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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka V Náchodě

Čtvrtek
5. 11. 2009
v 19.00 hodin

Úterý
10. 11. 2009
v 19.00 hodin
SLEVA

Středa
11. 11. 2009
v 19.00 hodin
SLEVA

Neděle
15. 11. 2009
v 15.00 hodin

Úterý
17. 11. 2009
v 19.00 hodin

Středa
18. 11. 2009
V 19.30 hodin

 uvádí v listopadu 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, otevírací doba: pondělí–pátek 
8.00–17.30 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin, tel. 491 420 420. Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ 

v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek. 
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

Patagonie
Dia show Zuzky a Jardy Vozábových
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 19. 10. 2009 

4TET
Jiří Korn (baritone 1), 
Dušan Kollár (bass),
Jiří Škorpík (baritone 2), 
David Uličník (tenor)
Vstupné: 450, 430, 410, 390 Kč  
Předprodej od 1. 10. 2009

Graffovo kvarteto
Š. Graffe (1. housle), 
L. Bednařík (2. housle),
L. Cybulski (viola), 
M. Hreňo (violoncello)
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 130, 110, 90, 70 Kč  
Předprodej od 20. 10. 2009

4TET
Jiří Korn (baritone 1), Dušan Kollár (bass), Jiří Škorpík (baritone 2), David Uličník (tenor)

4TET byl založen z iniciativy Jiřího Korna v říjnu 2oo2. Poprvé se tito „muži v černém“ představili skladbou „How Deep Is Your Love“ v prove-
dení „a capella“. Bouřlivá reakce publika, stoupající zájem posluchačů, vystoupení po celé ČR i v zahraničí a časté účinkování v televizních po-
řadech (Manéž Bolka Polívky, Miss 2003, Zlatá mříž, Gogošou… atd.) byly důvodem pro přípravu mnoha dalších songů (Lady Karneval, Tears 
In Heaven, Lion King, Addams Family a dalších), k nazkoušení koncertního programu a k vydání tří CD: 4TET 1st (2004), 4TET 2nd (2005) 
a 4TET 3rd (2008).
Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev tohoto vokálního seskupení se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou 
Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá 
a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a „taneční“ výkony všech aktérů na jevišti, to vše rozhodně nenechá nikoho 
chladným a odměnou jsou jim vždy vyprodané koncerty s nenapodobitelnou atmosférou. 

Literárně hudební večer
Sametová revoluce dnešníma očima

Před dvaceti lety, 17. listopadu 1989, došlo na Národní třídě v Praze k brutálnímu útoku tehdejší státní moci na pokojně demonstrující studenty. 
Tato událost odstartovala proces poeticky nazvaný sametovou revolucí. V Československu skončilo čtyřicetileté období totality a občané této 
země dostali možnost žít svobodně. Někteří ji využili, jiní zneužili, pro některé již bylo pozdě a mnozí se již do svobody narodili. Zásadní dějinný 
zlom se dotkl života všech, ať v Praze nebo třeba v Náchodě. Na vzpomínkovém večeru, který připravila Mgr. Lydia Baštecká, uslyšíme hodno-
cení historiků i literární refl exe, zazní texty dobových dokumentů i aktuální písně. Ke 20. výročí si připomeneme slovem i obrazem neopakova-
telné chvíle emotivního vzrušení, bolestného váhání a strachu i spontánního nadšení, které nikdy nemohou trvat věčně, ale ve svém důsledku 
přetrvávají dodnes. Po ukončení večera se uskuteční tichý pietní akt se svíčkami (vzít je s sebou!) u morového sloupu na náměstí.

Jak Trautenberk 
dělal Krakonošovi ducha
Divadlo Kompanyje 
Pohádka pro děti
Vstupné: 50, 40, 30, 20 Kč
Předprodej od 21. 10. 2009

Literárně hudební večer 
Sametová revoluce dnešníma očima
s prezentací sborníku náchodských 
dokumentů
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 26. 10. 2009 

A. Procházka: Věrní abonenti
Agentura Harlekýn Praha
Představení ab. cyklu – skupina „A“ 
Vstupné: 290, 270, 250, 230 Kč
Předprodej od 26. 10. 2009
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Den „NE“
Dříve, než se pokusím pojmenovat vý-

znam událostí před dvaceti lety, vrátím 
se k svátku, který 17. listopadu v kalen-
dáři předchází – tedy k 28. říjnu. V ten-
to den slavíme totiž státní svátek společ-
ně s Řeky. Zatímco my si připomínáme 
vznik samostatného státu, Řekové mají 
svůj den „OCHI“, což v překladu znamená 
den „NE“. Jsou na tento den náležitě hrdí 
a řadí ho vůbec k nejdůležitějším dnům ve 
své bohaté historii. Kdo četl román Man-
dolina kapitána Corelliho, jistě si vzpome-
ne na působivou scénu v jedné z prvních 
kapitol knihy, kdy v noci 28. října 1940 
navštíví italský velvyslanec Grazzi řecké-
ho ministerského předsedu Metaxase, aby 
mu předal ultimátum od Duceho. Mussoli-
ni v něm požaduje umožnění „dočasného“ 
vstupu italské armádě na území Řecka. Je-
dinou variantou k tomuto požadavku je 
válka. Podle nedoložené tradice odpově-
děl Metaxas bez rozmyšlení a velice struč-
ně. „OCHI“. Odtud den „NE“. Zcela jistě 
však řekl Grazzimu něco v tomto smys-
lu. „Vy jste mnohem silnější, ale nám jde 
o čest“. Tak se dostal, do té doby politik 
nevalné pověsti, do řecké síně slávy. Když 
potom Italové Řeky napadli, byli v krátké 
době zahnáni do moře a nebýt Hitlerova 
zásahu, Řecko by zcelka jistě v této válce 
nerovných triumfovalo jako vítěz. 

V podobné situaci byl o dva roky dří-
ve československý president Beneš. Byl asi 
pod daleko větším tlakem a nerozhodl se, 
na rozdíl od Metaxase, okamžitě. Bránit 
se, nebo nebránit – otázka, kterou Beneš 
řešil, je dodnes živá. Pro obě možnosti na-
jdeme, budeme-li chtít, dost argumentů. 
Jenomže chyba nebyla v tom, jak byla na-
konec zodpovězena. Zásadní chyba spočí-
vala v tom, že byla vůbec nastolena.

Protože v životě jednotlivců a pocho-
pitelně i celých národů mohou kdykoliv 
nastat mezní situace, kdy si prostě otáz-
ku – ano či ne, klást nesmíme. Nedovo-
luje nám to vyšší princip, který stojí nad 
jakoukoliv rozumovou úvahou, nad lo-
gikou, zkušeností nebo dokonce nad sa-
motnými zákony. Vyšší princip, tak dobře 
známý z řeckých tragédií. Vyšší princip, 
který Antigoně dovoluje přestoupit platná 
ustanovení. Vyšší princip, který ve stejno-
jmenném fi lmu přikazuje starému profe-
sorovi říkat studentům pravdu, jakkoliv 
tím ohrožuje vlastní život. Vyšší princip, 
který 17. listopadu 1989 přivedl studen-
ty na Národní třídu, ačkoliv tím porušili 
platné komunistické zákony. Vyšší prin-
cip, který přiměl po vzoru studentů vyjít 
do ulic a na náměstí, do té doby apatický, 
povolný národ.

Na rozdíl od Řeků, kteří v celé své sta-
ré i novodobé historii neustále aktivně 
vzdorovali všem možným nájezdníkům, 
uchvatitelům, barbarům či uzurpátorům, 
Češi mají takových okamžiků poskrovnu. 
Odtud tedy pramení jedinečnost a sláva 
listopadových dnů. Neboť patří k oněm 
vzácným okamžikům, kdy Češi a spo-
lu s nimi i Slováci zvedli hlavu, aby řekli 
rozhodné NE donedávna zcela suverénní-
mu, neotřesitelnému, nezranitelnému zlu. 
A na tom nemůže nic změnit ani ubrat 
rozladěnost z dnešních dnů, nesplněná 
očekávání, zhrzené iluze, zmařené nadě-
je. Československý den „NE“ se zapsal do 
historie a jeho odkaz je stálým příslibem 
i pro budoucnost.

Petr Havel 
– mluvčí Občanského fóra 

v listopadu 1989
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Zprávy 
z radnice
Rada města 29. 9. 
Jednání rady města se 
zúčastnilo osm radních, 
jeden byl omluven.
Číselný popis u každé zprávy představuje 
poměr hlasů při hlasování PRO-PROTI-ZDR-
ŽEL SE.
Majetkoprávní úkony města

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností ČEZ-Distribuce, a. s., 
Břemeno bude zřízeno na pozemkových 
parcelách v k. ú. Běloves, k. ú. Malé Poříčí 
a k. ú. Babí u Náchoda v rámci uložení ka-
belového vedení vysokého a nízkého na-
pětí do země a umístění nového příhrado-
vého stožáru. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností Telefónica O
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Republik, a. s. Břemeno spočívá v uložení 
metalického kabelu do země v chráničce 
podzemního komunikačního vedení ve-
řejné komunikační sítě. Kabelem bude za-
sažen pozemek města p. č. 83/14 k. ú. Ná-
chod v celkové délce cca 12 m. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností ČEZ-Distribuce, a. s. 
Břemeno bude zřízeno na pozemkových 
parcelách v ulicích Železniční a Vodáren-
ská. Společnost ČEZ chce uložit do země 
nové kabelové vedení nízkého napětí 
a umístit nové plastové pilíře. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene se společností ČEZ-Distribuce, 
a. s. Břemeno bude zřízeno na pozemko-
vé parcele v ul. Purkyňova. Jedná se o ulo-
žení nového kabelového vedení nízkého 
a vysokého napětí a uzemnění v pozem-
ku města. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností ČEZ-Distribuce, a. s. 
Břemeno bude zřízeno na pozemkových 
parcelách v ulici Na Strži a opět souvisí 
s uložením do země nového kabelového 
vedení nízkého napětí a umístění nových 
plastových pilířů. 8-0-0

 RM souhlasila s ukončením nájemní 
smlouvy uzavřené mezi Základní umělec-
kou školou J. Falty a pronajímateli budovy 
čp. 265 (současné sídlo ZUŠ v ul. Komen-
ského). Smlouva bude ukončena výpově-
dí dle nájemní smlouvy s dvouletou výpo-
vědní lhůtou. 8-0-0
Stavební úpravy komunikace 
ul. Svolinského v Náchodě 8-0-0

 RM schválila investiční záměr staveb-
ních úprav místní komunikace ul. Svolin-
ského, Náchod a uložila zajistit projekto-
vou přípravu a realizaci na rok 2010. 

Žádost o čerpání fondů 8-0-0
 RM schválila čerpání rezervního fon-

du příspěvkové organizace Sportovní za-
řízení města Náchoda ve výši 34 912 Kč 
na vybavení strojovny plaveckého bazénu 
v souvislosti s havarijním stavem a čer-
pání fondu reprodukce majetku ve výši 
112 589 Kč na opravy majetku zřizovatele.

 RM schválila čerpání fondu rezerv 
a rozvoje ve výši 60 000 Kč a jeho převod 
do rozpočtu pro příspěvkovou organiza-
ci MŠ Komenského. Prostředky budou po-
užity na nákup pračky a úhradu energií, 
protože původní pračka je v havarijním 
stavu.
Výstavba Hasičské zbrojnice 
v ulici Raisova 8-0-0

 RM souhlasila se zadáním zakázky 
na vypracování projektové dokumenta-
ce na stavbu „Výstavba Hasičské zbrojni-
ce ulice Raisova – Náchod“ fi rmě STING 
NA, s. r. o., Náchod a s uzavřením smlouvy 
o dílo na stupeň dokumentace pro územ-
ní řízení.
Plán investic na rok 2010 8-0-0

 RM schválila seznam investic roku 2010 
a pověřila odbor správy majetku a fi nan-
cování přípravou těchto akcí a projedná-
ní se správci inženýrských sítí.
Stavební úpravy ulice Slunečná 
v Náchodě – 1. část 8-0-0

 RM schválila uzavření objednávky 
na provedení stavebních úprav ulice Slu-
nečná v Náchodě – 1. část. Stavební práce 
provede fi rma STRABAG, a. s., s termínem 
dokončení do 20. 10. 2009. Jedná se o pro-
vedení úprav 82 m x 3 m v asfaltu bez ob-
rub s krajnicemi ve štěrkodrti.
Cyklostezky v Kladském pomezí 
– výběr zhotovitele 8-0-0

 RM schválila zhotovitele stavby „Cyk-
lostezky v Kladském pomezí – úsek Na Str-
ži v Náchodě“ fi rmu M-SILNICE, a. s., Par-
dubice a souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na realizaci této stavby.
Kino Vesmír – „Digitální kino“ 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
smlouvy o dílo na dodávku „Digitálního 
kina“ se spol. Kinotechnika Praha, a. s.

Rada města 13. 10. 
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, později všech devět.
Majetkoprávní úkony města

 RM souhlasila se zveřejněním záměru 
pronajmout společnosti VISUS, spol. s r. o., 
nebytové prostory č. 3.28 a 3.29 v budově 
polikliniky čp. 738 v Náchodě pro zřízení 
kanceláře. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dohody 
o ukončení platnosti nájemní smlouvy 
uzavřené s MUDr. Vítězslavem Snášelem 
k 31. 10. 2009 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy se společnosti MERSEN, s. r. o., 
na pronájem nebytových prostorů v bu-
dově polikliniky čp. 738, za účelem pro-
vozování lékařské praxe. Současně byla 

uzavřena dohoda o ukončení nájemní 
smlouvy s MUDr. Vítězslavem Snášelem, 
který má uvedené prostory v současné 
době v pronájmu. Jedná se o transfor-
maci nájemce z fyzické osoby na osobu 
právnickou. 8-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene se 
společností CZECH RADAR, a. s., Plzeň. 
Jedná se umístění měřiče rychlosti a ka-
belového vedení v Kostelecké ulici. 8-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít se 
společností Technické služby Náchod, 
s. r. o., smlouvu o výpůjčce. Smlouva se 
bude týkat bezplatného užívání vozidel 
na svoz odpadu. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene se spol. Lesy ČR na pozemek parc. 
č. 572/3 v k. ú. Lipí u Náchoda dotčený 
stavbou „Kanalizace Lipí-Peklo“ v Nácho-
dě. Jedná se o koryto Jizbického potoka.  
 8-0-0

 RM souhlasila s převedením stánku 
rychlého občerstvení umístěného v areá-
lu koupaliště do bezplatného užívání pří-
spěvkové organizaci Sportovní zařízení 
města Náchoda. 8-0-0

 RM nesouhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene se společností ČEZ-Distri-
buce, a. s. Budoucí břemeno se týká ulo-
žení kabelového vedení nízkého napětí 
v chodníku od Pivnice Tunel až k rohu bu-
dovy pošty na Masarykově nám. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy na nebytový prostor v Nácho-
dě v ul. Českoskalická čp. 192 s platnos-
tí od 1. 11. 2009. Bude zde umístěno síd-
lo fi rmy poskytující elektroinstalatérské 
služby. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o výpůjčce na nebytový prostor v Nácho-
dě v Rybářské ul. čp. 1810 (budova Harmo-
nie) s platností od 1. 11. 2009. Budou zde 
poskytovány kadeřnické služby pro oby-
vatele domů Harmonie I a II. 8-0-0
Oprava chodníků 
ve Starém Městě v Náchodě 9-0-0

 RM schválila zadání veřejné zakázky 
„Oprava chodníků Staré Město v Nácho-
dě“ uchazeči na 1. místě – fi rmě COLAS 
CZ, a. s., Hradec Králové. 
Přidělení nadačních příspěvků (grantů) 
na kulturu a sport – II. kolo 2009 9-0-0

 RM vzala na vědomí přidělení nadač-
ních příspěvků (grantů) v oblasti kultury 
a sportu ve II. kole roku 2009.
V oblasti kultury bylo podáno 13 žádostí, 
kulturní komise je projednala 24. 9. 2009. 
Nadace rozhodla podpořit 10 projektů 
s celkovou fi nanční částkou 67 500 Kč. 
V oblasti sportu bylo podáno 19 žádostí, 
tělovýchovná a sportovní komise je pro-
jednala 22. 9. 2009. Kulturní a sportovní 
nadace na svém jednání dne 30. 9. 2009 
rozhodla podpořit 16 žádostí s celkovou 
fi nanční částkou 120 000 Kč.   
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Kanalizace Lipí–Peklo v Náchodě  9-0-0
 RM schválila předložení stavby „Kana-

lizace Lipí–Peklo v Náchodě“ v rámci pro-
jektu „Optimalizace hospodaření s vodou 
a zlepšení kvality vod v povodí řeky Me-
tuje v Kladském pomezí výstavbou kana-
lizací v okolí měst Chudoby a Náchoda“ 
do Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polská re-
publika v období 2007–2013.
Stavební úpravy a přístavba 
čp. 247, Tyršova ulice 9-0-0

 RM schválila uzavření Mandátní smlou-
vy s fi rmou RTS, a. s., Brno na zajištění za-
dání veřejné zakázky „ZUŠ Náchod – Sta-
vební úpravy a přístavba čp. 247, Tyršova 
ulice“.
Silnice III/01420 Bražec 
– Staré Město 9-0-0

 RM schválila výsledek jednacího říze-
ní bez uveřejnění, tj. schválila uzavře-
ní dodatku ke Smlouvě o dílo na reali-
zaci stavby „Česko – polské komunikace 
se sdíleným provozem pěším, cyklistic-
kým a automobilovým v Kladském pome-
zí“, číslo projektu CZ.3.22/1.1.00/08.00055 
– stavba. Silnice III/01420 Bražec – Staré 
Město“ s M-SILNICE, a. s., Pardubice. 

Zastupitelstvo města 19. 10. 
Jednání zastupitelstva města se zúčastni-
lo nejprve 21, později 25 zastupitelů, dva 
byli omluveni. 
ZUŠ v rámci Operačního programu 
přeshraniční spolupráce ČR-PR 21-0-0

 ZM schválilo dohodu o spolupráci 
na projektu realizovaném z prostřed-
ků Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polská re-
publika 2007 – 2013. Dohoda se vztahuje 
k projektu „Vzdělávání bez hranic – ZUŠ 
Náchod“. 
Žádosti předložené do 20. listopadu 2009 
budou posuzovány a schvalovány na za-
sedání Monitorovacího výboru v dubnu 
roku 2010. Projekt bude předložen v rám-
ci Prioritní osa II Podpora rozvoje podni-
katelského prostředí a cestovního ruchu, 
Oblast podpory 2.3 Podpora spoluprá-
ce v oblasti vzdělávání. V rámci projektu 
budou provedeny stavební úpravy bývalé-
ho objektu Okresní vojenské správy. Dále 
je součástí projektu nákup hudebních ná-
strojů a neinvestiční aktivity – např. po-
řádání koncertů, kurzy polského jazy-
ka pro několik vyučujících, prázdninové 
soustředění žáků nebo náklady na polské 
žáky (resp. na mzdové náklady na vyuču-
jící polských žáků). Město Kudowa Zdrój 
bude na projektu spolupracovat. Předpo-
kládaná doba realizace stavebních prací 
(prosinec 2009 – červen 2011), neinvestič-
ní aktivity (2010–2012).
Výše dotace je max. 85 % z ERDF (Evrop-
ský fond pro regionální rozvoj) a max. 
5% ze státního rozpočtu z uznatelných 
výdajů. Jednou z povinných příloh žádos-
ti je právě schválená Dohoda o spoluprá-

ci mezi oběma partnery – Městem Náchod 
a Městem Kudowa Zdrój. 
Majetkoprávní úkony obce 

 ZM zamítlo nabytí stavby dělicího os-
trůvku vč. přechodu pro chodce na silni-
ci I/33 v ul. Polská u PENNY MARKETU 
včetně dopravního značení do vlastnictví 
Města Náchoda. 4-14-4

 ZM schválilo prodej stavebních par-
cel č. 2141/1, 2141/2, 2142/1, 2142/2 v k. ú. 
Náchod za cenu dle znaleckého posud-
ku s úhradou nákladů stranou kupující. 
Jedná se o pozemky pod stavbami garáží 
v ulici Horova. 22-0-0

 ZM schválilo nabytí pozemku č. 405/1 
v k. ú. Jizbice u Náchoda do vlastnic-
tví Města Náchoda. Jedná se o pozemek, 
který slouží jako spojka na Jizbici a je 
ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových. 22-0-0

 ZM zamítlo nabytí pevnostního objek-
tu NS 81 na stav. p. č. 138 v k. ú. Dobrošov 
do vlastnictví Města Náchoda. O uvedený 
objekt má zájem Klub vojenské historie 
Náchod a bude nabídnut k převedení pří-
mo jemu. 22-0-0 

 ZM schválilo prodej bytových jednotek 
Pražská č. 783/8, 783/9, 783/14, č. 1527/17, 
č. 1528/17 dle zásad prodeje bytů stáva-
jícím nájemníkům, kteří využili nabídky 
k prodeji až nyní. 21-0-1 

 ZM zamítlo prodej části pozemkové par-
cely č. 105/1 v ul. Hurdálkova. Jedná se 
o pozemek bývalé zahrady nacházející se 
za domy čp. 148, 406 a 371 v ulici Hur-
dálkova. Tyto domy jsou v majetku města 
a je zde umístěna Městská policie a hasi-
či.  Do budoucna je zde projednáván zá-
měr úprav kina Vesmír. 22-0-0

 ZM schválilo provedení výkupu pozem-
ku v ul. Vodárenské č. 680/2 s tím, že měs-
to uhradí daň z převodu nemovitostí a ná-
klady s prodejem. 22-0-0

 ZM schválilo nabytí části, cca 35 m2, 
z pozemku č. 650/3 v ulici Na Přadýnku 
formou darovací smlouvy s tím, že Měs-
to Náchod provede v rámci připravované 
stavby zpevněný vjezd na uvedený poze-
mek ze zámkové dlažby. 22-0-0

 ZM zamítlo prodej částí pozemků 
č. 1257/2, č. 1257/84, č. 1947/2 v k. ú. Ná-
chod. Jedná se o část stávající spojovací 
stezky, která vede z ulice Vančurova mezi 
zahradami do ulice Na Pláni a naopak. Po-
zemek je dle územního plánu určen jako 
místní komunikace pro pěší. 21-0-2

 ZM zamítlo prodej části pozemkové par-
cely č. 2016/1 k. ú. Náchod pro zvětšení 
přístupové cesty k domu žadatele v ulici 
Dobrošovské. 23-0-0

 ZM schválilo prodej volných bytových 
jednotek Kostelecká č. 1828/18 a č. 1829/5 
dle výsledku výběrového řízení. 21-2-0
Změna zásad prodeje 
obytných domů 23-0-0

 ZM schválilo úpravu Zásad prode-
je obytných domů. Podrobnosti najdete 
na str. 8.

Obecně závazná 
vyhláška č. 1/2009 20-2-1

 ZM vydalo Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 1/2009. Z důvodu nepřijetí návrhu 
na zavedení nového způsobu platby za ko-
munální odpad je nutný návrat k původ-
nímu systému přijetím této vyhlášky.
Smlouva o půjčce 16-0-7

 ZM schválilo půjčku pro VAK Náchod, 
a. s., na budování kanalizací v objemu 
9 mil. Kč.
Doplnění usnesení zastupitelstva 
– schválení rozpočtu roku 2009 20-0-3

 ZM doplnilo usnesení z 23. 2. 2009, 
ve kterém schválilo rozpočet města 
na rok 2009 takto. „ZM schválilo rozpo-
čet města Náchoda na rok 2009 členěný 
dle paragrafů včetně příloh jako schodko-
vý. Schodek je vyrovnán fi nančními pros-
tředky z minulých let v objemu 31 314 tis.
Kč a smluvně zabezpečenými úvěry v ob-
jemu 19 000 tis. Kč.“ 
Přechodné zvýšení 
revolvingového úvěru 22-1-0

 ZM schválilo navýšení revolvingové-
ho úvěru o 15 mil. Kč přes konec roku 
2009 a vyrovnání tohoto navýšení nejdé-
le do konce platnosti schváleného revol-
vingového úvěru, tj. do 31. 5. 2010.
Dojde tak k vyrovnání průběžného ne-
souladu mezi příjmy a výdaji. Splátka to-
hoto navýšení bude uskutečněna z při-
jatých prostředků z dotací z akcí, které 
musíme letos plně profi nancovat z vlast-
ních zdrojů.
Pravidla pro stanovení příspěvků 
a dotací na rok 2010 24-0-1

 ZM schválilo rámcová pravidla pro sta-
novení příspěvků a dotací na rok 2010.
Výchozí základnou bude rozpočet 2009 
a dojde ke zrušení veškerých investič-
ních dotací a příspěvků, zrušení všech 
provozních dotací, krácení malých spor-
tů o 20 %, krácení vybraných sportů o 50 
%, krácení dotace na prevenci kriminali-
ty o 25 % a krácení příspěvků organiza-
cím města o 20 %. Celkové krácení dota-
cí a příspěvků poskytovaných z rozpočtu 
města oproti roku 2009 tak bude činit 
22,8 %. Vše bude samozřejmě individu-
álně projednáno v rámci příprav návrhu 
rozpočtu roku 2010.

TELEGRAFICKY
 ZM vzalo na vědomí rezignaci p. Micha-

la Bráta na funkci člena fi nančního výbo-
ru a zvolilo za nového člena MUDr. L. Ti-
chého s účinností od 1. 11. 2009. 24-0-1

 ZM schválilo dodatek ke smlouvě o do-
taci Farní charitě Náchod. Jedná se pře-
vedení částky 400 000 Kč na rok 2010 bez 
povinnosti vrátit tuto částku do rozpočtu 
města jako nespotřebovanou (celková do-
tace v letošním roce činí 1,5 mil. Kč). Tato 
částka bude určena na plánované úpravy 
a opravy, včetně vybavení v projektu Sv. 
Anna domov pro matky s dětmi Náchod. 
Tento objekt je v majetku města. 20-2-1
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  Kronika

V září byli oddáni:
4. 9. 
Zdeněk Polák Dvůr Králové nad Labem
Regina Škaldová Jaroměř
5. 9.
Jaroslav Andres Náchod
Lenka Nesnídalová Náchod

Luboš Melicherčík Cvikov
Jitka Pohlová Cvikov
9. 9.
František Kožášník Náchod
Marie Stolínová Náchod

Jaroslav Smrček Náchod
Věra Vondrová Náchod
11. 9.
Tadeáš Cejnar Velká Jesenice
Hana Severýnová Česká Skalice
12. 9.
Tomáš Petr Velké Poříčí
Jana Gebhartová Suchý Důl

Aleš Kosinka Červený Kostelec
Dita Maršíková Česká Čermná
18. 9.
Jan Hrdina Česká Třebová
Dita Jirásková Náchod

25. 9.
Miroslav Hrubý Náchod
Eva Lelková Náchod
26. 9. 
Jiří Mertlík Hronov
Natália Nagyová Bratislava

V září se narodili:
 1. 9. Laura Adámková 
 3. 9.  Tadeáš Richter
 5. 9.  Amálie Helena Morová
 6. 9.  Melánie Čisárová
 7. 9.  Martin Brandejs
 9. 9.  Patricie Gyurácsová
 10. 9.  Anežka Kučerová
 12. 9.  Stela Železová
 13. 9. Dominik Raušer
 14. 9. Anna Marie Zapletalová
 15. 9. Vojtěch Macek
 18. 9. Tomáš Balcar
 23. 9. Michaela Ševcová
 24. 9. Vojtěch Majer
  Matěj Renský
  Adéla Renská
  Natálie Brandová
  David Moldavčuk
 25. 9. Antonín Prouza
  Elena Prouzová

Nestává se často, že jsme pozváni 
na oslavu životního jubilea významného 
člověka. Já jsem takové štěstí měla. V jed-
nom z posledních zářijových odpolední 
jsem byla pozvána na oslavu 95. naroze-
nin pana profesora Univerzity Karlovy 
Otakara Nyklíčka, čestného občana Ná-
choda. Je s podivem, kolik toho tento ne-
nápadný člověk ve svém životě dokázal. 
Prakticky na koleně se podílel na vybudo-
vání jednoho celého medicínského obo-
ru nazvaného klinická cytologie. V pa-
desátých letech nabyl přesvědčení, že se 
nádory dají diagnostikovat prostřednic-
tvím jednotlivých buněk s velkou přes-
ností a hlavně velmi brzy. Ačkoli tehdej-
ší vědecká veřejnost byla v tomto ohledu 
skeptická, on se nevzdal a po celoživot-
ní soustavné činnosti je dnes uznávaným 
odborníkem světové úrovně. On i celý ten-

Významné životní jubileum
to vědní obor. To, že se v Náchodě pro-
vozuje tak významná vědecká činnost, 
bylo dlouho neznámé, dalo by se říci taj-
né. Po roce 1989 však přišla ocenění i pro 
pana profesora Nyklíčka. Dnes je čestným 
členem F.I.A.C., což je mezinárodní aka-
demie cytologie. Je naším štěstím, že mů-
žeme s panem profesorem pobývat a při 
vzácných příležitostech poslouchat jeho 
vyprávění. A tak ještě jednou, pane pro-
fesore, díky za vyprávění o Vašem dět-
ství, studiích ve Francii a celém svém do-
savadním životě. Přeji Vám hodně, hodně 
zdraví. Buďte s námi ještě dlouhou dobu, 
velmi potřebujeme mít vedle sebe takové 
vzory, jako jste Vy. 

Bc. Irena Svozilová

P O Z V Á N K A
11. 11. 2009

Den veteránů
Znovu se připojujeme 

k demokraciím,
které uctívají padlé všech válek. 

V Náchodě proběhne Den veteránů

ve středu 11. listopadu 2009 
v 11 hodin

u památníku na Dobrošově
za účasti Města Náchoda, 

zástupců ČSBS a dalších organizací

Odjezd autobusu na Dobrošov 
od hotelu Beránek 

(Masarykovo nám. Náchod) 
je v 10.30 hodin. 

Předpokládaný návrat 
mezi 12.30–13.00 hodin.

Josef Hrubý            Ing. Oldřich Čtvrtečka
předseda                             starosta města
OV ČSBS Náchod                          Náchoda

Sdružení přátel obce Malá Čerm-
ná PUMPA pořádá besedu s promítá-
ním historických fotografi í a pohled-
nic jedné z obcí tzv. Českého koutku 
v Kladsku a to obce STROUŽNÝ, nyní 
Pstrążna, dříve Strausseney. Akce se 
koná v sobotu dne 21. listopadu 2009 
od 13.30 hod. ve společenské místnos-
ti Domova důchodců v Malé Čermné. 
Bližší informace na www.pumpa-ma-
lacermna.cz nebo na telefonním čísle 
602 839 374. SRDEČNĚ ZVEME.

POZVÁNKA

4 Náchodský zpravodajKRONIKA

Před nedávnem přišla paní učitelka Doč-
kalová s nabídkou z náchodské knihov-
ny. Mohli bychom uspořádat výstavu vše-
ho, co naše děti dovedou. Rozhodování 
dlouho netrvalo. Nabídka byla přijata vět-
šinou dětí s nadšením. Začaly přípravy. 
Děti nosily do školy všechno, co doma vy-
tvořily. Ať už samy, nebo s pomocí rodi-
čů. Den D nastal ve středu 14. října. Před 
čtvrtou hodinou odpoledne se začaly schá-
zet děti v knihovně. Měly připraven krát-
ký program i občerstvení, pozvaly nejen 
rodiče, ale i učitele a kamarády. Knihovna 
byla plná. Po krátkém uvítání promluvil 
pan ředitel Domáň a paní ředitelka Vota-
vová. Pak už se všichni věnovali jen pro-
hlížení dětských prací a příjemnému poví-
dání. Kolem páté hodiny děti zopakovaly 
kulturní program i počítačové prezenta-
ce a celou akci jsme ukončili asi o hodi-
nu později. Výstava potrvá do 14. 11. a vě-
říme, že nebude poslední. Srdečně zveme 
i Vás.            A. Adámková, J. Hlušičková,

P. Dočkalová
učitelky pátých tříd ZŠ Komenského

Aktivní páťáci
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…se dnes ozvalo ve všech třídách ZŠ 
Pavlišovská na Babí. Všichni žáci, učite-
lé i personál ihned opustili budovu školy. 
V tom okamžiku se ozvala siréna hasič-
ských aut a začala záchranná akce. Ha-
siči vynesli zraněné děti, které nestihly 
budovu včas opustit, a pomocí plošiny za-
chránili i čtyři děti, které uvízly ve třídě 
v 1. patře. Toto vše se událo v rámci ha-
sičského cvičení za účasti Policie ČR, které 
9. října proběhlo na Babí v základní ško-
le. Po úspěšném ukončení práce hasičů 
si žáci mohli prohlédnout hasičské auto 
a vyzkoušet si vodní proud z hadic v míst-
ním rybníčku. Určitě nejlepším zážitkem 
bylo to, že se všechny děti mohly provézt 
na plošině hasičského auta a prohlédnout 
si okolí školy z výšky několika metrů.

Hoří, poplach!
Máte rádi ruční práce? 
Chcete se podívat, co se dá vyrobit z obyčej-
ných novin?
Tak neváhejte a přijďte na výstavu výrobků 
z papírového pedigu.
Kdy a kam? 

V Den otevřených dveří, ve čtvrtek 
19. listopadu 2009 na první stupeň naší 
školy. 

Pokud se Vám vystavené exponáty za-
líbí a zatoužíte si také sami něco vyrobit, 
máte možnost se přímo na místě přihlá-
sit do kurzu „Pletení z papíru“.

Mimo to můžete navštívit i prodejní vý-
stavu dětských knih z nakladatelství Tho-
vt Praha, kde za přijatelné ceny nakoupíte 
třeba Vánoční dárky pro své děti.

V neposlední řadě ještě zhlédnete, co 
vše jsou schopné vyrobit dívky ve věku 
od 8 do 12 let v našem zájmovém krouž-
ku – Správná děvčata.
Tak nezapomeňte – ve čtvrtek 19. listopa-
du 2009, od 8 do 16.30 hod., v ZŠ T. G. Ma-
saryka Náchod.
Těšíme se na Vás.

Výstavy na ZŠ T. G. M.

Tentokrát se na vás těšíme ve čtvrtek 
dne 19. 11. 2009 od 8 do 15.30 hodin.
A co se chystá?
– prohlídka budov školy v doprovodu prů-
vodců
– prohlídka odborných učeben a zrekon-
struovaných prostor školní družiny
– ukázka práce žáků v informačním cent-
ru (IC) – využití interaktivní tabule
– možnost vyzkoušet si výukové progra-
my v počítačových učebnách
– ukázka činnosti žáků na lezecké stěně 
(lze aktivně zkusit)
– možnost vyzkoušet si jednoduché poku-
sy v učebně fyziky a chemie (odpoledne)
– dětský koutek ( po dobu prohlídky ško-
ly se vašim malým dětem mohou věno-
vat vychovatelky družiny, popř. asistent-
ka pedagoga)
– možnost zúčastnit se vyučovacího 
procesu přímo ve třídách (vstup do ho-
din pouze na počátku vyučovací hodiny 
po dohodě s vyučujícími)
– prohlídka školního skleníku s učebnou 

…a další doprovodné programy (pří-
prava studené kuchyně s ochutnávkou, 
sportovní utkání v tělocvičnách ...) 

Dále bychom vážené čtenáře rádi upo-
zornili, že již ve čtvrtek 5. 11. začíná 
Klub předškoláček – s projektem „Hraje-
me si na školu“ – pro všechny děti, kte-
ré se v září příštího roku stanou školáky. 
Na všechny budoucí prvňáčky se těšíme 
v 15.15 hodin ve vestibulu školy. Více in-
formací na www.zstgmnachod.cz nebo 
na tel. čísle 491 428 345.

Den otevřených dveří 
v ZŠ T. G. Masaryka 

V úterý 22. září se všechny 5. třídy ZŠ 
Komenského vydaly do Prahy. Exkur-
zi předcházela pečlivá příprava ve tří-
dách. Děti se od svých učitelek dozvěděly 
mnoho zajímavostí z historie Prahy, cel-
kem podrobně byly seznámeny s trasou 
a všemi pamětihodnostmi, které cestou 
uvidí. Těsně před odjezdem zhlédly i vi-
deo o Praze. Po dlouhé, ale příjemné ces-
tě jsme absolvovali prohlídku Pražského 
hradu a navštívili jsme Chrám sv. Víta. 
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, 
které si děti pečlivě zaznamenávaly. Tyto 
informace zajisté využijí při vyplňová-
ní pracovních listů, týkající se návštěvy 
Prahy. Po krátké svačině jsme se vydali 
do Zlaté uličky a k Daliborce. Dále nás ces-
ta vedla hradčanskými zahradami a Ne-
rudovou ulicí na Karlův most a na Staro-

Exkurze – Praha

Cíle byly jednoznačné. Stmelení nových 
kolektivů 6. tříd ZŠ Komenského, sebepo-
znání žáků, rozvoj sociálních dovedností, 
učení se vhodným způsobem zvládat zá-
těž a krizové situace, objevování vlastních 
silných stránek a přiznání si nedostatků, 
vytvoření dobré atmosféry ve třídě, už-
ších kamarádských vazeb, a to vše formou 
zážitkového programu, který se skládal 
z her, výletů, týmových aktivit a dobro-
družství v přírodě, při kterých se třída učí 
„táhnout za jeden provaz. 

Adaptační pobyt se konal ve dvou ter-
mínech 14.–18. 9. a 21.–25. 9. 2009 v Jano-
vičkách u Broumova. Pobytu se zúčastnilo 
92 dětí, čtyři šesté třídy se svými třídní-
mi učiteli a speciálním pedagogem, kte-
ří tak měli možnost lépe poznat děti v ji-
ných situacích než v těch, které zažívají 

Všichni jsme si nakonec oddechli, že 
hořelo jen jako. Chtěli bychom poděkovat 
Sboru dobrovolných hasičů Babí, HZS Vel-
ké Poříčí, Hasičům města Náchoda a také 
skupině ČČK pod vedením paní Machové, 
která se starala o „zraněné“ děti. Určitě to 
byl pro všechny nejen velký zážitek, ale 
i možnost seznámit se s prací hasičů, zá-
chranářů i policie.   ZŠ Pavlišovská Náchod 

městské náměstí. Zde si děti kromě orloje 
prohlédly i sochu Jana Husa a Královskou 
cestou pokračovaly k autobusu. Čas byl 
neúprosný. Nezbylo, než se vrátit domů.
Cesta byla opět velmi příjemná. Za to pa-
tří dík panu Brichovi, jeho autobusům 
a pánům řidičům. Exkurze se všem veli-
ce líbila. 

třídní učitelky 5. tříd

ve svém každodenním školním životě. Po-
slední den jsme během dopoledne společ-
ně pobyt zhodnotili. Každý měl příležitost 
říci, která část programu nebo zážitek byl 
pro něj nejdůležitější. Jednoznačně vítě-
zily lanové aktivity, kdy děti pod dohle-
dem a vedením instruktora prokazova-
ly svou zručnost, odvahu, opatrnost, ale 
i ochotu pomoci kamarádovi. Doufáme, 
že si děti odnesly z pobytu nejen hezké 
zážitky a vzpomínky, ale především vět-
ší sebedůvěru, toleranci a respekt k sobě 
navzájem. 

Celý projekt byl podpořen pracovní 
skupinou pro prevenci kriminality a fi -
nančně městem Náchodem. 

 Iva Třísková
 

Seznamovací pobyt 
– kamarádi, hry, soutěže, sportování, zábava



Listopadová výročí
Na začátku listopadu vzpomínáme zes-

nulých, nejen těch, kdo nám byli nejbliž-
ší. Letos si připomínáme, že 29. listopa-
du 1839, tedy před 170 lety zemřela „naše 
paní kněžna“ Kateřina Vilemína vévodky-
ně Zaháňská. Hned na 1. listopad připadají 
nedožité 90. narozeniny Radovana Lukav-
ského, herce, jehož výkon jak herecký, tak 
i recitační jsme mohli mnohokrát prožívat 
i u nás v Náchodě. Na 4. listopad připadají 
nedožité sté narozeniny Oldřicha Hlavsy, 
náchodského rodáka, předního českého 
typografa, tvůrce řady krásných knih, na 
6. listopad připadá nedožitá stovka básníka 
Miloslava Bureše, autora poemy Otvírání 
studánek, která zhudebněna Bohuslavem 
Martinů zazněla několikrát i u nás. Před 55 
lety, 28. listopadu 1954 zemřel prof. Viktor 
Jahn, dlouholetý profesor zdejšího gymná-
zia, hudební organizátor – zakladatel Ko-
morní hudby, který se i publicisticky za-
býval hudebním děním v Náchodě. Na 
25. listopad připadají nedožité 90. naro-
zeniny prof. Zbyňka Mrkose, dirigenta 
a sbormistra, který se zasloužil o náchod-
ský hudební život při zakládání Komorního 
orchestru Slávy Vorlové a v počátcích festi-
valu Camerata nova Náchod. Před 20 lety 
zemřel P. Josef Blahník, kněz, pronásledo-
vaný komunistickým režimem, tajný bis-
kup. Odpočívá na našem hřbitově. Před pěti 
lety, 19. 11. 2004 zemřel doc. RNDr. Václav 
Ducháč, významný biolog, absolvent a pak 
profesor zdejšího gymnázia, o týden poz-
ději (24. 11. 2004) spisovatel, náchodský ro-
dák Pavel Grym.

Před 70 lety, 11. listopadu 1939 ze-
mřel na následky zranění při manifestaci 
28. října student Jan Opletal. Jeho pohřeb 
15. listopadu byl tichou protiněmeckou 
manifestací. Němci odpověděli 17. listo-
padu zavřením všech českých vysokých škol, 
popravou zástupců studentstva a uvězně-
ním mnoha dalších. Tento den byl vyhlá-
šen jako Mezinárodní den studentstva. Při 
padesátém výročí 17. listopadu, před dva-
ceti lety, si chtěli představitelé komunis-
tické moci dokzat, že i oni jsou schopni po-
dobně tvrdě zasáhnout proti studentům. 
Výsledkem byl, patrně proti jejich očeká-
vání, konec jejich neomezené moci, konec 
„reálného socialismu“. Dnes si tento den 
připomínáme jako Den boje za svobodu a de-
mokracii. 

Nakonec můžeme poblahopřát dvěma 
šedesátníkům. v Chrudimi se 17. listopa-
du 1949 narodil umělecký fotograf Oldřich 
Nermuť, jehož fotografi e z Jestřebích hor 
(i mnohé další) jsme mohli obdivovat (ne-
jen v knižním vydání) i u nás v Náchodě, 
poslední den v měsíci téhož roku se v Ná-
chodě narodil tělocvikář, ale i výtvarník, 
profesor stavební průmyslovky Antonín 
Kříž.         (AF)

Hloupá otázka? Jak pro koho. Budeme-
-li se ptát v Německu na cestu, použijeme 
„Dresden“. V českém textu se zdá samo-
zřejmé, že budeme psát a mluvit o Dráž-
ďanech, podobně jako o Římě nebo Benát-
kách (nebo o Roma a Venezia?). Proč o tom 
píši?

Mnoho lidí dnes neví, jede-li do neda-
lekých obcí někdejšího hrabství kladské-
ho, pak Kladska pruského, nyní polské-
ho, jak je jmenovat. Kladsko se připomíná 
v Kosmově kronice (psané ovšem latin-
sky castellum Cladzco) už koncem prv-
ního tisíciletí jako hraniční tvrz panství 
rodu Slavníkovců, jemuž patřily celé vý-
chodní Čechy. Sídlo měli v Libici nedale-
ko dnešních Poděbrad. Zhruba tisíc let se 
tedy používal název města i kraje Kladsko, 
německy pak Glatz. Polský název Klodzko 
existuje od roku 1945. Je to důvod, proč 
v českém textu nepoužívat název Kladsko?

Mezi Náchodu nejbližší obce patří Slané, 
jehož dvůr a pivovar dokonce až do roku 
1945 patřil městu Náchodu. Němci pou-
žívali Schlaney (čti Šlanej, tedy jen mír-
ně upravené jméno české), od roku 1937 
Schnellau; polsky je to Slone. Největší obcí 
při hranicích byla Čermná, označovaná 
jako Velká nebo Německá (za potokem je 
„naše“ Malá Čermná). Němci užívali celá 
staletí Tscherbeney (tedy Čerbenej), v roce 
1937 ji přejmenovali na Grenzek, polsky 
od roku 1945 Czermna. Obě obce jsou nyní 
součástí města Chudoby. Ta je ovšem asi 
sto let mladší než Čermná a dlouho byla 
i podstatně menší. Rozvoj Chudoby na-
stal až se vznikem lázní. Před sto lety se 
tam jezdili léčit třeba J. V. Sládek nebo F. X. 

Pojedeme do Drážďan, 
do Dresden, nebo nach Dresden?

Šalda. Po celá dvě století, co po prusko-ra-
kouských „tereziánských“ válkách zabra-
li Slezsko i s Kladskem Prusové, se u nás 
používalo zcela samozřejmě jméno Chu-
doba, i když Němci používali název Kudo-
wa. Ten po válce převzali Poláci. Na sma-
žené pstruhy jezdíme nebo chodíme někdy 
do Stroužného. Německy bylo Strausse-
ney, od roku 1937 Straussdörfel, polsky 
je Pstražna. Budeme psát v českém textu 
do Stroužného, nebo do Pstranžny? Opra-
víme i v Jiráskových Skalácích větu „Po-
jedeme ke Končinám a odtud na Strouž-
né“ na „odtud na Pstranžnu“? – A pokud 
bychom chtěli být takto „důslední“, žádali 
bychom změnit tituly knih Smrt v Benát-
kách Thomase Manna na Smrt ve Venezii 
a Moraviovy Římské povídky na Romské 
povídky, když Řím je „správně“ Roma? – 
Velmi mne „dojal“ Ondřej Horák, když asi 
před půl rokem psal v Lidových novinách, 
že Purkyně získal místo na „wroclawské 
univerzitě“. Ale on působil ve Vratisla-
vi, městě založeném kdysi českým kníže-
tem Vratislavem. Němci říkali městu Bres-
lau. Wroclaw je to také až od roku 1945. 
Ovšem Purkyně a také Čelakovský tam 
učili o sto let dříve, psali tudíž Vratislav. 

Do školy jsem chodil ve válce, za pro-
tektorátu. V zeměpise jsme měli povinně 
říkat Prag – Praha, Elbe – Labe, Moldau – 
Vltava. Nejdříve název německý, pak čes-
ký. Moc jsme to nedodržovali. Učitelé dbali 
na to, abychom to sice věděli, ale užívá-
ní nevynucovali. Zamyslete se, prosím, 
nad těmito mými řádky Vy, kterým se ne-
líbí „Chudoba s Kladskem“.  Děkuji.                    

 Aleš Fetters

Ano, tato možnost tu je: od začát-
ku června t.r. byly nově zrekonstru-
ovány varhany v evangelickém kos-
tele v Šonově u Nového Města n. M. 
Rekonstrukci precizně a s láskou pro-
vedl pan varhanář ing. Miroslav He-
ger z Hořovic. K nástroji z jeho dílny 
nově přibyl i elektricky poháněný měch 
– od nynějška je tedy možno na varhany 
chodit cvičit, aniž by si hráč musel zjed-
návat nějakého „otroka“, který by mu šla-
padlem vháněl vzduch do měchu. 

Varhany byly v neděli, 11. 10. 2009, 
slavnostně uvedeny do provozu koncer-
tem pana varhaníka Jiřího Tymela, ředite-
le kůru z Nového Města n. M. Podařilo se  
rozezvučet nástroj do jeho plné šíře a po-
darovat tak přítomné posluchače, kterých 
se sešlo přes pět desítek, strhujícím zážit-
kem. Při příležitosti koncertu farář evan-
gelického sboru, Marek Bárta, poděkoval 
všem, kdo se jakkoli na opravě nástroje 

Přijďte si zacvičit na varhany do Šonova
podíleli. Na opravu varhan, které koste-
lu darovala před více než 140 lety kněžna 
Bathildis Schaumburg-Lippe, získala Čes-
kobratrská církev evangelická od krajské-
ho úřadu 100 000 Kč a od Obecního úřadu 
Provodov-Šonov 10 000 Kč. Zbytek peněz, 
asi 75 000 Kč, zaplatil za přispění nezná-
mých dárců evangelický sbor sám. 

Nejen pan varhanář Heger a Tymel, 
ale i zástupce kraje, pan P. Mertlík a pan 
místostarosta obce Provodov-Šonov, ing. 
J. Kulek, i všichni ti, kdo s opravami var-
han pomáhali, se po skončení koncertu 
shodli na tom, že tak pečlivě provedená 
oprava velmi kvalitního nástroje přímo 
vyzývá k tomu, aby se na něj více hrá-
lo. Celé společenství sboru doufá, že tomu 
tak bude a že se skutečně noví hráči, kte-
ří by do Šonova přicházeli cvičit i koncer-
tovat, nebudou ostýchat a třeba se i sami 
na šonovské evangelické faře přihlásí 
(604 892 182).   T. Hudcovic, kurátor sboru
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10. Nad městem

Náchodské hostince, hotely a vinárny

Dnes si vyjdeme nad Náchod, nejprve na zámecký vrch. Nej-
lépe z Plhova ulicí Smiřických a těsně před vstupní bra-
nou do zámeckého areálu uvidíme po pravé straně Zá-

mecký hotel s restaurací. Původní Zámecký hostinec zde vznikl 
již v 19. století přestavbou staré kovárny a patřil tehdejším ma-
jitelům zámku Vilémovi a po něm Bedřichovi Schaumburg-Lip-
pe. Na fotografi i můžeme číst na fasádě budovy německý i čes-
ký název. Hostinec byl určen především návštěvníkům zámku, 
ale brzy se stal i výletní restaurací pro obyvatele města. Pocho-
pitelně se tu čepovalo českoskalické pivo z knížecího pivova-
ru. Náchoďanům zřejmě chutnalo, protože se zde často konáva-
ly večírky a besídky různých spolků či uzavřených společností. 
Největší provoz byl v létě, kdy byla turistická sezóna v plném 
proudu. Tehdy hosté s oblibou využívali i přilehlou zahradní re-
stauraci, v níž občas hrávali divadlo ochotníci z Plhova. Pro vý-
bornou stravu a dobré nápoje doporučoval návštěvu restaurace 
pp. cestujícím v roce 1893 i J. K. Hraše ve svém Průvodci Nácho-
dem. Zásluhu na této dobré pověsti měl jistě hostinský David Ká-
brt a po něm dlouhé roky Josef Novotný. Současná podoba hote-
lu je dílem několika přestaveb.

Vystoupáme-li na protější kopec Dobrošov do výše 520 met-
rů n.m., octneme se před hotelem Vyhlídka. Původní mnohem 
skromnější chatu Na vyhlídce nechal těsně před druhou světo-
vou válkou v sousedství vyhořelé roubené chalupy na Rozkoši 
postavit Miloslav Mrština ze Starého Města. Nádherný výhled, 
který dal podniku jméno, je dodnes jeho cennou devizou. Dobo-
vé inzeráty lákaly rovněž na krásnou polohu u lesa a nedělní od-
polední koncerty. Chata, zanedlouho rozšířená o sál a přízem-
ní vinárnu, prosperovala a úspěšně konkurovala Jiráskově chatě 
na Dobrošově. Po určitou dobu byla chata za války zabrána pro 
ozdravný pobyt německých dětí, v roce 1946 byl však restaurač-
ní provoz obnoven. Ne nadlouho. Po roce 1948 byl objekt využit 
nejdříve pro krajskou politickou školu, později sem bylo umís-
těno plicní oddělení náchodské nemocnice, načas sloužil potře-

bám střední zdravotní školy. Po přestěhování školy do Trutnova 
byla obnovena původní funkce budovy a provoz hotelu Vyhlídka 
zajišťoval nový majitel, jímž se stalo spotřební družstvo Jedno-
ta Broumov. Po roce 1989 majetek restituovala rodina původní-
ho majitele, která ho výrazně rozšířila. Reprodukovaný snímek 
chaty (Baude) pochází z období protektorátu. 

O sto metrů výše (622 m n.m.) se nachází známá Jiráskova 
chata patřící Klubu českých turistů. A skutečně to byli náchodští 
turisté, kteří se zasloužili o stavbu úplně první chaty s rozhled-
nou na Dobrošově již koncem 19. století. V roce 1893 zakoupil 
náchodský hostinský Jan Dressler dobrošovskou skálu s přísluš-
ným pozemkem a daroval ji tělocvičné jednotě Sokol v Nácho-
dě, která pak roku 1895 darovala stavební pozemek odboru Klu-
bu českých turistů v Náchodě. Mezitím již roku 1894 vypracoval 
stavitel Jan Svoboda bezplatně projekt a byl připraven rozpočet 
nákladů. Finančními dary přispěli místní bohatí průmyslníci, in-
stituce i jednotlivci. Majitelé okolních cihelen věnovali zdarma 
cihly, podobně byla získána i část dalšího stavebního materiálu. 
Na stavbě, která byla zahájena v září 1895 a dokončena koncem 
října téhož roku, pracovali zedníci a řemeslníci z Náchoda a okol-
ních vesnic. Dne 1. prosince 1895 byla rozhledna slavnostně ote-
vřena. V přízemní části stavby byla malá hospoda pro občerst-
vení příchozích a byt pro správce a hostinského v jedné osobě. 
Jak dokládají zápisy v návštěvní knize, rozhledna se stala cílem 
výletů turistů z okolí i ze vzdálenějších míst a v zimě středis-
kem zimních sportů. Svou kapacitou velkému zájmu brzy nedo-
stačovala a již roku 1914 bylo rozhodnuto o jejím rozšíření. Vál-
ka a nedostatek fi nancí realizaci oddálily a až v roce 1923 na sv. 
Václava 28. září byla veřejnosti předána nová Jiráskova chata 
postavená podle projektu architekta Dušana Jurkoviče na mís-
tě staré rozhledny, zbourané v květnu. Po složitých peripetiích 
s vlastnictvím a provozem dnes zdařile rekonstruovaná chata 
a restaurační provoz v ní znovu funguje.

Mgr. Lydia Baštecká

Zámecký hostinec a zahradní restaurace (obr. dole)
chata na Vyhlídce, Jiráskova chata (obr. dole)
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 Rozhodnutím Zastupitelstva města 
Náchoda z 19. října 2009 bude stávají-
cím nájemníkům v domech určených 
k prodeji, jejichž seznam je dále uve-
den a kteří splňují podmínky pro ten-
to prodej (tj. Město Náchod vůči nim 
nemá žádné pohledávky), umožněno 
koupit byt za zvýhodněných podmínek 
pokud o to požádají nejpozději do 30. 
12. 2009 a zároveň, že k uzavření kup-
ní smlouvy a k úhradě kupní ceny (resp. 
její části ve výši nejméně 40% při pro-
deji bytu na splátky) dojde nejpozdě-
ji do 30. 4. 2010. V případě nedodrže-
ní i jedné z uvedených lhůt budou byty 
prodávány již za ceny tržní.

čp. 1971 Bílá, čp. 1973 a 1974 Bílá, 
čp. 1958,1959 a 1960 Bílá, 
čp. 1541 Bílkova, 
čp. 1671,1672, 1674, 1675 a 1676 Běloves-
ká, čp. 1771 a 1775 Běloveská, 
čp. 1115 Havlíčkova, 
čp. 790 Husovo nám., čp. 86 a 87 Jugo-
slávská, čp. 801 a 802 Janáčkova, 

Prodeje městských bytů nájemníkům

Letošní zima přišla neočekávaně brzy 
v polovině října. V Náchodě nás zatím 
před přívaly sněhu ochránila nižší nad-
mořská výška, ale zprávy ze sdělovacích 
prostředků a obrázky z ulic podhorských 
měst nám připomenuly, co nás brzy „ob-
šťastní“ také.

Nutno v této souvislosti podotknout, že 
zdravou mysl obyvatel měst a obcí letos 
atakuje novelizovaný zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, podle které-
ho jsou za škody způsobené neudržova-
ným chodníkem odpovědni nikoliv vlast-
níci přilehlých nemovitostí, ale majitelé 
chodníků. Zákon, který platil v českých 
zemích téměř 200 let a stále platí ve vět-
šině zemí EU, doznal změn, které jsou po-
chopitelné snad jen těm, kteří v životě ne-
vyhrnovali sníh... 

V Náchodě je kolem 4500 nemovitostí. 
Připustíme-li, že jen 1/3 majitelů či správ-
ců těchto domů vyhrnovala sníh v mi-
nulých zimách mezi 6–9 hodinou ran-
ní u vchodů a na nejbližších městských 
chodnících, chopilo se najednou lopat 
a pohrabáčů po nočním spadu sněhu přes 
1000 osob. Ty dokázaly v krátké době za-
jistit to, co nedokáže město nebo obec 
nikdy. Totiž vyhrnout rychle ještě neu-
dupaný sníh. Každé zdržení vede v tako-
vém případě k brzké tvorbě kluzkého po-
vrchu a později ledu a to v těsné blízkosti 
obytných domů. Dvě multikáry, kterými 
Technické služby města Náchoda udržují 

Vyhrnování sněhu schůdnost některých městských chodní-
ků, nejsou zdaleka schopny nahradit prá-
ci tisíce včeliček… Ano, můžeme mít štěs-
tí nebo být úspěšní v lobbování za to, aby 
právě ten „můj“ chodník byl TS vypluho-
ván mezi prvními, ale většině zbudou jen 
oči pro pláč. A je úplně jedno, zda bude 
na radnici Petr nebo Pavel. 

Proto si vás, vážení spoluobčané, dovo-
lujeme požádat o pomoc. Pomoc, kterou 
v minulých letech řada z Vás považova-
la za samozřejmou. Včasným vyhrnutím 
sněhu jste vždy zajistili průchodnost 
chodníků u vašich domů či fi rem a pomá-
hali tak svým sousedům dostat se bez-
pečně do města, zaměstnání, škol apod. 
Chceme věřit, že tomu tak bude i nadá-
le. Předem vám všem, kteří se do zimní-
ho úklidu sněhu zapojíte stejně jako v mi-
nulých letech, za všechny občany města 
děkujeme! 

V plánu zimní údržby komunikací měs-
to letos zařazuje kromě stálých, chodci 
nejvíce používaných chodníků, také dal-
ší, které byly nově opraveny a jsou k po-
užití mechanizace svými šířkovými pa-
rametry vhodné. Při vyhrnování sněhu 
také využije letos poprvé veřejnou službu, 
která bude operativně posílána na nejhů-
ře schůdná a nejvíce frekventovaná mís-
ta ve městě. Zda je právě ten váš chodník 
zařazen mezi udržované a v jakém pořa-
dí důležitosti, se dozvíte na internetových 
stránkách města poté, co zimní plán údrž-
by městských komunikací schválí ZM.

Ing.  Jaroslav Rohulán
místostarosta

 Němcové 656, jednotka č. 656/4, 
2+1, výměra 71,79 m2 
Vyvolávací základní cena 
1 200 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 
5. a 12. 11. 2009 vždy v 9.00 hod.

 Pražská 1313, jednotka č. 1313/3, 
3+1, I. kat., výměra 72,10 m2 
Vyvolávací základní cena 
1 200 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 
5. a 12. 11. 2009 vždy v 9.30 hod.

 Pražská 1550, jednotka č. 1550/15, 
3+1, I. kat., výměra 63,40 m2 
Vyvolávací základní cena 
1 000 000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 
5. a 12. 11. 2009 vždy v 10.00 hod.

Nabídky v uzavřené obálce označe-
né v levém horním rohu nápisem.

 Výběrové řízení 
– byt 656/4 – neotvírat

 Výběrové řízení 
– byt 1313/3 – neotvírat

 Výběrové řízení 
– byt 1550/15 – neotvírat
adresovat na MěÚ Náchod, 
Odbor správy majetku a fi nancování. 

Uzávěrka přihlášek 
13. 11. 2009 ve 13.00 hodin.
Informace na tel. 
491 405 233, 491 405 237 
a https.//www.mestonachod.cz/mu/
uredni_deska/udeska.asp?id=1452

Prodej pouze prvnímu v pořadí – při 
jeho odstoupení se řízení ruší a opa-
kuje.

čp. 1537 a 1538 Jugoslávská, 
čp. 362 Kladská, 
čp. 276 a 277 Komenského, 
čp. 610 Komenského, 
čp. 1508 Komenského, 
čp. 1420 Komenského, 
čp. 1828 Kostelecká, 
čp. 1829 Kostelecká, 
čp. 119 a120 Myslbekova, 
čp. 528 Nerudova, čp. 1338 Nerudova, 
čp. 1339 Nerudova, 
čp. 656 Němcové, čp. 929 Němcové, 
čp. 676 Raisova, čp. 803 Raisova, 
čp. 812 Smetanova, 
čp. 682 Pražská, čp. 683 Pražská, 
čp. 783 Pražská, čp. 1072 Pražská, 
čp. 1525 a 1526 Pražská, 
čp. 1527 a 1528 Pražská, 
čp. 1532 Pražská, čp. 1550 Pražská, 
čp. 1104 Příkopy, 
čp. 1953, 1954 a 1955 Zelená, 

Se zněním celých Zásad prodeje bytů 
se lze seznámit na Odboru správy ma-
jetku a fi nancování a elektronické úřed-
ní desce MěÚ Náchod.

Město Náchod prodá 
obálkovou metodou

8 Náchodský zpravodajINFORMACE



Před třemi roky byla kniha Václava Sádla Běloveská tragédie 
popisující pohnuté události, k nimž došlo ve dnech 9. a 10. květ-
na 1945 zejména v Bělovsi, v náchodském pivovaru a pak v aleji 
u náchodského zámku, vydána poprvé. O velkém zájmu o tuto 
publikaci svědčí, že tisícový náklad byl během necelého roku 
a půl zcela rozebrán. Vzhledem k četným zájemcům, na něž se 
nedostalo, bylo rozhodnuto připravit její druhé vydání. Početné 
příznivé ohlasy čtenářů vedly k tomu, že nebyly provedeny zá-
sadní úpravy. Pouze v několika případech byly opraveny či dopl-
něny popisky a takto rovněž doplněn i ostatní text. 

Zvláštní pozornosti si zasluhují dvě změny. Polští kolego-
vé upozornili na možnou další příčinu tak tragických rozmě-
rů celého konfl iktu. V posledních měsících války našel útočiště 
v dnešní Kudowa Zdrój župní vedoucí (Gauleiter) Horního Slezska 
Fritz Bracht, který dle Josepha Goebbelse patřil k nejschopněj-
ším úředníkům nacistického Německa. Do tohoto svého posled-
ního místa pobytu si přivezl župní archiv, kde prý byly rovněž pí-
semnosti týkající se největšího koncentračního tábora Osvětim. 
Poválečné osudy archivu se dodnes nepodařilo objasnit. V den 
běloveského konfl iktu 9. května 1945 spáchal Fritz Bracht i se 
svou manželkou nedaleko odtud ve vzpomínaných lázních se-
bevraždu. V prostoru Kladska se však v posledních dnech vál-
ky v Evropě zdržovala i další významná osobnost Třetí říše. Byl 
jí Hyacinth Graf Strachwirz. Za účinné nasazování tankových 
jednotek v bojích proti Rudé armádě si vysloužil přezdívku tan-

Druhé vydání Běloveské tragédie
kový hrabě. Samotný Hitler jej prý ještě před svou smrtí pově-
řil v tomto prostoru zformováním jednotky o osmi tisících mu-
žích. Vzhledem k tomu, že tak závažným sdělením je třeba se 
ještě dále seriózně zabývat, byly tyto poznatky zatím zařazeny 
ve druhém vydání knihy Běloveská tragédie pouze do jejího po-
známkového aparátu.

Druhou zásadnější úpravu tvoří rozšíření kladných ohlasů 
na naši publikaci. Po vysoce pozitivním hodnocení místopřed-
sedy Akademie věd České republiky Jaroslava Pánka, bylo na zad-
ní straně obalu zařazeno i obdobné stanovisko spisovatele Jo-
sefa Škvoreckého vyjádřené v dopise vydavateli prvního vydání 
Mgr. Aleši Horákovi ze 17. září 2008. A děkuji Vám velice za kni-
hu Běloveská tragédie. Knihu …jsem přečetl hned, jedním de-
chem… Přiznám se Vám, že jsem v noci po té četbě dlouho ne-
mohl usnout, tak živě se mi ty všechny do té doby nezažité hrůzy 
vrátily. Je to neobyčejná, neobyčejně dobře propátraná kniha 
a gratuluji Vám k jejímu vydání. 

Druhé vydání knihy Běloveská tragédie se objeví na začát-
ku listopadu v zařízeních Regionálního muzea v Náchodě, v po-
kladně jeho expozice Dějiny Náchoda a Náchodska na Masaryko-
vě náměstí a ve výstavní síni na rohu Tyršovy a Zámecké ulice 
naproti lékárně. Shodou okolností právě teď rovněž znovu vy-
šlo beletristické zpracování těchto událostí Josefa Škvoreckého 
pod názvem Zbabělci. Tentokrát se skutečnými jmény účastní-
ků. Zvídavý čtenář bude mít co porovnávat.              (VS)

Laskavostí paní Marie Žďárové z Náchoda jsme byli upozor-
něni na další památnou lípu v katastru města. Tentokrát se jed-
ná o autentickou „Lípu svobody“, která byla vysazena v Malém 
Poříčí, aby zde připomínala budoucím generacím památný oka-
mžik vzniku samostatné Československé republiky, vyhlášené 
28. října 1918. Lípu najdeme v Malém Poříčí, v ulici Za Vodou, tzv. 
„Na obci“, asi 50 metrů od lávky proti proudu řeky. Slavnost sá-
zení lípy se konala za účasti velkého množství obyvatel dne 11. 
května 1919. V obecní kronice se dochoval podrobný popis této 
události, jehož část si ocitujeme. „Místo v obci, kde lípa „Svobody“ 
byla zasazena, okrášleno bylo slavobránou s nápisy: Ať žije repub-
lika!; Sláva Masarykovi! Tribuna ozdobena byla prapory a obrazem 
p. profesora Masaryka. Obecenstva se sešlo veliké množství. Děvča-
ta byla oděna v národní kroje a osm žáků mělo selský kroj. Průvod 
vyšel ze školy až k domu pana Jiráska Františka č. 39, kde se obrátil 

a ubíral se zpět, zastavil se 
u pana Josefa Regnera pro 
krásně ozdobenou lipku, 
kterou dívky střídavě nesly. 
Průvod ubíral se až k hos-
tinci pana Josefa Kopáčka, 
pak zpět a zahnul k stráž-
nímu domku a bral se ces-
tou podél řeky k obci, kde 
čekal již zástup lidu. Ces-
tou byly zpívány národní 
písně. Slavnostní řeč prone-
sl pan řídící učitel Pich. Žáci 
a žákyně přednesli krásné 
básně a žactvo zapívalo ně-
kolik vhodných písní. S do-
spělými zazpíval pan řídící 
dvojhlasně americkou ná-
rodní hymnu.“                (LB)

Další „znovuobjevená“ 
Lípa svobody
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                   ST�EDNÍ PR�MYSLOVÁ  ŠKOLA 

                               Hronov, Hostovského 910 
 

 

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

                                                        www.spshronov.cz
 
 
 

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

ST�EDNÍ VZD�LÁNÍ  S  MATURITNÍ   ZKOUŠKOU                                                                                                                                                                    

Obor vzd�lání: 
      

 • Elektrotechnika - po�íta�ové �ídicí systémy                            
   
• Strojírenství  -      výrobní a informa�ní systémy                                        

délka vzd�lávacího programu: 
  - 4 roky denní forma vzd�lávání 
  - 2 roky denní zkrácená forma vzd�lávání  (pro uchaze�e, kte�í získali   
                                                          

               st�ední vzd�lání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzd�lání) 
 

ST�EDNÍ  VZD�LÁNÍ  S  VÝU�NÍM  LISTEM   
          

Obor vzd�lání: 
 

• elektriká�     
• automechanik  
• nástroja� 
 

délka vzd�lávacího programu: 
     - 3 roky denní forma vzd�lávání 
  - 2 roky denní zkrácená forma vzd�lávání  (pro uchaze�e, kte�í získali   
                   st�ední vzd�lání s maturitní zkouškou ) 
 

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

ECDL,  SW  AUTODESK,  CAD/CAM-ALPHACAM,  SOLID EDGE, 
�IDI�SKÝ PR�KAZ 

 

DNY OTEV�ENÝCH DVE�Í 
 

ve všedních dnech : 5. 11., 19. 11., 26. 11. 2009 a 7. 1. 2010      
                                                    od 14.30 do 16.30 hodin 

v sobotu 12. 12. 2009  od 9.00 do 12.00 hodin. 
 

  

 

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

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

 

Den otev�ených dve� 
 

sobota 21. 11. 2009  (8.00-12.00hod.) pátek 8. 1. 2010   (12.00-16.00hod.) 
 

Pro školní rok 2010/2011 nabízíme studium: 
 

A   ve St�ední odborné škole  ul. Komenského 873                               B   v Centru chladicí a klimatiza�ní techniky 
p�írodov�dné maturitní obory     ul. Havlí�kova 156  tel: 494 323 741 

                            E-mail: cop.sekretariat@tiscali.cz         

Den otev�ených dve�í

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sou�ástí areál	 obou škol jsou moderní internáty, t�locvi�ny a vlastní stravovací za�ízení s celodenní stravou. 

1) AGROPODNIKÁNÍ  (41-41-M01) - maturitní 
nutné je léka�ské potvrzení 

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

a) ZEM�D�LSKÝ  A  LESNÍ  PROVOZ 
 

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

(16-01-M01) - maturitní 
 

3) P�ÍRODOV�DNÉ  LYCEUM   
 (78-42-M06)  maturitní  

1) MECHANIK ELEKTROTECHNIK (2641L/01) 
-�ty�letý maturitní obor  zam��ený na montáže a servis chladicí 

a klimatiza�ní techniky a tepelných �erpadel - lék. potvrzení 
2)ELEKTROMECHANIK PRO ZA�ÍZENÍ A 

P�ÍSTROJE (26-52-H01) 
- kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb.-  

           - t�íletý u�ební obor se zam��ením na  
MONTÁŽE A SERVIS CHLADICÍA KLIMATIZA�NÍ TECHNIKY 

(chladni�ky, mrazni�ky, chladící a mrazící pulty, klimatizace,…) 
 

a   MONTÁŽE A SERVIS DOMÁCÍCHELEKTRICKÝCH  
      SPOT�EBI�� ( pra�ky, suši�ky, my�ky a jiné domácí spot�ebi�e) 

 
3) PODNIKÁNÍ  ( 64-41-L524) 

 

dvouletá maturitní nástavba pro absolventy u�ebních obor� 

Nevíte, kam pozvat své přátele na oběd 
nebo na večeři, kde uspořádat rodinnou oslavu, 
svatbu nebo fi remní setkání?

RESTAURACE HOTELU VYHLÍDKA NÁCHOD
 útulné nekuřácké prostředí s krásným výhledem do okolí
 dětský koutek  
 výtečná minutková kuchyně – nový a ještě lepší jídelní lístek
 bohatý výběr vín, míchané nápoje, alkoholické 

 a nealko nápoje, horká čokoláda…
 otevřeno denně 12.00 – 22.00 hodin

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

tel. (+ 420) 491 426 620         vyhlidka@vyhlidka.cz
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V Čechách (obyčej je znám i v okolních zemích) stínali kohou-
ta slavnostně se zvláštními rázovitými obřady. Zvyk je to staro-
dávný, který byl popsán už v roce 1672. Dělo se tak buď o svatbě 
nebo masopustě, někdy o Velikonocích, také o pouti, na obžín-
ky a někde o hodech či posvícení. Kohout byl ztělesněním zla 
a nepořádků, které bylo třeba očistnou obětí ze společenství 
obce vymítit. Cílem bylo veřejné odsouzení za zlé skutky, které 
napáchal. Tento obyčej byl také starobylou formou poděkován 
za úrodu či nositelem plodivé síly pro ty, kdož ho snědli. Průběh 
obřadu, jeho pravidla i napínavost, lákala zejména děti. Na mís-
tě „popravy“, kde slavnost Stínání kohouta probíhala, scházeli 
se lidé v pitvorných oblecích. Alois Jirásek v Sebraných spisech 
XXII, str. 146–147) zmiňuje, že tento zvyk se děl na Náchodsku, 
v Kostelci, na Lipím a zvláště pak slavnostně ve Rtyni. 

(Pramen. Čeněk Zíbrt – Na tom našem dvoře)

Jak probíhala slavnost v Lipí před sedmdesáti lety popisuje 
i Josef Novák, hostinský na Lipí. „Vykopala se díra uprostřed náv-
se, tak velká, aby ji zakryl krajáč od mléka. Za tu díru asi dvacet 
kroků se postavila hráz ověnčená jako májka. Když začala slav-
nost přinesl se kohout, dal se do té díry a přiklopil se tím krajá-
čem od mléka. U sloupu neb vysoké hráze stála hudba. Tehdá Al-
brecht Semerák se přihlásil na bití kohouta. Odměřil si na kroky 
vzdálenost od kohouta ke sloupu. Pořadatel mu zavázal oči po-
řádným šátkem, při tom hudba hrála a asi pětkráte byl otočen 
kol sloupu. Pro napětí hudba přestávala hrát a měnila jiné mís-
to. Semerák dostal cep a vykročil s cepem na kohouta, hudba 
hrála jen po několika krocích. Musím poznamenat, že ten Seme-
rák také rád pil kořalku, také už něco měl v hlavě. Minul směr 
na kohouta a šel směrem k Benešovu záchodku, když se přiblížil, 
někdo z obecenstva křikl, pal! Na to slovo dal Semerák hroznou 
ránu cepem do prken u záchodku, asi dvě prkna upadla, ale běda 
směrem k obecenstvu zadnicí seděla na záchodku p. Benešová.“ 

Zvyk Stínání kohouta Tak jsme ho setnuli
Lipí u Náchoda – Již po čtvrtý rok se stalo, že jakýsi nezdár-

ník po okolí Lipí chodil a samou prostopášnost konal. Pomlou-
val, smilnil a kdejaká sousedka si na něj stěžovala. Ne jinak i le-
tos teprve na posvícení jej rychtář chytil a nechal právo nad ním 
vykonat. Řada sousedů se při tom sešla a stínání toho prašiuky 
se účastnila. Protože u hospody se událost seběhla, tak také dob-
rá nálada byla. Vyhrávala kapela s repertoirem výtečným, zná-
má po okolí jako Klapeto Dvě stovky sousedů přihlížely nebo 
pomáhaly právo vykonat. Rychtář se neobešel bez pomoci poli-
cajtů, kteří dohlížeti museli nad pořádkem a pokud se jim někdo 
nepozdál, do šatlavy musel. Za což jmenovitě patří dík policaj-
tům Špačkovi a Rejskovi. Protože celá ta zapeklitá věc ještě dal-
ší pomoci potřebovala, neobešli jsme se hlavně bez účasti Měs-
ta Náchoda, hronovského divadla, hasičů na Lipí, Sylvie Krobové 
a novin ECHA.

Děkujeme, za o. s. Lipový list Olga Salonová

Každý den, kdy je Nízkoprahové zařízení Archa v Náchodě ote-
vřeno, probíhá v jeho prostorách doučování. Půl hodiny před 
otevřením klubu se do prostoru Archy nahrnou klienti lační 
po pomoci s nepochopenou látkou nebo s prosbou o vysvětle-
ní domácího úkolu apod. Díky získání dotace v rámci Programu 
MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2009 mají 
lektoři možnost plně se tomuto procesu věnovat a NZDM Archa 
mohlo nakoupit mnoho učebních pomůcek a potřeb. Projekt Uče-
ní je hra reaguje na potřeby romských dětí a mládeže z Nácho-
da a okolí. Je zaměřen na poskytování služeb skupině, která je 
ohrožena sociálně patologickými jevy, nachází se v obtížné ži-
votní situaci nebo má vyhraněný životní styl těžko akceptova-
telný většinovou společností. Cílem projektu je učit klienty řešit 
své problémy samostatně způsobem přijatelným pro většinovou 
společnost, nebýt na ní závislý, přijmout za své řešení odpověd-
nost a tím zkvalitnit způsob života cílové skupiny.

Máte-li problémy ve škole, nerozumíte látce a nevíte, koho po-
žádat o pomoc? Stavte se v Arše!

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Archa Náchod, Komenského 577

Otevírací doba:
PO, ČT 14.00–18.00
ÚT 16.00–20.00
PÁ 13.00–16.00

Za pracovníky Archy
Mgr. Aneta Žďárská

Doučování v Arše
Ve čtvrtek vyrazili naši páťáci na exkurzi do hvězdárny 

v Hradci Králové. Počasí nám sice nepřálo, ale dobře jsme se ob-
lékli a dobrou náladu nám přece nevezme nikdo. Ve hvězdárně 
se nás ujal moc příjemný pan průvodce a usadil nás do kinosá-
lu. Kromě toho, že jsme se proletěli nad planetou Mars, jsme se 
také dověděli plno zajímavých věcí. Jestlipak třeba víte, proč se 
naše galaxie jmenuje Mléčná dráha? Nebo jak je daleko na Pro-
ximu Centauri? Tak tohle všechno už teď víme. A plno dalších 
věcí. Bohužel se počasí neumoudřilo a tak jsme museli náš pro-
gram přizpůsobit jeho vrtochům. Po procházce noční oblohou 
a prohlídce velkého dalekohledu jsme se vrátili do školy. Moc se 
nám ve hvězdárně líbilo. Snad se tam ještě někdy podíváme. 

Žáci pátých tříd ZŠ Komenského

Návštěva hvězdárny a planetária
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Kuželky – program na měsíc listopad Volejbal

 v sobotu 7. 11. 2009 KP ženy
od 9.00 a 13.00 hod.
 ženy SK Rubena Náchod 
 proti LOKO Trutnov
od 11.00 a 15.00 hod. liga kadetek
 kadetky SK Rubeny Náchod 
 proti Jiskra Jaroměř

 v sobotu 14. 11. 2009 KP muži
od 10.00 a 13.00 hod.
 muži SK RUBENA NÁCHOD 
 proti Dvůr Králové n. L.

 v sobotu 21. 11. 2009 KP ženy
od 9.00 a 13.00 hod.
 ženy SK RUBENA NÁCHOD 
 proti TJ Orel Studenec A
od 11.00 a 15.00 hod. liga kadetek
 kadetky SK Rubena Náchod 
 proti Slavia Hradec Králové

 v neděli 22. 11. 2009 liga juniorek
od 10.00 a 13.00 hod.
 juniorky SK Rubeny Náchod 
 proti Slavia Hradec Králové

 v sobotu 28. 11 2009 KP muži
od 10.00 a 13.00 hod.
 muži SK RUBENA NÁCHOD 
 proti Slavia Hradec Králové B

 neděle 29. 11. 2009 turnaj KP 
starší žákyně
od 9.00 hod celý den

Listopad ve sportovní hale Na Hamrech 
na Pražské ul.

NE 1. 11. 10.00 I. liga dorost SKK Primátor Náchod – Rokycany
PÁ  6. 11. 17.00 Divize SKK Primátor Náchod C – Solnice A
  19.30 Přebor SKK Primátor Náchod D – Josefov A
SO 7. 11. 10.00 3. liga m Č. Kostelec – KK Ml. Boleslav
  14.30 2. liga m SKK Primátor Náchod B – SK Slavičín
NE  8. 11.  10.00 I. liga dorost SKK Primátor Náchod – Duchcov
  10.00 I. liga dorost SKK Primátor Náchod – Kroměříž
SO  14. 11.  9.00 3. liga ž SKK Primátor Náchod B – TJ Č. Velenice
  11.00 I. liga ž  SKK Primátor Náchod A – Slavia Praha
  15.00 I. liga m  SKK Primátor Náchod A – Slavoj Praha
PÁ  20. 11. 17.00 Divize SKK Primátor Náchod C – Rychnov B
  19.30 Přebor SKK Primátor Náchod D – Třebechovice A
PÁ 27. 11. 19.30 Přebor SKK Primátor D – Smiřice B

Oddíl Mladých hasičů Bělo-
ves město Náchod opět úspěšně 

reprezentoval v závodu požárnické vše-
strannosti (ZPV), který se tentokrát konal 
v sobotu 17. 10. v Mezilesí. I tato pohárová 
soutěž je součástí celoroční hry Plamen. 
Za běloveský oddíl soutěžila dvě družstva 

Mladí hasiči Běloves na soutěži v Mezilesí
mladších a dvě družstva starších žáků, 
za dorostence Honza Šimek. Děti čekalo 
hned několik praktických i teoretických 
soutěžních disciplín a úkolů, kupř.: střel-
ba ze vzduchovky na cíl, překonání lanové 
lávky, základy topografi e, práce s buzolou 
a mapou, vázání uzlů, požární ochrana 

Ve čtvrtek 15. 10. 2009 jsme se ve smu-
teční síni rozloučili s významnou náchod-
skou skautkou – sestrou Martou Hnízdi-
lovou. 

Na skautskou stezku vstoupila hned 
po válce v náchodském dívčím oddíle. Zde 
získala první zkušenosti a znalosti, které 
se pak celý život snažila předávat dalším 
generacím. Řada z nás dodnes vzpomí-
ná na šedesátá léta, kdy seznamovala se 
skautskými zásadami děti v turistickém 
oddíle i v době, kdy se to příliš „nenosi-
lo“. Někteří z nich si v sobě tyto myšlen-
ky uchovali po celý život. Po politickém 
uvolnění v roce 1968 se ihned zapojila 
do obnovy Junáka v Náchodě a pracovala 
ve středisku v oblasti výchovy a vzdělává-
ní. Také její zásluhou se podařilo vycho-
vat za pouhé dva roky celou jednu gene-
raci skautů, kteří mohli na tyto základy 
později zase navázat. Ani v období záka-
zu Junáka nesložila ruce do klína a trávi-

Rozloučení s Aťkou la mnoho dní s dalšími generacemi dětí 
na táborech a zájezdech.

Po sametové revoluci v roce 1989 byla 
opět jednou z prvních, kteří v Náchodě 
znovu rozhýbali činnost Junáka. Naplno 
se zapojila do práce obnoveného střediska 
a věnovala se oblasti, která jí byla zřejmě 
souzená – výchově a vzdělávání. Nejen
že organizovala řadu vzdělávacích kur-
zů, ale také se podílela na tvorbě příru-
ček a Náchod měl díky ní svoji skautskou 
literaturu již v době, kdy se jinde teprve 
připravovala. Z těchto příruček čerpají 
někteří z nás dodnes. Pro mladší genera-
ci připravovala rozsáhlé výchovně-vzdě-
lávací hry. Když doba pokročila natolik, 
že se hry přesunuly na internet, nevzda-
la to a pilně sháněla k těmto hrám mate-
riály a chystala podklady. Ani když práci 
ve středisku přenechala mladším, neo-
dešla zaslouženě odpočívat, ale věnovala 
spoustu času zpracování historie. Díky ní 
zůstane zachováno mnoho vzácných his-
torických památek.       Ing. Petr Neumann 

– za členy střediska Junáka Náchod

a základy první pomoci. Přestože poča-
sí dětem příliš nepřálo, neboť jejich výko-
ny komplikovalo bláto se sněhem, soutěž 
si děti náramně užily. Jejich dobrá fyzic-
ká zdatnost a skvělé teoretické znalosti 
jim navíc zajistilo pěkné umístění. Druž-
stvo B (mladší žáci) obsadilo 13. místo, 
družstvo A (mladší žáci) 1. místo. Druž-
stvo A (starší žáci) se umístilo na 5. mís-
tě a družstvo B (starší žáci) na 16. místě. 
Honza Šimek (dorostenec) si odnesl me-
daili a pohár za 1. místo. Děti tak proká-
zaly, že v případné krizové situaci obstojí 
a umí pomoci i ostatním. Více informací 
na: www.sdhbeloves.webnode.cz. „Hasič-
ství kdo zamiluje, dobré srdce projevuje.“ 

Ing. Jiří Polák
oddíl MH a SDH Běloves
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v listopadu 2009 v Regionálním muzeu

Přehled kulturních akcí

 Náchodsko v obrazech a jeho současnost ve fotografi ích 
Do pátku 20. 11. 2009 bude pro velký zájem veřejnosti ve výstav-
ní síni Regionálního muzea v Náchodě (roh Zámecké a Tyršovy 
ulice) prodloužena výstava Náchodsko v obrazech a jeho sou-
časnost ve fotografi ích, dokumentující historickou a současnou 
podobu nejrůznějších míst Náchoda a okolí. Otevřeno je den-
ně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod.
Poznámka: Upozorňujeme návštěvníky, že výstavní síň muzea 
bude kvůli plánované rekonstrukci budovy delší dobu uzavře-
na. Z tohoto důvodu se zde po skončení této výstavy až do od-
volání žádné další výstavy konat nebudou. 

 Dana Štěpánová: Koláže
Do 8. 11. 2009 si mohou návštěvníci v přednáškovém salonku 
a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 
18 v Náchodě prohlédnout výstavu koláží Dany Štěpánové. Ote-
vřeno je denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod. 

 Občanské fórum v Náchodě na plakátech a fotografi ích
Ve dnech 12.–29. 11. 2009 mohou návštěvníci v přednáškovém 
salonku a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově 
nám., čp. 18 v Náchodě navštívit výstavu plakátů a fotografi í do-
kumentujících listopadové události roku 1989. Výstava je pořá-
dána u příležitosti 20. výročí tzv. sametové revoluce. Vernisáž 
proběhne ve středu 11. listopadu 2009 v 17 hodin. Otevřeno je 
denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod. 

 Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších do-
ložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Ná-
chod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno denně kromě pon-
dělí 9–12; 13–17 hod. Organizované výpravy lze objednat na tel. 
čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.eko-
nom@seznam.cz

 Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součás-
tí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šuš-
lík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností. 
Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu je otevřeno pouze pro 
předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze 
objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: 
Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. 
elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@
seznam.cz.

  5.–6. listopad 2009, Intezivní dvoudenní kurz pro výchov-
né poradce, čas a místo konání: 10.00–21.00 hodin, 9.00–14.00 
hodin, Jiráskova chata Dobrošov, lektor: Mgr. Jamin Muhič, 
Mgr. Hana Vránová, Mgr. Olga Landová, odborní pracovníci Pe-
dagogicko-psychologické poradny Náchod a Střediska výchovné 
péče Kompas Náchod

  10. listopad 2009, Pohybová cvičení pro děti. Hravá jóga, čas 
a místo konání: 9.00–13.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 
1005, lektor: Pavel Hájek
   10. listopad 2009, Šikana na základní škole, čas a místo ko-
nání: 9.00–13.00 hodin, Náchod – Hamra, Pražská 1759, lektor: 
Mgr. Oldřich Šolta

  11. listopad 2009, Výtvarné a fl oristické dílny. Netradiční ad-
ventní věnce, čas a místo konání: 8.00–12.00 hodin, 13.00–17.00 
hodin, ZUŠ Náchod, Komenského 265, lektor: Mgr. J. Matoušová

  13. listopad 2009, Relaxace a uvolňovací techniky, čas a mís-
to konání: 9.30–14.30 hodin, DDM Déčko Náchod, Zámecká 243, 
lektor: Hana Volfová

  18. listopad 2009, Řeč těla – jak porozumět druhým z gest, 
mimiky a postojů těla, čas a místo konání: 12.00–17.00 hodin, 
Náchod – Hamra, Pražská 1759, lektor: Mgr. Sv. Vyhlídalová

  19. listopad 2009, Péče o řeč dětí. Metodika péče o správnou 
výslovnost dětí v MŠ a ZŠ, čas a místo konání: 12.00–17.00 ho-
din, Náchod – Hamra, Pražská 1759, lektor: odborní pracovníci 
SPC Náchod

  19. listopad 2009, Základy orientálního tance pro školní TV, 
čas a místo konání: 9.00–13.00 hodin, ZUŠ J. Falty Náchod, Ko-
menského 265, lektor: Mgr. Lucie Pavlíková

  24. listopad 2009, Řemeslná dílna. Malování voskem s levný-
mi pomůckami, čas a místo konání: 9.00–12.00 hodin, DDM Bájo, 
Česká Skalice, Husovo náměstí 3, lektor: PaedDr. Hana Vavříno-
vá, Mgr. Martina Horká

  26. listopad 2009, Vedení lidí koučováním, čas a místo koná-
ní: 9.00–15.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: 
Mgr. Miroslav Jiřička

  26. listopad 2009, Zabezpečení výuky žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a ŠVP, čas a místo konání: 9.30–15.30 
hodin, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Radislava 
Jiřičková

  27. listopad 2009, Cesta od tradičního vyučování k moderní-
mi učení, čas a místo konání: 9.00–14.00 hodin, Náchod-Hamra, 
Pražská 1759, lektor: Mgr. Jana Žaludová
Více informací a přihlášky na: www.cvkhk.cz, telefonicky na čís-
lech: 491 422 416, 722 569 515 nebo na emailové adrese: stepano-
va@cvkhk.cz

Vzdělávací programy Školského 
zařízení pro DVPP KHK, Náchod
listopad 2009

Státní zámek Náchod
S příchodem Dušiček končí na zámku turistická sezona. Na zá-
věr naší sezony bychom Vás rádi pozvali na tyto kulturní akce. 

Plánované kulturní akce – listopad, prosinec
 26.–27. 11. ADVENT NA ZÁMKU 

– pouze pro základní a mateřské školy
Zveme Základní a Mateřské školy na prohlídky vánočně vyzdo-
bených interiérů I. Okruhu „Piccolominské expozice“, kde Vás 
seznámíme s historií Vánoc, adventu i se zvyky, které se k nim 
váží. Prohlídku oživíme vánočními koledami, výstavou a ochut-
návkou vánočního cukroví.
Prohlídky budou probíhat od 9.00 do 15.00 hod.
Doporučujeme se na tyto prohlídky objednat předem na tel. čísle 
491 426 201 nebo e-mailem: objednavky.nachod@tiscali.cz 

 28.–29. 11. ADVENT NA ZÁMKU – pro veřejnost
Zveme malé i velké na prohlídky vánočně vyzdobených interié-
rů I. okruhu „Piccolominské expozice“. Těšit se můžete také na 
výstavu, ochutnávku a prodej vánočního cukroví a dalších vá-
nočních výrobků.
V odpoledních hodinách ve Velkém sále proběhne orientální ta-
neční vystoupení a pěvecký koncert Vánočních koled.
Prohlídky budou probíhat od 10.00 do 15.00 hod.
Vstupné dle ceníku pro I. okruh (70 Kč plné, 50 Kč zlevněné, 240 Kč 
rodinné, 20 Kč děti do 6 let)

 11. 12. VÁNOČNÍ KONCERT
  Zveme malé i velké na Vánoční koncert „Brass Band“ ZUŠ Poli-
ce nad Metují, který se uskuteční ve Velkém sále v 17 hod.
Vstupné: 50 Kč
Rezervace prohlídek pro hromadné skupiny a podrobné infor-
mace o kulturních akcích 
na tel. čísle 491 426 201. E-mail: objednavky.nachod@tiscali.cz 



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

Stomatologická pohotovost

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

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

                KLUB  SUN       Náchod, o.s.   
Mate�ské centrum HOPSÁ�EK 

Sídlišt� u nemocnice SUN – vým�ník tepla – ul. Zelená 157, Náchod 
Bližší info:   www.hopsacek.cz, mobil: 608970406 Hlavatá & 604610581 Hepnarová

Ob�erstvení zajišt�no !!!Vstupné    30,-- K� d�ti 
15,-- K� doprovod 

3.11.2009   Spole�ná dílna Strašidlánk� !!! 
15:00 – 18:00 h Nestihli jste vyrobit svého Strašidlánka doma? Zveme Vás do naší dílni�ky!! 
Pozor:                    Zárove� p�ijímáme Vaše doma vyrobené Strašidlánky,  

které jste nestihli odnést do své školky �i družiny.

6. a 8.11.2009  Sout�žní výstava Strašidlánk�? 
9:00 – 16:00 h Každý z návšt�vník� obdrží hlasovací žeton a m�že rozhodnout, kdo je NEJ! 
Pozor:                    Vyhlášení divácky nejúsp�šn�jšího Strašidlánka. 
8.11. 2009 v 17:00 h

Vyrobte si s rodinou svého 
NEJORIGINÁLN�JŠÍHO   STRAŠIDLÁNKA !!!

Zapojte se do naší sout�že. 
Pravidla jsou jednoduchá: 

Použijte vše, co Vám p�ijde pod ruku – plechovky, špalky, klády,  pet-lahve, v�tve, karton,  …… 
A pak už jen vytvo�te 30 – 100 cm velkého STRAŠIDLÁNKA !!!! 

Zábavný
doprovodný program

8.11.2009        15:00 hod 
Tvo�ení Zpívání Tancování 
Sout�žení Vystoupení Odm�ny 

Trochu ve stínu atraktivnějších spol-
ků se již téměř 150 let v Náchodě nepře-
tržitě činí pěvecký sbor Hron. Veřejnost 
o něj projeví zvýšený zájem o Vánocích, 
popřípadě při jiné významné události. 
Snad proto, že zpěv patří k dobré a slav-
nostní chvíli i lidem neoplývajícím citem 
pro hudbu. Že je hudba i mostem mezi 
lidmi, kteří si moc nepovídají, protože je-
jich mateřský jazyk je prostě různý, se 
měli možnost přesvědčit opakovaně čle-
nové Hronu. Ve dnech 24.–27. 9. navštívi-
li Weipoltshausen v Hesensku, spolkové 
zemi Německa. Vzájemná setkání začala 
v roce 1991 a vyústila nejen v mnohá přá-
telství, ale i obohacení kulturního dění 
v domovských obcích na obou stranách. 
To letošní bylo korunováno koncertem 
pěti pěveckých sborů v Lohře, kde zazá-
řil sólista Pavel Roubík doprovázený Hro-
nem. Další dvě vystoupení Hronu v chrá-
mu sv. Alžběty v Marburgu (univerzitní 
město v němž působil krátce J. A. Komen-
ský) a v Dómu v Limburgu byly jen třeš-
ničkou na úžasném dortu krásných zá-
žitků. Pro zajímavost – sv. Alžběta byla 
původem maďarská princezna působící 
v Hesensku a spolu se jménem J. A. Ko-
menského dokládá, že myšlenka jednot-
né Evropy s volným pohybem lidí a myš-
lenek není až tak nová.

Přesto nás, kteří pamatují hranice 
s ostnatým drátem a střelbou, znovu pře-
kvapil průjezd onou magickou linií, aniž 
by autobus musel zpomalit. Sluší se uvést, 

Češi v Evropě

že tento zájezd, jež úspěšně reprezento-
val Náchod, významně přispěl Fond čes-
ko-německé budoucnosti, jemuž tímto 
děkujeme. Dalším sponzorem bylo i měs-
to Náchod, kterému rovněž patří dík.

Za Hron P. Duba

Loutkové divadlo

Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì

www.detemproradost.com

Srdeènì zveme malé i velké diváky.

uvádí v sobotu 7. listopadu  v 15 a v 17 hodin 

a 14. listopadu v 15 hodin pohádku

O pyšné base

a 21. listopadu a 5. prosince v 15 hodin, 

28. listopadu v 15 a 17 hodin  pohádku

Kašpárek v èerné Africe
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 31. 10.  a 1. 11. MUDr. Alena Zdražilová Denisovo nábřeží 665
   Náchod tel.: 491 427 548
  7. 11. MUDr. Jarmila Vokůrková Větrník 720
   Červený Kostelec tel.: 491 462 331
  8. 11 MUDr. Božena Rysnarová Burdychových 325
   Červený Kostelec tel.: 491 463 237
 14.  a 15. 11. MUDr. Eva Vinterová Denisovo nábřeží 665 
   Náchod tel.: 491 421 920
  17. 11. MUDr. Božena Rysnarová Burdychových 325
   Červený Kostelec tel.: 491 463 237
 21. a 22. 11. MUDr. Helena Ansorgová Sokolská 317
   Červený Kostelec tel.: 491 462 800
 28.  a 29. 11. MUDr. Svatava Olšarová Komenského 48
   Nové Město nad Metují tel.: 491 472 946 

Hopsáček

V první řadě si dovoluji upozornit na jed-
nu větší akci STRAŠIDLÁNKY, kterou v ta-
kovémto formátu pořádáme poprvé, ale 
určitě bude mít mezi Vámi úspěch. Bližší 
informace najdete na našem letáčku nebo 
na www stránkách. Pokud máte jakéko-
li dotazy, tak se nebojte a určitě volejte 
nebo pište.
2. 11. 2009 – Stříhání dětských vlásků 
Pozor – již od 15.30 hod.
3. 11. 2009 – Strašidlánková dílnička
6. a 8. 11. 2009 Výstava Strašidlánků
8. 11. 2009 – Strašidlánkové dopoledne 
a odpoledne s programem a vyhlášením 
Nej Strašidlánka
23.–24. 11. 2009 Výroba adventních věn-
ců – možno si vyrobit nebo objednat a my 
Vám vyrobíme věnec dle Vašeho přání 
(barva, velikost apod.)
20. 11. 2009 Již tradiční Vánoční focení 
s p. Hurdálkem – pozadí bude uveřejně-
no na www stránkách, napište si o ter-
mín, tabulka se rychle plní.
27. a 28. 11. 2009 Vánoční prodejní výsta-
va – zveme všechny podívat se, nakoupit 
a podpořit, zároveň nabízíme všem šikov-
ným maminkám a jejich známým mož-
nost prodeje svých výrobků, bližší infor-
mace Vám rádi sdělíme osobně. POZOR 
– tentokrát ve velkém ve sport. hale Ha-
mra.
30. 11. 2009 Mikulášská besídka – pro 
Hopsáček již tradičním způsobem, tři 
skupiny, dopolední pro ty úplně nejmen-
ší v komorním stylu, odpolední 1. skupina 
společná nadílka těch menších, a 2. skupi-
na pro odvážlivce, které si pozve sám Lu-
cifer do svého pekla.
Jen připomínáme – 17. 11. 2009 je státní 
svátek – bude celý den zavřeno. Děkuje-
me za pochopení.
Něco pro dospěláky – krom již avizo-
vaných pohybových aktivit pro dospělé, 
od 20. 10. 2009 začíná běžet kroužek břiš-
ních tanců – zveme všechny zájemce, kte-
ří se mohou přidat kdykoli během školní-
ho roku. Tančíme každé úterý od 19 hod.

Vzhledem k tomu, že se stále množí do-
tazy na výuku cizích jazyků pro dospělé, 
zajistili jsme pro Vás lektorku německého 
a anglického jazyka. Výuka v úterý po 18. 
hod., ve skupině 4–5 lidí. Volejte nebo piš-
te máte-li zájem. Vyučuje p. Litošová.
Všem děkujeme za přízeň, věříme, že jste 
si každý našel to své a že jste spokojeni. 
Pokud ne, nebojte se nám to říci, nebo na-
psat. Pokusíme se Vám co nejvíce vyhovět. 
Bez Vás by to tu nebylo to pravé ořechové.

Všechny zdraví Simona a Dáša



Náboženská obec Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod. Farář Zdeněk Kovalčík. Telefon 
491 423 226, mobil 737 475 945. E-mail. noccsh.kov@seznam.
cz. Bohoslužby – neděle 9 hod. Úřední hodiny pondělí a středa 
9–12 a 13–17 hod. Pondělí biblická hodina od 16.30 hod. Sbírky 
pro Diakonii Broumov je možno dávat do chodby z Raisovy ul. 
od pondělí do soboty v době od 8–17 hod. Prosíme ne v neděli!

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefo-
ny. kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 
603 861 275, kaplan Mgr. Ing. Vladimír Handl 728 515 557, www.
nachod.farnost.cz, e-mail. farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední ho-
diny. pondělí, pátek 8.15 do 9.00, od 13.00 do 15.00, středa 8.15 
do 9.00, od 17.00 do 19.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí 
domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince. po 7.00, út 18.00, st 
16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00,18.00, v kostele sv. 
Michaela ne 10.15.

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

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

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

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

Církve v Náchodě

Sdružení zdravotně postižených

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

 Ruské malířství 19. století
20. 2. – 1. 11. 2009 Tradiční expozice obrazů 19. a počátku 20. 
století ze sbírek GVU v Náchodě, Národní galerie v Praze, Galerie 
moderního umění v Hradci Králové a Moravské galerie v Brně. 
(přízemí jízdárny)

 Jana Švábová – pastely, akvarely
Výstava pražské výtvarnice pocházející z Náchoda.
4. 9. – 1. 11. 2009 
(ochoz a kabinet grafi ky, kresby a fotografi e)

 Náchodský výtvarný podzim
26. přehlídka umění regionu – malba, kresba, grafi ka, 
fotografi e, koláž, plastika, keramika, textil. Tradiční, 
rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby.
27. 11. 2009 – 10. 1. 2010
(přízemí jízdárny, ochoz a kabinet grafi ky, kresby a fotografi e)

Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí, 9–12 a 13–17 hodin. 
www.gvun.cz

ICC informuje

Senior klub
 čtvrtek 5. 11. od 14 hodin  – Promítání videozáznamu z tajné-

ho výletu v září, které připravil p. Josef Zavřel
 čtvrtek 12. 11. od 14 hodin  – O cestě po Keni bude vyprávět 

a doplní snímky p. Roman Krejčiřík
 čtvrtek 19. 11. od 14 hodin  – Krásy jižních Čech a Rakouska 

pro vás k promítání připravil p. Slávek Hlaváč
 pátek 20. 11. od 15 hodin  – „Cecilská zábava“ v restauraci Ple-

chovka u haly na Hamrech pro všechny seniory, kteří se rádi 
baví, rádi si zazpívají a zatančí za hudebního doprovodu pana 
Františka Čížka – „FRČÍ“

 čtvrtek 26. 11. od 14 hodin –  rekondiční pobyty v roce 2010, 
které připravil ČČK v H. K. vám přijde nabídnout p. Běhounková
Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD v Náchodě. 

 1. 12. – Adventní odpoledne v restauraci Sokolovna 
Program: Začátek ve 14.00 hod. Paní Mgr. Lýdia Baštecká – advent-
ní zvyky a obyčeje na Náchodsku. Dárečky „z půdy“ pro vzájemné 
potěšení Taneční zábava s živou hudbou. Zajištěna večeře, kávička.
Cena: členové 85 Kč, nečlenové 90 Kč. Výběr částky: Každou 
středu od 13 hod. v klubovně SZdP. Věříme, že se včas přihlásíte 
a v toto adventní odpoledne se s námi pobavíte, zavzpomínáte.

Za členy výboru SZdP Vás zve O. Frühaufová a M. Čiháček 
  Připomínka zájemcům o muzikál Angelika: Dopolední gene-

rálka představení v divadle Broadway úterý 26. 1. 2010 v 11.00 hod. 
Odjezd z Náchoda v cca 7.00 hod.  – po skončení okamžitý odjezd, 
příjezd do Náchoda odhadujeme okolo 19. hod. Přihlášky s plat-
bou 450 Kč nejdéle do 13. listopadu 2009 v naší klubovně SZdP 
– každou středu od 13.00 hod. Účastníci zájezdu dostanou le-
táčky s programem. Vedoucí zájezdu: O. Volhejn a A. Balážová.

Jednou z činností IC je shromažďování informací o konaných ak-
cích. Informace o nich vkládáme na www.kladskepomezi.cz. Zá-
roveň jsou zde informace i z ostatních měst. Chcete-li mít tedy 
přehled o akcích, které se v regionu konají, sledujte tyto strán-
ky. Zároveň žádáme pořadatele akcí v Náchodě a okolí, aby nám 
o své činnosti dali vědět. Zdarma je uveřejníme.
Jako každý rok i letos chystá ICC pro příští sezonu informační 
brožuru se seznamem ubytovatelů. Máte-li o tuto prezentaci 
zájem, zastavte se pro bližší informace.
Předprodej: 25. 11. H. Zagorová – Náchod; 30. 11. M. Rottrová 
– Hronov; 1. 12.  J. Ledecký – Náchod; 2. 12. Rusko – L. Šimánek 
– Náchod

 Vstupenky do Solné jeskyňky v Náchodě
Zdarma: Trhací mapy měst – HK, Dvůr Králové n. L., Teplice n. M.

e-mail: 
t.snajdr@seznam.cz
www.skrine-nachod.cz
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Městská knihovna Náchod 
informuje – listopad 2009

Měsíčník Náchodský zpravodaj. 
Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, 
Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod. 
Odpovědný redaktor: Nina Adlof. 
Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, 
Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová, 
Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, 
Michal Kudrnáč, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková, 
Daniel Šárka a MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D. 
Fotografi e pořídila redakce, autoři článků a archiv. 
Titulní foto: Státní okresní archiv Náchod. 
Grafi ka Garmond, tel.: 491 420 239. 
Číslo 11/2009 vychází 2. 11. 2009. 
Náklad 5200 ks. Distribuce zdarma. 
Registrace. MK ČR E 11975. 
Za změny v programech zodpovídají pořadatelé 
jednotlivých akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, 
nevyžádané se nevracejí. Neoznačené a nepodepsané 
příspěvky pořídila redakce. 
Adresa časopisu: 
NZ, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo náměstí 
40, PSČ 547 61, tel./fax: 491 405 255, 
e-mail: nina.adlof@mestonachod.cz. 
Uzávěrka tohoto čísla byla 19. 10. 2009. 
Uzávěrka prosincového čísla bude 18. 11. 2009!

Rozvoz knih
Novou službu – rozvoz knih nemocným nebo starším občanům – jsme zahájili v říj-
nu. Máte-li o tuto službu zájem, můžete se přihlásit osobně v knihovně, na telefonním 
čísle 491 423 338 nebo mailem na adresu knihovna@mknachod.cz. Rozvoz budou pro-
vádět pracovníci knihovny jedenkrát měsíčně, bude-li potřeba i častěji. O dovoz knih 
může požádat pouze registrovaný čtenář naší knihovny. 
Nejste-li naším čtenářem, budeme rádi, když se jím stanete. Těšíme se na vás.

Hala knihovny
Jak jsem potkal yaka – výstava fotografi í
Putovní benefi ční výstava po městských knihovnách Čech a Moravy
Putovní výstava se koná ve spolupráci s Národní knihovnou v Praze a navazuje na pro-
jekt „Knížky pro Kargyak“ sbírku anglických knížek, díky které bylo možné v únoru 
2009 otevřít ve vesnici Kargyak první dětskou knihovnu. Ke zhlédnutí jsou nejenom 
fotografi e z pohoří Zanskar a předvším fotografi e jejich obyvatel.

Jakou barvu má svět
Literární soutěž pro děti a mládež od šesti do šestnácti (a třeba až do 19) let
Náš svět není černobílý jako šachovnice. A není přísně jednoznačný jako dobro a zlo, 
pravda a lež, světlo a tma. Je různorodý, barevný a krásný. Jen je třeba se dívat a vní-
mat jej všemi smysly. A děti černé, žluté i bílé v něm mohou zažít mnohá dobrodruž-
ství a zajímavá setkání. Napište o svých zážitcích, dobrodružstvích, touhách. Napište 
básničku, příběh, povídku, vypravování nebo úvahu. Nevadí, jste-li ještě malí a vaše 
vyprávění bude neumělé, básnička kostrbatá, těšíme se na každý váš příspěvek do mo-
zaiky našeho barevného světa.
Svoje literární dílka doneste nebo pošlete do knihovny do 30. listopadu 2009.

Můj barevný svět 
Výtvarná soutěž pro děti i dospělé – prodloužení
Městská knihovna Náchod vyhlašuje v rámci akce „Kde končí svět“ soutěž pro všechny 
malíře a fotografy. Jaký je tvůj barevný svět? Ztvárni štětcem, pastelkami nebo fotoa-
parátem. Svoje obrazy, obrázky a fotografi e přineste do knihovny do 30. listopadu 2009. 
Díla budou vystavena v knihovně a návštěvníci vyberou nejlepší z nich. Vítězové zís-
kají tříleté, dvouleté a roční „předplatné“ do knihovny zdarma a další drobné ceny.

„Co páťáci umějí“ 14. 10. – 11. 11. 2009
V cyklu výstav tvořivosti našich čtenářů pokračujeme kolektivní výstavou prací žáků 
pátých tříd ZŠ Komenského v Náchodě. Přijďte se podívat, co všechno umí vytvořit ši-
kovné děti.
Vernisáž výstavy se koná 14. 10. v 16.00 hodin v dětském oddělení náchodské knihovny.

 19. 10. – Výtvarná dílna, tentokrát podzimní speciál od 14.00 do 17.00
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachodcz. (Vo)

Pro velký zájem návštěvníků bylo roz-
hodnuto výstavu Náchodsko v obrazech 
a jeho současnost ve fotografi ích prodlou-
žit až do 20. listopadu. Velké pozornos-
ti se těší především obrazy Karla Šafáře 
a Jindřicha Havlíčka. Zejména v případě 
porovnání děl druhého autora se součas-
ností docházíme ke smutnému zjištění. 
Nádherné stavby lidové architektury již 
dnes často neexistují. Vystřídaly je např. 
nevzhledné novostavby jako samoobslu-
ha či vila s brizolitovou omítkou patřící 
spíše do městské zástavby. Jen podle zá-
hybu cesty můžeme poznat, že se jedná 
o stejný záběr.

O výstavě bylo psáno již v říjnovém Ná-
chodském zpravodaji. Tehdy zde však ne-
byla zmíněna její důležitá součást. Jedná 
se o některé dobové pracovní nástroje, 

Výstava Náchodsko v obrazech prodloužena
jimiž byla lidová architektura zhotovo-
vána. Teprve nedávno se do muzejních 
sbírek dostal tesařský hever používaný 
mimo jiné při výměně uhnilých trámů. 
Mezi takové nástroje patří i ruční vrtač-
ka-kolovrátek, tesařská stahovačka, nebo-
zezy či tesařská stolice zvaná dědek. Pro 
zpestření výstavy byl zařazen i další troj-
rozměrný předmět – dřevěný model zvo-
nice ze Světlé pod Hořičkami. Takových 
exponátů Regionální muzeum v Náchodě 
vlastní několik desítek. Pro jejich prezen-
taci počítá se samostatnou výstavou poté, 
co se po celkové adaptaci budovy býva-
lé vojenské správy bude moci do výstavní 
síně, jež je její součástí, vrátit. Otevřeno 
bude denně, včetně svátku 17. 11., mimo 
neděle a pondělí 9–12.00; 13–17.00 hod., 
v sobotu 8–12 hod.

16 Náchodský zpravodajKNIHOVNA



tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz
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AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI (ČR – 2009)
Tak trochu jiný středověk od režiséra fi lmů Rafťáci a Snowboarďáci – Karla Janáka. Dobrodružná komedie pro celou rodinu, zasazená do středověku a vyprávějící 
velké dobrodružství z malé tvrze. Hrají David Prachař, Pavel Kříž, Matěj Hádek, Martin Písařík, Tereza Voříšková, Michael Beran a další. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč Více informací o fi lmu na www.atzijirytiri.cz  Mládeži přístupný

NÁHRADNÍCI (SURROGATES – USA 2009)
Mít svého dokonalého náhradníka. Co by se mohlo stát? Adaptace působivé akční sci-fi  novely, jejíž děj se odehrává v daleké budoucnosti, kde lidé, s leností sobě 
vlastní, umí vyrábět (či chcete-li klonovat) sami sebe. V hlavní roli – v roli policejního detektiva – Bruce Willis. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.chooseyoursurrogate.com Doporučená přístupnost: od 12 let

2BOBULE (ČR – 2009) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D!!!
Volné pokračování úspěšné fi lmové komedie Bobule. Další trampoty dvojice kamarádů Honzy a Jirky, z nichž ten první se pouští jakožto vinař začátečník do vrchol-
ného umění slámového vína, ale po nečekaném příchodu kumpána Jirky se jeho život obrátí naruby. Jirkova slabost pro ženy se totiž zvrhla doslova v zápas o život. 
Hrají K. Hádek, L. Langmajer, T. Voříšková, M. Táborský, V. Postránecký, L. Lipský, J. Švandová, J. Krampol a další. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 85 Kč  Více informací o fi lmu na www.bobule.cz Mládeži přístupný

VELKÉ PODMOŘSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ – 3D (OCEANWORLD 3D– Velká Británie 2009) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Fascinující výlet do podvodního světa z dílny legendy Jeana-Michela Cousteau přináší životní zážitek ve formátu 3D. A právě díky této technologii se návštěva kina 
stane doslova potápěčským zážitkem. Budeme svědky jedněch z nejúžasnějších podívaných pod vodní hladinou v tomto strhujícím dokumentu, který se točil sedm 
let! Film je uváděn v českém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 95 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz a na www.oceanworld3d.com Mládeži přístupný

G-FORCE (G-FORCE – USA 2009) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! 
Svět potřebuje chlupaté hrdiny!!! Akční dobrodružná rodinná komedie, jejímiž hlavními hrdiny jsou morčata, vybavená nejmodernější špionážní technikou, která 
navíc zjistí, že mají osud světa ve svých packách… Film je uváděn v českém znění.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.g-force.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/gforce/ Mládeži přístupný

BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ (GHOSTS OF GIRLFRIENDS PAST – USA 2009)
Před minulostí někdy neutečeš… Miluje svobodu, legraci a ženy – a to právě v tomhle pořadí... aneb volba jediného bratra za svědka zřejmě nebyla tou nejšťastněj-
ší... Romantická komedie s Matthewem McConaugheyem a Jennifer Garnerovou v hlavních rolích. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.warnerbros.cz a na www.ghostsofgirlfriendspastmovie.com Doporučená přístupnost: od 12 let

KNĚŽNA LIBUŠE (THE PAGAN QUEEN – USA/ČR – 2009)
Za dávných časů vládl zemi České kníže Krok a ten měl tři dcery obdařené nadpřirozenými schopnostmi... Po jeho smrti převzala vládu na jeho přání právě nejmlad-
ší dcera Libuše. Americko – český koprodukční snímek o legendární kněžně, nejenom z pohledu Jiráskových Starých pověstí českých... V historickém fantasy fi lmu 
z českých herců uvidíte Pavla Kříže nebo Marka Vašuta. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.atypfi lm.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

ŽENY MÉHO MUŽE (ŽENY MÔJHO MUŽA – SR/ČR/Maďarsko – 2009)
Stín jiných žen zastínil hvězdu jejich lásky… Zdena Studénková, Martin Stropnický, Eva Bándórová, Vladimír Dlouhý, Lubomír Paulovič, Táňa Pauhofová, Anna Po-
lívková a další v krimidramatu režiséra Ivana Vojnára. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.spi-fi lm.cz a na www.arinafi lm.sk/zenymojhomuza.sk Doporučená přístupnost: od 12 let

HANEBNÝ PANCHARTI (INGLOURIOUS BASTERDS – USA 2009)
Hanebně zparchantělá jízda plná krve, potu, slz a touhy po pomstě. Akční válečné drama z Francie z 2. světové války, ve kterém si režisér Quentin Tarantino s ději-
nami moc hlavu neláme… Hrají Brad Pitt, Diane Krugerová, Mélanie Laurentová a Samuel L. Jackson. České titulky. DOLB –STEREO DIGITAL.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.inglouriousbasterds-movie.com Mládeži do 15 let nepřístupný

DISTRICT 9 (DISTRICT 9 – USA 2009)
Tady nejste vítáni! Akční sci-fi  thriller o napětí mezi mimozemšťany a lidmi, o odhalení tajů mimozemské civilizace a záhadných obyvatelích Okrsku 9… České ti-
tulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.palacepictures.net a na www.d-9.com Mládeži do 15 let nepřístupný

PAMĚTNICE (ČR – 2009)
Poslední školní sraz začíná... Poetický příběh o nepochybně posledním školním sraze v unikátním fi lmovém projektu s mimořádně hvězdným obsazením, který se 
natáčel v Náchodě a jeho okolí. Hrají Libuše Švormová, Tomáš Magnusek, Dalibor Gondík, Vladimír Brabec, Zita Kabátová, Pavel Zedníček, Josef Zíma, Libuše Havel-
ková, Antonie Hegerlíková, Květa Fialová, Stanislav Fišer, Josef Somr, Stanislav Zindulka, Uršula Kluková, Kamila Moučková, Miriam Kantorková, Lubomír Kostelka, 
Pavel Vondruška, Lubomír Lipský, Jan Skopeček, Jan Pohan, Jaroslav Čejka, Miloš Nesvatba, Jiří Krejčík a Zdeněk Srstka. Režie Vlado Štancel. DOLBY STEREO SPECT-
RAL RECORDING. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 2. LISTOPADU 2009 V POKLADNĚ KINA VESMÍR.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.pametnice.cz Mládeži přístupný

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
(ICE AGE: DAWN OF THE DINOSAURS – USA 2009)
Pokračování úspěšné animované komedie. Naši oblíbení hrdinové jsou zpět a opět se vydávají na další neuvěřitelnou cestu za dobrodružstvím... Scrat se stále po-
kouší chytit nepolapitelný žalud... a možná při tom potká opravdovou lásku! Film je uváděn v českém znění.
Vstupné 105 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.dobaledova-3.cz a na www.iceagemovie.com Mládeži přístupný

PARANORMAL ACTIVITY  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D!!!
(PARANORMAL ACTIVITY – USA 2007) Republiková premiéra!!!
Přemýšleli jste někdy nad tím, co se děje kolem vás, když spíte? Hrůza přichází téměř každou noc a hra „kohosi“ je každým dnem šílenější… Teror „někoho“ nevy-
světlitelného začíná sílit… Horor Paranormal activity už několik týdnů přivádí svojí hrůzou do šílenství diváky po celém světě a má stejný osud na „Záhada Blair 
Witch“ – byl natočen ruční kamerou, stál směšných 11 tisíc dolarů… České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné  Více informací o fi lmu na www.intersonic.sk a na www.paranormalmovie.com Mládeži do 15 let nepřístupný

NEZVRATNÝ OSUD 4 (THE FINAL DESTINATION – USA 2009) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Smrt si nechala to nejlepší pro 3D!!! Film je posledním pokračováním série „Nezvratný osud“ a je prvním 3D fi lmem, který svým fanouškům nabídne velmi děsivou, 
vzrušující jízdu. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.warnerbros.cz a na http://thefi naldestinationmovie.com/ Mládeži do 15 let nepřístupný 

V HLAVNÍ ROLI JÁ (A FILM WITH ME IN IT – Irsko 2009)
Černá komedie tragických rozměrů aneb Zubatá se nepřezouvá… Komedie, která je černá a drsná, je drsnější a černější než většina černých komedií o člověku, kte-
rý má oprávněný pocit, že se ocitl na dně. Bohužel však netuší, že dno může mít i sklep… České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

VÁNOČNÍ KOLEDA FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
(A CHRISTMAS CAROL – USA 2009)  Republiková premiéra!!!
Dobrodružný rodinný fi lm pro celou rodinu, natočený podle povídky Charlese Dickense. Ebenezer Scrooge začíná vánoční prázdniny se svým obvyklým skrblickým 
opovržením, štěká na svého věrného úředníka a svého veselého synovce. Ale když ho duchové Vánoc minulých, přítomných a budoucích vezmou na cestu, která mu 
otevře oči, odkryjí mu pravdy, kterým starý Scrooge nechtěl uvěřit, musí otevřít své srdce a odčinit roky špatností, dříve než bude příliš pozdě. Film je uváděn v čes-
kém znění. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/achristmascarol/ Mládeži přístupný

SAW VI. (SAW VI. – USA 2009)
Kdo si tentokrát zaslouží bojovat o svůj život? Jaké „hračky čekají na ne zcela nevinné oběti? A hlavně, řekl už mrtvý Jigsaw, jenž před léty celou zvrácenou hru od-
startoval, své poslední slovo? Horor pro diváky opravdu pevných nervů. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz a na www.saw6fi lm.com Mládeži do 15 let nepřístupný 

2012 (2012 – USA 2009)
Varovali nás… Rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře a podle mnoha lidí tedy i rokem konce světa. A zdá se, jako by na temných předpovědích něco bylo 
– přicházejí náhlá zemětřesení, hurikány, výbuchy sopek. Na Zemi vypuká panika a hlavní hrdinové musejí zjistit, co svět doopravdy čeká... Jeden z nejočekávaněj-
ších fi lmů roku 2009, režie Roland Emmerich (mj. fi lm „Den nezávislosti“). Hrají John Cusack, Amanda Peerová, Woody Harrelson a další. České titulky. DOLBY–STE-
REO DITAL. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 2. LISTOPADU 2009 V POKLADNĚ KINA VESMÍR.
Vstupné 95 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.sonypictures.com/movies/2012/ Doporučená přístupnost: od 12 let

CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ (UGLY TRUTH – USA 2009)
Chytrá a sexy komedie o mužích, ženách a obrovské propasti, která odděluje to, jak o sobě navzájem smýšlejí, sní a snaží se opačné pohlaví svádět… Romantická ko-
medie s Gerard Butlerem a Katherine Heiglovou. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na www.thetruthisntpretty.com Doporučená přístupnost: od 12 let

BRATŘI BLOOMOVI (THE BROTHERS BLOOM – USA 2008)
Nikdy by nedopustili, aby je rozdělila pravda... Vždy byli odkázáni pouze jeden na druhého – od dětství v ponurých sirotčincích až po současný luxusní život mezi-
národních podvodníků – se dělili o vše. Nyní ale mladší z nich touží po „neplánovaném životě“ – po skutečném dobrodružství, které předem nenaplánoval jeho star-
ší bratr... V hlavních rolích Adrien Brody a Mark Ruffalo. České titulky. DOLBY–STEREO DIGITAL.

1. neděle pouze v 16 hod
2. pondělí pouze v 16 hod
3. úterý pouze v 16 hod
4. středa pouze v 16 hod

1. neděle pouze ve 20 hod
2. pondělí pouze v 18 hod
3. úterý pouze v 18 hod
4. středa pouze v 18 hod

1. neděle pouze v 18 hod
2. po. 3. út pouze ve 20 hod
4. středa pouze ve 20 hod
5. čt. 6. pá pouze v 18 hod
7. sobota pouze ve 20 hod

5. čt. 6. pá pouze v 16 hod
7. sobota pouze v 16 hod
8. neděle pouze v 16 hod
9. pondělí pouze v 16 hod
10. út. 11. st pouze v 16 hod

7. sobota pouze ve 14.15 hod
8. neděle pouze ve 14.15 hod

5. čtvrtek pouze ve 20 hod
6. pátek pouze ve 20 hod
7. sobota pouze v 18 hod
8. neděle pouze ve 20 hod

8. neděle pouze v 18 hod
9. pondělí pouze v 18 hod
10. úterý pouze v 18 hod
11. středa pouze v 18 hod

9. pondělí pouze ve 20 hod

10. úterý pouze ve 20 hod
11. středa pouze ve 20 hod

12. čtvrtek pouze v 19.30 hod
13. pátek pouze ve 20 hod

12. čtvrtek 15.30 a 17.30 hod
13. pátek 16 a 18 hod
14. sobota 16 a 18 hod
15. neděle 16 a 18 hod
16. pondělí pouze v 17.15 hod
17. úterý pouze v 16.45 hod
18. středa 16 a 18 hod

13. pátek pouze ve 14.15 hod
14. sobota pouze ve 14.15 hod
15. neděle pouze ve 14.15 hod

12. čtvrtek pouze ve 21.30 hod
13. pátek pouze ve 22 hod
14. sobota pouze ve 21.30 hod
15. neděle pouze ve 21.30 hod
16. pondělí pouze ve 21 hod
17. út. 18. st pouze ve 20.30 hod

14. so. 15. ne pouze ve 20 hod
16. pondělí pouze v 15.30 hod
17. úterý pouze v 18.45 hod
18. středa pouze ve 20 hod

16. pondělí pouze v 19.15 hod
17. úterý pouze v 15 hod

19. čt. 20. pá pouze v 15.15 hod
21. so. 22. ne pouze v 15.15 hod
23. pondělí pouze v 15.15 hod
24. úterý pouze v 16 hod
25. středa pouze v 16 hod
26. čtvrtek pouze v 16 hod
27. pá. 28. so pouze v 16 hod

24. úterý pouze v 18 hod
25. středa pouze v 18 hod

19. čt. 20. pá 17 a 20 hod
21. so. 22. ne. 23. po 17 a 20 hod
24. út. 25. st. 26. čt jen ve 20 hod
27. pá. 28. so pouze v 18 hod
29. neděle 15 a 20 hod
30. pondělí pouze v 17 hod

26. čtvrtek pouze v 18 hod
27. pátek pouze ve 21 hod
28. sobota pouze ve 21 hod
29. neděle pouze v 18 hod

30. pondělí pouze ve 20 hod
PROSINEC 2009
1. úterý pouze v 17 hod



JJTrend s.r.o., Dobrošovská 960, 547 01  Náchod, tel.: 491 420 145, mobil: 775 744 431
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•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany 
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany

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

•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích, 
protipožárních a kamerových systémů

Pracujeme se 
světovou jedničkou 
na trhu okenních 
profilů

Proplast K s.r.o., Polní 468, Nové Město n. Metují 
tel./fax: 491 472 927, mob.: 777 113 020
e-mail: info@proplast.biz

výroba • montáž • dodávky na klíč

w w w. p r o p l a s t . b i z

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.
Jan Středa, Palackého 71, 

547 01 Náchod
tel.: 602 775 740, 

e-mail: jan.streda@cmss-oz.cz

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.
Největší a nejoblíbenější stavební spořitelna v České republice

a jednička v poskytování úvěrů na bydlení

vypisuje výběrové řízení na pozici

Finanční poradce
Pro Náchod a okolí

Nabízíme:
Nadstandardní fi nanční 
ohodnocení
Kvalitu zaškolení, možnost 
profesionálního růstu
Zajímavou perspektivní prácu 
v dobrém kolektivu
Silné zázemí stabilní a úspěšné 
společnosti se zahraničním 
kapitálem

Požadujeme:
SŠ, VŠ vzdělání
Flexibilitu a obchodního ducha
Dobré komunukační schopnosti
Ochotu a touhu se neustále 
vzdělávat

Pokud Vás zaujala kariéra 
fi nančního poradce ČMSS,
zašlete nám Váš strukturovaný 
životopis spolu s motivačním 
dopisem na naší adresu.


