli si fotbálek, stolní 
tenis, společenské hry.

Víkend strávili Němci v českých rodi-
nách, ty se také postaraly o vyplnění vol-

Návštěva žáků 
partnerského gymnázia z Německa

ného času. Pondělní exkurze do náchod-
ského pivovaru spojená s mnoha dotazy 
zůstane jistě velmi dlouho v paměti zví-
davých dětí. I navazující Stadtspiel se 
všem líbil. Odpolední biliár v Rubenaklu-
bu jen završil velmi pěkný den.

Zato úterní výlet do Orlických hor po-
kazilo deštivé počasí. V pevnosti Dobro-
šov déšť ještě nevadil, ale při výstupu 
na Masarykovu chatu už ano. Po obě-
dě jsme se přesunuli do Neratova. Zdej-

Shahab Tolouie Shahab patří do sku-
piny hudebníků, kteří čerpají inspiraci 
v tradiční hudbě své rodné země. Jeho 
unikátní hudební styl lze nejlépe klasi-
fi kovat jako „world fusion“ , on sám jej 
nazývá Ethno Flamenco nebo Persi-
an Flamenco fusion. V hudbě kombi-
nuje tradiční perskou hudbu, španěl-
ské fl amenco a prvky jazzu. 

Shahab v současné době žije a vystu-
puje převážně v zahraničí. V minulos-
ti ho po našich luzích a hájích dopro-
vázel mimo jiné i hráč na baskytaru 
Honza Urbanec, který v UFU opako-
vaně vystoupil s fenomenálním ky-
taristou Zdeňkem Bínou. V Náchodě 
Shahab (kytara, setar, zpěv) vystoupí 
v duu s výtečným perkusistou Tomá-
šem Reindlem (etnické perkuse a jaz-
zový set).
Koncert začne jako již tradičně ve 
20 hodin, vstupné je 180 Kč, děti 
za polovic. Držitelé klubové karty mo-
hou uplatnit slevu. Po koncertě je mož-
né posedět a večer pohodově zakončit. 
Koncert podpořili: Dítě Spedition, Alois 
a Ivana Vejmolovi, LEVEL, Miloslav 
Čermák, Kadeřnický salon ARIES

 2. prosince nás zahřejí exotické rytmy, 
v UFU vystoupí íránský skladatel, kytarista a zpěvák

ší kostel má nádhernou novou skleněnou 
střechu, pod níž němečtí žáci dlouho dis-
kutovali o znovuobnovení této památ-
ky nesmyslně zničené Rudou armádou 
na konci války.

Počasí se umoudřilo a středeční pro-
cházka po adršpašských skalách i projížď-
ka na lodičce po tamním jezeře se oprav-
du povedly. Byla to dobrá tečka za celým 
pobytem. Čtvrteční loučení bylo smutné, 
protože vznikla nová přátelství, snad ně-
která z nich vydrží dlouho, jak se to často 
stalo při minulých návštěvách žáků z Ge-
orgsmarienhütte. Auf Wiedersehen!    (IF)
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Volejbal
SK Rubena Náchod
oddíl volejbalu Na Hamrech 

Házená
ve sportovní hale na Hamrech
So  5. 11. 11.00 
 TJ ŽBS Železný Brod – OP muži
Ne  6. 11 10.00
 TJ Kovofi niš Ledeč nad Sáz.
 OP mladší žáci
Ne  6. 11. 11.30
 TJ Kovofi niš Ledeč nad Sáz. „B“
 OP muži
Ne  6. 11. 13.00
 TJ Turnov – OP starší žáci
So  12. 11.  12.00
 KH Kopřivnice – I. liga ml. dorost               
So  12. 11. 14.30
 KH Kopřivnice – I. liga st. dorost               
So  12. 11. 17.30
 TJ JM Chodov – I. liga muži
So  26. 11. 12.00
 Sokol Ostrava – I. liga ml. dorost               
So  26. 11. 14.30
 Sokol Ostrava – I. liga st. dorost               
So  26. 11. 17.30
 SK Velká Bystřice – I. liga muži

v sobotu 5. listopadu 2011 
II. liga ženy
SK Rubena Náchod – TJ Sokol Pardubice
od 9.00 a 13.00 hod.
liga juniorek
SK Rubena Náchod 
– TJ Bižutérie Jablonec nad Nisou
od 11.00 a 15.00 hod.
v neděli 13. listopadu 2011 
Krajský přebor ml. žákyň – turnaj 
od 9.00 hod.
v sobotu 19. listopadu 2011 
Krajský přebor minižákyň – turnaj
od 9.00 hod.
v sobotu 26. listopadu 2011 
II. liga ženy
SK Rubena Náchod – TJ Lokomotiva Liberec
od 10.00 a 13.00 hod.

SOKOL

Florbalový oddíl FTS Florbal Náchod za-
hájil na začátku září další, již 11. sezonu. 
Letos oddíl slaví přesně 10 let od svého 
založení a k tomuto výročí uspořádal 18. 
9. oslavy. Ty měly formu náboru mladých 
dětí, ukázku dovednostních soutěží, exhi-
biční zápasy nejmenších fl orbalistů, VIP 
hostů včele se starostou Náchoda Janem 
Birke. Vyvrcholením potom bylo první mi-
strovské utkání náchodských mužů pro-
ti týmu Plzně, které sledovalo úžasných 
260 diváků.

Začátek fl orbalové sezony náchodské-
mu áčku příliš nevyšel. Po čtyřech ode-
hraných kolech 1. ligy mužů má na kontě 
pouhé dva body a krčí se na 10. místě ligo-
vé tabulky. Nyní se snad již blízká na lepší 
časy, přijďte se o tom přesvědčit na vlast-
ní oči, jak hráči bojují za Náchod.

Svá mistrovská utkání začaly již i ostat-
ní kategorie. Po čtyřech odehraných utká-
ních se Náchodská rezerva mužů po-
hybuje průběžně na 2. místě tabulky 
Královéhradecké ligy mužů. Ještě lépe 
jsou na tom náchodští junioři, kteří vedou 
2. ligu juniorů divize III. Družstvo doros-
tenců je na průběžném 5. místě tabulky. 
Starší a mladší žáci náchodského oddílu 
mají teprve první mistrovská utkání před 
sebou, stejně tak jako naši nejmenší ele-
vové. 

Začala florbalová sezona
Náchodský oddíl hledá do svých řad 

další členy a zájemce o tento moderní 
a rychle se rozšiřující sport. Děti se mo-
hou hlásit na trénincích jednotlivých ka-
tegorií nebo na tel. čísle: 606 709 215 (To-
máš Třešňák). Taktéž, pokud by se našli 
mezi rodiči, zájemci o pomoc s vedením 
tréninků (formou dozoru či pomoci hl. 
trenérovi), budete jenom vítáni – více 
na www.fl orbalnachod.cz

Pozvánky na nejbližší domácí utkání 
jednotlivých kategorií:
Muži A

 13. 11. 17.00 hodin
FTS Florbal Náchod vs. FBC Kladno

 27. 11. 18.00 hodin – FTS Florbal Ná-
chod vs. SK Bivoj Litvínov
Junioři

 27. 11. – FTS Florbal Náchod vs. Sokol 
Pardubice

 27. 11. 
– FTS Florbal Náchod vs. FBŠ Jihlava
Mladší žáci

 17. 12. – TJ Sokol Bodlinka Dobruška 
vs. FTS Florbal Náchod

 17. 12. – Kupfl orbalku.cz Team DK vs. 
FTS Florbal Náchod

 17. 12. – FTS Florbal Náchod vs. Orel 
Rtyně v Podkrkonoší

 17. 12. – FTS Florbal Náchod vs. FBC 
Hradec Králové 

BK Náchod bruslařský klub
pořádá

závody v rychlobruslení 
na krátké dráze

  5. JUNIOR  
OPEN

mezinárodní mistrovství ČR 
juniorů v shorttracku

Místo: zimní stadion v Náchodě
Sobota 19. 11. 12.00–19.00 hod.
Neděle 20. 11. 9.00–14.00 hod.

Účast přislíbili závodníci z Německa, 
Polska, Chorvatska, Slovenska, Kazachstánu, 

Litvy a Maďarska.

Sletová štafeta
Sokolové pořádají v roce 2012 všesokol-

ský slet a vedle přehlídky své bohaté kul-
turní i tělocvičné činnosti oslaví jím Sokol 
i výročí 150 let od svého vzniku. 

Pro Sletovou štafetu, která symbolic-
ky odstartovala přípravy a nácvik skladeb 
na XV. všesokolský slet v Praze, byl zvolen 
dostředivý model. Několik tisíc kurýrů se 
ve dnech 23.–25. září 2011 vydalo na cestu, 
která z okrajů země směřovala po patnác-
ti vyznačených trasách do Prahy. Kurýři 
si předávali štafetové kolíky s poselstvím 
všech sokolských jednot a žup. 

Náchodem proběhla štafeta v sobo-
tu 24. září. Štafeta startovala v Hronově 
a do Náchoda ji přivezli na kolech hronov-
ští sokolové. V Náchodě převzali štafeto-
vý kolík se stuhami tělocvičných jednot 
sokolské děti, proběhly s ním přes město 
k náchodské sokolovně. U sokolovny přiví-
tal štafetu starosta města Jan Birke a pře-
dal ji starostce župy Podkrkonošské – Ji-
ráskovy Heleně Rezkové (viz foto). Štafeta 
s poselstvím sokolských jednot župy po-
kračovala ve své cestě do Prahy. 

Pozvánka na akademii
V rámci oslav 150. let výročí založení 

Sokola pořádá Sokol v Náchodě v neděli 
27. listopadu v 16 hodin akademii s tělo-

cvičným a kulturním programem. Vystou-
pí například úspěšný oddíl sportovních 
gymnastek, karatisté, oddíl předškolních 
dětí a žactva. Dále budou v ukázkách 
představeny dvě ze sletových skladeb. 
První je rodinná skladba „Ať žijí ducho-
vé“, cvičení pro jednoho rodiče s malým 
dítětem a dvěma většími dětmi, s hudbou 
Jaroslava Uhlíře. Druhou ukázkou bude 
skladba „Jen pro ten dnešní den“ z fi lmu 
„Kristián“. Zveme všechny členy i náchod-
skou veřejnost.   V. Zelená

Absolutním vítězem běhu Hronov–Náchod 
v sobotu 22. října 2011 se stal Milan 
Kocourek z AK Kroměříž. 
Kompletní výsledky běhu najdete 
na www.hronovnachod.cz. 
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Leoš Šimánek uvádí velkoplošnou panoramatickou live-diashow

Jen málokdo zná nejkrásnější kout naší planety v zimě s azurově modrým mořem, stále zeleným pobřežím a k tomu s bílými, čersvě zasněženými vrcholky hor!
Nově zpracovaná live-diashow doplňuje vydání stejnojmenné fotografické knihy. Více informací: www.leossimanek.cz • E-mail: leossimanek@rtyne.net

NOVY ZELAND
Zimní putování po ostrovech 
přírodních superlativů

Srdečně Vás vítají
Leoš a Lenka Šimánkovi

` `

Srdečně Vás zvou
Leoš a Lenka Šimánkovi

Státní zámek NáchodŠkolské zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého kraje

Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod, 491 428  345,  
722 569 515, www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz

 Každé pondělí od 17.15–18.45, Parlons francais! Individualizo-
vaný kurz francouzského jazyka pro mírně pokročilé, ZŠ TGM 
Náchod, lektor: Mgr. I. Horáková, zápisné 3.400 Kč/školní rok. 

 1. listopad 2011, 9.00–13.30 hodin, Získávání fi nančních pro-
středků pro MŠ, ZŠ TGM Náchod, lektor: Mgr. Jana Žaludová

 1. listopad, 9.00–13.00 hodin, Výroba leporel a ozdobných 
bločků, ZŠ TGM Náchod, lektor: I. Valášková a E. Klobušníková

 2. listopad 2011, 9.00–15.00 hodin, Řešení výchovných pro-
blémů u dětí s autismem, ZŠ TGM Náchod, lektor: Ing. Mirosla-
va Jelínková, CSc.

 3. listopad 2011, 12.00–16.00 hodin, Možnosti zdokonalení pří-
pravy učitele na výuku, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lek-
tor: Mgr. Jana Žaludová

 3., 10., 24. listopad a 1. prosinec, 13.00–17.00 hodin, Počítač 
– (ne)přítel pro každého? ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lek-
tor: Luděk Vrzal

 4. listopad, 9.30–14.30 hodin, Zábavné cvičení s náčiním, ZŠ 
TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Hana Volfová

 9. listopad, 9.00–13.00 hodin, Povinnosti ředitelů škol a škol-
ských zařízení v oblasti BOZP, ZŠ TGM Náchod, lektor: Robert 
Křepinský

 10. listopad, 9.00–12.00 hodin, Hrátky s čajovými obaly, SVČ 
Bájo Česká Skalice, Husovo nám. 3. lektor: PaedDr. H. Vavřínová

 15. listopad, 12.00–16.00 hodin, Pohybové hry pro děti. Co 
v tělocvičně?, ZŠ TGM Náchod, lektor: Mgr. Zdeněk Krákora

 21. listopad 2011, 9.00–16.00 hodin, Jak na dětské emoce pas-
telkou, ZŠ TGM Náchod, lektor: Lenka Tauchmanová

 23. listopad, 8.00–12.00 hodin nebo 13.00–17.00 hodin, Výtvar-
ná a fl oristická dílna. Vánoční elegance, ZŠ TGM Náchod, Barto-
ňova 1005, lektor: Mgr. Jana Matoušová

 23. listopad, 12.00–16.00 hodin, Interaktivní tabule a její vy-
užití – pokročilí, ZŠ TGM Náchod, lektor: Mgr. Lenka Kuncová

 24. listopad, 10.00–14.00 hodin, Jak se budí písničky, ZŠ TGM 
Náchod, lektor: Mgr. Jana Fikarová

 28.–30. listopad, 9.00–17.00 hodin, dva vybrané termíny pro 
stáž a zkoušky dle dohody účastníků, 9.00–12.00 hodin, Kurz lo-
gopedické prevence – asistent logopeda, ZŠ TGM Náchod, lek-
tor: Mgr. Iva Doudová, Mgr. Yveta Nemešová a Mgr. Eva Součková

 30. listopad, 8.30–12.30 hodin, Pohádky jiných etnik a náro-
dů v četbě dětí, ZŠ TGM Náchod, lektor: Mgr. Petra Bubeníčková

 30. listopad 2011, 13.00–17.00 hodin, Komiks na 1. stupni ZŠ, 
ZŠ TGM Náchod, lektor: Mgr. Petra Bubeníčková
Podrobné informace a přihlášky na: 491 428 345  l. 45, 722 569 515, 
www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz

v listopadu 2011 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

  Výstava prací lotyšských dětí
Ve dnech 6. listopadu až 4. prosince 2011 mohou návštěvníci 
v budově stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Ná-
chodě zhlédnout výtvarné práce lotyšských dětí oceněné na me-
zinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice. Výstava je pořádána 
ve spolupráci s Památníkem Lidice pod záštitou Lotyšského vel-
vyslanectví v ČR. Vernisáž proběhne v sobotu 5. listopadu 2011 
v 11 hodin. Otevřeno bude denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

  Vybráno z muzejních depozitářů i domácností
Místopisná, religiózní, portrétní vyobrazení a motivy z českých 
oper na užitných i dekoračních předmětech Do 26. 11. 2011 bude 
probíhat ve výstavní síni muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) 
výstava užitných a dekoračních předmětů se zajímavými mís-
topisnými, náboženskými a portrétními vyobrazeními, která by 
rozhodně neměla ujít vaší pozornosti. Otevřeno je denně mimo 
neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod.

  Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších 
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. 
Náchod, Masarykovo náměstí čp. 18, otevřeno je denně mimo 
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat 
na tel. čísle 491 433 722 nebo muzeumna.expozice@seznam.cz.

  Pevnost Dobrošov
Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu je otevřeno pouze pro 
předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze 
objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: 
Regionální muzeum, Náchod, popř. elektronicky muzeumna.eko-
nom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.

V listopadu je možnost za příznivého počasí navštívit o víken-
dech Malý okruh (věž, terasa a sklepení) od 10.00 do 16.00 hodin.
V ostatních dnech jsou prohlídky možné pouze po předchozím 
objednání pro skupiny deseti a více osob a to jen na I. okruh (Pic-
colominská expozice).
S příchodem Dušiček končí na zámku turistická sezóna. Na zá-
věr naší sezóny bychom Vás rádi pozvali na tyto kulturní akce. 

Plánované kulturní akce pro listopad
  21.–25. 11. ADVENT NA ZÁMKU – pouze pro základní a mateř-

ské školy a jiné předem objednané skupiny
Prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku 
od 8.00 do 15.00 hodin.
Vstupné: 30 Kč/MŠ, 50 Kč/ZŠ a 100 Kč/dospělí. Doporučujeme se 
na tyto prohlídky objednat předem na tel. čísle 491 426 201 
nebo e-mail: objednavky.nachod@josefov.npu.cz 

 25. 11. VÁNOČNÍ KONCERT 
  Zveme malé i velké na vánoční koncert v podání ZUŠ Hronov, 
který se uskuteční ve Velkém sále na I. nádvoří (u věže) od 17.00 
hodin. Vstupné jednotné: 50 Kč

  26.–27. 11. ADVENT NA ZÁMKU – pro veřejnost
Zveme malé i velké na prohlídky adventně a vánočně vyzdobe-
ných interiérů 
I. okruhu – Piccolominská expozice. Prohlídky budou probíhat 
od 10.00 do 16.00 hodin. Poslední prohlídka je hodinu před za-
vírací dobou. Vstupné dle ceníku pro I. okruh (100 Kč/dospělí, 65 Kč/
děti a senioři, 300 Kč/rodinné)
Rezervace prohlídek pro hromadné skupiny a podrobné informace 
o kulturních akcích na tel. čísle 491 426 201. E-mail: objednavky.na-
chod@josefov.npu.cz, www.zamek-nachod.cz

30. 11. 19 hodin
Městské divadlo

Dr. J. Čížka
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Stomatologická pohotovost 
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 

LISTOPAD
PROGRAM

www.decko-nachod.cz

  5. 11. MUDr. Jarmila Vokůrková Větrník 720
   Červený Kostelec tel.: 491 462 331
  6. 11. MUDr. Božena Rysnarová Burdychových 325
   Červený Kostelec tel.: 491 463 237
 12.  a 13. 11. MUDr. Alena Zdražilová Denisovo nábřeží 665
   Náchod tel.: 491 427 548
  17. 11.  MUDr. Tomáš Žďárský Náchodská 240
   Dolní Radechová tel.: 491 424 322
 19.  a 20. 11. MUDr. Renata Čábelková Jiřího z Poděbrad 937
   Hronov tel.: 491 482 911
 26.  a 27. 11. MUDr. Helena Ansorgová Sokolská 317
   Červený Kostelec tel.: 491 462 800

NOVÉ KROUŽKY 
 Paličkování – ukázková hodina středa 

2. 11. od 16.00 hodin – pravidelné schůzky 
každou středu od 16 do 18 hodin

 Vaření pro děti MLSOUN – ukázková ho-
dina pondělí 7. 11. od 17.00 hodin – zákla-
dy vaření a pečení, zdobení, servírování 
a hezké stolování pro děti od 6 do 10 let
Informace o obou kroužcích podá: 
Bc. Tereza Išová na tel. 774 223 296.

AKCE PRO VEŘEJNOST
 Pondělí 7. 11. od 19.00 hodin – pre-

zentace o LITVĚ – přijďte se seznámit 
s dobrovolnicí Evropské dobrovolné služ-
by Gabjou Morkunaite, která Vám před-
staví Litvu, vstup volný. Bližší informace: 
Ing. Kateřina Hiebschová (tel.: 775 223 294)

 Prezentace SVČ Déčka v rámci Týd-
ne vzdělávání dospělých, který se koná 
v týdnu 7.–11. listopadu na Úřadu práce 
v Náchodě.
úterý 8. 11. od 9.00 do 10.00 hodin 
– prezentace VÝUKY německého jazyka
úterý 8. 11. od 10.00 do 11.00 hodin 
– prezentace VÝUKY Angličtiny pro do-
spělé 
středa 9. 11. od 10.00 do 11.00 hodin 
– prezentace VÝUKY anglického jazyka
středa 9. 11. od 11.00 do 12.00 hodin 
– PREZENTACE EVROPSKÉ DOBROVOLNÉ 
SLUŽBY (EDS)
středa 9. 11. od 14.00 do 15.00 
– prezentace VÝUKY ruského jazyka

 Sobota 12. 11. od 17.00 hodin v klubu 
Hnízdo – DD Diskotéka balónková PARTY 
– diskotéka pro všechny teenagery, vstup 
30 Kč. Bližší informace podá Jaroslav Kará-
sek tel.: 775 223 919.

 Víkend 18.–20. 11. Taneční podzim 
v déčku – taneční víkend s profesionál-
ními lektory, 7 lekci za 800 Kč v ceně je 
ubytováni a plná penze. Bližší informace 
podá Jaroslav Karásek na tel. 775 223 919.

 Pondělí 21. 11. od 19.00 hodin v Měst-
ském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě v rám-
ci projektu Dobrovolník Náchodska – KŘE-
SADLO 2011

Společenský večer, během kterého podě-
kujeme dobrovolníkům z našeho regionu 
a předáme cenu Křesadlo. Poslechneme si 
F. A. Band a na závěr večera zahraje Diva-
delní soubor Jiráskova divadla z Hronova 
komedii Poprask na laguně.

 Sobota 26. 11. od 9.00 do 15.00 hodin 
– SOBOTA S PRATUREM ARTUREM
– den s angličtinou pro děti ve věku od 6 
do 10 let
– hrátky a soutěže, výuka angličtiny, sva-
činka, oběd, pitný režim
– s sebou přezůvky a penál, cena 70 Kč
– bližší informace: PhDr. Jaroslava Nývlto-
vá (tel.: 775 223 291)

  Neděle 4. 12. od 15.00 hodin 
– MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
– tradiční mikulášská besídka, kterou le-
tos oslavíme i se svatou Barborou a všemi 
Barborkami, které mají na tuto akci vstup 
zdarma (maminky i holčičky)
– zábavný předvánoční program, čertov-
sky dobré hry, tancování a soutěže i ná-
vštěva Mikuláše s jeho družinou (balíček 
pro Mikuláše označený čitelně jménem dí-
těte odevzdáte po příchodu na recepci)
– vstupné 20 Kč/osoba (balíček není v ceně 
vstupenky), předprodej od 28. 11.

 5. až 9. 12. –  Vánoční výstava 
DĚTI DĚTEM (zvířátkům)
tradiční adventní výstava v Městské 
knihovně Náchod, kde najdete řadu mi-
lých malých dárečků a vánočních deko-
rací vytvořených v SVČ Déčko (keramika, 
výrobky a věnce z přírodnin, vánoční oz-
doby, textilní výrobky, batika, trička atd.)
dle otevíracích hodin knihovny zakoupe-
ním jakéhokoliv výrobku můžete přispět 
na nákup krmiva pro zvířata a provoz 
mini ZOO a chovatelského koutku Tlapík 
v Déčku (opičky, hady, želvy, křečky, mor-
čata, králíky a možná i další nová zvířata)

Mateřské centrum MACÍČEK
 Středa 2. 11. od 10.00 hodin v MC Dám-

ský dýchánek s Mary Kay (po cvičení)
 Úterý 8. 11. od 17.00 hodin v klubu Hníz-

do – přednáška Úskalí, rizika a radosti 
vývoji dětské řeči
Cena 40 Kč, přednáší Mgr. Iva Doudová

 Čtvrtek 24. 11. od 17.00 hodin v klubu 
Hnízdo – přednáška CESTA K DOBRÝM 
VZTAHŮM II. – zejména pro muže

Zveme zejména muže, ale vítány jsou 
i jejich partnerky. Přijďte si dozvědět, 
jak svou komunikací ovlivňujeme chová-
ní druhých. Cena 60 Kč osoba/100 Kč pár, 
přednáší Ing. Taťána Blažková

 Pátek 2. 12. od 10.00 hodin ve velkém 
sále – MIKULÁŠ V MACÍČKU PRO DĚTI 
OD 4 LET. Balíčky si maminky přinesou 
a nechají na recepci, vstupné: 30 Kč

 Středa 30. 11. – Vánoční focení 
Focení s Martinem Hurdálkem pro MC 
Macíček proběhne dopoledne od 10.30 
a pro zájemce z ostatních kroužků 
od 15.00 hodin do 18.00 hodin. Zapisujte 
se, prosím, do tabulky na nástěnce u MC 
Macíček. 

AKCE V KLUBU HNÍZDO 
 Pondělí 14. 11. od 16.00 hodin 

– TURNAJ VE STŘELBĚ 
 Úterý 15. 11. od 16.00 hodin 

– SLOVNÍ FOTBAL 
 Středa 23. 11. od 16.00 hodin 

– VIDEOSTOP
 Čtvrtek 24. 11. od 16.00 hodin  

– HRA TWISTER 
 Pátek 25. 11. od 16.00 hodin 

– TEXAS-HOLDEN 
Více informací o jednotlivých akcích najde-
te na www.decko-nachod.cz
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Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor Raisova 806, 547 01 Náchod, telefon 491 426 223, ad-
ministrátor Mgr. Jiří Musil, mobil 606 658 686, e-mail: jiri.mu-
sil@ccsh.cz, www.nachod.ccshhk.cz. Bohoslužby: Neděle 8.30 
hod. Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je otevře-
no denně od 9.00–17.00 hod. Sběr obnošeného šatstva pro Dia-
konii pouze v sobotu od 9.00–11.00 hod. V ostatní dny je odběr-
ní místo uzavřeno. Smuteční tryzna za zesnulé v Husově sboru 
se uskuteční v neděli dne 30. října od 15.00 hod.

Římskokatolická farnost
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod, Masarykovo nám. 
75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. Th-
Lic. Mgr. Boguslaw Partyka 603 861 275, výpomocný duchov-
ní P. Václav Hejčl 776 283 073, jáhen Václav Smola 775 936 317, 
www.nachod.farnost.cz, email: farnost.nachod@tiscali.cz. 
Úřední hodiny: pondělí, středa od 8.15 do 10.00 a od 16.45 
do 17.30, pátek od 8.15 do 10.00, v jinou dobu kdykoliv po před-
chozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út 18.00, st 
16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00; v kostele sv. Mi-
chaela pro děti a mládež ne 10.15. (po dobu opravy parku v koste-
le sv. Jana Křtitele na hřbitově). Na Slavnost Všech svatých 1. 11. 
a na „dušičky“ 2. 11. (vzpomínka na všechny věrné zemřelé) mše 
sv. budou v 7.00 a v 18.00 v kostele sv. Vavřince, v 16.00 v kos-
tele sv. Jana Křtitele na hřbitově, v 17.00 v kapli v České Čerm-
né a v 18.00 v kostele ve Studnici. Celodenní adorace Nejsvětější 
svátosti oltářní v kostele sv. Vavřince začne v neděli 6. 11. po mši 
sv. v 9.00 hod., zakončení modlitbou korunky k Božímu Milosr-
denství a krátkou adoraci v 15.00 hod. Vikariátní setkání kate-
chetů se uskuteční 15. 11. od 15.45 do 17.45 na děkanství. Set-
kání Pastorační rady farnosti se uskuteční 30. 11. od 17.00 hod. 
Zpívání a povídání o Bohu „Andělka“ pro předškoláky a menší 
školáky každý pátek od 17.00 hod. na děkanství. Modlitební set-
kání „Večeřadlo“ každý pátek po večerní mši sv. na děkanství. 
Společenství mladších manželů, setkání nad Písmem s modlit-
bou se koná v neděli od 20.00. Modlitební setkání „Modlitby ma-
tek“ vždy 2. neděli v měsíci od 19.30. Příležitost ke svátostí smí-
ření v kostele sv. Vavřince před ranní a večerní mši sv.

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. Biblic-
ké hodiny se konají po domluvě a ohlašovány jsou v neděli při 
shromážděních. 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.

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. 605 450 384, 
http.//www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp-nachod.cz

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně:
VÝSTAVY otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

  Ruské malířství 19. a počátku 20. století
Tradiční dlouhodobá expozice obrazů ze sbírkových fon-
dů Galerie výtvarného umění v Náchodě, Národní gale-
rie v Praze, Galerie moderního umění v Hradci Králové, 
Moravské galerie v Brně a Magistrátu města Pardubice. 
(do 6. 11.)

  Miroslav Štolfa – Černobílé elegie
  obrazy, kresby (do 6. 11.)

 Veronika Resslová a Martin Blažíček
 – Místnost se zásuvkami

(site-specifi c instalace pro objekty, světlo a zvuk)
Z cyklu Umělci do 40 let. (do 6. 11.)
 Beseda s autorkou ve středu 2. listopadu.

  Náchodský výtvarný podzim
28. přehlídka umění regionu – malba, kresba, grafi ka, fo-
tografi e, koláž, plastika. Tradiční rozsáhlá a oblíbená pře-
hlídka regionální tvorby. (25. 11. 2011 – 8. 1. 2012)

  Galerie výtvarného umění v Náchodě vyhlašuje 
 6. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska 
 – NAŠE Galerie.

Téma letošního ročníku zní: Známe se? – Zrcadlo lidských tváří.
Soutěžní obory: kresba, malba, grafi ka (klasická i počíta-
čová), fotografi e (klasická i digitální), plastika a objekt.
Věkové kategorie: děti do 6 let, děti od 7 do 14 let, mládež 
od 15 do 18 let, dospělí.
Odevzdání prací: v týdnu od 5. do 11. prosince 2011.
Ofi ciální vyhlášení výsledků soutěže včetně předání cen 
proběhne při vernisáži výstavy vybraných soutěžních pra-
cí v pátek 20. ledna 2012.
Podrobné informace o soutěži naleznete na www. gvun.cz.

Senior klub „Harmonie 2“
 3. 11. ve 14 hod. „Bolest akutní a bolest chronická jako ci-

vilizační choroba současnosti“ přednášku si pro nás připravil 
p. Jan Turek

 10. 11. ve 14 hod. „Co víte a nevíte o koření“ – nám přijde po-
vědět a předvést p. Hana Bubeníčková;

 24. 11. ve 14 hod. „Neodolatelné Korutany“ – snímky a vyprá-
vění z cesty si pro nás připravil p. Zdeněk Nývlt

 25. 11. od 15 hod. se bude konat v restauraci ODAS CECIL-
SKÁ ZÁBAVA. K tanci a poslechu nám zahraje p. František Čí-
žek „FRČÍ“ a nebude chybět ani programové překvapení. Kdo se 
chcete pobavit, zatančit si i zazpívat – budete vítáni.

pořádá ve středu 16. 11. od 14.15 hod. pro své členy a příznivce: 
1) Besedu s Policií ČR na téma bezpečnost seniorů, ochrana 
majetku. Pozveme i zástupce dopravního oddělení Policie ČR.
2) Seznámení s novinkami v sociální oblasti – označení vozi-
del pro imobilní občany a jiné informace
3) Aromaterapie – s prodejem léčivého oleje, svíček (možnost 
nakoupit dárky)
Místo konání: RESTAURACE NA KOUPALIŠTI, autobusy po před-
chozí domluvě zastavují u rybníka. Odjezdy: Náchod autobu-
sové nádraží: 13.50, 14.05, 14.15, 14.35, směr Dolní Radechová.
Zpáteční odvoz v případě špatného počasí – zajistíme.
Na Vaše občerstvení vybíráme 60 Kč – v zájmu objednávky jídla 
je třeba se přihlásit včas. Pro zápis a zaplacení využijte poraden-
ské služby v naší klubovně, každou středu od 13.00 do 15 hod. 
zde provádíme i opravy sluchadel, včetně prodeje baterií apod. 

Pozvánka na klavírní koncert
který se uskuteční ve středu 2. listopadu od 18.00 hod. v Hu-
sově sboru v Náchodě. V průběhu koncertu zazní skladby 
z děl J. S. Bacha L. van Beethovena, F. Chopina a J. Brahm-
se v podání klavíristky Kateřiny Mazurové. Vstupné 50 Kč.
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Průměrný věk v Ugandě je 14 let. Všude děti. Je v nich budoucnost, 
pokud budou zdravé a dostanou vzdělání… a když jim v tom někdo 

pomůže.  Na pomoc škole v Mityaně se vypravili i tři dobrovolníci z Náchoda.

ing. Rostislav StaněkCestopisné promítání z výpravy na pomoc škole

Městská knihovna Náchod,
Pondělí, 14. listopadu 2011 v 17 hodin

Uganda

Rozvoz knih 
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 1. 11. v dopoledních hodinách.

Výstavy
Studovna

  Jen si tak zatančit. Serigrafi e, obrazy a fotografi e Jana Hanuše. 22. 9. – 22. 11. 2011
  Vánoční výstava spolku SANA 26. 11. – 5. 12. 2011

 Keramika, šperky, dřevo, hedvábí, proutí a další milé nezbytnosti pro radost vaši i va-
šich přátel. 

 V sobotu 26. 11. ochutnávka vánočních dobrot s recepty od 9.00 do 12.00 hodin

Oddělení pro děti
Děti malují
Náchodská univerzita volného času – 3. semestr

  7. listopadu Věra SCHMIEDTOVÁ  –  Čeština, jak ji neznáte
  21. listopadu Marie SOBOTKOVÁ  –  Osobnosti regionální literatury
  28. listopadu Irena VAŠÁTKOVÁ  –  Co se skrývá za písmem aneb využití 

    grafologie v praxi
Přednášky začínají vždy ve 13.00 nebo 15.30 hodin v čítárně Městské knihovny v Ná-
chodě, nebude-li uvedeno jinak. Vstup pouze na průkazky NUVČ! Změna programu 
vyhrazena.

  Pondělí, 14. listopadu 2011 v 17.00 Uganda
Cestopisné promítání z výpravy na pomoc škole v Ugandě. Africkou zemi Vám přiblí-
ží ing. Rostislav Staněk. 
Oddělení pro děti (1. patro)

  16. 11. 2011 v 18.00 Miloň Čepelka – večer autorského čtení z poezie i próz básníka, 
divadelníka a cimrmanologa. Vstupné 30 Kč, studovna (2. patro).

Oddělení pro děti
 9. 11. Ve 14.00 hodin dětská dílnička – vyrábíme z čajových sáčků
 26. 11. 2011 – DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

DEN s patronem oddělení pro děti – spisovatelem Milošem Kratochvílem
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ OTEVŘENO
Od 9 hodin povídání s dětmi a soutěžení hlavně pro milovníky Pachatelů dobrých skutků 
a dalších knih Miloše Kratochvíla. Od 10.30 hodin čtení a povídání o knížkách pro děti i ro-
diče. Po celé dopoledne prodej knih za zvýhodněné ceny (distribuční společnost OPA)

 Literární soutěž „Dopiš pohádku Miloše Kratochvíla“
Velká podzimní soutěž o knižní ceny. Zúčastnit se mohou děti i dospělí.
Obě nedokončené pohádky jsou k dispozici v dospělém i dětském oddělení a ke staže-
ní na našich stránkách www.mknachod.cz v záložce Akce. Své práce odevzdávejte do 
3. prosince 2011 (poštou, e-mailem nebo osobně).

 Projekt Kde končí svět? 2011/2012 – ČESKÝ ROK
NEZAPOMEŇTE – svoje práce odevzdejte do 30. listopadu 2011 v oddělení pro děti MK 
Náchod. Nejlepší práce budou odměněny a poslány do krajského kola.

Dílnička pro velký holky XV – FIMO 
 V úterý 22. 11. od 16.00 hodin. Pro velký úspěch opakujeme dílnu s polymerovou 

hmotou FIMO. Nutné se předem přihlásit (nákup materiálu) na knihovna@mknachod.
cz nebo telefonu 491 423 338. Kurzovné 100 Kč.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz. (Vo)  
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TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ (ADVENTURES OF TINTIN: SECRET OF THE UNICORN – USA 2011)  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!
Jak daleko se necháte unést za dobrodružstvím? Film, který je natočen podle série knih Tintinova dobrodružství od autora jménem Hergé, produkují Steven Spielberg, Peter Jackson a Kathle-
en Kennedy. České znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 110 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://www.tintin.com/ Mládeži přístupný

DLUH (THE DEBT – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Každé tajemství něco stojí... Každý dluh je třeba zaplatit, a pokud to neuděláte, nakonec vás to zničí. Režisér John Madden (mj. fi lmy Zamilovaný Shakespeare nebo Mandolína kapitána Corel-
liho) natočil s výjimečnou hereckou sestavou působivý a chytrý thriller, ve kterém si podávají ruce minulost a současnost, pravda a lež a pocit viny je tu silnější než pud sebezáchovy. V hlav-
ních rolích Helen Mirrenová, Tom Wilkinson, Ciarán Hinds a Sam Worthington. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://www.focusfeatures.com/the_debt/  Doporučená přístupnost: od 12 let

ŠMOULOVÉ (THE SMURFS 0 USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Nejšmoulovatější dobrodružství všech dob! Dobrodružství bájné rasy malých modrých bytostí v dobách středověku, které se musí vypořádat samy se sebou a také s lidmi, zejména se zlým ča-
rodějem, který je posedlý tím, aby se jich zmocnil pro své nekalé záměry. Animovaná rodinná komedie s oblíbenými postavičkami, uváděná v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.smurfhappens.com Mládeži přístupný

LVÍ KRÁL 3D (THE LION KING 3D – USA 1994/2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Legenda se vrací… Slavný klasický fi lm společnosti Disney o příhodách Simby, odvážného lvíčete, které „se nemůže dočkat, až se stane králem“. Jeho závistivý strýc Scar by se ale vlády rád 
ujal sám a přinutí Simbu z království uprchnout. Osamělý Simba se brzy ocitne ve společnosti bláznivé surikaty Timona a jeho laskavého prasečího kamaráda Pumby… Film je uváděn v čes-
kém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 100 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/lionking/ Mládeži přístupný

SPY KIDS 4 – 4D (SPY KIDS: ALL THE TIME IN THE WORLD IN 4D – USA 2011) Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Veškerá legrace jde teď stranou. Spy Kids bojují za záchranu stroje času, v boji proti šílenému padouchovi, který hrozí, že ovládne svět ... Akční dobrodružná komedie Roberta Rodrigueze o 
dalších osudech „nenormální rodinky“, ve které je mamka superšpiónka povolána opět do akce! Hrají Daryl Sabara, Alexa Vega, Antonio Banderas, Jessica Alba, Joel McHale, Danny Trejo a Je-
remy Piven. Zcela ojedinělým prvkem Spy Kids 4D je zapojení čtvrtého rozměru – vůně. Během fi lmu budou mít diváci díky speciální aromakartě možnost na několika místech snímku zapo-
jit do výsledného prožitku i svůj čich – fi lm se tak posouvá do zcela nové smyslové dimenze. Film je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz a na http://spykidsmovie.net/ Mládeži přístupný

PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY (ČR – 2011) Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Originální komedie, jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět…Film režisérky Alice Nellis, natočený podle divadelní hry. V hlavních rolích Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová, 
Vojta Kotek, Ondřej Sokol, Bob Klepl, Martha Issová, Jan Vondráček a Linda Nývltová. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 100 Kč  Více informací o fi lmu na http://www.facebook.com/pages/Perfect-Days-I-%C5%BEeny-maj%C3%AD-sv%C3%A9-dny/200615236675081?sk=wall Mládeži přístupný

VYMĚŘENÝ ČAS (IN TIME – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Žij navěky. Nebo to alespoň zkus! Změňte svět, změňte čas, dokud vám nevyprší... Justin Timberlake, Amanda Seyfriedová, Olivia Wildeová a Alex Pettyfer v hlavních rolích napínavého akč-
ního sci-fi  thrilleru o budoucnosti, ve kterém si lidé kupují délku života. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://www.intimemovie.com/ Doporučená přístupnost: od 12 let

JESKYNĚ ZAPOMENUTÝCH SNŮ (CAVE OF FORGOTTEN DREAMS – USA/Kanada/Francie/Německo – 2010) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Vydejte se na fascinující cestu k počátkům lidské kreativity… Jeden z nejfantastičtějších a nejpřevratnějších archeologických objevů všech dob pohledem klasika světové kinematografi e Wer-
nera Herzoga. Po tisíciletí ukryté důkazy o lidské kreativitě v unikátních 3D záběrech. Kvalitní špičkový přírodovědný dokument v autorské eseji, která se zabývá hlubšími souvislostmi na-
šeho vztahu k přírodě, lidskému umu a umění obecně… České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 120 Kč  Více informací o fi lmu na www.artcam.cz a na http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/chauvet/en/ Mládeži přístupný

DŮM (SR/ČR – 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Příběh nedokonalého muže, snícího o dokonalé rodině... Intimní drama otce a dcery, v příběhu o lásce, střetu snů různých generací a neutuchající touze po svobodě. Hrají Miroslav Krobot, Ju-
dit Bárdosová, Taťjana Medvecká, Ester Geislerová, Marián Mitaš, Lucia Jašková a další. Režie Zuzana Liová.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu http://www.dumfi lm.cz/ Mládeži do 15 let nepřístupný

ŠMOULOVÉ (THE SMURFS – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Nejšmoulovatější dobrodružství všech dob! Dobrodružství bájné rasy malých modrých bytostí v dobách středověku, které se musí vypořádat samy se sebou a také s lidmi, zejména se zlým ča-
rodějem, který je posedlý tím, aby se jich zmocnil pro své nekalé záměry. Animovaná rodinná komedie s oblíbenými postavičkami, uváděná v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.smurfhappens.com Mládeži přístupný

MISTROVSKÝ PLÁN (TOWER HEIST – USA 2011)  Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Obyčejní lidé. Neobyčejná loupež… Není to však loupež ... je to odplata! Ben Stiller, Casey Affl eck, Eddie Murphy, Matthew Broderick a Alan Alda v hlavních rolích akční kriminální komedie. 
České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://www.towerheist.net/ Doporučená přístupnost: od 12 let

ANONYM (ANONYMOUS – USA 2011) Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Spiknutí konečně odhaleno! Přijměte pozvání do Anglie na královský dvůr královny Alžběty (Vanessa Redgraveová) a spekulujte o otázce, která už po staletí vrtá hlavami akademiků a géniů 
– kdo je doopravdy autorem díla, připisovaného Williamu Shakespearovi? „Anonym“ nabízí jednu z možných verzí jejich výkladu a zaměřuje se na dobu, kdy politické skandály a intriky, taj-
né románky na královském dvoře a zákeřné plány hamižných šlechticů, toužících po trůnu, vycházely na světlo na těch nejpřekvapivějších místech: na londýnských jevištích. Historické dra-
ma režiséra Rolanda Emmericha. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 110 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://www.anonymous-movie.com/ Doporučená přístupnost: od 12 let

ARTHUR A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ (ARTHUR ET LA GUERRE DES DEUX MONDES – Francie 2011)  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Pomoci lsti se Maltazard dostal do světa lidí. Má jasný cíl: sestavit armádu obřích seidů a převzít nadvládu nad celým světem… a plány mu může zmařit jenom Arthur! V závěrečném boji pro-
ti Maltazardovi, kdy jde Arthur se svými kamarády pěšky, jede na kole, v autě a dokonce i na motorce Harley Davidson, bude Arthur s kamarády potřebovat veškerou pomoc, která seženou. 
Rodinny animovaný fi lm režiséra Luc Bessona, uváděný v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.bioscop.cz Mládeži přístupný

BASTARDI 2 (ČR – 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Volné pokračování českého dramatu, natáčeného v létě v Náchodě. Učitel Majer se stal ředitelem školy a musí i nadále řešit problémy s dětmi, které povyrostly a z některých z nich se stáva-
jí noví Bastardi... Nový policejní vyšetřovatel začíná pátrat po nových důkazech minulých nevyjasněných úmrtí, a smyčka okolo ředitele se začíná nebezpečně stahovat... Hrají: Tomáš Mag-
nusek, Jan Šťastný, Martin Dejdar, Jiří Krampol, Radoslav Brzobohatý, Ladislav Županič, Kateřina Brožová, Jan Přeučil, Andrej Hryc, Eva Čížkovská, Jaroslava Obermaierová, Oldřich Vlach a 
další. Režie Jan Lengyel. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na http://www.fi lmbastardi.cz/ Mládeži přístupný

MUŽI V NADĚJI (ČR – 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Po „Ženách v pokušení“ přicházejí „Muži v naději“! Nová komedie režiséra Jiřího Vejdělka. Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. Ale hlavně: žen-
ská se nesmí nudit!!! Komedie o nudném slušňákovi, ze kterého se pak díky románku s krásnou Šarlotou skutečně stává sebevědomý pán tvorstva, obletovaný milenkou a obdivovaný vlastní 
manželkou. Situace je to sice krásná, ale dlouhodobě neudržitelná. Už proto, že skutečnými pány tvorstva jsou pochopitelně ženy... Hrají Jiří Macháček, Boleslav Polívka, Simona Stašová, Pe-
tra Hřebíčková, Vica Kerekésová a další. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.muzivnadeji.cz Mládeži přístupný

MICIMUTR (ČR – 2011) Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
O princezně Karolíně, tříhlavém drakovi, princích – kteří by ji měli zachránit, kouzelnici jménem Micimutr a loutkáři Vítkovi… Hvězdně obsazená pohádka o naději a o tom, že zázraky sku-
tečně existují, pokud sami dokážeme udělat ten rozhodující první krok… Hrají Libuše Šafránková, Marika Šoposká, Jiří Bartoška, Jaroslava Kretschmerová, Martin Dejdar, Vojtěch Dyk, Ond-
řej Novák a další. Režie Vít Karas. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.cinemart.cz Mládeži přístupný

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 1. ČÁST (TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN – PART 1 – USA 2011)  Premiéra v ČR i v celém světě! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Věčností to teprve začíná… Buďte srdečně zváni k události, která všechno změní... Další osudy Belly, Edwarda a Jacoba ve fantasy romantickém thrilleru, který byl natočen podle knižní před-
lohy Stephenie Meyerové. V hlavních rolích Kristen Stewartová, Robert Pattinson a Taylor Lautner. České titulky. Zvuk Dolby Digital.

Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://www.breakingdawn-themovie.com/ Doporučená přístupnost: od 12 let

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU (ČR – 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Někdy vám život dá ještě jednu šanci… Dramatická roadmovie o hledání míry viny a ospravedlnění sama sebe... Příběh inspirovaný skutečností na pozadí dravého kapitalismu. To je nový fi lm 
cenami ověnčeného scénáristy a režiséra Roberta Sedláčka. Herecký koncert v něm v hlavních rolích rozehrávají fi lmoví i divadelní (a režisérovi téměř dvorní) herci Igor Chmela a Eva Vrbko-
vá. V dalších rolích Simona Babčáková, Jiří Vyorálek, Marek Taclík a Jan Budař. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.rodinajezakladstatu.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

ALOIS NEBEL (ČR – 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Adaptace úspěšné stejnojmenné komiksové trilogie autorů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99. Temný příběh s atmosférou podobnou fi lmům jako Scanner Darkly, Sin City nebo Valčík s Bašírem, 
k jehož realizaci použil režisér Tomáš Luňák poprvé v české kinematografi i rotoscoping – unikátní technologii kombinující kreslený a hraný fi lm. Příběh fi lmu začíná na podzim roku 1989 na 
železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí Alois Nebel... Hrají Miroslav Krobot, Karel Roden, Ondřej Malý, Tereza Voříšková, Marie Ludvíková, Leoš Noha, Alois Šveh-
lík a další. Film nás bude reprezentovat v boji o Ocara za rok 2011. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.aloisnebel.cz/?lang=cz Mládeži přístupný

OCELOVÁ PĚST (REAL STEEL – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Když máte jen jednu šanci, musíte ji využít… Hugh Jackman v drsném a napínavém akčním fi lmu z blízké budoucnosti. Film je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 100 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://www.steelgetsreal.com/ Mládeži přístupný

ŽRALOCI NA S(O)UŠI (SEEFOOD – Malaisie 2011)  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Divoká žraločí jízda právě začíná! Animovaná rodinná komedie o dvou žraločích bratrech – malém Pupovi a velkém Juliovi. Poté, co pytláci ukradnou z jejich útesu žraločí vajíčka do gurmán-
ských restaurací, rozhodne se malý Pup stůj co stůj zjednat nápravu a pln odhodlání se vydá na souš, do lidského světa, kam nikdy předtím žraločí ploutev nevkročila… Film je uváděn v čes-
kém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz a na http://www.seefood-themovie.com/ Mládeži přístupný

1. úterý pouze v 17 hod.
2. středa pouze v 17 hod.

1. úterý pouze v 19.30 hod.
2. středa pouze v 19.30 hod.

5. sobota pouze v 15.45 hod.

6. neděle pouze ve 14 hod.

3. čtvrtek pouze v 17 hod.
4. pátek pouze v 16 hod.
5. so, 6. ne pouze v 17.45 hod.
7. pondělí pouze v 16 hod.
8. úterý pouze v 16 hod.
9. středa pouze v 16 hod.

3. čtvrtek pouze v 19 hod.
4. pá, 6. ne 17.45 a 20 hod.
5. so, 8. út, 9. st pouze v 19.45 hod.
7. pondělí pouze v 17.45 hod.

7. pondělí pouze ve 20 hod.
8. úterý pouze v 17.45 hod.
9. středa pouze v 17.45 hod.

10. čtvrtek pouze v 18 hod.

10. čtvrtek pouze v 16 hod.
11. pátek pouze v 18 hod.

12. sobota pouze v 16 hod.
13. neděle pouze v 15 hod.

10. čtvrtek pouze v 19.45 hod.
11. pátek pouze v 16 hod.
12. sobota pouze v 18 hod.
13. neděle pouze v 19.30 hod.

11. pátek pouze ve 20 hod.
12. sobota pouze ve 20 hod.
13. neděle pouze v 17 hod.
14. pondělí pouze ve 20 hod.
15. úterý pouze ve 20 hod.
16. středa pouze v 17 hod.

14. pondělí pouze v 16 hod.
15. úterý pouze v 16 hod.
16. středa pouze v 15 hod.

14. pondělí pouze v 18 hod.
15. úterý pouze v 18 hod.

16. středa pouze v 19.45 hod.

17. čt, 18. pá pouze v 15 hod.
19. sobota pouze ve 14 hod.
20. neděle pouze v 15 hod.
21. po, 22. út pouze v 15.30 hod.
23. středa pouze v 15.30 hod.

17. čt, 18. pá v 17 a 19.30 hod.
19. sobota 15.45 a 18 hod.
20. neděle pouze v 17 hod.
21. po, 22. út pouze v 19.45 hod.
23. středa pouze v 17.30 hod.

19. sobota pouze ve 20.15 hod.

20. neděle pouze v 19.30 hod.

21. pondělí pouze v 17.30 hod.
22. úterý pouze v 17.30 hod.
23. středa pouze v 19.45 hod.

24. čtvrtek pouze v 16 hod.
25. pátek pouze v 16 hod.
26. sobota pouze v 16 hod.
27. neděle pouze v 16 hod.

VÁLKA BOHŮ (IMMORTALS 3D – USA 2011); VENDETA (ČR – 2011);  MUŽI V NADĚJI (ČR – 2011); ČERNÁ VENUŠE (VÉNUS NOIR – Francie 2010); 
MARKÉTA LAZAROVÁ
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•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany 
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany

•Strážní fyzická ochrana objektů•Veškerá činnost týkající se organizačních 
záležitostí v požární ochraně •Detektivní služby

•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích, 
protipožárních a kamerových systémů




