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Ètvrtek
1. 11. 2007
v 19.00 hodin

Toulavá kamera v Náchodì
Literárnì hudební veèer
Malý sál mìstského divadla
Vstupné: 40 Kè
Pøedprodej od 18. 10. 2007

Úterý
6. 11. 2007
v 19.00 hodin

Japonsko a Jiní Korea
 Kontrast techniky a pøírody
Dia show Mgr. Karla Kocùrka
Vstupné: 50 Kè
Pøedprodej od 22. 10. 2007

Ètvrtek
15. 11. 2007
v 19.00 hodin
SLEVA

Elisabeth Fuller:
Perla Hollywoodu a já
Divadlo Ungelt
Pøedstavení ab. cyklu  skupina A
Vstupné: 200, 180, 160, 140 Kè
Pøedprodej od 24. 10. 2007

Nedìle
18. 11. 2007
v 15.00 hodin

Dobrodruství Hastrmana
Tatrmana
Divadelní spoleènost Julie Juritové
Vstupné: 50, 40, 30, 20 Kè
Pøedprodej od 29. 10. 2007

Úterý
20. 11. 2007
v 19.00 hodin
SLEVA

Filharmonie Hradec Králové
Smíený pìvecký sbor Smetana
H. Králové
Sólisté: Alexandra Berti (soprán),
Tomá Èerný (tenor)
Koncert ab. cyklu  skupina K
Vstupné: 180, 160, 140, 120 Kè
Pøedprodej od 1. 11. 2007

Pondìlí
26. 11. 2007
v 19.00 hodin

Mystery Of The Dance
Irská taneèní show
Omezený poèet vstupenek v prodeji
Vstupné: 220, 200, 180, 160 Kè
Pøedprodej od 5. 11. 2007

Ètvrtek
29. 11. 2007
v 19.00 hodin

J. B. Moliére:
Chudák manel
Hrají: O. Navrátil,
J. Obermaierová, M. Hudeèková,
J. Hána a dalí
Omezený poèet vstupenek v prodeji
Vstupné: 180, 160, 140, 120 Kè
Pøedprodej od 5. 11. 2007

Literárnì hudební veèer  Toulavá kamera v Náchodì
S redaktory Èeské televize Ivetou Toulovou a Josefem Marálem a s obchodní øeditelkou nakladatelství Freytag
& Berndt Ing. Lenkou Pøenosilovou si budeme povídat o vzniku, natáèení a vysílání oblíbeného televizního poøadu
Toulavá kamera. Také o jeho kniním zpracování, které inspirovali diváci svými èetnými dopisy a u nìj si vynucují
stále dalí a dalí pokraèování. Vechny ètyøi dosud vylé díly knihy i samostatný svazek Toulavá kamera dìtem bude
mono v prùbìhu veèera zakoupit a pøi závìreèné autogramiádì si je nechat od autorù podepsat. Beseda bude
doplnìna promítnutím nìkolika poøadù Toulavky natoèených v naem regionu.

Elisabeth Fuller: Perla Hollywoodu a já
Divadlo Ungelt
Hrají Alena Vránová a Simona Postlerová. Reie Ladislav Smoèek.
Duchaplná komedie o nevedním setkání kdysi slavné hollywoodské hvìzdy, sarkastické Bette Davis, a její
obdivovatelky Elisabeth Fullerové. Èeská a evropská premiéra. Hru uvádíme namísto pùvodnì plánovaného
pøedstavení Na ocet, které divadlo Ungelt muselo stáhnout z repertoáru, dìkujeme za pochopení.
PØEDPRODEJ VSTUPENEK v Informaèním a cestovním centru na Kamenici v Náchodì.
Otevírací doba: pondìlípátek 8.0017.30 hodin, sobota 8.3011.30 hodin, tel. 491 420 420.
Sleva 30 % na oznaèené programy pro dritele prùkazù MìÚ v Náchodì, ZTP a ZTP/P. Prùkazy na vyzvání pøedlote
pøi kontrole vstupenek. Vozíèkáøi mají po telefonickém nahláení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.
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Kadé sídlo, a je to malá obec nebo
velké mìsto, ije pøedevím pøítomností,
ale také ze své minulosti. Také nae mìsto
Náchod vybudovaly pøedcházející generace a je na nás, jak budeme toto dìdictví
opatrovat a zvelebovat. Mìsto roste do
krásy a modernosti tak, jak to doba pøináí. Pøitom se mnohdy stane, e zanikne i to, co tady mìlo zùstat v pùvodní
podobì, nebo alespoò mìlo být zdokumentováno. Takté pamìtníci odcházejí
a s nimi èasto i vzpomínky na spoluobèany, události a také jejich znalosti mìsta.
Mnohdy bádáme v dávné minulosti a uniká nám tak souèasnost. Z tìchto dùvodù
bychom chtìli zachytit dnení podobu
Náchoda se vemi památkami a pamìtihodnostmi, zajímavostmi tøeba i tradovanými historkami a vzpomínkami. Zanechat jakýsi snímek pro nae následovníky, ale také pro projektanty, architekty
a stavitele, aby vìdìli, co mohou odstranit jako pøeité a nefunkèní a co se nejdøíve musí velmi citlivì zvaovat. Aby
nevznikla vìtí koda ne uitek.

Náchod nemá jen námìstí, Kamenici.
Dnes u je to velké mìsto od Bìlovse po
Braec a z Pavliova po Dobroov. Co jen
tam je památek! Pomníèkù, køíkù, svatých obrázkù tøeba nìkde v lese. Nìkteré zmizely, nìkteré moná chátrají, protoe se o nich neví na patøièných místech. Napite, kde jsou, jak vypadají, co
se o nich povídá, o jejich vzniku, osudech?
Témìø kadá ulice má nebo mìla nìjakou zajímavost. Stavbu nebo osobu, neobvyklou událost. Napite tøeba, proè má
to které místo ve mìstì svùj název.
Váení spoluobèané, akce Pamì mìsta
Náchoda je ojedinìlý pokus o detailní
soupis pìkných a cenných, ale i obyèejných vìcí, staveb, èástí mìsta, osudù
a historie. Struènì øeèeno, chtìli bychom
dobøe znát své rodné mìsto nebo bydlitì. Na této akci budou spolupracovat kvalifikovaní pracovníci a my vichni vìøíme,
e i velká skupina spoluobèanù, Náchoïákù, sousedù. Nikdy se o nìco takového
nikdo nepokusil. Vìøíme, e s vaí pomocí to pùjde.

O co jde v akci Pamì mìsta Náchoda?
V rámci této iniciativy se chceme na
chvíli zastavit a rozhlédnout se kolem sebe.
Zvykli jsme si napøíklad, e je v daném
domì výloha obchodu, ale jak vypadá dùm
nad ním? Je zajímavý architektonicky nebo
v nìm bydlela zajímavá osoba? Znali jste
ji, nebo se o ní vyprávìjí historky? To
vechno je zajímavé. Tøeba i zákoutí, dvorky, plácky. Co kde stálo a u je pryè.
Vysazovali se památné stromy. Cedulky
z nich u opadaly. Ale pøed léty to byla
sláva! Jetì si na to mnozí vzpomenete.
Moná víte o domovních znameních, vývìsních títech, pamìtních deskách na
domech. Nìco se ví, bylo popsáno, ale pøekvapivì mnohé jetì èeká na znovuobjevení.
Postupnì mizí továrny, po starých øemeslech u toho na první pohled mnoho
nezbylo. Moná jen na ten první pohled.
Pamìtníkù je dost, ale tøeba se jim u
nebude chtít vzít tuku a papír. Mají vak
dìti, vnouèata. Stejnou cenu budou mít
vzpomínky takzvanì z druhé ruky.

Námìty do akce Pamì mìsta Náchoda:
I. Domy, stavby (církevní, øemeslnické,
továrny ), sousoí, køíe, pomníky, pamìtní desky, zbytky vojenského opevnìní Popis, místo, stavitel, majitel,
co víte o pùvodu, funkci, zda je známa povìst, která se váe k místu, stavbì
II. Stromy, zákoutí, lesíky, parky, lomy
kamene, písku, potoky, rybníèky apod.
III. Hroby, památníky padlým, sochy, soky v prùèelích, na zahradách
IV. Povìsti, vzpomínky, místní názvy míst
V. Zajímavé osoby, zajímavé osudy.
Zasílejte s oznaèením Pamì mìsta
Náchoda na adresu: MVDr. Josef Bìlobrádek, Vodárenská 1808, 547 01 Náchod
nebo na e-mail: josef.belobradek@atlas.cz,
pøípadnì zanechte v podatelnì MìÚ
v Náchodì na Masarykovì námìstí.
Prosíme o uvedení kontaktu na vás
(telefon, email), abychom vás mohli oslovit a popø. od vás získat upøesnìní, detaily a dalí informace.
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Zprávy

z radnice
Zastupitelstvo
mìsta 24. 9.

Jednání se zúèastnilo 26 zastupitelù, jeden byl omluven.
Èíselný popis u kadé zprávy pøedstavuje pomìr hlasù pøi hlasování PRO-PROTI-ZDREL SE.
Majetkoprávní úkony obce
l ZM zamítlo prodej pozemku è. 129
v k. ú. Náchod s tím, e se vyèká na silného investora, který získá i sousední pozemek. Jedná se o pozemek v ulici Mlýnské vedle Domu na pùli cesty v prostoru
za pùvodní døevìnou ohradou (nyní drátìný plot).
25-0-0
l ZM schválilo rozíøení ji schváleného
nabytí pozemku parkovitì pøed poliklinikou o dalí pozemek è. 2186 v k. ú.
Náchod (zpevnìná plocha dvora polikliniky), darováním od Královéhradeckého
kraje do vlastnictví mìsta Náchoda. ZM
souèasnì vzalo na vìdomí, e oba pozemky budou zatíeny vìcným bøemenem
práva chùze a jízdy ve prospìch vlastníka stavby garáí, kterým je Královéhradecký kraj.
26-0-0
l ZM schválilo darování stavby cyklostezky vybudované na pozemcích p. è. 385/
2 a 385/3, k. ú. Pøibyslav, ve vlastnictví
spoleènosti Spoleèný les Peklo, obci Pøibyslav, která bude zajiovat údrbu cyklostezky, úklid a poøádek jejího okolí. Délka úseku darované cyklostezky je 54 m,
hodnota darované stavby je 80 420 Kè.
26-0-0
l ZM schválilo bezúplatné nabytí pozemkové parcely è. 1243/2 od Dìkanského
úøadu Náchod do vlastnictví mìsta Náchoda s tím, e souèástí smlouvy bude vìcné
bøemeno chùze a jízdy. Jedná se o polovinu parku u kostela sv. Michaela v ul.
Komenského mezi kostelem a Z Komenského.
23-2-1
l ZM schválilo prodej prázdných bytových
jednotek v ul. Praské èp. 783, 682
a 683, dále v ulici Raisova èp. 676, Janáèkova èp. 802 a Komenského èp. 610 zájemcùm dle výsledku výbìrového øízení.
23-0-3
Strategie prevence kriminality a sociálnì patologických jevù
26-0-0
l ZM schválilo Strategii prevence kriminality a sociálnì patologických jevù mìsta Náchoda na období let 20072010.
Tato strategie je základem pro tvorbu
opatøení vedoucích k eliminaci sociálnì
patologických jevù a kriminality. Materiál,
vypracovaný manaerem prevence kriminality ve spolupráci se èleny pracovní
skupiny pro prevenci kriminality, navazuje na Strategii prevence kriminality na

léta 20042006 a zahrnuje pøedevím
opatøení v oblasti sociální prevence, situaèní prevence a informací pro obèany.
V oblasti sociální prevence budou podporovány ji fungující projekty zamìøené
na práci s rizikovými skupinami dìtí
a mládee a projekty zamìøené na prevenci sociálnì patologických jevù jako jsou
napø. (drogová závislost, alkoholismus,
kouøení, patologické hráèství, ikana).
V oblasti situaèní prevence bude preferováno dobudování 5. etapy kamerového
systému, uzamykatelné stojany na kola,
kontrola dodrování zákona è. 379/2005
Sb., O ochranì pøed kodami pùsobenými tabákovými výrobky a jinými návykovými látkami. V oblasti informací pro obèany budou podporovány projekty zamìøené na ochranu obèanù pøed trestnou
èinností (publikace, letáky, samolepky ,
mediální podpora úspìných projektù,
informaèní sluba pro obèany, dotazníkové etøení apod.).
Existence tohoto dokumentu je rovnì
pøedpokladem pro získávání dotací na jednotlivé projekty ze státního rozpoètu.
Rozbor hospodaøení mìsta Náchoda
za I. pololetí
26-0-0
l ZM schválilo Rozbor hospodaøení mìsta Náchoda za I. pololetí roku 2007 bez
pøipomínek.
Pøijetí dotací z Ministerstva vnitra ÈR
26-0-0
l ZM souhlasilo s pøijetím dotace ve výi
220 tis. Kè, uzamykatelné stojany na kola
(neinvestièní náklady) a 287 tis. Kè, kamerový bod 5. etapa (investièní náklady)
v rámci Programu Partnerství a 271 tis.
Kè (neinvestièní náklady) a 1 227 000
Kè (investièní náklady) v rámci projektu
Systém vèasné intervence a s realizací
uvedených projektù v roce 2007.
Bezúplatný pøevod
Domova dùchodcù Náchod
26-0-0
l ZM nesouhlasilo s nabytím Domova dùchodcù Náchod do majetku mìsta Náchoda od Královéhradeckého kraje.
Zmìna ve zøizovací listinì
MìSSS Marie
26-0-0
l ZM schválilo nové znìní zøizovací listiny Mìstského støediska sociálních slueb
Marie s platností od 1. 11. 2007.
Zmìna zøizovací listiny souvisí s reorganizací peèovatelské sluby. Pracovitì
v Hurdálkovì ulici bude k 1. 11. 2007
pøestìhováno do objektu Harmonie. Úèelem je efektivnìjí poskytování terénních
sociálních slueb. Peèovatelská sluba bude
poskytovat sluby od 6.00 do 22.00 hod.
V centru mìsta bude zajitìn kontaktní
pracovník pro peèovatelskou slubu jako
doposud.
Støednìdobý investièní úvìr,
revolvingový úvìr
26-0-0
lZM schválilo pøijetí úvìru na spolufinancování investièní akce Výstavba komunikace Èeskoskalická, schoditì a parko-

vitì od Èeské spoøitelny, a. s., do výe
18 mil. Kè za pevnou úrokovou sazbu
3,73 % p. a. Úvìr bude dle podmínek nabídky ÈS, a. s., èerpán od øíjna 2007 do
prosince 2007 a splácen od ledna 2008
do záøí 2011.
l ZM schválilo pøijetí revolvingového úvìru ve výi 5 mil. Kè od Komerèní banky,
a. s. na období 2007/2008 se splatností
do 30. 6. 2008.
Dodatek ke smlouvì  Farní charita
26-0-0
l ZM schválilo Dodatek è. 1 ke smlouvì
o poskytnutí dotace z rozpoètu obce Farní charitì Náchod.
Jedná se o zmìnu úèelu pouití dotace
 sníení na provoz støediska Farní charity sv. Anna  Domov pro matky s dìtmi
na èástku 1 270 000 Kè a pouití èástky
230 tis. Kè na projekt Dùm na pùli cesty
 na zajiování sociálních slueb pro
mladé lidi ve vìku od 18 do 25 let.
Úspory energie
na objektech mìsta Náchoda
26-0-0
l ZM souhlasilo se zahrnutím projektu
Úspory energie na objektech mìsta Náchoda a vlastních finanèních prostøedkù
minimálnì ve výi 10 196 900 Kè dle
navrhovaného podílu na nákladech tohoto projektu do rozpoètu mìsta Náchoda
na rok 2008.
Projekt Úspory energie na objektech
mìsta Náchoda byl podán do Operaèního programu ivotní prostøedí. Jeho podstatou je modernizace, stavební úpravy
a celkové opravy Základní koly Plhov
v Náchodì a budovy polikliniky v Náchodì. Pøínosem bude pøíznivý vliv na zlepení ivotního prostøedí a sníení spotøeby energie. Realizací projektu bude dosaeno úspor elektrické a tepelné energie
o 40 %. Stavebními úpravami budou odstranìny problémy s vysokou energetickou nároèností provozu budov.

Rada mìsta 25. 9.

Jednání se zúèastnilo devìt radních.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila se zkrácením platnosti
obnovených nájemních smluv u dluníkù na dobu urèitou na tøi mìsíce. Opakovaným prodlouením nájemních smluv na
tøi mìsíce se sníí riziko vzniku neøeitelných dluhù.
9-0-0
l RM souhlasila s tím, e byt v budovì
Déèka v Zámecké ulici èp. 242 bude slouit jako sluební byt pouze pro potøeby
Domu dìtí a mládee Déèko.
9-0-0
Smlouva o poskytnutí finanèních
prostøedkù z rozpoètu SFDI na rok 2007
9-0-0
l RM schválila uzavøení smlouvy o poskytnutí finanèních prostøedkù z rozpoètu Státního fondu dopravní infrastruktury zastoupeným ing. Gustavem Slámeèkou, MBA.
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Smlouva o poskytnutí finanèních prostøedkù souvisí se schválenými pøíspìvky na
projekt Cyklostezka Braec  lávka Ostrovy (4 798 000 Kè) a projekt Doèasná
dopravní opatøení v Náchodì (94 tis. Kè),
jejich pøidìlení schválil Výbor Státního
fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 28.
èervna 2007.
Nabídka na uzavøení smlouvy
o pøijímání platebních karet
9-0-0
l RM souhlasila s pøijetím nabídky na uzavøení smlouvy o pøijímání platebních karet pro municipality od KB, a. s. Jedná se
o instalaci platebních terminálù na pracoviti hlavní pokladny a pokladny v budovì
èp. 2020, kde je umístìn odbor dopravy
a silnièního hospodáøství a evidence obyvatel a je zde vybírán také poplatek za
komunální odpad. Platební terminály umoní pøijímání platebních karet MasterCard,
MasterCard Electronic, Maestro, VISA,
VISA elektron, American Express, JCB
a Dinners Club. O uvedení systému do provozu budou obèané vèas informováni.
Systém vèasné intervence, Kamerový
monitorovací systém 5. etapa
9-0-0
lRM souhlasila s uzavøením smluv o dílo
s dodavateli AutoCont CZ, a. s., OstravaMoravská Ostrava pro projekt Systém
vèasné intervence a firmou GEPARD,
s. r. o., Pardubice pro projekt Kamerový
monitorovací systém mìsta Náchod
 5. etapa.
Zvýení poplatku
za pouití veøejných WC
9-0-0
l RM schválila zvýení poplatku za pouití veøejných WC ve Strnadovì ulici ze
stávajících 2 Kè na 5 Kè a s tím i související výmìnu mincovníkù na výbìr tohoto
poplatku.
Smlouva o výpùjèce nádob
na tøídìný odpad
9-0-0
l RM schválila uzavøení Smlouvy o výpùjèce nádob na tøídìný odpad v rámci projektu Èistá obec, èisté mìsto, èistý kraj.
Tato smlouva opravòuje mìsto Náchod
bezplatnì disponovat vypùjèenými nádobami na tøídìný odpad (5 ks nádob na
tøídìné sklo, 50 ks nádob na tøídìný papír), které slouí ke zvýení poètu sbìrných míst v rámci tohoto projektu.

TELEGRAFICKY:

l RM jmenovala novým èlenem dopravní
komise ing. Karla Jahelku, pøednostu
uzlové eleznièní stanice Náchod. 9-0-0

Rada mìsta 9. 10.

Jednání se zúèastnilo devìt radních.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila, aby odbor správy majetku a financování oslovil a vybral vhodnou firmu, která pøedloí mìstu Náchodu nabídku na montá zabezpeèení budovy èp. 1759 za nejvýhodnìjí cenu.
V budovì, která je v majetku mìsta sídlí
nìkolik firem a v letoním roce dolo ji
ke dvìma vloupáním.
9-0-0

l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì uzavøené se spoleèností
KA Contracting ÈR, s. r. o. Dodatkem se
sniuje poèet pøedaných výmìníkových
stanic o výmìníkovou stanici umístìnou v
Krámské ulici èp. 727 na 33.
9-0-0
lRM souhlasila, aby øeditelka pøíspìvkové
organizace Sportovní zaøízení mìsta Náchoda odprodala nerezové schody, které
byly demontovány pøi rekonstrukci koupalitì. Prodej bude uskuteènìn prostøednictvím Asociace bazénù a saun ÈR
a Asociace pracovníkù v regeneraci ÈR.
V pøípadì neúspìného prodeje budou
nerezové schody nabídnuty fyzickým osobám.
9-0-0
lRM souhlasila se sníením nájemného
za nebytový prostor restaurace U Støíbrného potoka v Náchodì v ulici Èeskoskalické èp. 1 po dobu rekonstrukce
této ulice o 50 %.
9-0-0
l RM zamítla ádost o prominutí nájemného a penále za nezaplacené nájemné
za nebytový prostor vinárny U pranýøe
v Náchodì, Masarykovo nám. èp. 1. 9-0-0
Podklady pro monost èerpání dotace
9-0-0
l RM souhlasila se zadáním vypracování
energetického auditu na zateplení M
Bøezinova a M Alova a se zadáním
aktualizace energetického auditu na Z
Komenského. Dále pak rada souhlasila se
zadáním vypracování pøísluných projektových dokumentací.
Pøidìlení nadaèních pøíspìvkù
(grantù) na kulturu a sport
 II. kolo 2007
9-0-0
l RM vzala na vìdomí pøidìlení nadaèních pøíspìvkù (grantù) v oblasti kultury
a sportu pro II. kolo roku 2007.
Podrobnosti o pøidìlených grantech naleznete na www.mestonachod.cz.
Vánoèní osvìtlení
 Karlovo námìstí
9-0-0
l RM schválila realizaci dodávky vánoèního osvìtlení od firmy Ateliér Maur,
s. r. o., Plzeò. Jedná se o instalaci na
15 sloupù veøejného osvìtlení na Karlovì námìstí.
Ulice Krkonoská
 veøejné osvìtlení
9-0-0
l RM schválila cenovou nabídku na osvìtlení této ulice od firmy TS Náchod, s. r. o.
Jedná se o prodlouení veøejného osvìtlení o 100 metrù na zaèátku obce Náchod po levé stranì ulice Krkonoské ve
smìru Náchod-Kramolna a montá tøí
nových stoárù veøejného osvìtlení.

TELEGRAFICKY:

l RM schválila výpùjèní smlouvu mezi
mìstem Náchod a Muzeem umìní Olomouc o bezplatném zapùjèení umìleckého díla socha sv. Jana Nepomuckého pro
úèely prezentace na výstavì Severin Tischler.
9-0-0

Celé vysílání
kabelové TV na internetu
Na základì pøipomínek obèanù bylo ve
spolupráci s TV Náchod rozíøeno televizní zpravodajství na internetových stránkách mìsta Náchoda (www.mestonachod.cz). Návtìvníci, kteøí nemají monost sledovat vysílání kabelové televize
nyní mohou zhlédnout celé vysílání ve
formátu *.wmv (Windows Media Player).

SBÌRNÝ DVÙR

Technických slueb Náchod, s. r. o.
UPOZORNÌNÍ
NA ZMÌNU OTEVÍRACÍ DOBY
S platností od 1. 11. 2007 do 31. 3. 2008
bude otevøeno:
Pondìlí a støeda 617 hod.
Sobota zavøeno

Mìsto Náchod prodá
obálkovou metodou
Praská 682, volný byt, èíslo 682/3,
1+1 o výmìøe 40,00 m
vyvolávací cena 420 000 Kè.
Prohlídka bytu je moná ve dnech
8. a 15. 11 .2007 vdy v 9.00 hod.
Praská 683  volný byt, èíslo 683/8,
1+1, o výmìøe 47,70 m
vyvolávací cena 450 000 Kè.
Prohlídka bytu je moná ve dnech
8. a 15. 11. 2007 vdy v 10.00 hod.
Praská 783, volný byt, èíslo 783/6,
1+1 o výmìøe 48,00 m
vyvolávací cena 450 000 Kè.
Prohlídka bytu je moná ve dnech
8. a 15. 11. 2007 vdy v 9.30 hod.
Nabídky v uzavøené obálce oznaèené
v levém hor. rohu nápisem :
Výbìrové øízení  byt 682/3  neotvírat.
Výbìrové øízení  byt 683/8  neotvírat
Výbìrové øízení  byt 783/6  neotvírat
doruèit na MìÚ Náchod, odbor správy
majetku a financování.
Uzávìrka pøihláek 16. 11. 2007
ve 13.00 hodin.
Informace na tel. 491 405 233,
491 405 237.
Prodej pouze prvnímu v poøadí  pøi jeho
odstoupení se øízení ruí a opakuje.

Mìsto Náchod prodá
rodinný domek

s nájemníkem  èp. 19 Vápenka, pozemky 579 m ,
Stárkov  cca 1 100 000 Kè
 blízko Teplicko-adrpaských skal.
Kontakt: 491 405 233,
gustav.sourek@mestonachod.cz
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Sdruení zdr. postiených

Kronika
Byli oddáni v záøí 2007
1. 9.
Petr Mach, Náchod
Zdenka Svìdíková, Provodov-onov
7. 9.
Jan Zahálka, Nové Mìsto nad Met.
Jitka Jiøièková, Nové Mìsto nad Met.
Petr Král, Náchod
Jitka Petráèková, Náchod
8. 9.
Tomá Rudolf, Hronov
Lucie Burdová, Hronov
Jiøí Lito, Náchod
Jaroslava Jakubcová, Vamberk
14. 9.
Tomá ulc, Náchod
Vlasta Suková, Èervený Kostelec
Zdenìk paèek, Náchod
Simona Radoòová, Náchod
15. 9.
Jaroslav Vlaèiha, Èeská Skalice
Vìra Krnoová, Velký Újezd

Jaroslav Dobe, Náchod
Lucie Rykrová, Náchod
31. 8.
Radek Herda, Náchod
Petra Michlová, Náchod

Narodili se v záøí 2007
Jaroslav Andres
Jenifer Èisárová
Justýna Rejchrtová
Kristián Èajkovský
Robert Èekal
Laura Nechvátalová
Jakub Steiner
Patrik Ilner
Leon Slepèík
Marcel Støeda
Jakub Reichrt
Dominika Zdvihalová
Richard Müller
Nela Bucharová
Diana Rácová

Pùlroèní provoz porodnice v Náchodì
Dne 2. 10. 2007 uplynulo pøesnì pùl
roku od otevøení novì zrekonstruovaného porodnického oddìlení Oblastní nemocnice Náchod a. s. Provoz porodnice od dubna 2007 nám ji i po tak krátké dobì
ukazuje, k jakému výraznému posunu zde
dolo.
Porodnost se v tìchto esti mìsících
zvýila o polovinu oproti minulým letùm.
Poèet porodù k 2. 10. 2007 byl 542 porodù (245 holèièek a 297 klukù, devìtkrát
se narodila dvojèata). Pro srovnání,
v 1. pololetí roku 2006, bylo 372 porodù.
Tímto tempem se dá pøedpokládat nárùst
porodnosti na 11001200 porodù roènì
(v minulých letech asi 650750 porodù).
Spokojenost rodièek výraznì vzrostla.
eny oceòují nejen krásné prostøedí porodních sálù, nabídku nadstandardních
pokojù a moderní interiér celého oddìlení estinedìlí, ale vyjadøují i spokojenost

s prací a pøístupem personálu porodnického oddìlení.
Nelze se v této souvislosti nevyjádøit
o zvýené nároènosti na práci vech pracovníkù porodnice. Vzhledem ke zvýenému poètu porodù dolo k navýení poètu operativních porodù a k navýení poètu porodù vedených v epidurální analgézii, kterou pøi porodu vyuívá stále vìtí
mnoství rodièek. Rovnì snaha vyhovìt
èasto i nezvyklým pøáním rodièek a alternativní metody vedení porodu si vyadují
zvýené nároky na bezpeèné vedení porodu a na odbornost personálu. Nejèastìjími kritérii spokojenosti rodièek je empatie a profesionalita personálu, jeho ochota a vstøícnost, kterou rodièky nejvíc
oceòují.
Zvýila se informovanost naich budoucích rodièek díky pøedporodním kurzùm,
které poøádáme a je o nì znaèný zájem.
Od listopadu pøipravujeme pro tìhotné
i obsanìjí kurzy pøedporodní pøípravy
s cvièením.
Zvýená porodnost a kladná odezva
naich rodièek svìdèí o tom, e jsme
v minulém pùlroce vykroèili správným smìrem a tento trend chceme rozhodnì udret a dále rozvíjet. Naím pøáním je, aby
den porodu byl pro oba rodièe jedineèným
záitkem, na jeho konci je èeká zdravé
a spokojené miminko. A k tomuto bodu
spìje vekerá nae souèasná ale i budoucí aktivita.
Jana Køivská  vrchní sestra
Gynekologicko-porodnického oddìlení
Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Nevíte kam se obrátit? Pouíváte sluchadlo a máte potíe s jeho pouíváním?
Potøebujete spolehlivé baterie do Vaeho
sluchadla?
Pokud se bude jednat o pravidelný odbìr, mùeme Vám je zajistit!
Nerozumíte dobøe televizním poøadùm,
pøípadnì ruíte hlasitým poslechem ostatní? Neslyíte bytový (domovní) zvonek,
vyzvánìní budíku a telefonu? Máte potíe s telefonováním? Nevíte, kde a o jaký
sociální pøíspìvek poádat? Nevíte, jaké
dalí výhody mùete vyuívat?
Jsme pøipraveni Vám poradit a pomoci!
Kde: Sdruení zdravotnì postiených Náchod, bývalý OkÚ, nyní SOUD Palachova
ul. èp. 1303 Náchod (suterén  bezbariérový pøístup)
Kdy: Druhou støedu v mìsíci od 13 do
17 hod.
Ve výjimeèných pøípadech a po pøedchozí domluvì mùeme slubu poskytnout
i imobilním uivatelùm, je vak nutno
domluvit se telefonicky. Slubu poskytuje: Jiøí Vondrou, è. tel. 491 428 394, mobil 775 079 872; Karel Sýkora  mobil
723 511 994.
Sluby je mono poskytovat i kadou
jinou støedu, ale nepravidelnì podle rozpisu slueb, které pro vás v naí klubovnì zajiujeme.
SZdP Náchod,
sekce sluchovì postiených

Den otevøených dveøí v TGM
Rok uplynul a nae kola Z T. G. Masaryka v Náchodì poøádá dne 22. 11. 2007
od 8 do 16 hodin
Den otevøených dveøí
PROGRAM:
l prohlídka budov koly
l prohlídka novì vybudované uèebny rodinné a obèanské výchovy a zrekonstruovaných prostor kolní druiny
l ukázka práce ákù v informaèním centru (IC)  vyuití interaktivní tabule
l monost vyzkouet si výukové programy v poèítaèových uèebnách
l ukázka èinnosti ákù na lezecké stìnì
(lze aktivnì zkusit)
l monost vyzkouet si jednoduché pokusy v uèebnì fyziky a chemie
l dìtský koutek (po dobu prohlídky koly se vaim malým dìtem mohou vìnovat vychovatelky druiny, popø. asistentka pedagoga)
l monost zúèastnit se vyuèovacího procesu pøímo ve tøídách (vstup do hodin
pouze na poèátku vyuèovací hodiny)
l prohlídka kolního skleníku s uèebnou
a dalí doprovodné programy (pøíprava
studené kuchynì s ochutnávkou, sportovní utkání v tìlocviènách, atd.)

listopad 2007
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Brannì-turistický kurz na Z Komenského
Z NÁCHOD

Drtinovo námìstí 121
Chcete si se svým dítìtem vyzkouet
dovednosti potøebné k zápisu?
Je Vae dítì dostateènì pøipravené pro
vstup do koly?
Chcete si prohlédnout podnìtné a klidné prostøedí pro Vaeho budoucího prvòáka?
Zveme rodièe s budoucími koláky na
pohádkové odpoledne do základní koly,
Náchod, Drtinovo námìstí 121 (Staré
Mìsto) dne 8. 11. 2007 od 15.0017.00
hodin. V pohádkových tøídách si vyzkouíte svoji ikovnost, hbitost a dovednost.

Pozvánka na panelovou diskuzi
Téma: sníení trestní
odpovìdnosti
Dne 13. 11. 2007 ve 14.00 hodin se
v pøednákovém sále Mìstského divadla
dr. Josefa Èíka v Náchodì uskuteèní
panelová diskuze na téma Sníení trestní odpovìdnosti na 14 let, ano èi ne.
Pozvání do diskuze pøijali Mgr. Michaela
Veselá z MV ÈR, RNDr. Pavel Køivka CSc.,
øeditel OØ PÈR Náchod a Mgr. Jan Votava, øeditel Výchovného ústavu a jídelny
Husùv domov ve Dvoøe Králové nad Labem. Na akci poøádanou Komisí pro prevenci kriminality RM Náchoda jsou kromì iroké veøejnosti adresnì zváni i zástupci vech regionálních institucí
a organizací pracujících s mládeí.

Peèovatelská sluba
V první pùlce ivota se staráme
o své dìti,
ve druhé pùlce ivota peèujeme
o své rodièe
Goethe
Od 1. 11. 2007
se sídlem Harmonie I,
Rybáøská 1810, Náchod
Kvalifikované peèovatelky Vám poskytnou
peèovatelské úkony v souladu s provádìcí
vyhlákou k zákonu è. 108/2006 Sb.
o sociálních slubách.
Poskytujeme peèovatelskou slubu ve
vymezeném èase od 6.0022.00 hodin
v domácnosti uivatele dle stanovených
úhrad za peè. úkonù.
Kontaktujte nás:
Tel. 491 426 539, mobil: 736 490 332
 Kroupová Kateøina
e-mail: k.kroupova@messs-na.cz

V letoním kolním roce se áci osmých
roèníkù Z Komenského poprvé zúèastnili brannì-turistického kurzu ve Snìném v Orlických horách.
Bìhem celého týdne byli áci rozdìleni do esti skupin, které se prùbìnì vystøídaly ve vech tématických blocích. áci
si zde mohli vyzkouet rùzné sportovní
aktivity, støelbu ze vzduchovky, orientaci podle azimutu, výrobu originálních trièek èi jízdu na lodi. Mimo to získali základní znalosti a dovednosti ze zdravovìdy a historie. Souèástí historického bloku
byla i prohlídka okolních pevností, kde
se áci nejen dovìdìli o funkènosti a vybavení, ale mohli si i prakticky vyzkouet manipulaci se zajitìnými zbranìmi

èi periskopem. Uèitelùm i ákùm se akce
velmi líbila, a proto vìøíme, e si ji budeme moci zopakovat i v pøítím roce.
za Z Komenského Lucie Kuhnová

Adaptaèní pobyty ákù 6. tøíd
V záøí vyjeli áci estých tøíd Z Komenského v Náchodì spoleènì se svými
tøídními uèiteli a speciálním pedagogem
na adaptaèní týdenní pobyt do Orlických
hor  Orlického Záhoøí. Cílem tohoto projektu je stmelení novì vzniklých kolektivù dìtí pøi rùzných hrách, zábavném uèení, výletech èi sportovních kláních. Bìhem pobytu se dìti uèí vnímat jeden
druhého, vzájemnì spolupracovat, rozvíjejí si komunikaèní dovednosti, vytváøejí
si urèitý øád - pravidla tøídy.
Také tøídní uèitelé mohou dìti daleko
lépe poznat nejen pøi uèení, ale hlavnì
pøi rùzných dalích aktivitách.
Bìhem naeho pobytu probíhala také
na Bedøichovce akce  Týden mykologické exkurze v Orlických horách, konaná
v rámci Evropské unie. Dìti mìly mo-

nost poznat velice neobvyklé a vzácné
houby, bìhem besedy se dozvìdìly mnoho zajímavých vìcí.
Celý projekt byl finanènì podpoøen
mìstem Náchodem a pracovní skupinou
pro prevenci kriminality.
( I.T. spe.ped.)

Z T. G. Masaryka Náchod poøádala
tradièní seznamovací pobyt ákù 6. tøíd
Ve dnech 12.14. záøí 2007 se uskuteènil ji tradièní seznamovací pobyt ákù
estých tøíd ze Z T. G. Masaryka
v Náchodì ve Dlouhých Rzech v Orlických
horách. Cílem tohoto pobytu je vzájemné
poznání se s novými spoluáky i s novými
uèiteli. Hlavní náplní byly rùzné seznamovací a sportovní hry. Dìti se uèily pracovat ve skupinkách a vytváøely logo své
tøídy, zahrály si na básníky a skládaly vere
o svém kolním kolektivu, èi sestavovaly
svoji pøedstavu správného uèitele. Nauèily se také vímat si práce druhých a podìkovat za ni  vytvoøily nìkolik návrhù
na diplom za skvìlou stravu a ubytování
pro tamní pracovníky, potìily i své uèitele pøedáním diplomu za trpìlivost se áky
a péèi o nì.
Pobyt byl obohacen i o poznávání okolní krajiny a historie, mimo jiné jsme navtívili obec Olenici v Orlických horách

a její Utzùv betlém, èi nedaleký bunkr
Skutina.
Dìkujeme Mìstskému úøadu Náchod
za finanèní podporu této akce. Pro mnohé byla velkým pøínosem nejen v poznání
svých kamarádù, ale i v poznání sama
sebe.
Mgr. K. Kopecká
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Budova úøadu trochu jinak
aneb dvì vernisáe v jednom prostoru
Slavnostní vernisáí byla ve ètvrtek
4. 10. odpoledne zahájena výstava mladých
nadìjných fotografù. Èásteèným doplnìním
interiéru chodby v prvním patøe odboru
kolství, kultury a sportu Mìstského úøadu
v Náchodì (naproti Slávii) byl vytvoøen
vhodný výstavní prostor, který bude vyuíván k pravidelným výstavám. Po prezentaci základních a mateøských kol v pøedchozích letech uspoøádala tentokrát výstavu
neformální skupina mládee  KLACEK.
Z grantových prostøedkù poøídila panely
pro prezentaci fotografií, které prvnì vyu-

Autoøi fotografií.

ili tøi mladí autoøi, aby zde pøedstavili svá
díla. Náchod reprezentují Karolína Trudièová a Dominik koda a za polskou stranu se
pøedstavuje Konrád Buss z Kudowy Zdrój.
Po vernisái fotografií byl v pøízemí budovy slavnostnì odhalen soubor plastik,
které vytvoøili áci výtvarného oboru ZU
J. Falty v Náchodì pod vedením Jindøicha
Roubíèka. Plastiky jsou umístìny na stìnì
ve vchodové hale Mìstského úøadu. Nástìnné reliéfy, jejich materiálem je umìlý pískovec vytvoøili absolventi a áci výtvarného oboru ZU  Luká Nývlt, Pavla Szabová, Petra Zítková, Petra ichanová, Daniel
Pavlas, Pavel Mroviec, a Marie imonová.
Tematicky doplòují letoní Náchodské Kuronské slavnosti, znázoròují historii i souèasnost. Vedle Johanky a Arnoldiho, Mozarta, postav u kùru a náchodského zámku,
zobrazují také Zdislavu z Lemberka, Bonata a Idu  symbol lázní, zdravotnickou
a kolskou tematiku.
Budova úøadu tak nabízí nejen servis
pøi vyøizování osobních záleitostí, ale
i estetické záitky pøi prohlídce fotografií
a plastik.
(EF)

Po stopách Zbabìlcù Josefa kvoreckého

Na snímku A. Formánek, M. tichová,
Tomá Mazal

V sobotu 29. 9. 2007 se v náchodském
Mìstském divadle Dr. Josefa Èíka uskuteènil první z tradièních literárnì hudebních veèerù s názvem Po stopách Zbabìlcù Josefa kvoreckého. Organizátorka
a spoluautorka veèera Mgr. Lydia Batecká pøipravila slavnostní prezentaci knihy
Putování k Port Arturu autora Tomáe
Mazala za úèasti Marie tichové, která
strojopis uchovávala. Zajímavý obal knihy skrývá protektorátní plán Náchoda
s vyznaèenými místy nejdùleitìjích dìjù
a setkání. Knihu spoleènì s autory pokøtil
starosta mìsta ing. Oldøich Ètvrteèka.
Vydání knihy podpoøila Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda.
(EF)

POZVÁNKA

9. 11. 2007 Den veteránù

Znovu se pøipojujeme k demokraciím, které uctívají padlé vech válek.
V Náchodì probìhne Den veteránù

v pátek 9. listopadu 2007 v 11 hodin

u památníku na Dobroovì
za úèasti Mìstského úøadu v Náchodì, zástupcù ÈSBS a dalích organizací
Odjezd autobusu na Dobroov od hotelu Beránek (Masarykovo nám. Náchod)
je v 10.15 hodin. Pøedpokládaný návrat ve 12.15 hodin.
Josef Hrubý
pøedseda OV ÈSBS Náchod

Ing. Oldøich Ètvrteèka
starosta mìsta Náchoda

Listopadová výroèí

Na poèátku listopadu vzpomínáme zesnulých, svých nejbliích i tìch, jich
jsme si váili, s nimi jsme se pøátelsky
scházeli, jejich odkaz nebo dílo nás oslovilo.
Dne 23. listopadu 1457 zemøel král
Ladislav Pohrobek, tím se uvolnil èeský
trùn pro Jiøího z Podìbrad. Na konci listopadu (29.) v roce 1632 zemøel zimní
král Fridrich Falcký, který po bìlohorské bitvì utíkal pøes Náchod do Slezska.
Jeho útìk nám dodnes pøipomíná ztracená podkova jeho konì. Konce tøicetileté války, na jejím poèátku získal
a záhy ztratil èeský trùn, se nedoil. Pøed
110 lety zemøel (20. 11. 1897) hudební
skladatel a sbormistr Karel Bendl, jeho
skladby patøily i u nás k tehdy nejzpívanìjím. Jeho jméno nesla i pìvecká upa
sídlící v Náchodì. Na zaèátku listopadu
1937 zemøel v rodném Náchodì uèitel
a regionální spisovatel Karel Pleskaè.
Psal humorné i váné povídky ze ivota
na Náchodsku, zabýval se i ivotem Boeny Nìmcové, o jejím dìtství a mládí
napsal kníku Ratiboøická idyla, v ní
shromádil informace jetì od pamìtníkù. Pøed ètyøiceti lety 22. 11. 1967 zemøel herec Rudolf Deyl, v hlavní roli
Blakova Pøíli tìdrého veèera hostoval i u nás v Náchodì.
V listopadu se lidé také rodí. Dne
6. listopadu 1747 se v dnení Hurdálkovì ulici narodil Josef Frantiek Hurdálek, pozdìjí biskup litomìøický, významná osobnost osvícenského období. V Miroticích u Písku se 18. 11. 1852 narodil
Mikolá Ale. Pro náchodskou radnici
navrhl sgrafita, podílel se i na oponì, kterou Náchod získal pro své divadlo. Dne
17.11.1912 se v Praze narodil akademický malíø Václav Alois rùtek. Dìtství
a mládí proíval v Náchodì. Ve vinárnì
U Slovana, rodovém domì rùtkù, byla
galerie, která nesla jeho jméno a kde
jsme také mohli jeho díla vidìt. Na
9. listopad pøipadají nedoité 55. narozeniny významného pøírodovìdce, profesora zdejího gymnázia, pozdìji docenta
na Univerzitì Hradec Králové RNDr. Václava Ducháèe.
Dne 24. listopadu 1897 se v Kolínì
narodil Josef kvorecký, otec známého
spisovatele. I on byl významnou osobností náchodského kulturního ivota, zejména v ochotnickém divadle. Vytvoøil desítky rolí. V roce 1936 napø. reíroval
Langerovu Jízdní hlídku, hrál v ní i jednu z rolí. Jako ruský legionáø znal situaci, o ní se hrálo. Pøedstavení se pak
opakovalo jetì 31. øíjna 1937 k výroèí
bitvy u Zborova. Zemøel v Praze o Vánocích 1967, tedy pøed 40 lety.
(AF)
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Z historie sportu v Náchodì

Kolektivní míèová hra woleyball vznikla
v USA, koncem I. svìtové války se dostala do Evropy a v Èechách se po roce
1920 zabydlela pod èeským jménem odbíjená. Dnes se pro tento oblíbený a èasto závodnì i rekreaènì provozovaný sport
pouívá poèetìný anglický název volejbal. Za kolébku náchodského volejbalu
je povaováno høitì na Habei, které
vzniklo na Plhovì úpravou travnatého
prostoru pøi cestì na Babí. Habe se jmenovala kolonie døevìných dìlnických domkù, natøených tmavou barvou, které byly
pøevezeny v roce 1921 ze zajateckého
tábora v Josefovì a postaveny po levé stranì dnení Borské ulice. Pamìtník Jiøí ika vzpomíná: V roce 1937 se sela
v Náchodì parta nadencù: Tolda Èíek,
Pepa Karbulka, Franta Tobýek, Pepa
Ungr, Mirek Roth a Jirka ika. Byli tøi
starí a tøi mladí. Trénovalo se na staré Habei. Scházeli jsme se tøikrát týdnì a kdy jsme se to jak tak nauèili,
jezdili jsme na motorkách na turnaje
v celém okolí. Ná první zájezd byl do
Èernilova na turnaj, kde bylo asi 12 drustev. Turnaj jsme vyhráli. Potom jsme
absolvovali turnaje ve Starkoèi, Úpici,
Velkém Poøíèí, Kramolnì, Polici a jinde. Takto jsme hráli asi na tøinácti turnajích, které jsme vesmìs vyhráli. V roce
1940 byl zaloen klub a zaèal WK Habe se sídlem v Náchodì na Hamrech.
Za války u ale WK Habe nebyl zdaleka jediným klubem, který provozoval
tento druh sportu. Odbíjená byla jedním
ze stìejních sportù SK Náchod 8 (odboru sportující mládee), hrála se také pod
hlavièkou Sokola ve Starém Mìstì. SKN
8 s oblibou poøádal turnaje firemních a
neregistrovaných drustev, které vzbuzovaly mimoøádný zájem veøejnosti. Pro
zajímavost si ocitujme zprávu z Náchodských listù z 9.7.1943. Turnaj odbíjené bude v nedìli 25.7. o putovní cenu
p. L. J. idly, jejím dritelem je WK
Habe. Pøihláky pøijímá p. Fr. Eliá,
Náchod, Na lukách. V tìchto dnech sehrán bude veèerní turnaj místních drustev, jeho se zúèastní: Nemocenská
pojiovna soukromých zamìstnancù,
Vládní policie, civ. uniformovaná, úøednictvo Mautnerových textilních závodù,
SK Náchod  výboøi aj.
WK Habe se po válce postupnì rozpadal, Sportovní klub Náchod jako celek
fúzoval v roce 1949 do ZSJ Rubena Náchod. Historie dneního úspìného volejbalového klubu zaèala v roce 1950, kdy
vznikl oddíl Jiskra Rubena Náchod.
V letech 1974  1991 existoval oddíl pod

Èást 10  Volejbal

Høitì Na Habei, kde ve tøicátých
letech zaèínal náchodský
volejbal.

* * *

názvem TJ Náchod a pod dnením názvem
SK Rubena Náchod byl klub zaregistrován 26. 6. 1991. Nejprve se hrálo na
venkovním høiti na Hamrech, významným zlomem bylo postavení volejbalové
haly zásluhou trenérù a funkcionáøù
René Hubky, manelù Kejzlarových, Miroslava Nováka, pánù iky, Kaválka,
Simlera, Martínka, Postlera a dalích
v roce 1973. Na zahájení po kolaudaci
haly v listopadu 1973 se zde hrálo exhibièní utkání reprezentaèních celkù ÈSSR
a SSSR. V hale se konala soustøedìní
èeskoslovenských reprezentaèních kolektivù dospìlých i mládee. Jednotlivá drustva náchodských volejbalistù a volejbalistek se probojovala do nejvyích soutìí  dorostenci a dorostenky hráli v 70.
a 80. letech první celostátní ligu, dorostenky se staly vicemistrynìmi republiky.
Také mui se umístili v první celostátní
lize a urèitý èas vedl mustvo mistr sportu Karel Paulus. eny se probojovaly
v roce 1989 do extraligy a v téme roce
získaly titul mistryò Èeské republiky. Nyní
oddíly bojují o tituly krajských a okresních pøeborníkù. Na pamì nezapomenutelné osobnosti náchodského volejbalu se
hraje kadoroènì ve sportovní hale SK
Rubeny Náchod na Hamrech od roku 2002
Memoriál trenéra Rendy Hubky seniora,
nejprve jako turnaj odchovancù, v 3. roèníku smíený turnaj a od 4. roèníku volejbalový turnaj 4 + 2. Sportovním pojmem ve Starém Mìstì  Náchodì je stále jméno Václava Vojnara, který se
s drustvem Sokola Staré Mìsto po válce postupnì probojoval a do èeské ligy
a hrál ji a do roku 1953, dlouhé roky
pùsobil jako trenér a k volejbalu pøivedl
i celou svoji rodinu. Je od roku 2002
nositelem sportovní ceny mìsta Náchoda a jako jediný z náchodských volejbalistù se dostal do oborové encyklopedie.
Volejbalové drustvo tìlocvièné jednoty
Sokol ve Starém Mìstì dlouho hrálo na
høiti zvaném Písák, významný posun
pak znamenalo postavení vlastní sportovní
haly v polovinì 70. let. Velké úspìchy
hlavnì v mládenických kategoriích dosáhl svého èasu také volejbalový klub
Start Rudá Hvìzda Náchod, hlavnì za
pùsobení trenérù Zdeòka Krtièka a Jana
Plichty. V roce 2004 klub ukonèil èinnost.
Mgr. Lydia Batecká
s pouitím materiálù
SK Rubena Náchod
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Projekt
komunikace SUN

Zlepit stávající katastrofální situaci
v dopravì v Náchodì je jistì pøáním kadého, kdo v tomto mìstì bydlí nebo jím
má autem jen projet. Tìch moností mnoho není. Jednou z nich je propojit Staré
Mìsto se sídlitìm SUN, ani by auta
musela zajídìt a na kruhovou køiovatku u Slavie. Ulevilo by se tak uivatelùm
osobních aut, kteøí bydlí v Náchodì na
levém bøehu øeky Metuje, na Lipí, v Jizbici
a na Dobroovì.
Mìsto nechalo v letoním roce zpracovat studii na propojení SUN s køiovatkou u Bartoòovy textilky na Praské ulici pøes Myslbekùv most s vyuitím nové
silnice postavené v minulém roce kolem
Integrafu. Z dotace státního fondu dopravní infrastruktury tak má k dispozici základní dokument pro pøípravu projektové dokumentace k územnímu øízení
(2008) a jednání s vlastníky dotèených
pozemkù. Náklady na stavbu nové silnice a nového Myslbekova mostu jsou projektantem odhadovány na 26,7 mil. Kè.
Trasa nové komunikace je zakreslena
v pøiloené situaci.

Náchodský SWING
Náchodský SWING  to je èasopis, který zaène od listopadu
vycházet na Náchodsku. Nový mìsíèník má za úkol mapovat
kulturní dìní v regionu. Nabídne pøehledné programy kin, divadel, galerií a muzeí. Bude se vìnovat také akcím typu Jiráskùv Hronov nebo Novomìstský hrnec smíchu. Celobarevný
èasopis formátu A5 pøinese rozhovory se známými osobnostmi
i zajímavými lidmi z Náchodska, chybìt nebudou uiteèné rady,
tipy na strávení volného èasu nebo novinky na hudebním, filmovém a kniním trhu. Náchodský SWING bude k dostání zdarma
na odbìrných místech nebo za 5 korun v novinových stáncích.
Spoleènì s magazínem spatøí svìtlo svìta webový portál
www.nachodskyswing.cz, který bude podrobnì informovat
o událostech v kultuøe. Nabídne fotogalerii, aktuální zprávy
z Náchodska, denní pøedpovìï poèasí i horoskopy. Poradí také,
kam zajít na obìd a v neposlední øadì poslouí k on-line zadávání bezplatné øádkové inzerce. Náchodský SWING je Vae nová
kulturní navigace!

Myí hrátky s tetièkou
Vnímavý ètenáø tento nadpisový rébus zajisté lehce rozlutí.
Ano, jedná se o tøi divadelní hry, které Náchodská divadelní
scéna uvedla jako premiéry v sezonì 20062007. Detektivní
pøíbìh spisovatelky Agathy Christie Past na myi v reii paní
Ludmily mídové zaznamenal ji svoji derniéru v èervenci 2007
na zámku v Novém Mìstì n. M. Hra se po celý rok setkávala
s mimoøádným úspìchem u divákù a na divadelní pøehlídce
v Èerveném Kostelci získali nìkteøí její protagonisté ocenìní.
Drdovy Hrátky s èertem nastudovala NDS pod reijním vedením ing. Houka. Klasická pohádka, jejím ústøedním motivem
je boj dobra se zlem po èesku, byla uvádìna s velkými úspìchy profesionálními soubory. Do konce tohoto roku nás èeká

První èíslo Náchodského SWINGU je ve znamení tance. Pøinese kompletní pøehled vech taneèních párù druhé øady televizní StarDance. Nezapomnìli jsme ani na moderátory oblíbené soutìe  pøeètete si zajímavý rozhovor s Markem Ebenem.
Druhý rozhovor patøí osobnosti Náchodska  dozvíte se o mladém talentovaném herci z Vysokova, který si zahrál i ve filmu
Jana Svìráka Vratné lahve. Seznámíte se s polickou kapelou
Annabase a pøeètete si tipy na nákup nových CD, DVD a knih.
Pozveme Vás také na akce, které byste si nemìli nechat ujít.
Praktické rady pro Vás pøipravuje finanèní poradce Daniel afr,
jeho rubriku Svìt financí jste mohli slýchat na vlnách Rádia
Metuje. V rubrice Relax Vás èekají informace o blahodárném
pobytu v solné jeskyni, o zdraví budete peèovat s odborníkem
na tradièní èínskou medicínu Radomírem Klimeem. Ten, kdo
se nemùe doèkat Vánoc, bude potìen v rubrice Servis  nabídne toti kompletní pøehled adventních jarmarkù a trhù
v regionu. Náchodský SWING je Vae nová kulturní navigace!
Hana Stoklasová
éfredaktorka
jetì osm repríz, vèetnì pøedvánoèního pøedstavení 9. 12. 2007
ve 13 hodin v divadle dr. Èíka v Náchodì.
Nemohu zapomenout ani na nejmení èleny NDS. Dìtské
divadelní studio pod vedením Mgr. Moniky Jelínkové se úspìnì podílelo se svojí divadelní skeèí Èertova kola na gramiádì náchodského spisovatele a malíøe Jaroslava City 4. 12. 2006,
dále pøipravilo divadelní pøedstavení z pohádek a poudaèek
J. K. Hraeho k jeho výroèí a v dneních dnech finiuje se svojí
divadelní pohádkou O nenávisti, pøátelství a lásce, kterou chtìjí
na zaèátku prosince uvést pro dìti pøedkolního vìku a prvního stupnì základních kol.
Nai èinnost bychom nemohli uskuteènit bez sponzorù, mezi
které patøí pøedevím Kulturní nadace mìsta Náchoda, Královéhradecký kraj a mnohé náchodské firmy, za co jim patøí vøelé
podìkování.
Rostislav Hejcman, pøedseda NDS o. s.
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Chvála
THALASSA
rokytnickému medu  Evropou v kapce vody

autor Mirek Brát, nakladatelství NAE VOJSKO

Také letos vyhlásil Èeský svaz vèelaøù
ve spolupráci s SOU vèelaøským  Vèelaøským vzdìlávacím centrem v Nasavrkách a Výzkumným ústavem vèelaøským
v Dole dalí roèník ji tradièní soutìe
o nejlepí èeský med. Do soutìe se letos
pøihlásilo pøes 300 chovatelù vèel z celé
republiky. Cílem soutìe bylo ukázat, e
kvalita tuzemských medù je velmi vysoká. Norma kvality Èeský med klade pøísnìjí poadavky na kvalitu naich medù
a je pøísnìjí ne evropské normy. Vyhláení výsledkù a pøedávání celkem 70
zlatých medailí za prvotøídní kvalitu
a hezké balení medu se konalo na Výstaviti v Lysé nad Labem na výstavì Zemìdìlec. Ná region zastupovala vèelí farma Rokytník (u Hronova), která vèelaøí
se 150 vèelstvy na území CHKO Broumovsko. Farma se zabývá produkcí druhových medù z unikátní ekologicky èisté
oblasti: med javorový, malinový, lipový,
pohankový a lesní. Do soutìe jsme zaslali med lipový a malinový, oba získaly
zlaté medaile. Tento úspìch je pochvalou
také pøírodnímu bohatství naeho regionu.
Simona Adamcová, vèelí farma Rokytník
Autorka je majitelkou vèelí farmy Rokytník, profesionálním chovatelem vèelích
matek  lechtitelský chov, vyuèena
v oboru Vèelaø, pøednáejícím odborníkem
v oboru vèelaøství.

Thalassa  Evropou v kapce vody je
spoleèným kniním projektem nakladatelství NAE VOJSKO a autora Mirka Bráta. Reportáe a fotografie v knize obsaené spojuje VODA... Právì na VODU se
autor dívá z více hledisek. VODA je pro
Mirka Bráta zkuebním polygonem, na
kterém ve svých reportáích a cestopisných èrtách experimentuje s rùznými úhly
pohledu na fenomén vodního prostøedí.
Zavede Vás do èernohorského mìsta Kotor, abyste spolu s ním znovu objevovali
stopy námoøní vzpoury z roku 1918.
Poznáte tragický osud øecké lodi Pelastys
u ostrova Krk i poslední podmoøské kotvitì torpédovky Luòák v jiním Chorvatsku. V Jónském moøi si zaplavete se
vzácnými elvami karetami, u ostrova
Hvar se potopíte k antickému vraku
s nákladem amfor. Vypravíte se pod hladinu sladkých vod za tikami, sumci a raky.
V knize nechybí ani kapitoly vìnované
napøíklad fotografování aktù pod vodou
èi modernímu trendu plavání kojencù
a batolat. Textová èást knihy je doplnìna
o bohatou fotografickou pøílohu. Tématicky se kniha kromì Èeska dotýká Bulharska, Chorvatska, Èerné Hory, Øecka,
Itálie, panìlska, Maïarska, Slovenska
a Polska.

Kniha by mìla být od poloviny listopadu v prodejní síti a dostupná i v internetovém obchodu nakladatelství NAE VOJSKO. Pøedpokládaná cena knihy by nemìla pøekroèit èástku 250 Kè. Více
informací na www.nasevojsko.cz, www.nasevojsko.eu.

Pamìtihodnosti panství Náchod a osudy
úøedníkù spravujících v posledních 5 desetiletích toto panství. V èervenci 1842 sepsáno
penzionovaným dùchodním Janem Müllerem, zamìstnaným bìhem tohoto období na téme
panství. Pøeloila a k vydání s poznámkami pøipravila Vìra Vlèková. Vydalo nakladatelství Bor.
Pamìtihodnosti jsou jedineèným zdrojem informací o hudebním a divadelním
ruchu na náchodském panství, podávají
zprávy o návtìvách politických a spoleèenských celebrit rozmezí let 17921842.
Dùchodní Jan Müller zachycuje i podstatné události v obcích a mìstech na panství, pøipojuje seznam duchovních na jednotlivých farách od r. 1792 a seznam
uèitelù a kol. V pøipojených poznámkách
jsou vzpomínky dùchodního Müllera doplnìny mnoha dalími údaji, aby byly pøesnìji dokresleny dobové okolnosti, pøípadnì opraveny nepøesnosti v záznamech autora. Ètenáøi je tak nabídnuta monost
hloubìji poznat historické souvislosti a doplnit si znalosti regionálních dìjin
z Náchods-ka, Èeskoskalicka i nedalekého polského pohranièí.
Knihu si zájemci mohou zakoupit
v náchodském knihkupectví Horová 
Maur a v IC Náchod na Kamenici.
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INFORMACE Z MÌSTSKÉHO PIVOVARU

* * *

Primátor s øadou nových ocenìní

Letoní rok se po stránce úspìchù ze soutìí
stává pro náchodský pivovar pøímo rekordním.
Po zisku dvou ocenìní ze zaèátku roku za pivo
Diamant (Støíbrná pivní peèe  Tábor
a titulu Pivo Èeské republiky 2007  Èeské Budìjovice) a ètyø umístìní ze srpnové atecké Doèesné (první
místo v kategorii Leák polotmavý  13 % Primátor Polotmavý,
dvì druhá místa a to v kategorii Nealkoholická piva  Primátor
Nealko a v kategorii Pivo se sníeným mnostvím cukrù
 Primátor Diamant se na stupínku vítìzù jetì umístil na
tøetím místì Primátor Premium Dark a to v kategorií Leák tmavý) obdrel pivovar v mìsíci záøí celkem pìt nových ocenìní.
V podzimní Cenì èeských sládkù 2007 konané 25.
záøí v Pivovaru Kutná Hora si pivovar pøivezl z pøísluných kategorií dvì druhá umístìní a to za Primátor
Premium  svìtlý leák a Primátor Dark a jedno místo tøetí  za Primátor Nealko. Soutì, kterou poøádá
 letos ji po ètrnácté  èasopis Pivní kurýr a po odborné stránce zajiuje Výzkumný ústav pivovarsko
sladaøský Praha, je specifická v tom, e jsou volné
regule, pokud jde o úèast degustátorù. Degustátoøi
 sládci jsou rozdìleni do skupin, které dostanou stejná piva. Ochutnají je a seøadí podle poøadí, které bylo
nejlepí. To nejlepí postupuje dál. Letos v esti kategoriích 24 degustátorù hodnotilo 57 piv z 19 pivovarù.
Dalí úspìch je velmi významný a týká se soutìe
Èeské pivo roku 2007. Primátor Premium Dark zde
obhájil své vítìzství z loòského roku v kategorii tmavých leákù. Nejlepí piva vyrábìná v Èeské republice
byla 27. záøí 2007 vyhláena na Svatováclavské slavnosti èeského piva v Kongresovém centru Praha
a v hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre. Pivovartí odborníci z 24 pivovarù, sladoven i kol pøipravujících budoucí pivovarsko-sladaøské experty rozhodli ve dvoukolovém testování o nejlepích pivech z produkce pivovarù
v Èeské republice. Zkoumali senzorické vlastnosti piv, kontroloval se pùvodní extrakt  stupòovitost (tedy zda pivo odpovídá
pøihláené kategorii) a dále se hodnotila chu piv. O vítìzství
v pìti kategoriích soutìil rekordní poèet 77 piv. Ceny nejlepím pøedával spolu s pøedstaviteli Èeského svazu pivovarù
a sladoven MUDr. Pøemysl Sobotka, pøedseda Senátu ÈR.

Ve stejný den získal pivovar své první letoní zahranièní ocenìní a to za svìtlé speciální pivo Primátor 16 %
Exkluziv, které zvítìzilo v jedné z nejkomplexnìjích pivních
soutìí na svìtì  World Beer Awards, organizované britským pivním magazínem Beers of the World a to v kategorii
World´s Best Strong Lager (Standard Strong). Tato soutì je
trojkolová, vzorky jsou hodnoceny anonymnì a úèastní se jí
stovky rùzných druhù piv z celého svìta. Soutìí se v pìti
hlavních kategoriích: leák, ale, stout/porter, penièné pivo
a speciální pivo. Celá procedura hodnocení je pomìrnì obsáhlá a nároèná, hlavnì vzhledem k irokému spektru
produktù v soutìi. Pøedseda poroty, známý svìtový britský pivovarnický odborník a publicista Roger Protz,
k tomu øíká: Porotci byli ohromeni kvalitou a mnostvím
piv v naí soutìi. Bylo velice obtíné nalézt vítìze. Doufám, e nejen celkoví vítìzové naí soutìe, ale vechny
zúèastnìné znaèky získají zaslouenou pozornost spotøebitelù a budou jim pøináet radost a potìení.
Získání titulu si velmi váíme. Naimi konkurenty byla
opravdu piva z celého svìta. Exkluziv, který v Náchodì
vyrábíme od prosince 1995, tentokrát ocenili odborníci, ale pro nás je dùleité hlavnì to, e má velký úspìch
i u naich zákazníkù a jeho prodeje prùbìnì rostou
a èást produkce  zhruba 20 %  také vyváíme do
zahranièí.
Kadý zisk dalího zahranièního ocenìní vytváøí pøedpoklady pro posílení exportu pivovaru, který letos
z celkového výstavu za období leden a záøí èiní 15
428 hl (15,3 %). V porovnání se stejným obdobím roku
2006 (14 536 hl) jde o zvýení o 6 %.
Zisk titulu Èeské pivo roku 2007 tmavého leáku
se stal zároveò jubilejním  stým  v novodobé historii pivovaru. Od ledna 1993, kdy je pivovar akciovou
spoleèností 100% vlastnìnou mìstem Náchod, jich do
dneního dne z rùzných degustaèních soutìí obdrel celkovì
101, z toho 24 zahranièních  PRIMÁTOR® tak patøí k nejlépe
hodnoceným znaèkám piv v Èeské republice. Nejúspìnìji si
právì vedou obì naposledy zmiòovaná piva, kdy Premium Dark
jich získal ji 21 a Exklusiv 20. Celkovì letos pivovar získal ji
11 nových ocenìní.
(FM)

EuroIndiáni

O víkendu 23.25. 11. se v Náchodì uskuteèní nejvìtí indiánské halové setkání konané na sklonku roku. Pøiblinì 100
èlenù a pøátel sdruení se sjede do náchodského ïolíèku. Hlavním lákadlem bude bohatý sobotní program pro irokou veøejnost náchodského i pøilehlých okresù a pro obèany èásti PolskaKlodzka. Lidé se mohou tìit na indiánské kapely, tance, výstavy mokasínù a sedel, pøednáky, ukázku indiánské hry lakros,
èajovnu Poklop, dárek ke vstupence a prodejce indiánského
a pøírodního zboí. Zakonèení setkání bude samozøejmì také
v duchu living history. V nedìli dopoledne navtívíme stylový
ranè s bizony a koòmi Appaloosa poblí Stárkova.
Kadý rok se toto setkání koná v jiném koutu naí republiky
a právì letos poprvé má tu èest uvítat indiány Královéhradecký
kraj.
Více info na: euroindiani@seznam.cz.
mobil: 736 154 574, 724 232 259
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Neúplná pravda
o bubenické dílnì

Sedmý roèník hry DOBRÁÈ
pøilákal 80 skautù do Orlických hor

Gympláci u neumí hrát jenom na nervy, ale teï i na africké bubny. Ve ètvrtek
9. øíjna toti probìhly v aule Jiráskova
gymnázia dvì bubenické dílny pod vedením profibubeníkù ze souboru Jumping
drums Ivo Batouka. Osobnì jsem se
zúèastnil jedné z nich, take mùu vìrohodnì popsat, jak to vypadalo. Po povinném stisku ruky s panem Batoukem
jsme se kadý chopil nìjakého bubnu (byla
jich k dispozici celá kála) a zaèali. Dílna
byla urèena úplným amatérùm, take
nejdøív ze veho jsme se museli nauèit
jednotlivé údery a jednoduché noty. Po
zvládnutí tìchto dvou vìcí se z nás stali
profesionální bubeníci (alespoò tak to
ná velký uèitel tvrdil) a u jsme se mohli pustit i do skoèných rytmù. Workshop
trval celé ètyøi hodiny a my jsme se poøádnì vyøádili. Nikdo, kdo se dílny zúèastnil, urèitì nelitoval a ten, kdo se nezúèastnil, teï nejspí lituje. A pozor, pøichází to hlavní. Za to, e jsme si mohli tak
pìknì a zadarmo uít, dìkujeme Klacku,
tedy Kladskému centru kultury (KLACEK), jmenovitì Lucce Peterkové, Milanu Poutníkovi a Tomái Brandovi.
Jakub Plachý, student Jiráskova
gymnázia Náchod

Hra pro rovery a rangers (starí skauty a skautky nad 15 let) s názvem DOBRÁÈ, kterou tradiènì poøádají jejich kolegové z Náchoda, se konala o víkendu
5.7. 10. 2007 v Detném v Orlických

Listopad
V Hopsáèku
7. 11.  18.00 hod.  pro vechny obyvatele sídlitì schùze osadního výboru SUN
pøístupná vem, kterým záleí na tom,
kde ijí a chtìjí pro to nìco udìlat
10. 11.  Skøítkova show  nedìlní
skotaèení pro dìti
14. 11.  17.00 hod Zelené potraviny  beseda na téma zdravého stravování, doplnìná o muzikoterapii  Tibetské mísy v podání Waltera Erbera
14. 11.  Vánoèní peèení  kdo má
zájem, ozvìte se a spoleènì vyzkouíme
upéci cukroví pøímo v Klubu
21. 11.  Vánoèní focení  oblíbené
focení fotografem p. Hurdálkem pøímo
v MC  pozadí bude vèas vyvìeno v MC
 pro velký zájem doporuèuji se vèas nahlásit
23.24. 11.
 Prodejní vánoèní výstava
23.24. 11.  Burza dìtských potøeb
28. 11.  Vánoèní dekorace  zvoneèky  pod vedením p. tantejské  Krámek pro radost
2. pol. listopadu  pokraèování uceleného pásma esti besed s rodinným terapeutem
Více na hopsacek@seznam.cz nebo
tel.: 608 970 406.

ní roèník se snail pøiblíit osudy jednotek SOS (Strá Obrany Státu) v horských
oblastech, sloených za mobilizace z pøísluníkù èetnictva, státní policie, finanèní stráe a vojenských posil, jejich úkolem bylo bezprostøednì stráit hranice
státu. Kromì samotné hry bylo pro vechny velkým záitkem i táboøení ve stanech,
které za podzimního poèasí v horách vyaduje ji urèité tábornické dovednosti.
Foto Pavel Král

Úspìch
3. oddílu Junáka

horách. Tato akce, která kromì øady her,
dobrodruství a monosti navázat nová
pøátelství, pøilákala 80 nadencù ze vech
koutù ÈR. Úèastníkùm pøibliujeme formou hry vojenskou historii Èeskoslovenska v období druhé svìtové války. Leto-

Ve dnech 28.30. záøí 2007 se konalo
v Táboøe celorepublikové kolo Svojsíkova závodu skautù a skautek, které se koná
pravidelnì kadé dva roky. Za ná okres
opìt postoupil 3. oddíl skautù z Náchoda,
ze ètrnácti hlídek se tento oddíl umístil
na úspìném 4. místì.
Je to ji druhý jeho úspìch v tomto
závodì, neb v roce 1991 v Roztokách
u Prahy ná okres té reprezentoval
a z dvaceti hlídek chlapcù se umístil na
13. místì.
Tyto závody se konají od místních pøes
okresní a krajská (oblastní) kola a po
celorepublikové kolo, kam vdy postupují z jednotlivých kol první umístìné hlídky skautek a skautù.
Jirka

Sport na Jiráskovì gymnáziu
Ani letoní kolní rok nai studenti
nelenoí a s nasazením bojují v barvách
své alma mater.
První sportovní událostí, v ní mohli
zmìøit svoje síly se studenty ostatních kol,
bylo okresní kolo Støedokolského atletického poháru. Jako tradiènì vybojovala
dìvèata výborné místo, tentokrát to nejlepí, a zajistila si tak postup do krajského kola. I kluci zmobilizovali vechny síly
a skonèili na 2. místì za studenty SP
Hronov. Na krajské kolo, které se konalo 3. øíjna v Hradci Králové, postoupili
nakonec i oni. Tady si pro tentokrát vedli
lépe ne dívèí èást týmu a umístili se na
3. místì, zatímco na dìvèata zbyla neoblíbená bramborová medaile. Mnozí studenti si zlepili svùj osobní rekord. Za
vechny zmíním skvìlý výkon Jakuba
Noska ve skoku vysokém  180 cm.
V duchu pøísloví Kadý den není posvícení probíhala pro nae studenty dalí
soutì  okresní kolo støedních kol ve
fotbalu, konané v pondìlí 8. øíjna v Náchodì. Tentokrát na nás zbylo 7.8. mís-

to, je bylo zároveò místem posledním.
Zatím poslední závod, kterého se nai studenti zúèastnili, byl pøespolní bìh, poøádaný Z Police nad Metují. Okresní kolo
probìhlo ve ètvrtek 11. øíjna. Do závodu
nastoupilo 6 drustev naí koly a nìkterá si vybìhla postup do krajského kola.
Pavla Rousková, Michal Kopecký, Milo
Cvejn a Petra Celbová ve své kategorii
proali cílovou pásku jako první. Dríme
jim palce, aby mìli takovou kondici
i v krajském kole.
Petra Pùlpánová,
Jiráskovo gymnázium Náchod
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Náchodský zpravodaj

SPORT s p o r t

s p o r t

Program mistrovských zápasù v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod  listopad
SO 4. 11. 14.30 Náchod B Mor. Slavia Brno B
II. liga mui
PÁ 9. 11. 17.00 Náchod C Rokytnice n. Jiz.
Východoèeská divize
PÁ 9. 11. 19.30 Náchod D Rychnov n. Knì. B Východoèeský pøebor
SO 10. 11. 11.00 Náchod
Jièín
I. liga eny
SO 10. 11. 15.00 Náchod
Mor. Slavia Brno
I. liga mui
NE 11. 11. 10.00 Náchod
Jihlava
I. liga dorostenci
NE 11. 11. 12.30 Náchod B Rychnov n. Knì.
II. liga dorostenci
SO 17. 11. 14.30 Náchod B Tøebíè
II. liga mui
PÁ 30. 11. 17.00 Náchod C Èervený Kostelec
Východoèeská divize
PÁ 30. 11. 19.30 Náchod D Tøebechovice
Východoèeský pøebor
V nedìli 25. 11. je termín I. kola Champions League (Liga mistrù) kam se probojovalo i drustvo muù SKK Primátor Náchod. Soutì se losovala po uzávìrce tohoto
vydání.
Frantiek Majer st.

Sportovní kuleèník zve
Málokdo z obèanù Náchoda a okolí ví, e v naem mìstì pùsobí salonní sportovní odvìtví, kterým je sportovní (karambolový) kuleèník. Tøi tøíèlenná drustva se svými soupeøi
bojují o body ve ètyøech disciplínách, z nich nejnároènìjí je tøímantelový strk, tzv.
kvarty. V souèasnosti je soutì roèníku 2007/2008 rozehrána, ale je jetì dost domácích zápasù, pøi kterých je mono se s tímto sportem seznámit a souèasnì domácí
drustva podpoøit a to v hernì TJ Náchod na Praské ulici èp. 1759 (mezi halou Rubeny a plaveckým bazénem).
Kalendáø domácích zápasù:
Datum
Zaèátek
So 17. 11. 2007 10.00
So 17. 11. 2007 15.00
Ne 18. 11. 2007 10.00
Ne 25. 11. 2007 9.00
Ne
2. 12. 2007 10.00
Ne
20. 1. 2008 10.00
So
26. 1. 2008 10.00
So
26. 1. 2008 15.00
So
2. 2. 2008 10.00
Ne
3. 2. 2008 10.00
Ne
17. 2. 2008 10.00
So
1. 3. 2008 10.00
Ne
2. 3. 2008 10.00
So
15. 3. 2008 10.00
Ne
16. 3. 2008 10.00
So
29. 3. 2008 10.00

Soutì Domácí drustvo
S o u p e ø
VÈ  2 TJ Náchod C Lokomotiva Pardubice
VÈ  2 TJ Náchod B Lokomotiva Pardubice
2. liga
TJ Náchod A Tesla Pardubice
Kvarty
Výbìr z kval. 3 drustva reg. Vých. Èechy
2. liga
TJ Náchod A TJ Dvùr Králové nad Labem A
VÈ  2 TJ Náchod B DTJ Holice v Èechách
VÈ  2 TJ Náchod B Sokol Hradec Králové C
VÈ  2 TJ Náchod C Sokol Hradec Králové C
VÈ  2 TJ Náchod C BC Broumov B
2. liga
TJ Náchod A Sokol ikov Praha B
2. liga
TJ Náchod A Lokomotiva Trutnov
VÈ  2 TJ Náchod B TJ Dvùr Králové nad Labem B
VÈ  2 TJ Náchod C DTJ Holice v Èechách
VÈ  2 TJ Náchod B BC Broumov B
2. liga
TJ Náchod A Sokol ikov Praha C
VÈ  2 TJ Náchod C BC Broumov C
Za oddíl sportovního kuleèníku Jiøí Otèenáek starí

Dalí velký úspìch náchodských maoretek

Volejbal

ve sportovní hale Na Hamrech
v sobotu 10. listopadu 2007
od 9.00 a 13.00 hod.
eny SK RUBENA NÁCHOD
proti TJ Èervený Kostelec
od 11.00 a 15.00 hod.
mui SK RUBENA NÁCHOD
proti TJ Èervený Kostelec
v sobotu 1. prosince 2007
od 9.00 a 13.00 hod.
eny SK RUBENA NÁCHOD
proti OREL Hradec Králové
od 11.00 a 15.00 hod.
mui SK RUBENA NÁCHOD
proti SLAVIA Hradec Králové

Házená
ROZLOSOVÁNÍ 1. LIGA MUI ÈR
3. 11. 2007, 17.00 hod.
TJ Náchod  TJ Sokol II Prostìjov
10. 11. 2007
HK Chomutov  TJ Náchod
17. 11. 2007, 17.00 hod.
TJ Náchod  HK Královo Pole
25. 11. 2007, 10.30 hod.
Sokol Kostelec n. H.  TJ Náchod
K chloubám Náchoda patøí u více jak
12 let taneèní soubor, který se pod vedením paní Moniky Bergerové vìnuje maoretkovému sportu. Dìvèata soutìí s náèiním baton (hùlka) a pom-pom (tøásnì).
Kadetky, juniorky i seniorky se po kvìtnové kvalifikaci probojovaly pøes semifinále v Hoøicích do finále Mistrovství ÈR v Písku, Pøeticích a Hustopeèích. V kategorii
junior a senior získaly a obhájily titul Mistr
Èeské republiky a v kategorii kadet získaly
3. místo. V sóloformacích posbíraly tøi tituly mistr ÈR, tøi tituly 1. vícemistr ÈR a tøi
tituly dva vícemistr ÈR.
Na Mistrovství Evropy se kvalifikovaly
tøi skupiny a ètyøi sóloformace. V polském
Opole se v záøí konalo Mistrovství Evropy
v maoretkovém sportu. Svìøenkynì trenérky Moniky Bergerové dosáhly vynikajících reprezentaèních úspìchù jak v sólových vystoupeních, tak ve formacích. Opìt,
tak jako v uplynulých roènících, posbíraly
medaile v kadé kategorii.
Náchodské maoretky se Mistrovství
Evropy zúèastnily ji po ètvrté a pokadé
s velkým úspìchem. Na letoním mistrovství startovalo 83 skupin a 214 sóloformací.
V této velké konkurenci získaly tøi medaile
ve skupinách a ètyøi medaile v sóloformacích. Tímto a dalími výsledky se staly nejúspìnìjí skupinou celé Èeské republiky.
Na základì dlouholetých úspìchù byl soubor ocenìn hejtmanem Královéhradeckého
kraje za úspìnou reprezentaci naeho
kraje.
Blií inf. a fotografie maoretek lze
nalézt na www.mazoretkynachod.net.
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kolského zaøízení
pro dalí vzdìlávání
pedagogických pracovníkù
MKurz francouzského jazyka pro zaèáteèníky (bude zahájen, pokud se naplní kapacita kurzu)  kadé pondìlí 15.30 a 17.00
hodin, místo konání: Praská 1759, Náchod, lektor: Mgr. Ilona Horáková
MKurz francouzského jazyka pro mírnì
pokroèilé  kadé pondìlí 17.00 a 18.30
hodin, místo konání: Praská 1759, Náchod, lektor: Mgr. Ilona Horáková
MKurz anglického jazyka pro zaèáteèníky - kadou støedu od 15.15 do 16.45 hodin, místo konání: Praská 1759, lektor:
Mgr. Pavel Smola
Ceny jazykových kurzù: 2900 Kè/kolní
rok (60 vyuèovacích hodin). Kurzy a semináøe neuvedené v této nabídce, jsou ji obsazeny. Dìkujeme za pochopení.
M1. listopad 2007, 10.0014.00 hodin
 Hry ve vyuèování matematice II, místo
konání: Déèko Náchod, lektor: Mgr. Alena
Vávrová
M1. listopad 2007, 13.3017.00 hodin 
Motivovaná cvièení. Vánoce pohybu aneb
S èerty nejsou ádné erty, místo konání:
Déèko Náchod, lektor: Hana Volfová, Plzeò

M1. listopad 2007, 9.3012.20 hodin M26. listopad 2007, 13.0017.00 hodin
 Pohybové èinnosti s overbally,
místo konání: Déèko Náchod, lektor: Hana
Volfová Plzeò
M7. listopad 2007, 9.0014.30 hodin
 Cesty minulosti. Malý kaprál, místo konání: Praská 1759, Náchod, lektor: Mgr.
Ivan Bauer
M9. listopad 2007, 11.0014.00 hodin
 Dechové cvièení a relaxace, místo konání: Déèko Náchod, lektor: Eva Otavová
M13. listopad 2007, 9.0014.00 hodin
 Právo pro øadového uèitele, místo konání: Praská 1759, Náchod, bez poplatku
(program je podpoøen z pøíspìvku Královéhradeckého kraje).
M15. listopad 2007, 8.3014.30 hodin
 Aktuální problémy v úèetnictví pøíspìvkových organizací. Pøipravujeme roèní
úèetní uzávìrku, místo konání: Praská
1759, Náchod, lektor: Ing. Ladislav Forman
M21. listopad 2007, 8.0012.00 hodin,
13.0017.00 hodin  Výtvarné a floristické dílny. Vánoèní stromek, místo konání:
Praská 1759, Náchod, lektor: Mgr. Jana
Matouová
M22. listopad 2007, 9.0014.00 hodin
 Projekty v oblasti spoleèenských vìd,
místo konání: Praská 1759, Náchod, lektor: Mgr. Jitka Kaová
M23. listopad 2007, 9.0014.00 hodin
 Hranice psychických moností a problém syndromu vyhoøení, místo konání:
Déèko Náchod, lektor: Mgr. Kateøina Juklová

Výstava Legionáøi
 malíøi rodáci Náchodska
Dne 2. 7. 2007 jsme si pøipomenuli 90. výroèí slavné bitvy
u Zborova. Tohoto úspìného vystoupení pøísluníkù ès. legií
v Rusku se také zúèastnili nai krajané. V jejich øadách pùsobili také dva znamenití malíøi.
Jindra Vlèek (18851968) se narodil v Malé Skalici. Je autorem akvarelù a kreseb s námìtem Zborova i následné anabáze do Vladivostoku. Zajímavé jsou i jeho motivy Èeské Skalice.
Jindøich Havlíèek (18821947) pocházel z Náchoda. Také
on se zúèastnil podstatné èásti cesty ruských legionáøù. Z jeho
díla náchodské muzeum nedávno získalo krajinné motivy, jimi se inspiroval cestou po transsibiøské magistrále.
Díla obou malíøù pocházejí z muzeí v Èeské Skalici, Hradci
Králové a Náchodì, té z královéhradecké galerie. Souèástí
výstavy je i pøehled legionáøù narozených na území okresu
Náchod, kteøí poloili za svobodu naí vlasti své ivoty. Mimo to
zde bude vystaven soubor unikátních upomínkových pøedmìtù, je si pøísluníci ès. legií v Rusku pøivezli s sebou domù.
Bude je mono zhlédnout na zmiòované výstavì ve výstavní
síni Regionálního muzea v Náchodì (roh Zámecké a Tyrovy
ulice naproti lékárnì) ve dnech 7. 11.24. listopadu 2007. Otevøeno dennì mimo nedìle 912, 1317; v sobotu 812 hodin.
Vernisá se koná 6. listopadu 2007 v 16 hodin. Podzimní termín byl zvolen proto, aby výstavu mohly navtívit kolní dìti.
(vs)

 Pìtidírková flétna, místo konání: Praská 1759, Náchod, lektor: PhDr. Kateøina
Peková
M27. listopad 2007, 9.0015.00 hodin
 Jak na problémy pøi prvopoèáteèním
ètení, psaní a poèítání, místo konání: Praská 1759, Náchod, lektor: Mgr. Stanislava
Emmerlingová
M28. listopad 2007, 9.0013.00 hodin
 Digitální fotoaparát ve kole, místo konání: ZU Police nad Metují, lektor: V. Beran
M28. listopad 2007, 5. a 12. prosinec,
16. leden a 23. leden 2007, vdy od 13.30
do 16.30 hodin  Pohybový kurz pro dìti.
Jóga pro dìti, místo konání: Praská 1759,
Náchod, poplatek: 650 Kè/celý kurz, lektor: Mgr. Jarmila Koudelková
M29. listopad 2007, 9.0013.00 hodin
 Výtvarné dílny. Inspirace na zimu a Vánoce, místo konání: Praská 1759, lektor:
Mgr. Petra Vondrová, Ph.D.
M29. listopad 2007, 14.0017.30 hodin
 Open Source software ve výuce matematiky a fyziky  Geonext, místo konání:
Jiráskovo gym., Øezníèkova 451, Náchod
Mlistopad 2007 (pátek, 1x za 14 dní, celkem 5 setkání), Co a jak s keramickou
hlínou, místo konání: Déèko Náchod, lektor: PaedDr. Marie Bartoová
Více informací a pøihláky na:
www.cvkhk.cz, telefonicky na èíslech: 491
422 416, 722 569 515 nebo na emailové
adrese stepanova@cvkhk.cz

Pøehled kulturních akcí
v listopadu 2007 v Regionálním muzeu

Jindra Vlèek, Jindøich Havlíèek: legionáøi-malíøi rodáci
Náchodska k 90. výroèí bitvy u Zborova
Ve dnech 7. a 24. 11. 2007 mohou návtìvníci ve výstavní
síni Regionálního muzea v Náchodì (roh Zámecké a Tyrovy ulice) zhlédnout výstavu dìl malíøù-legionáøù Jindry Vlèka a Jindøicha Havlíèka. Vernisá probìhne v úterý 6. 11.
2007 v 16 hod. Otevøeno je dennì mimo nedìle a pondìlí
912; 1317 hod., v sobotu 812 hod.
Jarmila Zárubová, Hana Harantová: Obrazy a obrázky
Od 2. do 25. 11. 2007 si mohou návtìvníci v pøednákovém
salonku a chodbì budovy stálé expozice muzea na Masarykovì nám., èp. 18 v Náchodì prohlédnout výstavu obrazù
Jarmily Zárubové a Hany Harantové. Otevøeno je dennì mimo
pondìlí 912; 1317 hod.
Dìjiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dìjiny náchodského regionu od nejstarích
doloitelných projevù ivota pravìkých lidí a po souèasnost.
Náchod, Masarykovo námìstí, èp. 18, otevøeno dennì kromì pondìlí 912; 1317hod. Organizované výpravy lze objednat na tel. èísle 491 433 722, pøíp. elektronicky na adrese muzeumna.ekonom@seznam.cz.
Pevnost Dobroov
V listopadu a bøeznu je otevøeno pouze pro pøedem ohláené organizované výpravy. Návtìvu lze objednat na tel. èísle
491 423 248 nebo na adrese: Reg. muz., Masarykovo nám. 1,
547 01 Náchod, muzeumna.ekonom@seznam.cz.
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Stomatologická pohotovost  listopad
3. a 4. 11.

MUDr. Jana najdrová
Velké Poøíèí
10. a 11. 11. MUDr. Jana ovíèková
Náchod
17. a 18. 11. MUDr. Jana Vaòková
Èervený Kostelec
24. a 25. 11. MUDr. Alois Vejmola
Náchod
1. a 2. 12. MUDr. Ivana Vejmolová
Velké Poøíèí

PROGRAM
listopad 2007

_ Martinské slavnosti
 10. 11.
 od 9.00 øemeslné stánky
 vystoupení folklórní skupiny
Barunka, capoiera
 výroba lucernièek
 17.30 lucernièkový prùvod od Itálie
na Karlovo námìstí v èele s Martinem
na koni
 Martinské hody v restauraci Vatikán
_ A pøiletí èáp, královno
 pohádková akce pro dìti i rodièe
 nedìle 25. 11. v 15. 00 hodin v Déèku

Náchodská 548
Tel.: 491 482 850
Denisovo nábøeí 665
Tel.: 491 423 748
ul. Man. Burdychových 325
Tel.: 491 463 421
Palackého 20
Tel.: 491 424 524
Náchodská 548
Tel.: 491 482 000

 zábavní show s písnièkami, dìtskými
soutìemi na motivy pohádky Princezna Kolobìka I.
 Vstupné: 15 Kè dìti, 20 Kè dospìlí
 Kapacita sálu omezena,
pøedprodej v recepci od 12. 11.
_ Keramika v Déèku
 Krouek keramiky pro dìti od 8 let
 Toèení na kruhu
 Vede: Martina vorèíková
 Pøihláky a informace v recepci Déèka
_ Scénický a spoleèenský tanec
 Pro dìti od 8 let
 Výuka tance, zajímavá taneèní
choreografie
 soutìe, vystoupení
 Vede: Lydie Zelenáková
 Pøihláky a informace v recepci Déèka

Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v nedìli a ve svátek
vdy od 8.00 do 12.00 hodin.

Lékárenská
pohotovostní sluba
v obchodním domì Kaufland
dennì 720 hod., v nedìli 820 hod.

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
sdìluje, e v programu dolo k malé
zmìnì a v sobotu 3. a 10. listopadu
vdy v 15 hodin, 3. listopadu navíc
i v 17 hodin, uvidíte pohádku

O Budulínkovi
a Èervené Karkulce

O. s. NPS v rámci projektu Kulturní most a DDM Déèko Náchod Vás zvou

naMartinské

slavnostidne 10. listopadu 2007

V loòském roce DDM Déèko Náchod
uspoøádalo první Martinské slavnosti, kdy
do Náchoda zavítal za detivého listopadového podveèera svatý Martin na koni.
Za hojné úèasti dìtí s lucernièkami doprovodil prùvod Martina na Masarykovì
námìstí. Letos opìt do Náchoda Martin
pøijede. DDM Déèko Náchod a o. s. Náchodská Prima sezóna v rámci projektu
Kulturní most pøipravují na 10. listopadu
Martinské slavnosti, tentokrát na Karlovì námìstí. Kromì kulturního programu

a øemeslných trhù, kdy na tøicet stánkaøù nabídne své zboí a inspiraci k blíícím
se Vánocùm, si budou moci dìti odpoledne v Déèku vyrobit lucernièky na podveèerní prùvod. Veèer bude ve znamení
Martinské zábavy v sále restaurace Vatikán. Hrát bude skupina KLAPETO, Martinové a Martiny budou mít vstup zdarma a vichni lidovì obleèení pak za polovic. Vstupné je 50 Kè a zaèíná se ve
20.00 hod. Jste vichni srdeènì zváni!

NA KANADSKÉM SEVERU
Zpátky do divoèiny

V novì sestavené panoramatické live-diashow uvádí Leo imánek zcela
neobvyklé dobrodruství. Skoro celý rok strávil s manelkou a synem
v absolutní divoèinì hor Mackenzie  ve svém srubu vzdáleném dvì stì
kilometrù od nejblií civilizace.
V Náchodì se pøedstaví v úterý 27. 11. v 16.00 a 19.30 hod.
v Mìstském divadle Dr. Josefa Èíka (Beránek) na Masarykovì námìstí.
Pøedprodej: Informaèní a cestovní centrum, Kamenice 144, tel.: 491 420 420.
Více informací na www.leossimanek.cz

V sobotu 17. a 24. listopadu
a 1. prosince vdy v 15 hodin,
24. listopadu navíc i v 17 hodin
uvádíme pohádku

Vodníkova Hanièka
Jste srdeènì zváni.

www.detemproradost.com

listopad 2007
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Senior klub

Ètvrtek 1. 11.14 hod. HARTMAN RICO  beseda o problémech stáøí
Ètvrtek 8. 11.14 hod. Podzimní posezení v Klubu u kávy
nebo èaje pøi reprodukované hudbì známých melodií z MC
a CD
Ètvrtek 15. 11.14 hod. Vzpomínka na letoní tajný výlet
 u videa s Josefem Zavøelem
Ètvrtek 22. 11.14 hod. Pokraèování cestování po Chorvatsku  u videa nás slovem provede pan Slávek Hlaváè
Ètvrtek 29. 11.14 hod. Láznì Bohdaneè a okolí  u videa
s Josefem Zavøelem
Senior-klub je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00 do
16.30 hod. Je k dispozici vem seniorùm a jejich známým.
K vyuití je zde denní tisk, knihovnièka, televize i monost
obèerstvení. V prostorách Senior-kIubu je instalována stálá výstava obrazù regionálních malíøù a je mono ji zhlédnout dennì v dobì provozu klubu. Výstavka je po 23 týdnech obmìòována. Programové zprávy Senior-kIubu sledujte na vývìskách
v podloubí radnice, v oknì Senior-KIubu v Hurdálkovì ulici, ve
skøíòce na Husovì námìstí, v Náchodském zpravodaji, v Náchodském deníku a v Echu.

Sdruení zdravotnì postiených

Sdruení zdravotnì postiených v Náchodì srdeènì zve své èleny a pøátelé na spoleèné podzimní posezení, které se uskuteèní
ve støedu 14. listopadu od 14.30 hod. v Odasu na Karlovì námìstí v Náchodì.
Program: Vyprávìní Ing. Ludmily Pohankové, øeditelky Domu
dìtí a mládee v Náchodì o její roèní stái v Africe. Po pøednáce hudba a obèerstvení zajitìno. Pøihláky pøijímáme kadou
støedu od 1315 hodin v nai klubovnì, která je umístìna
v budovì MÚ Náchod Palachova ul. 1303, (Okresní soud) a paní
Vìra Máslová na èísle telefonu: 491 465 350, mobil: 775 671
344. Úèastnický poplatek pro èlena Sdruení zdravotnì postiených èiní 75 Kè, pro neèlena 85 Kè.
Výbor pøeje vem zájemcùm pøíjemnì proité odpoledne.

ICC informuje
Jeliko je pøedprodej vstupenek do mìstského divadla v Náchodì v plném proudu, pøipomnìla bych pravidla rezervací a vyzvedávání lístkù. Zaèátek pøedprodeje jednotlivých poøadù je vdy stanoven na konkrétní datum a døíve opravdu nelze lístky rezervovat
ani prodat. Jeliko je pak o nìkterá pøedstavení vìtí zájem, je
nutné první den pøijít vèas, otevíráme v 8 hodin. Moná je i rezervace po telefonu, pokud voláte,s ale první den ráno, je nutné poèítat s tím, e fronta lidí zde má pøednost. Rezervované lístky je
nutné si vyzvednout do dvou dnù pøed akcí.
Den pøed pøedstavením rozprodáváme nevyzvednuté lístky.

Novinky

NÁCHODSKÝ SWING  od listopadu bude vycházet (1x mìsíènì) nový èasopis pøedstavující kulturu v naem regionu. Zdarma u nás k odebrání. Více informací najdete na str. 8.
PAMÌTIHODNOSTI PANSTVÍ NÁCHOD  V èervenci 1842
sepsáno penzionovaným dùchodním Janem Müllerem, zamìstnaným bìhem tohoto období na téme panství. Pøeloila
a k vydání s poznámkami pøipravila Vìra Vlèková. Vydalo nakladatelství Bor. Cena 185 Kè.
UKRADENÉ PEVNOSTI  fotoalbum èeskoslovenského lehkého opevnìní.
CHINASKI  vstupenky na koncert 29. 11. v HK v pøedprodeji
zde.
M. Machová

Církve v Náchodì

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Náboenská obec Církve èeskoslovenské husitské v Náchodì,
Raisova 806, 547 01. Faráø Zdenìk Kovalèík. Tel. 491 426 223,
mobil faráøe 737 475 945, e-mail: noccsh.kov@seznam.cz. Bohosluby  nedìle 9 hod. Biblická hodina  pondìlí 16.30. Úøední
hodiny: Pondìlí a støeda 912 a 1317 hod. Vzpomínkové bohosluby, se konají  ètvrtek 1. 11. a pátek 2. 11. vdy v 16 hod.
Kolumbárium pøístupné od 817 hod. Sbírky pro Diakonii Broumov v pytlích a krabicích je mono dávat do chodby z Raisovy ul.
od pondìlí do soboty od 817 hod. Prosíme  v nedìli a o svátcích NE!

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod.
Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 603 861 275, kaplan Mariusz Nowaczyk 731 405
501, pastoraèní asistent Ing. Mgr. Vladimír Handl 728 515 557,
http:// www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz.
Bohosluby: po 7.00, út 18.00, st 16.00, èt 7.00, pá 18.00, so
18.00, ne 7.30, 9.00, 18.00 v kostele sv. Vavøince, 10.15
v kostele sv. Michaela.

Èeskobratrská církev evangelická

Purkyòova ul. 535, tel.: 491 426 712, bohosluby v nedìli v 9.00
hod. a pravidelnì v 16.30 v Evangelickém domovì Betanie (preòarova 1053). Mobil: 604 892 182, e-mail:
nachod-sonov@evangnet.cz. Biblické hodiny kadé úterý
v 17 hodin. Faráø Marek Bárta.

Církev adventistù sedmého dne

Tyrova 207, budova Sokola  2. patro (bývalá Soukromá støední
podnikatelská kola), kazatel Vít Vurst, tel.: 491 433 605, mobil:
777 010 128, e-mail: casdnachod@seznam.cz.
Bohosluby pravidelnì kadou sobotu od 9.30 hod., kadé pondìlí v 18.00 hod. studium Bible.

Církev bratrská

Purkyòova 584, tel./fax.: 491 427 332; kazatel Ing. Rostislav
Stanìk DiS., e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr.
Pavel Javornický, CSc.; stránky sboru: www.cb.cz/nachod.
Bohosluby v nedìli v 9.30 hod., studium Bible ve støedu
v 18.30 hod.

Køesanská spoleènost Nový ivot

Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 603 945 354,
http://www.novyzivot.cz. Bohosluby v nedìli v 9.30 hod.

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v listopadu 2007 v zámecké jízdárnì výstavy:
NAE galerie (3. 11. 18. 11.)
Výstava soutìních prací z výtvarné soutìe
pro obèany Náchodska.
(vernisá s vyhláením výsledkù soutìe a pøedáním cen
v pátek 2. 11. v 17 hodin)

Náchodský výtvarný podzim (30. 11.13. 1. 2008)
25. roèník pøehlídky umìní regionu. Kresba, malba, grafika,
plastika, kolá, asamblá, fotografie, textil. Tradièní, rozsáhlá
a oblíbená pøehlídka tvorby výtvarníkù z naeho regionu
pocházejících nebo v nìm ijících.
(vernisá v pátek 30. 11. v 17 hodin)
Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.
K obìma výstavám poøádáme interaktivní programy pro kolní mláde. Blií informace na tel.: 491 427 321, 491 423 245
a na www.gvun.cz.

Náchodský zpravodaj
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Mìstská knihovna Náchod
informuje  listopad 2007

Babí léto u je v nenávratnu a pøed námi jsou dny nevlídné
a sychravé. A moná právì proto se mnozí po letní pøestávce vrátí k èetbì a knihám. Leckdo si i uvìdomí, co pro nìho knihy znamenají a jaké místo v jeho ivotì
zaujímají.
My, knihovníci, patøíme k tìm, kteøí zprostøedkovávají cestu knih ke ètenáøùm.
A tak nás moná napadne jedna vìc: KNIHA je na zaèátku své cesty krásná a èistá
s charakteristickou vùní. Víme, e taková nemùe zùstat po celou dobu své sluby.
Pøesto nás mrzí, kdy se vrací poranìná a poníená lidskou rukou. Tøeba právì jako
na pøiloených fotografiích.
Moná, e kdyby se knihy umìly modlit jako lidé, jejich modlitba by znìla takto:

Modlitba knihy

Èlovìèe,
Ty, jeho kroky provázím u nìkolik tisíciletí,
Ty, jemu chci být vìrným a oddaným pøítelem i spoleèníkem
ve chvílích radosti i smutku,
Ty, jemu dokáu poskytnout radu i pomoc, pouèení i zábavu,
buï ke mnì milostiv.
Moná se Ti jevím jako nìmá a mlèenlivá,
ale já k Tobì promlouvám skrze své stránky a pokadé,
kdy mne otevøe, je to jako by se Ti otevøelo mé srdce.
Proto Tì prosím, mìj mì rád. Zacházej se mnou etrnì.
Neniè a nelámej mùj høbet, i on, stejnì jako ten tvùj,
nese tíhu pøibývajících let.
Neuma mé stánky. Samy èasem zaloutnou.
A nepiò mé mylenky vpisováním svých vlastních.
Chraò mé poselství urèené nejenom Tobì, ale i dalím generacím.
Vdy jsem vlastnì tvým dílem  nositelem mylenek lidského ducha i srdce.

Dny poezie 5.16. 11. 2007

12. 11. 2007 v 17 hodin, sálek ve 2. poschodí knihovny
Martin Èerner  Nelehký údìl hodinek, køest kníky poezie a textù.

Martin Èerner (1980) vystudoval molekulární biologii a genetiku na Masarykovì
univerzitì v Brnì. Nyní ije s rodinou v Novém Hrádku. Jako Martin Schwarzer
publikoval v Sedmé Generaci, jako Martin Èerner v Literárních novinách, Rozrazilu,
Pandoøe, sborníku Výhoda bezèasí aj. Pøijïte si poslechnout autorské ètení!

Oddìlení pro dìti
 listopad je vìnován spisovatelce Astrid Lindgrenové, její sté výroèí narození pøipadne na 14. 11. 2007. Blií info na plakátech.

26.29. 11. 2007  hala Mìstské knihovny

Tradièní pøedvánoèní výstava drobných výrobkù Klubu Vánek Asociace rodièù
a pøátel zdravotnì postiených dìtí. Výtìek bude pouit na rehabilitaèní pobyty
zdravotnì postiených dìtí. Zahájení v pondìlí 26. 11. v 10 hodin.
(Mìk)

Náchodtí hasièi mají novou cisternu
V sobotu 20. øíjna pøedal starosta mìsta ing. Oldøich Ètvrteèka èlenùm Sboru
dobrovolných hasièù Náchod symbolický
klíè od nové cisternové automobilové støíkaèky. Jde o typ MAN TGM 13 280. Celkové náklady na její poøízení èinily 5 mil. Kè,
Ministerstvo vnitra ÈR poskytlo dotaci ve
výi 2 mil. Kè, zbývající prostøedky plynuly
z rozpoètu mìsta. Do provozu bude cisterna uvedena poèátkem listopadu po vycvièení èlenù jednotky. Nahradí tak cisternu,
která byla vyrobena v roce 1964.

Mìsíèník Náchodský zpravodaj. Vydává Mìsto
Náchod, IÈO: 00272868, Masarykovo námìstí
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Bc. Martin Hurdálek, Petr Bøenda, Michal
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Daniel árka a MVDr. Pavel Bìlobrádek.
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v Náchodì. Grafická úprava Garmond DTP
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Èíslo 11/2007 vychází 1. 11. 2007. Náklad
5200 ks. Distribuce zdarma. Registrace:
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a poøadù. Pøíspìvky jsou vítány, nevyádané
se nevracejí. Neoznaèené a nepodepsané
pøíspìvky poøídila redakce. Adresa èasopisu:
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Zásluná práce náchodského jednatelství
Hospodáøské komory
Podnikatelské sféry ve svìtì si stìí dovedou pøedstavit svou
èinnost bez pùsobnosti národní hospodáøské komory, která jim
zajiuje mnohostrannou pomoc  od poradenské a po konkrétní
zprostøedkování vzájemných obchodních vztahù domácích i cizozemských.
K oivení nepøíli aktivní Okresní hospodáøské komory
v Náchodì dolo v roce 1998, kdy se stal jednatel Frantiek Molík.. V roce 2000 byly hospodáøské komory slouèeny do jedné Regionální hospodáøské komory severovýchodních Èech a F. Molík.
zde pùsobil v roli èlena pøedstavenstva za okres Náchod, od roku
2003 je vedoucím jednatelství v Náchodì. V rámci projektu Informaèních míst pro podnikatele hospodáøská komora aktivnì pomáhá nejen firmám a ivnostníkùm, ale i jejich zamìstnancùm.
V roce 2003 získal F. Molík dalí spolupracovnici Andreu Hofmanovou, která zde zaèínala jako stáistka a po zapracování pøevzala
zajiování výe zmínìného projektu. Pracovitì náchodského jednatelství je dlouhodobì hodnoceno jako jedno z nejlepích v rámci
Èeské republiky. Andrea Hofmanová byla v minulém roce vyhodnocena jako první a v letoním roce jako druhá nejlepí pracovnice
projektu InMP.
Jetì pøed vstupem do EU se zaèal F. Molík vìnovat komunikaci
s podnikateli formou informaèních slueb a postupnì rozvinul irokou spolupráci s Polskem. S partnerskou hospodáøskou komorou
z Kladska pøipravil ji 4. kvìtna 2004 první setkání èeských
a polských podnikatelù, na kterém se zrodily první zárodky pøeshranièní spolupráce. Proces ne jednoduchý, vyadující velké osobní nasazení.
Lidé k sobì musí najít nìjaký vztah, pøedevím postavený na
dùvìøe. O spolupráci nelze mluvit, pokud nejsem alespoò jedenkrát za týden na nìjakém osobním setkání, uvádí F. Molík.
Na základì úspìchù vytvoøených v pøíhranièí se rozíøily pravomoci na pøíhranièní Dolnoslezské vojevodství a v poslední dobì
se dá øíci na celé Polsko. V první øadì se jedná o Obchodnì prùmyslovou komoru zemì Kladské, Okresní úøad v Kladsku, Úøad
mìsta Kladsko, Úøad mìsta a gminy v Radkovì, Okresní úøad práce v Kladsku a vechny jeho poboèky v okrese, Úøad mìsta ve
Valbøichu, Okresní úøad ve Valbøichu. Navázána je spolupráce rovnì s Vojevodským a Marálkovským úøadem a dalími institucemi na Dolním Slezsku.
Letos v záøí byl F. Molík spolu s kolegyní pøijat na Polytechnice
ve Vratislavi, kde s Dolnoslezským energetickým klastrem a Polytechnikou byly projednány otázky spolupráce v oblasti obnovitelných zdrojù. Jednatelství hospodáøské komory v Náchodì se po
zruení èeského Konzulátu ve Vratislavi stalo partnerem Konzulátu v Katovicích a souèasnì Klubem konzulù v polské Jaroslavi. Na
pøítí rok je naplánované zruení Konzulátu v Katovicích a ji nyní
je pøipravována spolupráce s èeským velvyslanectvím ve Varavì.

Dùvodem získávání kontaktù a vzájemné spolupráce je stálý
a kvalitní pøenos informací pro podnikatele, pøíprava podnikatelských setkání, výstav, burz a mnoha dalích aktivit.
Posláním hospodáøské komory a jejích pracovníkù je stálý kontakt s podnikateli, reagování na jejich podnìty, poadavky a pomoc
pøi øeení problémù.
Dle slov F. Molíka je na prvním místì poadavek podnikatelù,
jak získat zamìstnance. Nízká úroveò poètu nezamìstnaných je
pro expandující èeské firmy zásadní problém. Odtud pramení spolupráce s úøady práce a dále s mìsty a jejich informaèními centry,
které pøedávají polským nezamìstnaným informace o volných pracovních místech v Èechách. Dalí skupinou dotazù a pøipomínek je
doprava. Pøeprava pracovníkù a tím zavedení pravidelných autobusových, popø.eleznièních spojù. Odtud rovnì vychází snaha
o obnovení eleznice a její modernizace tak, aby mohla slouit co
nejvìtímu poètu zájemcù o práci v Èechách. Pøeprava zboí je
jedním ze zásadních podmínek EU. Situace tomu vak naprosto
neodpovídá., bohuel se zde projevuje také nepochopení obcí i obèanù a rychlé øeení komunikaèních systémù je leckdy
v nedohlednu.
Frantiek Molík je èlenem Polsko-èeské komise pro pøeshranièní spolupráci, zabývající se problémy, které musí firmy øeit
(a které pøeshranièní spolupráci brzdí. Komise se schází po tøech
mìsících, støídavì v Èechách a v Polsku. Podzimní setkání
v polském Opole jednalo i o výstavbì silnice ve smìru Jaromìø
 Trutnov  Lehnice, která by øeila pøepravu zboí nejen
z Královéhradeckého kraje, ale rovnì z Jablonecka a Liberecka.
Spolupráce mezi pøíhranièními oblastmi je irokým tématem.
Frantiek Molík se neomezuje pouze na sféru podnikatelskou.
Spolupracuje rovnì s neziskovými organizacemi, kolami, kulturními organizacemi. Organizuje setkání polských a èeských partnerù, kteøí mají spoleèné námìty a zámìry pro psaní projektù èerpajících finanèní podporu ze strukturálních fondù. Poláci jsou
k pomoci, kterou jim Frantiek Molík poskytuje, velmi vnímaví.
Pravidelnì jezdí do Náchoda televize z Vratislavi a natáèí rozhovory do svých zpráv. Èasto se objevují èlánky jednatele Molíka na
stránkách polských regionálních tiskovin.
Dvojího významného ocenìní se dostalo Frantiku Molíkovi
v letoním roce. V èervenci obdrel v Radkovì soku Prométhea
za rozvoj a podporu kultury v pohranièí. V polovinì záøí pøevzal
ve Valbøichu medaili od Svazu zamìstnavatelù za dlouhodobé angaování a spolupráci. Na oslavì k patnáctému výroèí zaloení
Svazu zamìstnavatelù byl jediným zahranièním hostem.
Význam Hospodáøské komory a jejího náchodského jednatelství
bude urèitì stoupat, tím více si musíme váit práce tìch, kteøí
aktivnì tuto dùleitou souèást v naí spoleènosti zajiují a vyslovit
podìkování za dosavadní èinnost.
Vìra Vlèková

Pomáhající Husùv sbor v Náchodì anebo skládka?
Ne nadarmo se øíká, e si lidé mají mezi sebou pomáhat.
Existuje jedno místo v naem mìstì, které tak èiní. Husùv sbor
Církve èeskoslovenské husitské je místem, kde se tradiènì sbírá
materiál (atstvo, hraèky, papír, knihy aj.) pro Diakonii Broumov a to od pondìlí do soboty v dobì od 817 hod. Je vak èím
dál tím víc dárcù, kteøí nedodrují a nerespektují tuto dobu a nechávají vìci pøed dveømi v rùzných hodinách, dokonce i v noci.
Toto obleèení pak konèí zbyteènì rozházené po Raisovì ulici, dokonce zdobí stromy a keøe. Zdá se Vám to, milí ètenáøi
normální? Vdy to je sluba pro Vás, obèany, kdy mìníte atníky, uklízíte èi potøebujete vyklidit byt.

Pøilehlý park  zelené plíce v centru mìsta  zatím velmi
trpí  vandaly, kriminálními ivly, kteøí vnikají v tato místa
tøeba v noci. Ná park by chtìl být krásnou botanickou zahradou v Náchodì s vysokou návtìvností, také místem setkávání
a poznávání. Rádi bychom do takového projektu zapojili náchodskou veøejnost. Najde se nìkdo, kdo by projevil zájem tøeba o tuto nai snahu? V ádném pøípadì nejsme ani nechceme
být pouze sbìrnou vetee. Pøijïte se pøesvìdèit, zavítejte do
parku, posaïte se na lavièky, najdìte si èas k úèasti na nedìlní
èi sváteèní bohoslubì nebo na koncertech, které pro irokou
obèanskou veøejnost poøádáme.
V. Kovalèík (red. kráceno)

Náchodský
zpravodaj
Náchodský
zpravodaj

VO, SO a SOU
Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

tel.: 494 323 711

E-mail: szes@szeskostelec.cz

www.szeskostelec.cz

Den otevøených dveøí
sobota 24. 11. 2007 (8.0012.00 hod.)

pátek 11. 1. 2007 (12.0016.00 hod.

Pro kolní rok 2008/2009 nabízíme studium:
A

ve Støední odborné kole ul. Komenského 873
pøírodovìdné maturitní obory

1) AGROPODNIKÁNÍ

(41-41-M001)  maturitní
nutné je lékaøské potvrzení
Po 2 letech spoleèné výuky si studenti volí od 3. roèníku specializaci
a) nebo b)

a) ZEMÌDÌLSKÝ A LESNÍ PROVOZ
b) CHOVATELSTVÍ A KYNOLOGIE

2) EKOLOGIE A OCHRANA KRAJINY
rozíøené o OCHRANU VOD A RYBÁØSTVÍ
(16-01-M004) maturitní

3) PØÍRODOVÌDNÉ LYCEUM
(78-42-M006)

maturitní

B

v Centru chladicí a klimatizaèní techniky
ul. Havlíèkova 156
tel.: 494 323 741
E-mail: cop.sekretariat@tiscali.cz

http://copchkt.wz.cz

1) MECHANIK ELEKTROTECHNICKÝCH
ZAØÍZENÍ

(26-52-H004)  kvalifikace dle vyhláky 50/78 Sb.
 tøíletý uèební obor se zamìøením na a) nebo b)

a) MONTÁE A SERVIS CHLADICÍ
A KLIMATIZAÈNÍ TECHNIKY
b) MONTÁE A SERVIS DOMÁCÍCH
ELEKTRICKÝCH SPOTØEBIÈÙ

2) PODNIKÁNÍ
(64-41-L524)
dvouletá maturitní nástavba pro absolventy uèebních oborù

Souèástí areálù obou kol jsou moderní internáty, tìlocvièny a vlastní stravovací zaøízení s celodenní stravou.

KINO VESMÍR NÁCHOD uvádí

v listopadu 2007

www.kinonachod.cz; tel. 491 428 498; tel. + fax. 491 420 961, e-mail: info@kinonachod.cz

1.
2.
3.
4.

ètvrtek 17 a 19 hod.
pátek pouze v 19 hod.
sobota pouze v 17 hod.
nedìle pouze v 18 hod.

ONCE (ONCE  Irsko 2006)

Film mi dal inspiraci na celý rok dopøedu  Steven Spielberg. Irská hudební romance, ve které ztvárnili hlavní role v Èechách populární muzikant Glen Hansard
a valaskomeziøíèská pianistka a zpìvaèka Markéta Irglová. Snímek získal letos v lednu na nejvìtím festivalu nezávislých filmù na svìtì Sundance v americkém Utahu
jednu z cen. DOPORUÈUJEME  NENECHTE SI UJÍT! Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

2. pátek pouze v 17 hod.
3. sobota pouze v 19 hod.

BESTIÁØ (ÈR  2007)

3. sobota pouze v 15.30 hod.

KYTICE POHÁDEK

Èeský film reisérky Ireny Pavláskové, natoèený na motivy bestselleru spisovatelky Barbary Nesvatbové. Hrají Danica Jurèová, Karel Roden, Marek Vaut, Miroslav Etzler,
Tomá Matonoha, Krytof Hádek, Jitka Èvanèarová a dalí. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.bestiar.eu
Mládei do 15 let nepøístupný
Setkání s oblíbenými pohádkovými hrdiny v hodinovém pásmu pohádek pro nejmení diváky.
Vstupné 20 Kè

5. pondìlí pouze v 19.30 hod.
6. úterý pouze v 18 hod.

TAJNOSTI (ÈR  2007)

7. støeda 17 a 19.30 hod.

EDITH PIAF (LA MÔME  Francie/Anglie/ÈR 2007)

8. ètvrtek pouze v 17 hod.

POSLEDNÍ VLAK (DER LETZTE ZUG  Nìmecko/ÈR2007)

HRAJEME PRO DÌTI

Jan Svìrák (nyní v roli producenta) uvádí film reisérky Alice Nellis (mj. film Výlet). Iva Bittová v komorním dramatu, který ji bìhem jediného dne zmìní ivot
V dalích rolích Karel Roden, Martha Issová, Ivan Franìk, Anna iková, Sabina Remundová a Igor Chmela. DOPORUÈUJEME  NENECHTE SI UJÍT!!! DOLBYSTEREO
DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.tajnosti.cz
Doporuèená pøístupnost: od 12 let
Pøivítejte nesmrtelnou osobnost Narodila se na chodníku, vyrùstala v nevìstinci, vydìlávala si poulièním zpìvem, a pøesto se z ní stala svìtoznámá osobnost. Drama
reiséra Olivera Dahana (mj. film Purpurové øeky 2) se skvìlou Marion Cotillardovou v hlavní roli. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
DOPORUÈUJEME  NENECHTE SI UJÍT!
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.bioscop.cz a na www.tfmdistribution.com/lamome/
Mládei do 15 let nepøístupný
Nìmecko èeský váleèný film reiséra Stalingradu Josepha Vilsmaiera. Berlín roku 1943 a idovská otázka se blíí ke svému koneènému øeení Ve filmu, který se natáèel
v ÈR, hrají mimo nìmeckých hercù v hlavních i vedlejích rolích Juraj Kukura, Stanislav Zindulka, Nina Divíková Vojta Kotek. Film je uvádìn v èeském znìní. DOLBY
STEREO DIGITAL.
Vstupné 69 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

8. ètvrtek pouze v 19.30 hod.
9. pátek 17 a 19.30 hod.
10. sobota 17 a 19.30 hod.
11. nedìle pouze v 19.30 hod.

ZBOUCHNUTÁ /KNOCKED UP  USA 2007)

10. sobota pouze v 15.15 hod.
11. nedìle pouze v 15.15 hod.

DIVOKÉ VLNY (SURFS UP  USA 2007)

11. nedìle pouze v 17 hod.

GYMPL (ÈR  2007)

12. pondìlí pouze v 18 hod.
13. úterý pouze v 18 hod.
14. støeda pouze v 16 hod.

TEN VEÈER (EVENING  USA 2007)

15.
16.
17.
18.

KRÁLOVSTVÍ (THE KINGDOM  USA 2007)

ètvrtek pouze v 18 hod.
pátek 17 a 19.30 hod.
sobota 17 a 19.30 hod.
nedìle pouze v 18 hod.

Staèí jeden úlet a konèí legrace!!! Inteligentní romantická komedie s øadou nezapomenutelných momentù, která vás dovede a do finále. Èeské titulky. DOLBYSTEREO
DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.knockedupmovie.com
Mládei do 15 let nepøístupný

Komedie o studentech, uèitelích, rodièích a graffiti. Komedie reiséra Tomáe Vorla. V hlavních rolích Tomá Vorel ml. a Jiøí Mádl, v dalích rolích E. Holubová,
T. Matonoha, M. teindler, J. Schmitzer, Z. Bydovská, M. Zbroek, J. Kraus, I. Chýlková a T. Hanák. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kè
Více informací o filmu na www.gympl-film.cz
Mládei pøístupný
Její nejvìtí tajemství bylo jejím nejvìtím darem Vanessa Redgraveová, Meryl Streepová a Toni Colletteová v hlavních rolích dramatu o dávné lásce. Èeské titulky.
DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 65 Kè
Více informací o filmu na www.spi-film.cz a na www.focusfeatures.com/evening
Doporuèená pøístupnost: od 12 let
Jak zastavíte nepøítele, který se nebojí zemøít? Sviný akèní thriller o pièkových agentech FBI, kteøí musí být pøipravení na vechno i v nepøátelském prostøedí, v nìm
staèí udìlat jeden patný krok a role pronásledovatele a pronásledovaného se v miku vymìní V hlavní roli Jamie Foxx. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.thekingdommovie.com
Mládei do 15 let nepøístupný

17. sobota pouze v 15.30 hod.

KRÁL A SKØÍTEK

19. pondìlí 17 a 19.30 hod.
20. úterý pouze v 17 hod.
21. støeda pouze v 19.30 hod.

MÉ DRUHÉ JÁ (THE BRAVE ONE  USA 2007)

20. úterý pouze v 19.30 hod.
21. støeda pouze v 17 hod.

HRAJEME PRO DÌTI

Nauète se surfovat s tuèòáky! Rodinná animovaná akèní komedie, která nás zavede do zákulisí závodního surfování a také za poznáním, e opravdovým vítìzem není vdy
ten, kdo dorazí k cíli jako první Film je uvádìn v èeském znìní. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 60 Kè
Více informací o filmu na www.falcon.cz a na www.sonypictures.com/movies/surfsup/
Mládei pøístupný

Hodinové kreslené pásmo pohádek pro nejmení diváky.
Vstupné 20 Kè

HRAJEME PRO DÌTI

Spravedlivá pomsta? Jodie Fosterová v hlavní roli napínavého thrilleru, ve kterém se snaí sjednat spravedlnost na vlastní pìst, protoe i newyorská policie si s jejím
pøípadem sama neví rady Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.warnerbros.cz a na http://thebraveone.warnerbros.com/
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

GYMPL (ÈR  2007)

Komedie o studentech, uèitelích, rodièích a graffiti. Komedie reiséra Tomáe Vorla. V hlavních rolích Tomá Vorel ml. a Jiøí Mádl, v dalích rolích E. Holubová,
T. Matonoha, M. teindler, J. Schmitzer, Z. Bydovská, M. Zbroek, J. Kraus, I. Chýlková a T. Hanák. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kè
Více informací o filmu na www.gympl-film.cz
Mládei pøístupný

23. pátek pouze ve 20 hod.
24. sobota pouze ve 20 hod.

KAUZA CIA (THE GOOD SHEPHERD  USA 2006)

22.
24.
26.
27.
28.

èt, 23. pá pouze v 16 hod.
so, 25. ne pouze v 16 hod.
pondìlí 18 a 20 hod.
úterý pouze ve 20 hod.
støeda pouze ve 20 hod.

PROBUZENÍ TMY (THE DARK IS RISING  USA 2007)

22.
23.
24.
25.
26.

ètvrtek 18 a 20 hod.
pátek pouze v 18 hod.
sobota pouze v 18 hod.
nedìle 18 a 20 hod.
pondìlí pouze v 16 hod.

POSLEDNÍ LEGIE (THE LAST LEGION  USA/Velká Británie/Francie 2007)

Ukrývaná tajemství, vládní pioná, chladnokrevná vrada Datt Damon, Angelina Jolie, Robert DeNiro a Alec Baldwin v hlavních rolích dramatického thrilleru, který nás
zavádí hluboko do temného svìta ústøední zpravodajské sluby a pionáe Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.intersonic.cz a na www.thegoodshepherdmovie.com
Mládei do 15 let nepøístupný
Jen on se mùe postavit temnotì, aby zachránil svìt Fantasy film podle pìtisvazkové série spisovatelky Susan Cooperové o mladíkovi s nadpøirozenými schopnostmi, který
dostává pozvánku na tajemné setkání, které natrvalo zmìní jeho ivot. Stává se nejmladím rytíøem svìtla, vydává se na cestu napøíè staletími, aby získal est vzácných
kamenù, které mohou zachránit svìt pøed temnotou Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.seekthesigns.com
Mládei pøístupný
Excalibur byl jetì pøed králem Artuem Øímská øíe se zmítá na pokraji zániku, ale nová legenda urèená pøetrvat navìky èeká na svùj zrod. Akèní dobrodruná výpravná
fantasy z období pádu Øímské øíe, se mj. natáèela na Slovensku na Spiském hradu. V hlavních rolích Ben Kingsley a Colin Firth. Èeské titulky. DOLBYSTEREO
DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.spi-film.cz a na www.lastlegion-movie.com
Mládei pøístupný

27. úterý pouze v 16 hod.
28. støeda pouze v 16 hod.

RATATOUILLE (RATATOUILLE  USA 2007)

27. úterý pouze v 18 hod.
28. støeda pouze v 18 hod.

30 DNÍ DLOUHÁ NOC (30 DAYS OF NIGHT  USA 2007)

29. ètvrtek pouze v 16 hod.
30. pátek pouze ve 21.15 hod.

SAW 4 (SAW 4  USA 2007)

29. ètvrtek 18 a 20 hod.
30. pátek 17 a 19.15 hod.
PROSINEC
1. sobota 17 a 19.15 hod.
2. nedìle 17 a 19.15 hod.
3. pondìlí 17 a 19.15 hod.
4. úterý 16 a 20 hod.
5. støeda 16 a 20 hod.

POSLEDNÍ PLAVKY (ÈR  2007)

HRAJEME NEJEN PRO DÌTI

Rodinná komedie pro skuteèné fajnmekry Nejnovìjí animovaný film ze studia Pixar, vypráví o krysákovi jménem Remy, který odvánì sní o tom, e se stane vyhláeným
kuchaøem v paøíské pìtihvìzdièkové restauraci Film je uvádìn v èeském znìní. DOLBYSTEREO DIGITAL SURROUND EX.
Vstupné 65 Kè
Více informací o filmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/ratatouille/
Mládei pøístupný
Nemùete zastavit to, co pøichází Na nejsevernìjím cípu Ameriky leí mìsteèko, které na tøicet dní ovládne tma, mráz a samota. Letoní zima vak pøinese i smrt
Kultovní horor na motivy stejnojmenného komiksu od tvùrce Spider-Mana, reiséra Sam Raimiho  tentokráte v roli producenta. V hlavní roli Josh Hartnett. Èeské titulky.
DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.bsfd.cz a na www.30dnidlouhanoc.cz a na www.30daysofnight.com
Mládei do 15 let nepøístupný
Ètvrté pokraèování kultovní série. Chcete zjistit, jak hra pokraèuje? Chcete rozlutit poslední hádanku Jigsawovy hry? Napínavý thriller pro diváky opravdu pevných nervù.
Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.hce.cz a na http://movies.break.com/saw4/
Mládei do 15 let nepøístupný
Nová èeská rozmarná komedie. Pøíbìh Jardy kuchaøe, hrdiny zalé éry tuzexového bonu a jeho letní pobyt u oputìného rybníka a jetì oputìnìjího bufetu, který tam
provozuje V hlavních rolích Petr Ètvrtníèek a Josef Poláek, v dalích rolích J. Lábus, R. Hruínský a M. Písaøík. Reie Michal Krajòák. DOLBY  STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kè
Více informací o filmu na www.posledniplavky.cz
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

CHYBÍ VÁM PENÍZE A BANKA VÁM NEPÙJÈÍ?

NEBANKOVNÍ PÙJÈKY
Pro zamìstnance, dùchodce, podnikatele
i eny na MD  BEZ RUÈITELE!!!

NAVTIVTE NAI
NOVÌ OTEVØENOU KANCELÁØ V NÁCHODÌ:
Kamenice 155 (budova bývalé Itálie), 2. patro (naproti výtahu)
l.cz
firea
.pro
www

739 275 119
ÁDNÉ POPLATKY PØEDEM!

l.cz
firea
.pro
w
w
w

HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY PRO OBLAST:
Èeská Skalice, Jaromìø, Police n. Metují, Broumov, Teplice n. Metují

Støední kola gastronomie,
hotelnictví, obchodu a slueb
HRONOV

KOØENÍ VEHO DRUHU
VÁENÉ
Dobrá kvalita a nízké ceny

NAI ABSOLVENTI
 NAE VIZITKA
www.hshronov.cz
JSME TU PRO VÁS !

Krámek najdete v NÁCHODÌ
Komenského 235 (trafika naproti drogerii)
Otevøeno dennì 717 hodin, sobota 811 hodin
Pøijïte ochutnat

