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 uvádí v lednu 
Ples Roztančený Beránek
Vstupné: 120 Kč s místenkou, 
100 Kč bez místenky
Předprodej od 15. 12. 2011

Dlouhý, Široký a Krátkozraký
Divadlo Járy Cimrmana
Vstupné: 310, 290, 270 Kč  
Předprodej od 12. 12. 2011

Tři veselá prasátka
Divadlo Minaret
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek 
v ceně 40 Kč lze zakoupit před 
představením v pokladně divadla

O Sněhurce
Divadlo Kapsa Andělská Hora
Pohádka pro děti
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 19. 12. 2011

B. Hrabal: Ostře sledované vlaky
Městské divadlo Mladá Boleslav
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 360, 340, 320 Kč  
Předprodej od 2. 1. 2012

Pink Floyd revival Czech
Vstupné: 180 Kč v předprodeji, 
200 Kč na místě
Předprodej od 15. 12. 2011

Literárně hudební večer
Deník chlapce, 
kterému ukradli dětství
Prezentace knihy Michala Krause 
vydané k Mezinárodnímu dni obětí 
holocaustu
Velký sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 9. 1. 2012

Sobota
7. 1. 2012
ve 20.00 hodin

Neděle
8. 1. 2012
v 19.00 hodin

Pondělí
9. 1. 2012
v 9.00 hodin

Neděle
15. 1. 2012
v 15.00 hodin

Úterý
17. 1. 2012
v 19.00 hodin

Čtvrtek
19. 1. 2012
v 19.00 hodin

Středa
25. 1. 2012
v 19.00 hodin

„Fórum mladých“
Julie Svěcená – housle 
Martin Kasík – klavír
Petr Nouzovský – violoncello
Koncert ab. cyklu – skupina „K“ 
Vstupné: 120, 100, 80 Kč  
Předprodej od 3. 1. 2012

Koncert skupiny Čechomor
Pořádá Savage Company, s. r. o.
Více info na www.nsuvadi.cz

Ples SPŠ, SOŠ 
a SOU Nové Město nad Metují
Pořádá Sdružení rodičů a přátel 
Střední průmyslové školy, Střední 
odborné školy a Středního odborného 
učiliště

Ples Průmyslové školy 
stavební Náchod
Pořádá Průmyslová škola stavební

Ples Jiráskova gymnázia v Náchodě
Pořádá Nadace Jiráskova Gymnázia

Ples SOŠ sociální – Evangelické 
akademie
Pořádá SOŠ sociální 
– Evangelická akademie

Úterý
31. 1. 2012
v 19.00 hodin
SLEVA

5. 1. 2012
v 19.00 hodin

13. 1. 2012
ve 20.00 hodin

14. 1. 2012
ve 20.00 hodin

21. 1. 2012
ve 20.00 hodin

28. 1. 2012
ve 20.00 hodin 

Další akce v Městském divadle 
Dr. Josefa Čížka

Literárně hudební večer
Deník chlapce, kterému ukradli dětství

Dvanáctiletý židovský chlapec Míša Kraus nastoupil v prosinci 1942 spolu s ostatními náchodskými Židy nucenou cestu do Tere-
zína. Již tehdy si psal deník, sám i literárně tvořil. Vše bylo násilně přerušeno transportem do koncentračního tábora. Michal se 
z válečných hrůz do Náchoda vrátil a ve svých patnácti letech deníkovou formou zachytil Náchod před svým odjezdem do tere-
zínského ghetta, své prožitky z Terezína, Osvětimi, Mauthausenu, pochod smrti i události bezprostředně po osvobození. Vzniklo 
působivé svědectví, které se autor Michal Kraus, žijící dnes v USA, rozhodl po více než šedesáti letech zveřejnit. Ojedinělá kni-
ha vychází při příležitosti Mezinárodního dne obětí holocaustu. V programu večera zazní ukázky z knihy doprovázené profesio-
nálním přednesem židovských písní. Bude rovněž možnost k tématu diskutovat a knihu si zakoupit.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, 
otevírací doba: pondělí–pátek 8.00–17.30 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin, tel. 491 420 420. 

Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P. 
Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek. Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.
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nový rok má v sobě vždycky ukryté něja-
ké očekávání. Jaký bude, co přinese mně, 
mým blízkým, mému nejbližšímu okolí? 
Jak se bude dařit v práci i v rodinném ži-
votě? Nový rok je i pro mě čistý list pa-
píru, na němž mám připraveno 365 no-
vých začátků. Někde jsem kdysi četl, že 
život je umění kreslit bez možnosti gu-
movat. A je to pravda. Co zaznamenáme 
na ten čistý list papíru označený rokem 
2012, to tam zůstane uchováno a bude už 
navždy vypovídat o nás. O tom, jak jsme 
se postavili k tomu, co nám přináší kaž-
dodenní život, jaké postoje jsme zaujali, 
když se z malých problémů staly ty velké, 
zásadní. Jakými barvami jsme kreslili... 
Mohu Vám slíbit, že jako starosta Nácho-
da budu v novém roce 2012 vždy usilo-
vat o to, aby Náchod nebyl jen nějakým 
v rychlosti udělaným náčrtkem, skicou 
bez pevných linek a barevnosti. Každý 
tah na zatím takřka čistém listu kalen-
dáře 2012 bude svědčit o tom, že Náchod 
je moderním evropským městem, ve kte-
rém žijí a pracují slušní lidé. Jsem nesmír-
ně rád, že se mohu při tomto úsilí opřít 
o svoje milé kolegyně a kolegy z náchod-
ské Čtyřkoalice, městské rady a z celého 
městského zastupitelstva. Velmi oceňuji 
i práci všech, kteří zasednou v odborných 
komisích města a dají tak část svého sou-
kromého času ve prospěch řešení věcí ve-
řejných. Nemohu však slíbit, že rok 2012 
bude pro Náchod jednoduchým obdobím. 
I naše město je součástí globálního svě-
ta, se všemi výhodami i riziky z toho ply-
noucími. Vždy jsem však byl a také nadá-
le budu optimistou, který věří, že práce 
a rozum dokáží hodně překonat. Jde pou-
ze o to, abychom dokázali projevit vzá-
jemnou solidaritu, a vlastní individuální 

zájmy jsme správně vnímali i v kontextu 
zájmů společenských. Rok 2012 bude pro 
Náchod obdobím, kdy budeme rozvíjet 
vize nastartované v roce 2011: Nadále bu-
deme zlepšovat dopravní situaci ve měs-
tě realizací efektivních změn. Čekají nás 
rovněž zásadní jednání týkající se obno-
vy lázeňské tradice v Bělovsi. Sportovní 
kluby ve městě se dočkají nového lepší-
ho systému fi nancování. V centru pozor-
nosti bude i veřejná zeleň, čistota měs-
ta a bezpečnost jeho obyvatel. Do praxe 
městského úřadu budou uváděny další 
prvky, které odstraní i poslední zbyteč-
né byrokratické pasti, které zde minulost 
nastražila na občana. V rámci možnos-
tí městského rozpočtu budeme pokračo-
vat v opravách komunikací, odstraňovat 
ve městě bariéry, které ztěžují život star-
ším a imobilním spoluobčanům.

 Vážení Náchoďané, věřím, že část Va-
šich osobních očekávání pro rok 2012 ob-
sahuje i touhu po tom, aby se naše měs-
to rozvíjelo a stávalo stále lepším místem 
pro život. Za sebe i za všechny členy ná-
chodské samosprávy Vám mohu slíbit, že 
pro to uděláme maximum. A to i v situa-
cích, kde se někdy jen rezignovaně krčí ra-
meny a říká se, že se nic nedá dělat... Pro-
tože, pokud platí, že život je umění kreslit 
bez možnosti gumovat, potom je také ur-
čitě pravdou, že lepší je rozsvítit i malou 
svíčku, než proklínat temnotu a říkat, že 
na ten čistý list papíru označený rokem 
2012 vlastně vůbec nevidíte... 

 Dovolte mi, abych popřál Vám všem 
v roce 2012 hodně zdraví a štěstí z práce 
i rodinného života. 

S úctou 
Jan Birke – starosta 

Vážení a milí občané,
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2 NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města 29. 11. 2011 
Jednání rady města se zú-
častnilo osm, později všech 
devět radních.Číselný popis 
u zprávy představuje poměr 
hlasů při hlasování PRO-PROTI-ZDŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 

o zřízení věcného břemene se společností 
Telefónica Czech Republic, a. s. Komunikač-
ním vedením jsou zasaženy pozemky měs-
ta na sídlišti u nemocnice v celkové délce 
192 m. Břemeno bude zřízeno na dobu ne-
určitou za cenu 23.040 Kč. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí Telefónica Czech Republic, a. s. Komu-
nikačním vedením jsou zasaženy pozem-
ky města na sídlišti SUN a v ulici Na Strži 
a Bratří Čapků v celkové délce 683 m. Bře-
meno bude zřízeno na dobu neurčitou 
za cenu 81.960 Kč. 8-0-0

 RM souhlasila se zahájením jednání 
se společností Manhattan Development, 
s. r. o., Praha za účelem získání části po-
zemku č. 110/20 (cca 50 m²) za budo-
vou obchodního domu na sídlišti SUN 
do vlastnictví města Náchoda. 8-0-0

 RM souhlasila s ukončením platnosti 
nájemní smlouvy na pronájem nebyto-
vého prostoru č. 251 v budově čp. 1759 
na Pražské ulici v Náchodě uzavřené 
s Okresním sdružením sportovních sva-
zů a tělovýchovných jednot ČSTV Náchod 
o. s. ke dni 31. 12. 2011 a současně s uzav-
řením nové nájemní smlouvy. Smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s účin-
ností od 1. 1. 2012. 8-0-0
Mimořádný příspěvek do EUROFONDU 
Euroregionu Glacensis 8-0-0

 RM schválila poskytnutí mimořádného 
členského příspěvku do EUROFONDU Eu-
roregionu Glacensis jednorázově v roce 
2011. Tento příspěvek ve výši 84 tis. Kč 
bude sloužit k předfi nancování projektů 
Euroregionu Glacensis.
Žádost o výjimku z odvodu 
nedočerpané dotace 8-0-0

 RM schválila žádost o výjimku MŠ Vít-
kova z odvodu nedočerpané provozní do-
tace ve výši 200.000 Kč. Jedná se účelovou 
dotaci na vybavení půdní vestavby, kte-
rou z důvodu zpoždění zahájení staveb-
ních prací nebude možné čerpat v letoš-
ním roce, ale až v průběhu měsíce ledna 
a února 2012.
Výběrové řízení na pojistitele fl otily 
vozidel pro Město Náchod 8-0-0

 RM pověřila na základě vyhodnocení 
nabídek pojišťoven na fl otilu vozidel měs-
ta Náchod společnost OK Group, a. s., do-
jednáním předložení příslušných smluv 
s vítězem výběrového řízení – Českou po-
jišťovnou, a. s., která předložila nejvýhod-

nější nabídku, a pověřila starostu města 
Jana Birke podpisem příslušných smluv-
ních dokumentů.
Ohňostroj 1. 1. 2012 8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o koná-
ní ohňostroje, který se má konat dne 1. 1. 
2012 v 18.00 hodin na Masarykově náměs-
tí v Náchodě, s fi rmou Jiří Gross, Náchod 
za celkovou částku 55.000 Kč včetně DPH.
Vestavba do půdního prostoru 
MŠ Vítkova  8-0-0

 RM souhlasila na základě výsledku 
výběrového řízená s uzavřením smlou-
vy o dílo na akci „Vestavba do půdního 
prostoru MŠ Vítkova ul. 304, Náchod-
Běloves“ se Zdeňkem Kozákem, Náchod 
za cenu 1.823.123 Kč vč. DPH. 
Přípojka kanalizace v ul. Špreňarova, 
přípojka vody v ul. Na Klínku 8-0-0

 RM souhlasila se zásahem do komuni-
kace v ulici Špreňarova z důvodu opravy 
havarijního stavu přípojky vody za pod-
mínky složení kauce na případné násled-
né opravy vozovky.

 RM souhlasila se zásahem do komu-
nikace v ulici Na Klínku z důvodu opra-
vy havarijního stavu přípojky vody opět 
za podmínky složení kauce na případné 
následné opravy vozovky.
Stavební úpravy Anglické ulice 
v Náchodě 9-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na stavební úpravy Anglické uli-
ce v Náchodě a uzavření smlouvy o dílo 
s uchazečem na 1. místě – fi rmou CO-
LAS CZ, a. s., Praha 9, za nabídnutou cenu 
2.370.000 Kč včetně DPH.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila poskytnutí fi nančního pří-

spěvku ve výši 20.000 Kč na provoz cyklo-
busů v rámci projektu „Cyklobusy Orlic-
kých hor“ na rok 2012 s výplatou v roce 
2011. 9-0-0

 RM souhlasila s vybudováním třech 
parkovacích míst v ulici Běloveské před 
domem čp. 763. 9-0-0

 RM schválila smlouvy o dotaci z rozpoč-
tu města Náchoda Sportovnímu kuželkář-
skému klubu Náchod (20.000 Kč) na čás-
tečnou úhradu nového kotle a HC Náchod 
(30.000 Kč) na úhrady faktur za ledovou 
plochu. 8-0-0 
 
Zastupitelstvo města 12. 12. 2011
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
23 zastupitelů, později 22, čtyři byli omlu-
veni.
Majetkoprávní úkony obce

 ZM schválilo prodej podílů o velikos-
ti 727/18134 a 740/18134 na stavební par-
cele č. 430, podílů o velikosti 728/18090, 
752/18090 a 886/18090 na stavební par-
cele č. 424, podílů o velikosti 532/33748 
a 643/33748 na stavební parcele č. 391 vše 
v katastrální území Staré Město nad Metu-
jí za prodejní cenu 180,60 Kč/m² do vlast-
nictví majitelů příslušných bytových 
jednotek a to s úhradou všech nákladů 

spojených s převodem včetně daně z pře-
vodu nemovitostí. Jedná se o prodej podí-
lů stavebních parcel pod bývalými druž-
stevními byty do osobního vlastnictví.  

 ZM zrušilo usnesení ohledně bezplat-
ného užívání části pozemkové parcely č. 
2024/1 v k. ú. Náchod o výměře 744 m² 
v ulici Českých bratří společností Rube-
na, a. s., ze dne 18. 7. 2011 v části týkají-
cí se uzavření smlouvy o výpůjčce a sou-
časně schválilo uzavření nové smlouvy 
o výpůjčce s Rubenou, a. s., na bezplat-
né užívání části uvedené pozemkové par-
cely. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 
s platností do 31. 3. 2030. 23-0-0

 ZM schválilo rozšířený prodej pozem-
ku č. 160/11 k. ú. Malé Poříčí tak, že uve-
dený pozemek bude rozdělen a cca 25 m² 
prodáno panu Synkovi a ze zbývající čás-
ti cca 1/3 prodána manželům Vávrovým 
a 2/3 prodány spol. Verpet, s. r. o. Prodej-
ní cena 400 Kč/m (cena celkem 170.000 Kč) 
s tím, že kupující uhradí veškeré náklady 
spojené s převodem včetně daně z převo-
du nemovitostí a to tak, že fi nanční část-
ka rovnající se dani z převodu nemovitos-
tí bude připočtena ke kupní ceně. 23-0-0

 ZM zamítlo prodej částí pozemků 
č. 1257/2, č. 1257/84, č. 1947/2 v katastrální 
území Náchod z důvodu zachování stávají-
cího průběhu místní komunikace. Jedná se 
o přibližně 100 m dlouhý úsek stávající ne-
zpevněné místní komunikace pro pěší, ve-
doucí z ulice Vančurova mezi zahradami 
do ulice Na Pláni a naopak. Náhradní tra-
sa průchodu je dlouhá 250 m. 23-0-0

 ZM zamítlo prodej objektu čp. 163 v Rie-
grově ulici spolu se stavební parcelou č. 
254 vše v katastrálním území Náchod ža-
dateli, který nabízí 1.500.000 Kč. 23-0-0

 ZM revokovalo své usnesení ze dne 
14. 3. 2011 ohledně prodeje městských 
pozemků v ulici Za Továrnou v Náchodě 
a to v části týkající se splatnosti. Součas-
ně ZM souhlasilo se splácením kupní ceny 
1.765.935 Kč ve třech splátkách (do 31. 7. 
2011) za prodej těchto pozemků (č. 400/2, 
č. 1962/7, č. 1971/8, č. 1971/11, č. 1971/12, 
č. 1972/7, č. 1972/13, č. 1972/15, č. 2241 vše 
v k.ú. Náchod) z vlastnictví města Nácho-
da do vlastnictví manželů Miloše a Mar-
tiny Drapačových z Velkého Poříčí s tím, 
že vklad vlastnického práva do katast-
ru nemovitostí bude proveden až po úpl-
ném uhrazení kupní ceny a nákladů spo-
jených. 22-1-0

 ZM schválilo prodej částí pozemkové 
parcely č. 404/4 místní komunikace v k.ú. 
Jizbice u Náchoda žadatelům za cenu 290 
Kč/m² s tím, že kupující uhradí veškeré 
náklady spojené s převodem včetně daně 
z převodu nemovitostí.  23-0-0

 ZM schválilo prodej pozemkové parce-
ly č. 470/1 na Dobrošově žadatelce, kte-
rá chce uvedený pozemek o výměře 152 
m² připojit k vedlejší parcele, jejíž je ma-
jitelkou. Pozemek bude prodán za cenu 
42.010 Kč s tím, že kupující uhradí veške-
ré náklady spojené s převodem. 23-0-0
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 ZM schválilo prodej částí pozemkové 
parcely č. 1589/12 v ulici Pod Homolkou, 
který chtějí žadatelé využít pro rozšíření 
zahrádky. Pozemek bude prodán za cenu 
415,30 Kč/m² s tím, že kupující uhradí veš-
keré náklady spojené s převodem. 22-0-0

 ZM schválilo prodej části pozemkové 
parcely č. 1197/1 o výměře 6 m² v Náchodě 
společnosti DRANA, s. r. o. za cenu 1.200 
Kč/m² s tím, že kupující uhradí veškeré 
náklady spojené s převodem. Žadatel při-
pravuje rekonstrukci své přilehlé nemovi-
tosti. 22-0-0

 ZM schválilo bezúplatné nabytí části 
cca 90 m² z pozemkové parcely č. 814/1 
v ulici Dobrošovské z vlastnictví společ-
nosti Primátor, a. s., Náchod do vlastnictví 
města Náchoda formou darovací smlou-
vy. Uvedená část pozemku bude zasažena 
připravovanou rekonstrukcí ulice Dobro-
šovské. 22-0-0

 ZM schválilo prodej částí městského po-
zemku č. 627/1 v ulici Na Koletově za cenu 
600 Kč/m² majiteli přilehlé nemovitosti 
s tím, že strana kupující uhradí veškeré 
náklady spojené s převodem. Dojde tak 
k narovnání majetkových vztahů. 22-0-0

 ZM schválila prodej části městského 
pozemku č. 108/7 v ulici Pod Můstkem 
za cenu 600 Kč/m² do vlastnictví Míst-
ní organizace Náchod Českého rybářské-
ho svazu s tím, že strana kupující uhra-
dí veškeré náklady spojené s převodem. 
Opět tím dojde k narovnání majetkových 
vztahů v uvedeném místě. 22-0-0

 ZM schválilo prodej bytové jednotky č. 
1532/2 v ulici Pražské za cenu dle výběro-
vého řízení 452.000 Kč. 20-0-2
Obecně závazné vyhlášky 
č. 10, 11 a 12/2011

 ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
č. 10/2011, kterou se mění Obecně závaz-
ná vyhláška č. 5/2011 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů. 20-1-1
Místní poplatek zůstává pro rok 2012 
ve stejné výši jako v letošním roce, tj. 
500 Kč. V případě úhrady poplatku v plné 
výši do 31. 3. 2011 je poplatníkovi poskyt-
nuta sleva ve výši 10%. 

 ZM vydalo Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 11/2011 k trvalému označování psů 
a evidenci jejich chovatelů. 20-1-1
Tato vyhláška stanovuje povinnost cho-
vateli psa, nechat psa staršího tří měsíců 
trvale označit elektronickým čipem. Do-
posud byli majitelé povinni opatřit psa 
na veřejnosti evidenční známkou. Po-
vinnost majitele opatřit psa čipem pove-
de k zefektivnění kontroly uhrazených 
poplatků za držení psa Městskou poli-
cií Náchod a k lepší aktualizaci progra-
mu na evidenci psů. Podrobnosti budou 
zveřejněny v samostatné tiskové zprávě.

 ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 
12/2011, jíž se zakazuje na území Náchoda 
provozovat výherní hrací přístroje, inter-
aktivní videoloterní terminály a technic-

ká hrací zařízení povolovaná podle § 50 
odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách, ve znění poz-
dějších předpisů. 23-0-0
Rozpočtové provizorium 23-0-0

 ZM schválilo rozpočtové provizorium 
od 1. 1. 2012 do doby schválení rozpočtu 
města Náchoda na rok 2012.
Změny územního plánu města Náchoda 

 ZM schválilo návrh změny č. 15 územní-
ho plánu sídelního útvaru (ŮPSŮ) Náchod 
formou vydání Opatření obecné povahy č. 
2/2011. 21-1-1
Jedná se o upřesnění trasy přeložky silni-
ce I/33 (obchvat).

 ZM schválilo vyřazení lokality č. 9/5 
z projednávaného návrhu změny č. 5 
ÚPSÚ Náchod. 23-0-0 
Tato změna není v současné době již ak-
tuální a bude případně zvážena v souvis-
losti s přípravou nového územního plánu.
Odvod nedočerpaného příspěvku 
příspěvkových organizací 22-0-0

 ZM schválilo návrh na odvod nedočer-
paného příspěvku příspěvkových organi-
zací za rok 2011 do rozpočtu zřizovatele.
Dodatek č. 4 ke smlouvě o půjčce 
s VaK Náchod, a. s. 22-0-0

 ZM schválilo dodatek č. 4 ke smlouvě 
o půjčce se společností VaK Náchod, a. s. 
Dodatek řeší přesun částečné splátky 
600.000 Kč z 30. 11. 2016 na 30. 11. 2012. 
Ostatní body původní smlouvy včetně 
všech uzavřených dodatků č. 1 až č. 3 zů-
stávají beze změny. 
Poskytnutí příspěvku k úhradě 
ztráty z provozování dopravní 
obslužnosti na části území 
Královéhradeckého kraje             22-0-0 

 ZM schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí příspěvku k úhradě ztrá-
ty z provozování dopravní obslužnosti 
na části území Královéhradeckého kraje 
na období od 1. 9. 2011 – do 31. 12. 2011.
Dodatek obsahuje změny v jízdních řá-
dech MHD, ke kterým došlo v době od 12. 
6. 2011 do 31. 8. 2011, na základě stížnos-
tí a připomínek občanů města Náchoda 
a příměstských částí.  
Převod majetku z projektu Systém 
včasné intervence 22-0-0

 ZM schválilo darovací smlouvy v souvis-
losti s převodem majetku pořízeným v roce 
2007 v rámci projektu Systém včasné inter-
vence na města Jaroměř, Nové Město nad 
Metují a Broumov dle žádosti jednotlivých 
měst. Jedná se především o programovou 
aplikaci a příslušný hardware. 

Rada města 13. 12. 2011 
Jednání rady města se zúčastnilo sedm 
radních, později osm, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila nové zveřejnění záměru 
prodeje domu čp. 163 v Riegrově ulici spo-
lu se stavební parcelou č. 254 a schváli-
la zahájení jednání se zájemcem o prodej 
těchto nemovitostí za cenu 3.000.000 Kč.  
 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy na nebytový prostor kanceláří 
v Českoskalické ulici čp. 105 pro umístě-
ní klubovny Spolku přátel vojenské his-
torie, 6. prapor polních myslivců Náchod 
s platností od 1. 12. 2011. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy na nebytový prostor televizní-
ho studia v Hurdálkově ulici čp. 147 (Kino 
Vesmír) se společností TV Náchod, s. r. o., 
od 1. 1. 2012 s tím, že v prvním čtvrtle-
tí roku 2012 bude nájemné stanoveno 
na 24.498 Kč bez DPH podle dodatku k ná-
jemní smlouvě. 5-2-0

 RM schválila uzavření dodatku ke smlou-
vě o dílo dodavatele opravy běžecké dráhy 
při ZŠ Náchod-Plhov“, který řeší posunutí 
termínu ukončení stavebních prací do 30. 
4. 2012. 7-0-1

 RM schválila uzavření dodatku 
ke smlouvě o dílo na dodavatele stavby 
„Veřejná prostranství Náchod – II. etapa 
– MARIE“, který řeší posunutí termínu 
ukončení stavebních prací do 15. 5. 2012. 
 8-0-0
Grantové řízení Oranžové hřiště 
pro rok 2012 – Nadace ČEZ 8-0-0

 RM souhlasila s předložením projekto-
vého záměru dětského hřiště při MŠ Vít-
kova do grantového řízení nadace ČEZ 
do programu Oranžové hřiště a souhlasi-
la se spolufi nancováním ve výši 10 % Kč.
Cyklostezka 
pod Slánským mostem 8-0-0

 RM souhlasila se záměrem stavby „Cyk-
lostezka pod Slánským mostem“ u hranič-
ního přechodu s Polskem a uložila odboru 
investic a rozvoje města pokračovat v pří-
pravě této akce. 
Ředitelské volno 
a uzavření mateřských škol 7-1-0

 RM vzala na vědomí ředitelské volno 
na základních školách a uzavření někte-
rých mateřských škol dle návrhu. 
Do konce školního roku 2011/2012 bude 
ředitelské volno vyhlášeno pouze v ZŠ 
Pavlišovská (Babí) a ZŠ Staré Město, a to 
ve dnech 30. 4. a 7. 5. 2012. 
Změny v orgánech společnosti 
PRIMÁTOR, a. s. 7-1-0

 RM revokovala své usnesení ze dne 25. 
1. 2011 týkající se změny v orgánech spo-
lečnosti Primátor, a. s., a souhlasila s tím, 
že na základě Smlouvy o obsazení orgá-
nů v Pivovaru Náchod, a. s. (nyní PRIMÁ-
TOR, a. s.), město Náchod požádá společ-
nost LIF, a. s., o svolání mimořádné valné 
hromady této společnosti, resp. o zařaze-
ní volby kandidátů navržených městem 
Náchod jako bodu jednání valné hromady. 
RM schválila zvolit členem představen-
stva společnosti PRIMÁTOR, a. s., Ing. Ale-
še Cabicara a členem dozorčí rady Mirosla-
va Bráta.  
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     Kronika

V listopadu 2011 se narodili:
 1. 11. Daniel Maršík
 2. 11. Milan Pšenička
 3. 11. Klaudie Lavičková
 5. 11. Matěj Hvězda
 11. 11. Matyas Vladimír Vitver
 12. 11. Adéla Kavanová
 13. 11. Denis Cruz
 18. 11. Ema Schusterová
 18. 11. Adam Maršík
 18. 11. Magdaléna Havlová

 18. 11. Patrik Vostřes 
 25. 11. Natálie Mokřičková
 29. 11. Tereza Nývltová

 
V listopadu 2011 byli oddáni:
11. 11.   
Marek Kumpošt, Česká Skalice
Markéta Jirmanová, Brno
Martin Hurdálek, Náchod
Darina Bendová, Náchod

Zápis do 1. tříd náchodských 
základních škol pro školní rok 
2012/2013 se koná 
ve čtvrtek 9. února 2012
a v pátek 10. února 2012 
od 14 do 17 hodin. 
Při zápisu je třeba předložit 
rodný list dítěte.

ZÁPIS do 1. tříd
základních škol 

ZŠ Náchod-Plhov
Dopoledne
otevřených dveří
Sobota 22. 1. 2012 9–11 hodin
Vážení rodiče, milí předškoláci a školáci, 
budoucí žáci 1. a 6. tříd, 
využijte příležitosti přijít se podívat, 
jak vypadá vyučování na plhovské škole.
Zveme též zájemce o zařazení 
do 5.–9. tříd s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy. 
Program, který pro Vás chystáme:
–  Výuka v 1.třídách
–  Využití interaktivních tabulí při výu-

ce
–  Prohlídka odborných učeben na 

2.stupni (Vv, F, Ch, Z, Př, Hv, Nj, Aj, 
 keramika, kuchyňka, společenská 

místnost, knihovna, počítačová 
 učebna, posilovna)
–  Ukázka sportovních aktivit a vybave-

ní ve škole
–  Představení školní družiny, jídelny
–  Doprovodné akce

Těšíme se na Vás pracovníci 
a žáci ZŠ Náchod-Plhov

Ve středu, dne 7. prosince 2011 ve věku 
101 let zesnula v tichosti jedna z nej-
starších běloveských občanek, paní Ma-
rie Hejzlarová. Narodila se v roce 1910 
v Náchodě, v těžké předválečné době ješ-
tě za Rakouska-Uherska. Vyučila se mo-
distkou. V roce 1933 se vdala za mlyná-
ře Zdeňka Hejzlara z Bělovsi. Aktivně se 
účastnila činnosti místní sokolské Tělo-
cvičné jednoty. Za druhé světové války 
ukrývala s manželem sokolský prapor 
a řadu písemností i nářadí. Pro občany 
i mleče a jejich děti měla vždy vlídné slo-
vo a několik chutných koláčků. Vychova-
la tři dcery. V roce 1947 a v dalších letech 
pomáhala při zavedení tehdy dvoutřídní 
Základní školy v Bělovsi, připravovala pro 
děti svačinky z poválečné americké po-
moci – UNRA. Dlouho společně ve mlýně 
nehospodařili. Přišel únor 1948 a manže-
lé byli rádi, že vůbec ve mlýně mohli byd-
let. V roce 1967 přišla další rána. Milo-
vaný manžel, jinak amatérský vynikající 
divadelní zpěvák, předčasně zemřel. Přes-
to byla svým dcerám silnou oporou při vý-

chově jejich dětí a rodinném životě. Měla 
7 vnoučat a 10 pravnoučat. Ve Sněžce pra-
covala ještě dlouho po odchodu do důcho-
du. Jejím velkým koníčkem byla zahrada, 
kde ještě letos aktivně pracovala a pečo-
vala o své záhonky a kytičky.

Do posledních let života si uchovávala 
zdravý optimismus. Kdo jste ji znali, za-
vzpomínejte s námi.

Antonín Samek, kronikář

Vzpomínka na paní mlynářku

Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491423243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz 
Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.
Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ?
Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost !!

Jiráskovo gymnázium v Náchodě
zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol 

a jejich rodiče na
Den otevřených dveří ve čtvrtek dne 19. ledna 2012. 
Program 

Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní 
a hudební vystoupení, výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník …
� 16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich 

rodiči. Informace o čtyřletém gymnáziu.
� 17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich 

rodiči. Informace o osmiletém gymnáziu.
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Ve čtvrtek 1. 12. 2011 proběhlo v trut-
novském bazénu krajské fi nále školních 
družstev v plavání. ZŠ Komenského Ná-
chod reprezentovala družstva mladších 
a starších žákyň a starších žáků. Všech-
na družstva skončila shodně na výbor-
ném 2. místě. Mladší žákyně ve složení: 
Lucie Kramlová, Kateřina Kořínková, Na-
tálie Dodošová, Karolína Koncošová, Šár-
ka Klimešová a Bára Roztočilová sbíra-
ly první zkušenosti s reprezentací školy 
a zanechaly velmi dobrý dojem. Starší žá-
kyně ve složení: Dominika Dusíková, Do-
minika Krůlová, Lenka Žídková, Kristýna 
Čechurová, Tereza Hrubá a Adéla Zákrav-
ská se musely prát s o rok staršími děvča-
ty a jsou velkým příslibem na příští rok. 
Starší žáci ve složení: Jan Litoš, Jiří Dušek, 
Roman Dušek, Vojtěch Mrověc, Matěj Raj-
sner, Marek Čejka a Filip Balaš svedli vel-
ký boj o vítězství a o jejich druhém místě 
nakonec rozhodl jen velmi malý bodový 
rozdíl. Všem zúčastněným moc blahopře-
jeme a děkujeme za vzornou reprezenta-
ci školy.

Za ZŠ Komenského 
Jana Horáková Šulcová

ZŠ Komenského 
v bazénu

ZUŠ Náchod uspěla se svým projektem 
– Implementace ICT do výuky hudební-
ho oboru, v rámci programu OPVK. Pro-
gram Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost je z 85 % fi nancován prostředky 
EU (ESF) a 15 % tvoří národní zdroje ze 
státního rozpočtu, tudíž ZUŠ Náchod, 
potažmo Město Náchod, se nemuse-
ly na kofi nancování rozpočtu projektu 
ve výši 2 068 224,40 Kč vůbec podílet.
Realizace projektu spočívá v potřebě za-
vedení ICT do výuky hudebního oboru. 
Projekt je určen pro všechny pedagogy 
ZUŠ a minimálně 310 žáků hudebního 
oboru. Cílů projektu bude dosaženo po-
mocí naplánovaných aktivit, tedy vzdělá-
vacích seminářů, kurzů a zařazení vlast-
ní výuky pomocí ICT v hudebním oboru. 
V rámci projektu bude nakoupen potřeb-
ný hardware a software, bude digitalizo-

ZUŠ obdržela dotace na výuku

vána databáze notového archivu, vytvo-
řeny šablony pro výuku hudební nauky 
pomocí interaktivní tabule a proběhne di-
gitalizace minimálně 170 notových parti-
tur pro komorní či souborovou hru. Digi-
talizované partitury umožňují snadnou 
manipulaci, tedy transponování, změny 
dynamiky, tisky jednotlivých partů, ale 
i konverzi do hudebních souborů (např. 
mp3), které budou sloužit k domácí pří-
pravě žáků.

K dnešnímu dni proběhly kurzy: Prá-
ce v síti (tento kurz byl určen pro všech-
ny pedagogy), Kurz práce s notačním soft-
warem (pro 20 učitelů hudebního oboru) 
a rozběhla se digitalizace notového archi-
vu. Kladné ohlasy na kvalitní  vedení kur-
zů, jejich obsažnost a hlavně přínos  pro 
učitele, jsou prvními výsledky tříměsíč-
ní práce na tomto projektu.

Tento kroužek je v ZŠ Komenského ur-
čen pro žáky druhých až čtvrtých tříd. 
Žáci vyšších ročníků mají v rámci ŠVP in-
formatiku v pátém a v šestém ročníku 
jako povinný předmět, od sedmé třídy 
mají informatiku jako volitelný předmět. 

V úvodní lekci kroužku jsme si ukáza-
li různé typy myší (mechanická, laserová) 
a různé typy konektorů těchto myší. Po-
tom jsme už každý pracovali na svém po-
čítači, kde jsme si vyvolali program „“Dět-
ské grafi cké studio a pokusili se o kresbu 
rovných i křivých čar. Na závěr jsme se 
pokusili o kresbu sněhuláka.

V další lekci jsme si prohlédli kláves-
nici. Potom jsme si vyvolali Word a psali 
malá i velká písmena, písmena s diakriti-
kou (háčky a čárky) a číslice.

Během třetí lekce jsme se seznámili 
s monitorem. Viděli jsme starý monitor 
CRT a vysvětlili si jeho výhody (např. věr-
nost barev) a nevýhody (vysoká spotřeba 
elektrické energie). Tento monitor jsme 
si mohli porovnat s monitorem LCD, kte-
rý má také své výhody (nízká hmotnost, 
snadná manipulovatelnost) i nevýhody 
(věrnost barev). Vysvětlili jsme si pojmy: 
úhlopříčka a rozlišení. Ve druhé části ho-
diny jsme se věnovali tvorbě pohlednice 
v programu Dětské grafi cké studio.

Úvod čtvrté hodiny byl věnován počí-
tačovým médiím. Děti obdržely starou 
disketu, kterou už do našich školních po-
čítačů nelze vložit. Prohlédli jsme si CD, 
pokusili se otevřít a zase zavřít CD šach-
tu, každé dítě našlo na svém přiděleném 
počítači otvor USB pro fl ash. Ve zbývají-
cí části hodiny jsme dopilovali své zna-

Počítačový kroužek
losti grafi ky v programu Dětské grafi cké 
studio.

Během páté hodiny jsme si udělali „ři-
dičák“ na koloběžku. Pracovali jsme s pro-
gramem „Soví hrátky“, kde jsme si pro-
cvičili pravo-levou orientaci a orientaci 
dolů-nahoru. Zkusili jsme si „přechod“ 
mostu, to znamená, že jsme museli myš 
pevně držet bez chvění ruky. Také jsme 
složili několik skládanek puzzle.

Při šesté hodině jsme se proměnili ve sta-
vebníky. Vyvolali jsme si program Matema-
tika 2+3 z edice Chytré dítě. V rámci toho-
to programu jsme si pustili část stavebnice 
a pustili se do stavby domu, hradu, školy 
nebo továrny. Závěr lekce byl věnován růz-
ným soutěžím, které nám též nabídl pro-
gram Matematika 2+3.

Sedmá vyučovací hodina byla věnová-
na zábavné matematice. Děti pracovaly 
samostatně podle pokynů počítače. Pro-
cvičili jsme si zábavnou formou omalo-
vánek rovinné i geometrické obrazce, vy-
řešili několik logických úkolů a pracovali 
jsme v souřadnicovém systému x, y. Nejú-
spěšnější žáci předvedli řešení svých úloh 
na učitelském dataprojektoru.

Poslední lekci jsme věnovali internetu. 
Pracovali jsme v prohlížeči Internet explo-
rer. Zde jsme si vysvětlili, jaké znaky se 
mohou/nemohou psát do internetové ad-
resy a žáci si sami vyvolali požadovanou 
webovou stránku. Dále jsme si stihli krát-
ce vysvětlit funkci internetového vyhle-
dávače www.google.com.

Touto lekcí náš kroužek skončil. Děkuji 
všem dětem za pozornost, kterou své prá-
ci věnovaly.       Lektorka Ing. E. Kabrhelová



6 Náchodský zpravodajVÝROČÍ

Lednová výročí
Jako každoročně se nám nejdříve 
narodil nový rok, už s číslem 2012. 
Za začátek nového roku je pokládán 
1. leden teprve od roku 1622. Do té 
doby začínal rok až v březnu.
V lednu 1972 se v městském divadle 
sešla skupina hudebníků – milovníků 
vážné hudby a ustavili komorní or-
chestr, jehož název byl později rozší-
řen o jméno náchodské rodačky, hu-
dební skladatelky Slávy Vorlové. Před 
35 lety, 1. ledna 1977 byla vyhláše-
na Charta 77, dokument, který vyža-
doval plnění závazků, k nimž se teh-
dejší vláda zavázala nedlouho před 
tím v Helsinkách. Hysterická reakce 
stranických a vládních kruhů svědči-
la o tom, že text prohlášení, u nás až 
do roku 1989 neuveřejněného (a při 
tom „masově“ odmítaného), ťal do ži-
vého. 
„Přišli k strážné bráně, kudy se chodí 
do Polska, a kníže svolal na místě, zva-
ném Dobenina, lid i velmože do shro-
máždění. Jeho bratři stáli vedle něho 
po pravici a po levici, duchovní a kme-
ti seděli daleko dokola a za nimi stáli 
všichni bojovníci.“ Tak čteme v Kos-
mově kronice o události, která se sta-
la v roce 1068 patrně nedaleko nás. 
Tím knížetem byl Přemyslovec Vrati-
slav II. Zemřel 14. ledna 1092. Před 
400 lety, 20. ledna 1612 zemřel císař 
Rudolf II., milovník věd a umění, je-
hož však známe spíše zkresleně z řád-
ky literárních a fi lmových zpracování 
(nezapomenutelně Janem Werichem). 
Připomenout bychom však měli spí-
še pruského krále Fridricha II. Naro-
dil se 24. ledna 1712, v lednu 1742 se 
jeho pruská vojska zmocnila Kladska 
a defi nitivně je oddělila od zemí koru-
ny české. O tomto pruském králi vy-
práví v knize Babička Božena Něm-
cová. Naše nejslavnější spisovatelka 
zemřela před 150 lety v Praze (21. led-
na 1862). 
Na 19. leden připadá 135. výročí na-
rození básníka Fráni Šrámka. Jeho 
hry se hrávaly a jeho verše recitova-
ly i u nás. Před 55 lety, 25. ledna 1957 
zemřel malíř Antonín Brunner, kte-
rý působil léta v Náchodě a vytvo-
řil tu i řádku vzácných diplomů. Dne 
31. ledna 1962 zemřel „král komiků“ 
Vlasta Burian, pobýval v běloves-
kých lázních a hrával zde tenis; 26. 
ledna 1972 zemřel výrazný charak-
terní herec František Smolík. „Otec“ 
Spejbla a Hurvínka Josef Skupa se na-
rodil 16. ledna 1892 a zemřel 6. led-
na 1957.

(AF)

„Náchodských básníků“ je povícero. 
Většina z nás asi vzpomene na Libora 
Volného, mnozí vědí, že verše psali i Jaro-
slav Suchý, Josef Zdeněk Sokol, MUDr. Li-
bor Nesládek a mnozí další. V pěveckém 
sboru Hron jako básníka znají zejména 
Pavla Hepnara. Letos na podzim mu bude 
osmdesát. Rodák je náchodský, vystudo-

Pavel Hepnar val strojírenskou a pak i elektrotechnic-
kou průmyslovku, celý život pracoval jako 
konstruktér v tehdejším MEZu. Už půl sto-
letí zpívá v náchodském pěveckém sboru 
Hron. Verše píše ještě déle. Letos si v kaž-
dém čísle Náchodského zpravodaje budete 
moci přečíst jednu jeho báseň z cyklu Mě-
síce. Uveřejňujeme je i jako poctu k jeho 
životnímu jubileu.

 Těsně před Vánocemi vyšlo 43. číslo 
vlastivědného sborníku kraje Aloise Jirás-
ka, Boženy Němcové a bratří Čapků Rod-
ným krajem. 

 Úvodní vánoční zamyšlení napsal 
ThDr. Martin Chadima. – Sté výročí na-
rození legendárního profesora náchod-
ského gymnázia Jiřího Propilka připomí-
ná v obsáhlém článku Mgr. Aleš Fetters. 
„Roduvěrné Náchoďany“ jistě potěší oba 
texty běloveského kronikáře Antonína 
Samka: Přírodní bohatství se opět ote-
vírá o znovuotevřené lázeňské „kaplič-
ce“ v Bělovsi i článek O náchodské poště. 
Alexandr Skalický st. podrobně seznamu-
je s další architektonicky významnou bu-
dovou – s domem čp. 202 v Tyršově ulici 
v Náchodě. Čtenáře zaujme jistě i Příběh 
z česko-německého pomezí vyprávěný 
Mgr. Věrou Vlčkovou. Ing. Jiří Stach se-

Náchod a jeho okolí ve sborníčku 
Rodným krajem č. 43

znamuje s náchodskou univerzitou volné-
ho času a Karel Nývlt připomíná zaslou-
žilého hasičského činovníka A. L. Seidla. 
V létě mu byla na domě čp. 69 na náchod-
ském náměstí odhalena pamětní deska. 
– Všechny, kdo mají rádi přírodu, potěší 
článek Petra Hnyka Potkáš-li starý strom, 
smekni a text Tomáše Diviše o tahu a zi-
mování ptactva. Dětskou přílohu zaplnily 
tentokrát děti z Bezděkova. I v tomto čís-
le najdete vskutku hodně dalších zajíma-
vých poznatků i počtení. 

 Šedesátistránková publikace je k dis-
pozici na obvyklých místech stále za pou-
hých 30 Kč, to díky podpoře od jednotli-
vých měst a obcí regionu, muzeí a archivu 
a samozřejmě díky autorům textů i foto-
grafi í, kteří pro sborník dělají vše z lásky 
ke kraji a věci.

(AF)

Okresní radě Českého svazu žen Ná-
chod, která je v náchodském okrese vel-
mi agilní, se podařilo v loňském roce 
již podeváté získat grant z Nadace žena 
na uspořádání zajímavého semináře. Pro-
tože rok 2011 byl vyhlášen evropským 
rokem dobrovolnictví, bylo pro seminář  
zvoleno aktuální téma „Ženy a dobrovol-
nictví“. Konal se 24. září 2011 v Domo-
vě mládeže Hotelové školy ČSMSD v Hro-
nově a jeho hlavní organizátorkou byla 
Věra Hermonová, předsedkyně základní 
organizace ČSŽ Hynčice. Ta také seminář 

Z činnosti Okresní rady ČSŽ Náchod
zahájila spolu s předsedkyní ORŽ Evou 
Flouskovou a pak už následovaly jednot-
livé přednášky. Nejzávažnější byl příspě-
vek Bc. Víta Čejky (na fotografi i), který 
seznámil účastnice se šesti druhy dobro-
volnických programů a vykreslil všechny 
aspekty dobrovolnické práce. Následova-
lo vyprávění zdravotní sestry Bc. Mile-
ny Kalousové o jejích osobních zkušenos-
tech s humanitární prací v Africe. Další 
dva příspěvky, bylinkáře Pavla Váni a re-
daktora Českého rozhlasu PhDr. Vladimí-
ra Bernáška, již s dobrovolnictvím přímo 

nesouvisely, ale byly 
velmi poutavé a zají-
mavé. Všechny účast-
nice semináře, jichž 
bylo kolem padesáti, si 
z akce odnesly cenné 
informace a poznatky, 
jak pro svoji další čin-
nost v ČSŽ, tak pro svůj 
soukromý život.

Miloslava Hůlková, 
předsedkyně ZO ČSŽ 

Náchod a členka OR ČSŽ
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Z historie náchodských rodů
1. Rod purkmistra Jana Tichého

 Pravidelní návštěvníci literárně hudebních večerů si pravdě-
podobně vzpomenou, že od prosince 2006 do května 2007 byl je-
jich náplní cyklus nazvaný „Potomci našich slavných“. Inspirací 
se stal oblíbený televizní pořad, vlastním podnětem pak snaha 
současníků odjinud dohledat v archivu své náchodské kořeny. 
Začaly se mi postupně odkrývat různé zajímavé osudy a rodin-
né historie. Při hledání tématu pro nový seriál do Zpravodaje 
jsem si na cyklus vzpomněla a napadlo mne, že by bylo dobré za-
znamenat písemně něco z toho, co zaznělo při večerech jen tak 
do éteru. Pořadů bylo šest, využiji tedy své podklady a pro dal-
ších pět pokračování pro NZ mi přicházejí na mysl některá dal-
ší jména. Upozorňuji, že výběr bude čistě subjektivní a hlavně 
závislý na množství pramenů. Ovšem podmínkou zůstává, aby 
v rodině alespoň ve dvou či třech generacích byli nějakým způ-
sobem významní nebo pozoruhodní jedinci. Nehledejte zde ani 
rodokmeny, chci pouze nabídnout možnost poznat životní osu-
dy lidí, kteří zanechali stopu v životě města anebo jinde ve svě-
tě, stále však u vědomí své rodové příslušnosti.

 Z široce rozvětvené rodiny Tichých vyjímám tři jména. Jan Ti-
chý (1842–1907) pocházel z vážené kupecké rodiny a zdálo se, že 
bude pokračovat v rodinné tradici. Vystudoval pražskou obchod-
ní akademii a ve svém domě na Kamenici zřídil obchod koloni-
álním zbožím. V roce 1870 se ale zapojil do místní samosprávy 
a zůstal jí věrným až do smrti. Kvůli ní se vzdal svého obchodu 
a všechny síly věnoval potřebám města. Stál dlouhá léta v čele 
správní rady pivovaru, byl radním, členem místní školní rady 
a ředitelem občanské záložny. Dne 21. dubna 1883 byl jednomy-
slně zvolen purkmistrem a tuto funkci obětavě vykonával jako 
čestné poslání až do své vynucené rezignace v roce 1898, kdy 
ustoupil mladší a politicky pokrokovější generaci. Za dobu jeho 
řízení města byly postaveny nové školní budovy I. a II. obvodu 
(tehdy v Hrašeho a Komenského ulici), odborná tkalcovská ško-
la a gymnázium, byla zřízena městská spořitelna, předlážděna 
Kamenice a dnešní Tyršova ulice. Za tyto a další akce, které se 
s rozvahou sobě vlastní snažil pořídit úměrně k obecnímu roz-
počtu, byl v lednu 1886 obecním zastupitelstvem jednohlasně 
zvolen čestným měšťanem. Jan Tichý byl dvakrát ženat. Po smr-
ti své první manželky Anny, rozené Dítětové, se oženil s Marií, 

dcerou učitele a ředitele Jana Nepomuka Tučka. Jejich dcery se 
vesměs provdaly za známé náchodské osobnosti – Marie se sta-
la manželkou průmyslníka Cyrila Bartoně, Pavla ženou učitele 
a ředitele a nám již známého kronikáře Vincence Fikra a Anna 
se provdala za stavitele Jaroslava Hakaufa. Tichých měli víc dětí, 
ale my si nyní povšimneme nejmladšího, syna Otakara.

 Otakar Tichý (1890–1947) prožil v Náchodě dětství a získal zá-
kladní vzdělání, pak však odešel do Prahy studovat strojní inže-
nýrství. Studium nedokončil a jeho poručník Cyril Bartoň – Do-
benín ho poslal na rok do Anglie, pak do USA. Mladíkovi se tam 
však nelíbilo a skončil v Turecku, kde pracoval u importní fi r-
my, která zastupovala Bartoňovy závody. Po vypuknutí I. světo-
vé války musel narukovat, v Itálii přeběhl frontu a do Náchoda 
se vrátil jako italský legionář. Své válečné zážitky popsal do Ná-
chodských listů. Brzy se přihlásil ke službě v ministerstvu za-
hraničí nově vzniklého Československa a stal se diplomatem. 
Jeho prvním působištěm se stalo znovu Turecko. V Cařihradu se 
Otakarovi Tichému, který se během jedné krátké dovolené ože-
nil ve Dvoře Králové s Annou Vosátkovou, narodil syn Jan, jenž 
však již v pěti letech zemřel. Následoval konzulát v Neapoli, kde 
se narodil druhý syn Milík a v letech 1934–1938 působil jako 
poslední československý konzul v Sarajevu. Do Prahy se rodina 
vrátila těsně před příchodem německých okupantů. Otakar Ti-
chý onemocněl TBC a brzy po válce na tuto nemoc zemřel. Ještě 
předtím však navázal na rodinnou tradici psaní memoárů a kro-
mě toho, že přepsal vzpomínky svého dědečka Tučka, zanechal 
obsáhlý rukopis vlastních vzpomínek.

 V této tradici pokračoval i jeho syn Milík Tichý (nar. 1929), 
který v roce 2006 sepsal své vzpomínky na předválečný život 
v Sarajevu. Právě jeho ověnčeného zaslouženými tituly profe-
sora, inženýra a doktora věd jsme měli možnost poznat osobně 
v Náchodě. Přes svůj pokročilý věk je stále vyhledávaným od-
borníkem na rizikové inženýrství, kromě toho je i autorem čet-
ných titulů odborné literatury a několika komiksů pro mládež. 
Právě profesor Milík Tichý byl tím, kdo již v roce 2004 podnítil 
můj zájem o historii náchodských rodů a jsem mu za to dodnes 
vděčna.

Mgr. Lydia Baštecká 

Jan Tichý Otakar Tichý Milík Tichý 
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Zastupitelstvo města Náchoda schválilo na svém zasedání dne 
12. 12. 2011 novou vyhlášku o trvalém označování psů a eviden-
ci jejich majitelů.

Nově byla stanovena povinnost pro majitele psů chovaných 
na území města Náchoda nechat označit psa staršího 3 měsíců 
trvale elektronickým čipem!

V současné době kotci městské policie Náchod ročně projde 
cca 70 zatoulaných psů a podle statistik Městské policie tito psi 
např. v roce 2010 strávili v zádržných kotcích celkem 411 dní, to 
je více než jeden pes denně po celý rok. Jen přibližně u poloviny 
z nich se nám daří dohledat jejich majitele. Ostatní jsme, bohu-
žel, nuceni umísťovat do útulků, kde jim hledají nového majite-
le. Náklady spojené s umísťováním psů do útulků, veterinární 
péčí o ně a náklady na krmivo se ročně vyšplhají až do výše pře-
sahující půl milionu korun. Předpokládáme, že díky nové vyhláš-
ce dojde ke snížení těchto nákladů vzhledem k tomu, že budeme 
schopni efektivněji dohledávat majitele psů. Strážníci Městské 
policie budou vybaveni čtečkou čipů a budou schopni okamžitě 
v terénu zjistit majitele psa včetně informace, zda má uhrazen 
poplatek za držení psa. 

Vyhláška začíná platit od 1. 2. 2012 a je zde stanovena lhůta 
6 měsíců na to, aby všichni stávající majitelé psů měli dostatek 

Čipování psů 
chovaných na území města Náchoda

času nechat svého pejska očipovat. Pokud již je pes očipován, sa-
mozřejmě není třeba ho nechávat znovu čipovat, pouze je nutné 
do evidence psů na Městském úřadu Náchod nahlásit evidenční 
číslo a typ elektronického čipu, kterým je pes označen. Všichni 
chovatelé jsou pak povinni se do 30 dnů po označení psa čipem 
nahlásit do evidence na Městském úřadě Náchod. Zde nahlásí 
údaje o své osobě, dále plemeno, pohlaví a barvu psa, jeho jmé-
no, datum narození. Dále doloží potvrzení o provedení očipová-
ní psa odborně způsobilou osobou, evidenční číslo a typ elektro-
nického čipu, jímž byl pes označen.

Čipování psů bude prováděno na náklady města Náchoda. 
Chovatelé mohou využít služeb kteréhokoliv veterinárního lé-
kaře. Náklady prokazatelně uhrazené chovatelem budou s cho-
vatelem vypořádány v návaznosti na přihlášení psa do eviden-
ce, maximálně však do částky, která bude vysoutěžena městem 
Náchod.

Městský úřad Náchod v průběhu měsíce ledna 2012 osloví 
všechny veterinární lékaře v Náchodě a blízkém okolí. Na zá-
kladě výsledku výběrového řízení bude stanovena nejnižší část-
ka za očipování psa odborně způsobilou osobou – tedy veterinár-
ním lékařem. Kontaktní údaje na tohoto lékaře budou uvedeny 
na internetových stránkách města. U tohoto lékaře nebude nut-
né hradit poplatek za očipování v hotovosti. Předpokládáme 
také, že v průběhu roku bude v několika termínech uskutečně-
no hromadné čipování psů po dohodě s vybraným veterinářem. 

za odbor správní Bc. Hana Horáková, vedoucí odboru

Od nového roku vstupuje v platnost 
novela zákona o občanských průkazech, 
která s sebou přináší řadu podstatných 
změn. Zásadní změnou je začátek vydá-
vání elektronického občanského průka-
zu (eOP). Ten by měl sloužit v budoucnosti 
pro rychlejší komunikaci občana s orgány 
veřejné správy.

Budou se vydávat dva typy elektronic-
kých občanských průkazů. První bude 
obsahovat pouze strojově čitelné údaje 
a bude vydáván bez správního poplat-
ku a druhý typ bude obsahovat strojo-
vě čitelné údaje a dále kontaktní elek-
tronický čip. Za tento typ dokladu bude 
občan při vydání hradit správní popla-
tek 500 Kč. Oba doklady budou vydává-
ny s platností na 10 let.

Do kontaktního elektronického čipu 
bude v současnosti možné zapsat pouze el.
podpis na základě zákona č. 227/2000Sb. 
o elektronickém podpisu.

Další změnu doznaly i povinné a ne-
povinné údaje zapisované do občanského 
průkazu – ruší se zapisování povinných 
údajů – omezení způsobilosti k právním 
úkonům, zbavení způsobilosti k právním 
úkonům, zákaz pobytu, rodné příjmení. 
Také již nebude možné zapsat na zákla-
dě žádosti občana nepovinné údaje – děti, 
manžel/partner. Dále má občan možnost 
sdělit, že si nepřeje zapsat údaje o rodin-
ném stavu nebo partnerství a tento údaj 
poté nebude v jeho dokladu zapsán.

ZMĚNY při vydávání občanských průkazů 
elektronický občanský průkaz

Podání žádosti o eOP bude nově od za-
čátku roku možné podat pouze na úřa-
du s rozšířenou působností a to v rámci 
celé České republiky. Také bude možné 
si nový eOP vyzvednout na kterémkoliv 
úřadu s rozšířenou působností. Vzhle-
dem k tomu, že občan nebude dokládat 
k žádosti fotografi e – ty budou pořizová-
ny přímo úředníkem na přepážce, nebude 
tak možné podávat žádost i na matričních 
úřadech, jako tomu bylo doposud.

Další změnou, kterou novela přináší je 
možnost vydání eOP i občanovi mladšímu 
15 ti let za správní poplatek 50 Kč, s dobou 
platnosti na 5 let.

Nově se také zavádí tzv. BOK, který je 
obdobou PINU u platebních karet. BOK 
si zvolí občan sám při převzetí nového 
eOP, je složen ze 4–10 číslic a slouží k vět-
ší ochraně držitele eOP před zneužitím 
OP při jeho ztrátě. Tento BOK bude mož-
né v případě potřeby měnit.

Vzhledem ke všem nově zaváděným 
změnám očekáváme v začátku roku zvý-
šený zájem ze strany občanů, proto zno-
vu upozorňujeme na možnost interne-
tového objednání na pracoviště EO, OP 
a CD, kde si občan může zvolit den i hodi-
nu, kdy bude jeho žádost vyřízena. Apli-
kace je přístupná na internetových strán-
kách města Náchod.

za odbor správní 
Bc. Hana Horáková, 

vedoucí odboru

Informace pro občany

Výplata dávek hmotné nouze, 

dávek pro zdravotně postižené 

a příspěvku na péči přechází

od 1. 1. 2012 
na Úřad práce v Náchodě, 

Kladská 1092.

Od 1. 1. 2012 Městský úřad 

Náchod již nebude tyto agendy 

vykonávat.

http://socialnireforma.mpsv.cz

oznamuje změnu místa poskytování po-
radenství a konzultací ve věci pracovně-
právních podmínek a vztahů.

Od 9. ledna 2012 bude poskytována 
na Úřadu práce ČR, pracoviště Náchod, 
Kladská ul. 1092 – 3. poschodí, dveře 
vpravo – a to v pondělí od 9.00 do 15.30 
hodin. 

Na Oblastním inspektorátu práce (OIP) 
v Hradci Králové (tel. 495 217 494) vždy 
v pondělí a ve středu v době od 8.00 
do 17.00 hodin. 

Do konce roku 2011 bylo poradenství 
poskytováno v prostorách MěÚ Náchod 
v ulici Němcové.  

Ing. Luboš Dus, inspektor OIP
Říční 1195, 501 01 Hradec Králové 

Tel.: 495 217 494, e-mail: hradec@oip.cz 

Oblastní 
inspektorát práce
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V úterý 13. prosince odpoledne proběhlo v obřadní síni ná-
chodské radnice ocenění dobrovolným dárcům krve. Oblastní 
spolek Českého červeného kříže v Náchodě předává tato oceně-
ní každoročně ve spolupráci s Městským úřadem v Náchodě. Le-
tošní rok bylo oceněno 48 dárců krve. Bronzové medaile obdrže-
lo 27 dárců, k předání stříbrných medailí bylo pozváno 13 dárců. 
Zlatými medailemi bylo oceněno celkem sedm dárců a tento rok 
bylo předáno také jedno z nejvyšších ocenění – Zlatý kříž 3. tří-
dy. Medaile a drobné pozornosti předala všem dárcům krve paní 
místostarostka Mgr. Drahomíra Benešová. 

Zlatý kříž 3. třídy převzal pan Kožešník Robert z Náchoda
Zlaté medaile převzali: Habrová Dita z Náchoda, Kociáno-

vá Libuše z Náchoda, Kohlerová Monika z Náchoda, Semeráko-
vá Eva z Náchoda, Žďárský Karel z Náchoda, Koucká Lucie z Ná-
choda, Rázl Jaroslav z Nového Hrádku.

Stříbrné medaile převzali: Adamírová Radka z Náchoda, Gan-
čarčíková Gabriela z Nového Hrádku, Kávová Veronika z Řešeto-

ČERVENÝ KŘÍŽ 
ocenil dárce krve

vy Lhoty, Půlpánová Petra Mgr. z Náchoda, Skalská-Rejlová Mile-
na z Náchoda, Grulich Karel z Náchoda, Hanzálek Jan z Náchoda, 
Valtera Stanislav z Náchoda, Vítek Václav z Náchoda, Čejpová Ve-
ronika z Náchoda, Koutská Lucie z Kramolny, Vaculíková Petra 
z Nového Hrádku a Vaculík Václav z Nového Hrádku.

Bronzové medaile převzali: Drašnarová Štěpánka z Náchoda, 
Ducháčová Tereza z Náchoda, Horáková Kristýna z Náchoda, Kriv-
číková Veronika z Nového Hrádku, Linhartová Marie z Náchoda, 
Martincová Tereza z Náchoda, Rousková Vladimíra z Kramolny, 
Stuchlíková Ilona z Náchoda, Bořek Kamil z Jizbice, Bouček Jan 
z Náchoda, Litoš Jiří Ing. z Pavlišova, Madarász Lukáš z Nácho-
da, Moc Petr z Náchoda, Mrštík Jaroslav z Náchoda, Plundra Lu-
káš z Náchoda, Prouza Stanislav z Dolní Radechové, Ruffer Pavel 
z Nového Hrádku, Vančura Robin z Nového Hrádku, Vencbauer 
Milan z Kramolny, Voltr Josef z Náchoda, Weidl Jan z Náchoda, 
Hallerová Anna z Náchoda, Rohlíčková Renata z Náchoda, Rozto-
čilová Kateřina Ing. z Náchoda, Dostál Jan Mgr. z Náchoda, Pro-
kop Zbyšek ze Starkoče a Tauchman Josef z Náchoda.

Alespoň na chvíli vyšli z anonymity lidé, kterým nezáleží je-
nom na sobě, ale kteří dávají to, co mají nejcennější – vlastní 
krev. Jejich krev znamená naději na záchranu mnoha nemoc-
ných, lidí po úrazech, dopravních nehodách, po náročných ope-
racích, maminek po porodu.

Patří jim obrovský dík a přání pevného zdraví, síly i zaslou-
ženého osobního štěstí.                       Oblastní spolek ČČK Náchod

Oblastní spolek 
Českého červeného kříže 
v Náchodě
děkuje všem sponzorům, kteří přispě-
li fi nančně i věcně k zajištění akcí v roce 
2011. Děkuje všem dobrovolníkům, 
kteří pomáhají a věnují nám svůj 
volný čas.
Pro příští rok jsme připravili nabídku
rekondičních pobytů 
– bližší informace získáte 
na tel. č.: 606 576 058, 491 423 200 nebo 
na e-mailu: nachod@cervenykriz.eu

Pojeďte s námi nabrat sílu 
a energii například k termálním 
pramenům Velký Meder

V termínu: 15 – 22. 4. 2012
Cena: 7.270 Kč

Do nového roku přejeme vše dobré, hodně 
zdraví, pracovních úspěchů a splnění všech 
osobních přání.

Za OS ČČK Náchod Lenka Zelená

Náchodský deník vyhlásil v letošním 
předvánočním čase soutěž o „nejkrásněj-
ší vánoční strom v okrese“. Účast soutěží-
cích byla hojná a již od spuštění hlasování 
na webu Náchodského deníku byl favori-
tem stříbrný smrk stojící před náchod-
skou radnicí, který zvítězil se 463 sym-
patiemi. 

Na paty mu od začátku soutěže „šlapal“ 
broumovský vánoční smrk, který nakonec 
skončil na druhém místě s celkovým po-
čtem hlasů 353. Třetí místo patří vánoč-
nímu stromu na hronovském náměstí se 
134 hlasy. Na dalších příčkách se umísti-
ly vánoční stromy například z Police nad 
Metují nebo České Skalice. 

Nezbývá než poděkovat všem, kteří dali 
svůj hlas „Náchodu“, náchodské radnici 
za vyzdobení stromu a také manželům 
Balcarovým z Jizbice, kteří krásný stříbr-
ný smrk pro letošní čas vánoc darovali. 
Děkujeme!      (bk)

Náchodský smrk 
je nejhezčí v okrese!

Kulturní a sportovní nadace měs-
ta Náchoda vyhlašuje termín podání 
přihlášek o nadační příspěvky (gran-
ty) v oblasti kultury a sportu. Nadační 
příspěvek (grant) je určen pro fyzické 
a právnické osoby. V oblasti sportu se 
týká pouze města Náchoda, oblast kul-
tury může mít i regionální působnost.

Vyplněné žádosti na předepsaném 
formuláři zašlete na adresu: Kulturní 
a sportovní nadace města Náchoda, Ma-
sarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod.
Termín podání – do 29. února 2012

Formulář žádosti včetně zásad o po-
skytování nadačních příspěvků obdrží-
te na kontaktní adrese nebo najdete na 
http://www.mestonachod.cz/mesto-na-
chod/nadace
Kontaktní adresa: 
1) viz výše, tel.: 491 405 196
2)  tajemník nadace: Lepšová Renata, 
 tel.: +420 604 803 605

Podání žádostí
o nadační příspěvek (grant) 
I. kolo v oblasti kultury 
a sportu rok 2012
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 775 777 073   www.trigareality.cz   774 777 073

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

– dr. byt 1+1 v Náchodě (41 m2), lodžie, komora, pl. okna, po revit., 7. p, výtah   470.000 Kč
– dr. byt 1+1 v Novém Městě n. M. (35 m2), plast. okna, komora, ihned volné  640.000 Kč
– dr. byt 1+1 v Náchodě (40 m2), 7.p., pl. okna, rekonstr., koup. se spr. koutem   580.000 Kč
– dr. byt 2+1 v Náchodě (48 m2), 3. p, lodžie, pl. okna, po revit., výtah, zd. jádro   900.000 Kč
– dr. byt 2+1 v České Skalici (59 m2), zděné, 2. p., výtah, rekonstrukce, lodžie   990.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Náchodě (74 m2) zd. jádro, plast. okna, zateplení, lodžie, 2. p      999.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Náchodě (77 m2) plast. okna, zvýšené přízemí, lodžie, výtah      774.000 Kč
– měst.byt 3+kk v Náchodě (64 m2) přechod do OV, zděné, výtah, balkon       1,100.000 Kč
– dr. byt 3+1 Červený Kostelec (71 m2) u centra, plast. okna, balkon, komora      990.000 Kč
– dr. byt 3+1 v České Skalici (74 m2), zděné, 3. p., výtah, rekonstrukce, lodžie 1,099.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (60 m2) nová fasáda, zatepleno, lodžie, n. okna          990.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Dobrušce – 70 m2, 1. p., dům po revit., možno fin. úvěrem        899.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Dobrušce – 72 m2, 1. p, po rekonstr., lodžie, nová kuch. linka     1,090.000 Kč
– dr. byt 4+1 v Jaroměři (90 m2) bude komplet. revitalizace, panel, prostorný  890.000 Kč
– byt 1+1 v OV v Náchodě (40 m2), u centra, zděný, 1. p., sklep, kolna            550.000 Kč 
– byt 2+1 v OV Nové Město n. M. (62 m2) velký, v centru,kompl. rekonstrukce 1,150.000 Kč
– byt 2+1 v OV Náchod (52 m2) 1. p., prostorný, lodžie, dům po revitalizaci       650.000 Kč
– byt 3+1 v OV Dobruška (72 m2) lukrativní místo přímo u náměstí, zděné    1,290.000 Kč
– byt 4+1 v OV Opočno (71 m2) po rek., 4. p, zasklená lodžie, vest. skříně      1,595.000 Kč
– rodinný dům 2+1/3+1 Náchod, 651 m2, balkon, zahr. se skleníkem, garáž   1,975.000 Kč 
– RD luxus. novostavba 5+1 Jaroměř Josefov Sady, 1647 m2, bazén, garáž  3,350.000 Kč
– RD luxus. novostavba 6+1 Jaroměř Josefov Sady, 1516 m2, bazén, garáž  3,100.000 Kč
– rodinný dům – novostavba 4+kk Police n. M., 2950m2, krásné klidné místo  2,499.000 Kč
– rodinný dům – novostavba 5+kk Mezilesí u N. Města, 1039 m2, krb. kamna  2,670.000 Kč
– rodinný dům – novostavba 5+kk Skršice u Č. Meziříčí, 837 m2, garáž, dílna   2,790.000 Kč 
– rodinný dům – novostavba 4+kk Slavětín n. M., 860 m2, zděné, krásné místo   2,690.000 Kč
– ½ rod. dvojdomku 4+1 Jaroměř, 992 m2, garáž, lukrativní lokalita, dohoda  1,620.000 Kč
– RD Jaroměř-Josefov 2+kk, 1237 m2, po rekonstr., krásné klidné místo     2,060.000 Kč 
– RD 4+1 Jasenná, 722 m2, po kompl. rekonstrukci, nová střecha, pěkné     1,870.000 Kč
– rodinný dům 6+1 Litoboř, 1402 m2, po rekonstrukci, 3x koupelna                3,120.000 Kč
– řadový rodinný dům 3+1 Heřmanice, 473 m2, prostorná kuch., vl. studna   1,290.000 Kč
– řadový rodinný dům 2+1 Náchod, 289 m2, po rek., terasa, možná vestavba  2,385.000 Kč
– rodinný dům 3+1/2+1+restaurace  Heřmanice, 8172 m2, 2x garáž, bazén   2,800.000 Kč
– rodinný dům 5+1 Slavoňov u N. Města n. M., 2268 m2, též jako chalupa     1,290.000 Kč 
– rodinný dům Červený Kostelec, 848 m2, velká zděná stodola, dobré místo  1,190.000 Kč
– rod. dům – chalupa Červený Kostelec, 2069 m2, krásné místo, zd. stodola   1,590.000 Kč
– rod. dům – chalupa Chvalkovice-Kopaniny, 1273 m2, krásné místo, nové     1,790.000 Kč
– rod. dům – chalupa Nové Město n. M., 1128 m2, výborné klidné místo, sleva    690.000 Kč
– podnikatel. objekt – výrobna, kanceláře, byt v Novém Městě n. M., 977 m2        2,850.000 Kč
– podnikatel. objekt – sklady, kanceláře v České Skalici, hl. tah HK–NA, 1865 m2  1,890.000 Kč
– chata 3+1 v Hořičkách-Husí Krky, 1055 m2, el., pitná voda, klid, příroda    480.000 Kč
– chata 1+1 v Náchodě – 336 m2, krb, el., pitná voda, oploceno, slunné místo    570.000 Kč
– st. pozemek 1414 m2 Kramolna-Lhotky, el., plyn, voda na hranici, krásné        530 Kč/m2 
– st. pozemek 1056m2 Nové Město n. M.-Vrchoviny, inž. sítě, okraj obce         950 Kč/m2

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

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

– st. pozemek 618 m2 Bezděkov n. M. inž. sítě, klidné, krásný výhled, asf.cesta  210.000 Kč
– st. pozemek 1201 m2, Slatina n. Ú., klidné místo, asfalt. cesta, slunné              249.000 Kč
– st. pozemek 1273 m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě                 600.000 Kč

Hudba : ELKA                       Vstupné: 7700,,--K� 
Bohatá tombola    Domácí kuchyn�         

V TANE�NÍM SÁLE 
SE NEKOU�Í 

Slušné oble�ení       Mládeži do 16 let vstup zakázán���� 

BAREVNÝ TISK
komplexní grafi cký a tiskový servis

studio@garmondcz.cz
tel.: 491 420 239, mobil 603 311 052

• foto • grafi ka • letáky • prospekty • plakáty • brožury • katalogy

od 1 ks… letáky, plakátky, prospekty, knihy
barevné kopírování, velkoformátové foto
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Farní charita Náchod, Mlýnská 189 
TEL.: 491 433 499 

Vážení Náchodští spoluobčané, milí příznivci a přátelé, 

dovolujeme si Vás oslovit a požádat o spoluúčast na významné charitativní akci 

Tříkrálová sbírka 2012 
Skupinky Tří králů budou navštěvovat domácnosti ve dnech  

6. – 8. ledna 2012, 
kdy půjdou od domu k domu s koledou a pokladničkou, do které můžete přispět svým 

finančním darem ve prospěch dobré věci. Výtěžek sbírky byl v roce 2011 použit na 

účelnou pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla. 

V roce 2012 bude výtěžek použit na: přímou podporu osobám a rodinám v nouzi; pomoc  

a podporu starším, osamoceným a nemocným lidem; aktivity pro ohrožené děti a mládež; 

podporu sociálního zařízení Dům na půli cesty – Náchod; podporu projektu SV. ANNA 

Domov pro matky s dětmi Náchod; podporu Charitní ošetřovatelské služby Náchod; 

podporu Charitní pečovatelské služby Náchod. 

• 65% finančních prostředků je určeno pro oblasti konání sbírky 
• 35% finančních prostředků je určeno pro organizaci pomoci, národní a zahraniční 

humanitární aktivity 

Charita České republiky a zároveň Farní charita Náchod DĚKUJE VÁM VŠEM, kteří se 
prostřednictvím této sbírky podílíte na pomoci lidem v nouzi. 

Vybírané prostředky Tříkrálové sbírky jsou chráněny proti zneužití. Pokladničky jsou 

viditelně označeny a dospělý doprovod koledníků je vybaven průkazem.  
 

 

Farní charita Náchod Vás také srdečně zve na  

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT, 
který se uskuteční v neděli 8. ledna 2012 v kostele sv. Vavřince (na náměstí) od 15:00 hod. 
Vystoupí Zpěvácký spolek z České Skalice, Pěvecký sbor studentů Jiráskova gymnázia  
a Pěvecký sbor HRON.  

Dobrovolné vstupné je součástí Tříkrálové sbírky.  
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Občanské poradenské středisko, o.p.s., 
které provozuje Občanskou poradnu v Ná-
chodě od roku 2004, nově rozšiřuje její 
otevírací hodiny pro veřejnost. K tomuto 
kroku bylo přistoupeno zejména z důvodů 
zvýšeného zájmu osob v náročných život-
ních situacích o bezplatné sociálně-práv-
ní poradenství. 

Občanská poradna Náchod za dobu své 
existence pomohla celé řadě spoluobča-
nů v různých životních situacích. Od po-
čátku roku do listopadu 2011 byla služba 
poskytnuta 273 klientům zejména s pro-
blémy v oblastech dluhové problematiky, 
rodinných a majetkových vztahů, ale také 
bydlení, ochrany spotřebitele atd. 

Právě proto, že se Občanská poradna 
Náchod stala stabilní součástí sociální 
pomoci všem občanům Náchodska, roz-
šiřujeme její otevírací hodiny na pondělí 
(8.00–17.00) a úterý (8.00–15.00). 

Odborné poradenství slouží zejména 
sociálně potřebným lidem, kteří se nemo-
hou zorientovat v nezvyklé životní situa-

Rozšíření pracovní doby 
Občanské poradny Náchod

ci nebo se s ní vyrovnat, a proto potřebují 
pomoc odborníka. Poradna nabízí konzul-
tace v oblastech rodinného a dluhového 
poradenství, životních krizí, bytového 
poradenství, zaměstnaneckých vztahů, 
ochrany spotřebitele a dalších. Služba od-
borného poradenství je pro každého kli-
enta bezplatná, nezávislá a důvěrná. 

Občanské poradenské středisko, o. p. s. 
realizuje svoji činnost již od roku 1999. 
V současné době se jedná o programy: Od-
borné poradenství, Dobrovolnická infor-
mační kancelář, Program prevence a Pro-
gram vzdělávání. 

Kontakt: Občanská poradna Náchod, 
Hálkova 432, tel: 498 500 357, e-mail: 
opnachod@ops.cz. 

Bc. Jan Haisman, PR pracovník, 
498 500 351, pr@ops.cz

Občanské poradenské středisko, o.p.s. 
Veverkova 1343/1 500 02 Hradec Králové 
http://www.ops.cz tel: +420 498 500 357

Dobrovolnictví 
v sociálních službách

Přijít do práce a dostat za ni odmě-
nu je běžné už celá staletí. Zvykli jsme 
si vykonat omezenou činnost ve vymeze-
ném čase a pak jít domů. Přesto nás cosi 
uvnitř nás samotných vždy nutilo udělat 
něco navíc – mimo své bezprostřední po-
vinnosti. Většina z nás tento čas věnuje 
zejména rodině, ale v posledních letech 
je stále více běžné pracovat zadarmo pro 
úplně cizí lidi. Tímto fenoménem je dob-
rovolnictví, které dnes už neprobíhá je-
nom v osobní rovině, ale plně jej podpo-
rují i nadnárodní fi rmy.

V Náchodě pomáhá dobrovolníkům, ale 
i organizacím, které by je potřebovaly, 
Dobrovolnická informační kancelář Občan-
ského poradenského střediska, o. p. s. Máte-
li chuť a čas pomáhat i ostatním, neváhej-
te a zastavte se u nás nebo nám napište. 
Poradíme Vám, kde a jak začít s dobro-
volnictvím, proškolíme Vás a pomůžeme 
s výběrem organizace, kde bude Vaše po-
moc vítána.

Dobrovolnická informační kancelář 
Náchod pracuje v rámci projektu Rozvo-
je dostupnosti a kvality sociálních služeb 
v Královéhradeckém kraji II. V ulici Hál-
kova 432. Koordinátorka: Bc. Šárka So-
phie Brodská. E-mail: dikna@ops.cz. Tel.: 
734 734 823. Hodiny pro veřejnost: ČT 
8.00–12.30 a 13.00–18.30.

Šárka Sophie Brodská

Ve spolupráci s Diecézní charitou Hra-
dec Králové se v prostorách výrobního 
družstva Sněžka Náchod od prázdnin mi-
nulého roku vyučuje čeština. „Víme, že 
Sněžka zaměstnává hodně cizinců žijících 
u nás. Chtěli jsme zjistit, jaké jsou jejich 
potřeby, a případně jim nabídnout sociál-
ní poradenství či výuku českého jazyka,“ 
říká Kateřina Hubálková z Poradny pro ci-
zince a uprchlíky při Diecézní charitě Hra-
dec Králové. „Přihlásily se nám desítky 
cizinců. Největší zájem měli o kursy čes-
kého jazyka. Mimo pracovní prostředí se 
do české společnosti málo dostanou, pro-
to je náš jazyk pro ně těžce uchopitelný.“ 

Diecézní charitě se podařilo najít nad-
šenou paní lektorku, a jak bylo vidět z ho-
diny, kterou jsme navštívili, nadšení paní 
lektorku neopustilo. „Jsou úžasní,“ chvá-
lí své studenty. „Začínali jsme s obrázky 
a bez slovníku jsme se neobešli. Za těch 
několik měsíců už mluví souvisle česky 
a dokonce i na témata, která jsou složitěj-
ší. Pokrok je veliký, mám z nich opravdu 
radost. Jsou houževnatí, pracovití. Chodí 
pravidelně, takže mají návaznost, a já ne-
musím jednotlivci dovysvětlovávat, o co 
přišel. To je velké plus.“

Kursy češtiny probíhají o víkendu. V so-
botu paní lektorka vede skupinu mladých 
lidí z Mongolska, v neděli se česky učí 
Vietnamci. „I mezi lidmi v jedné skupině 
jsou rozdíly,“ říká paní lektorka. „Ti, kteří 
jsou tu déle, mají češtinu více naposlou-
chánou, takže pomáhají ostatním, přetlu-
močí jim nepochopené výrazy.“ 

UČÍME SE ČESKY A proč se lidé ze země vzdálené jede-
náct tisíc kilometrů rozhodli pro život 
v České republice? „Česká republika je 
krásná. A teplá,“ říkají. „V Mongolsko moc 
zima, dnes je teplo dvacet jedna stupňů 
mínus. Ještě míň bude, nějaký vesnice mí-
nus čtyřicet, v Ulánbátaru asi třicet pět.“ 
Ptám se, co dělali ve své domovině. „Já 
jsem studovala v Mongolsku, jsem reži-
sérka a ještě kadeřnice. A tady jsem šič-
ka,“ říká paní Dogi. Pan Billgun navazuje: 
„V Mongolsku jsem studoval střední ško-
lu, gymnázium, tady teď jsem šička. Ne. 
Jsem šič.“ 

Do mongolské skupiny pokročilých 
studentů přibyl nedávno i mladý muž 
z Ukrajiny, pan Sergej, který našemu set-
kání, protože přestávka už pomalu konči-
la, udělal příhodnou tečku: „To je strašný 
pocit, jak jste v cizí zemi a neumíte říct 
ani prostě základní věci, cítíte se sami, 
nemůžete si ani promluvit s někým. To je 
už pokrok. Člověk začíná být člověkem, 
když se učí jazyk v té zemi, ve který žije.“ 

Mongolština i vietnamština jsou jazyky 
tomu našemu hodně vzdálené. Paní lek-
torka s úsměvem přiznává, že ona sama 
se dosud nenaučila ani jejich „dobrý den 
a na shledanou“. „Proto před nimi sme-
kám. A nejen za to, že jsou schopni vstře-
bat naši ne právě jednoduchou řeč. Ob-
divuji je za jejich odvahu,“ dodává paní 
lektorka. „Často sami, na vlastní pěst, se 
vydají daleko na západ a zakotví v cizí 
zemi, kde začínají žít úplně nový život, 
tomu jejich starému tolik vzdálený.“ 

Projekty Diecézní charity Hradec Krá-
lové na pomoc cizincům ze třetích zemí 
jsou spolufi nancovány z prostředků Ev-

ropského fondu pro integraci státních 
příslušníků třetích zemí a Královéhra-
deckého kraje.
Kontakt: Poradna pro cizince a uprchlíky 
při Diecézní charitě Hradec Králové, Velké 
nám. 37, Hradec Králové, tel. 495 063 135, 
email: poradna.cizinci@hk.caritas.cz, 
web: www.hk.caritas.cz

Vlaďka Dobešová
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Ivan Gutierrez je kolumbijský zpěvák, 
kytarista a skladatel, známý ze spolu-
práce se Zuzanou Navarovou (alba Tres, 
Skleněná vrba a Zelené album). Od roku 
2003 se věnuje výhradně vlastní tvorbě 
se skupinou Madera, což znamená španěl-
sky dřevo, které je pevné a zároveň dý-
chá… Maderu tvoří přední hudebníci čes-
ké scény, Tadeáš Mesany (SOČR, E. O. S. T., 
Sin Rumbo), David Landštof (Lenka Dusi-
lová, Druhá Tráva, Xindl X) a Ondřej Ka-
brna (Ondřej Kabrna trio, Luboš Andr-
št, Jana Koubková).

Ivan Gutierrez a Madera právě předsta-
vují své druhé album Jardin Amurallado , 
které se dá pojmout jako post-latin měst-
ský neo-folk. Gutierrez neodkazuje na jed-
nu geografi ckou kulturu, ale na směs, kte-
rá se dá najít v různých velkoměstech, kde 
se setkávají lidé z celého světa.

www.hudbajinak.infoa 
sportklub UFO racing team 
si Vás dovolují pozvat na koncert:

Iván Gutierrez & Madera Post-latin 
urban folk nejen ve španělštině

FILM: První měsíc v novém roce bude 
v Alternativním čajovém klubu Poklop 
kulturně opravdu pestrý. Začneme pro-
mítáním divácky nejúspěšnějších fil-
mů z festivalu o lidských právech – Je-
den svět. Každou středu v lednu budou 
návštěvníci Poklopu moci zcela zdarma 
zhlédnout jeden ze zajímavých snímků. 
Promítat se bude vždy od 19.00. Uvidíte: 
4. ledna – KREV V MOBILECH (Napadlo vás 
někdy, že se ve vašem mobilu mohou skrý-
vat vzácné minerály potřísněné krví obě-
tí války v Demokratické republice Kongo?), 
11. ledna – ZLOČINCI PODLE ZÁKONA (O ži-
votě se neučili ve školách, ale v kriminále. 
Komplexní a ucelený pohled na rozvoj orga-
nizovaného zločinu v Rusku od perestrojky 
až do dnešní doby.), 18. ledna – MANŽEL-
KA ZA 50 OVCÍ (Mnozí afghánští muži vy-
znávají radikální islám a ctí tradici obchodu 
s manželkami mladšími o generace, se kte-
rými někdy nejednají lépe než se psy.), 25. 
ledna – VNOUČATA KUBÁNSKÉ REVOLU-
CE (O pasti, do které jsou castrovským reži-
mem chyceni, vypovídají ve fi lmu jak „děti 
ulice“, tak nejvýznamnější kubánští opozič-
ní novináři a novinářky, mezi nimi perzeku-
ovaná bloggerka Yoani Sánchez, i kubánští 
hiphopoví umělci.)

HUDBA: Všichni fanoušci náchodské-
ho šansonového seskupení – 6 NA CHOD-
NÍKU – se můžou těšit na své oblíbence 
doma – v Náchodě. Známá formace zapl-
ní prostor Poklopu v pátek 20. 1. od 19.30. 
Vstupné v předprodeji je 120 Kč, na místě 
150 Kč. Předprodej vstupenek na tuto zají-
mavou akci bude od 9. 1. v Poklopu (v ote-

POKLOPÁCKÁ KULTURA
vírací době) nebo v NZDM Archa (Komen-
ského 577, v dopoledních hodinách).

VÝTVARNO: V průběhu celého měsíce 
ledna zdobí stěny Poklopu obrazy Marti-
na Černera. Experimentální poezie – pro 
mnohé neuchopitelná. „Vytrhnout text 
z kontextu, zbavit ho tradiční svépráv-
nosti a vtisknout mu novou, oprášit z něj 
konvenční významy a vybavit jej jinými, 
aktualizovanými, a tím proměnit jeho 
estetickou funkci – to umí nejlépe expe-
rimentální poezie.“ popisuje Mgr. Olga 
Stehlíková. Přijďte se podívat a pochopit! 
Závěrečná slavnostní dernisáž výstavy 
bude v sobotu 28. ledna od 18.00. Na pro-
gramu bude autorské čtení Martina Čer-
nera a o hudební doprovod se postará 
známý náchodský muzikant, Oldřich Bo-
hadlo. 

Doufáme, že si ze široké kulturní na-
bídky Poklopu vyberete a těšíme se 
na Vaši návštěvu!

 Aneta Žďárská, vedoucí Alternativního 
čajového klubu Poklop

www.dokoran.eu

Koncert se koná v pátek 17. února 2012 
ve 20.00 hodin, vstupné je 160 Kč. Vstupen-
ky je možno rezervovat už nyní na adrese 
hudbajinak@hudbajinak.info nebo zakou-
pit v předprodeji na Kamenici cca od polovi-
ny ledna.

Libor Fiedler ml.

Ve čtvrtek 15. prosince 2011 jsme opět 
vyrazili do příhraniční polské Kudowy 
-Zdrój, abychom zde v útulné galerii Cy-
ganeria pověsili společnou klubovou vý-
stavu, reprízu výstavy z královéhradecké 
galerie AMB (listopad 2011).

Poprvé zde vystavoval náchodský foto-
klub na jaře roku 2005, tenkráte to byla 
repríza společné klubové výstavy k výro-
čí 750 let první zmínky o Náchodě, vý-
stavní kolekce se jmenovala Náchodsko – 
aneb jak vidíme Náchod. Přibližně po roce 
zde v galerii Cyganeria vystavoval foto-
klub s novoměstským malířem Karlem 
Vondráčkem. Poté sem přijali pozvání 
k autorským výstavám tři členové Foto-
klubu Náchod, Jiří Klíma, Miroslav Kolá-
tor a Roman Unger. Nelze opomenout ani 
pravidelné účasti členů Fotoklubu Náchod 
na dalších výstavách pořádaných galerií 
Cyganeria nebo Fotoklubem Kudowa (zde 
sídlícím) např. v lázeňském parku, nebo 
ve skanzenu v Pstroužném…

Výstava v galerii Cyganeria není téma-
ticky zaměřená, jedná se o volnou tvor-
bu členů Fotoklubu Náchod, vystavují zde: 
Pavel Berák, Radmila Brožková, Jana Číž-
ková, Miroslav Dušánek, Jindřich Klabač-
ka, Jiří Klíma, Miroslav Kolátor, Tomáš Ši-
mek, Petr Šulc a Roman Unger.

Výstava zde potrvá do poloviny ledna 
2012.

Více informací na: 
www.fotoklub-nachod.wz.cz

Petr ŠULC

Fotoklub Náchod
opět vystavuje 
v polské Kudowě – Zdrój



14 Náchodský zpravodaj KINO VESMÍR, MUSICA VIVA

Ve čtvrtek 12. ledna v 17.30 hodin 
a v pátek 13. ledna v 17 hodin
U2 3D
Příznivci skupiny U2 mají unikátní příle-
žitost osobně prožít atmosféru koncertu 
svých oblíbenců přímo v našem kině! Film 
U2 3D vtáhne diváky do pulsující energie 
živého koncertu – zažijete tak neopako-
vatelnou atmosféru vystoupení hudební 
legendy. Natáčení fi lmu proběhlo v rám-
ci „Vertigo“ tour po Jižní Americe v roce 
2006. Digitální 3D snímek byl nasnímán 
několika digitálními kamerami zachycu-
jícími reálný čas a pro vytvoření výsled-
né podoby bylo zpracováno více než 100 
hodin záznamu. Byly použity nejmoder-
nější technologie, které zprostředkovávají 
jedinečnou podívanou, jakou ještě žádný 
záznam koncertu předtím nepřinesl. Pro-
storová 3D technologie a špičkový 5.1 sur-
round zvuk se ve fi lmu spojují a vytváře-
jí fascinující podobu celého vystoupení…

V neděli 15. ledna v 16 hodin 
uvedeme ze záznamu operu Giacomo Pu-
cciniho z Metropolitní opery v New Yorku

MADAM BUTTERFLY
Příběh z exotického prostředí, soustředě-
ný na dramatický osud přitažlivé hrdin-
ky, obestřené pikantním kouzlem nepo-
znaného. Inscenace zesnulého fi lmového 
a divadelního režiséra Anthonyho Ming-
helly otevírala v Metropolitní opeře sezó-
nu 2006/2007. Téma „svedená a opuštěná“ 
je staré jako opera sama a v různých mo-
difi kacích se objevuje ve všech slohových
obdobích, z nichž právě romantismus 
z něj vytvořil fenomén. Dirigent: Patrick 
Summers, účinkují: Patricia Racette, Ma-
ria Zifchak, Marcello Giordani, Dwayne 
Croft a další.
Opera je uváděna s českými titulky, délka: 2h 
42min + přestávka.

V pátek 27. ledna v 19.30 hodin
CLASSIC GOES CINEMA: 
MAGDALENA KOŽENÁ 
A BERLÍNSKÁ FILHARMONIE
Satelitní přímý přenos z Berlína
Berlínská fi lharmonie šéfdirigent 
Sir Simon Rattle
Přímý přenos z koncertu české mezzo-so-
pranistky Magdaleny Kožené s Berlínskou 

mimořádně v lednu 2012

 V prosinci, několik dní před nejkrásněj-
šími svátky v roce, vyvrcholilo půlroční 
snažení vokálně-instrumentálního tělesa 
Jiráskova gymnázia MUSICA VIVA návště-
vou slovinských měst Cerklje na Gorenj-
skem a Orehek, kde proběhly celkem čty-
ři společné koncerty se třemi slovinskými 
pěveckými sbory.

 Harmonogram byl skutečně nabitý. 
Po příjezdu do Cerklje jsme po celonoční 
cestě, bez odpočinku, absolvovali půlden-
ní zkoušku s domácím pěveckým sborem, 
abychom opět nasedli do autobusu a vy-
dali se do nedalekého městečka Orehek, 
kde jsme odpremiérovali náš letošní pro-
gram. Za účasti zhruba dvou stovek divá-

zpět z koncertní cesty po Slovinsku
MUSICA VIVA

Kino Vesmír si Vás dovoluje pozvat na čtyři mimořádné akce, které „tak trochu“ vybočují 
z programu, na který jste obvykle zvyklí:

fi lharmonií; dirigovat bude Sir Simon Rat-
tle (manžel M. Kožené).
Česká mezzo-sopranistka Magdalena Ko-
žená je pravidelným hostem předních 
světových operních i koncertních podií - 
patří mezi nejproslulejší pěvkyně součas-
nosti. Tuto její pozici dokládá řada domá-
cích i zahraničních ocenění. V roce 2003 
se stala Rytířem řádu umění a literatury 
Francouzské republiky. 
Program večera: Maurice Ravel: Le tom-
beau de Couperin; Antonín Dvořák: Bib-
lical Songs, op. 99; Gustav Mahler: Five 
Songs after Poems by Friedrich Rückert; 
Franz Schubert: Symphony No. 7 in B mi-
nor, D. 759 ‚Unfi nished‘

V neděli 29. ledna v 15.30 hodin 
Vás zveme na záznam baletního předsta-
vení Birminghamského královského baletu
POPELKA
Balet o 3 dějstvích. Atraktivní baletní 
představení pro celou rodinu na hudbu 
Sergeje Prokofjeva. Popelka je novou insce-
nací (2010) světově známého choreografa 
Davida Bintleyho, šéfa Birminghamského 
baletu. Popelka: Elizeus Willis; Prince: Iain 
Mackay; Skinny: Gaylene Cummerfi eld; Za-
valitý: Carol-Anne Millar; Macecha: Mari-
on Tait; Dobrá víla: Victoria Marr

ků se nám podařilo získat si tamní pub-
likum a přenést se společně do Krkonoš 
druhé poloviny 19. století. 

 Také druhý den byl ve znamení hud-
by. Dopoledne proběhly dva koncerty pro 
žáky základní školy Davorina Jenka. Poté 
nás čekala procházka po Cerklje, prohlíd-
ka tamního muzea, pamětihodností a ofi -
ciální setkání na radnici, kde nás přijal 
starosta města Franci Čebulj. 

Následoval poslední a hlavní společný 
koncert s podtitulem MOJE DOMOVINA. 
Slovinci si v tomto roce připomínají 20 let 
samostatnosti své země, na kterou jsou 
po právu hrdí. Za přítomnosti zástupky-
ně české ambasády v Lublani Mgr. Svět-

lany Bařinové jsme za zvuku Smetanovy 
Vltavy nastoupili my a s velkým ohlasem 
místního čtyřsethlavého publika přednes-
li část svého vánočního programu. Paní 
Bařinová vyjádřila své pohnutí nad naším 
podařeným koncertem a vyřídila srdečné 
pozdravy jeho excelence Petra Voznici, 
velvyslance České republiky ve Slovinsku.

  Na cestě zpět jsme ještě navštívili vče-
lařské muzeum a hlavní město Lublaň. 
Odjížděli jsme s oprávněným pocitem, že 
jsme skvěle reprezentovali Jiráskovo gym-
názium, město Náchod a potažmo českou 
kulturu.

 Pokud se vše podaří podle stávajících 
plánů, už v březnu tohoto roku Vás pozve-
me na slovinsko-český koncert „SITE SPE-
CIFIC“. Ještě jednou velmi děkujeme všem, 
kteří nám pomohli a pomáhají v naší čin-
nosti.                                    Lucie Peterková
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Celé České republiky, a potažmo světa, 
se dotkla 18. prosince 2011 smutná zprá-
va o úmrtí prvního českého prezidenta, 
předního spisovatele a dramatika Václa-
va Havla. K uctění jeho památky se připo-
jil i Náchod a jeho občané. 

Pietní akty probíhaly na celém území 
České republiky, Vládou České republi-

Náchod uctil památku Václava Havla
ky byl vyhlášen třídenní státní smutek 
(ve dnech 21. až 23. 12. 2011) a ani Náchod 
nezůstal v uctění památky Václava Hav-
la stranou. Již během onoho nedělního 
odpoledne byly na budovách městského 
úřadu v Náchodě vyvěšeny černé vlajky 
a vedení města položilo smuteční věnec 
před vchod náchodské radnice. Od pon-
dělí 19. prosince do čtvrtka 22. prosin-
ce 2011 mohli občané Náchoda v obřadní 
síni náchodské radnice podepisovat kon-
dolenční listiny pro poslední rozloučení 
s Václavem Havlem, které se uskutečni-
lo v pátek 23. prosince ve Svatovítské ka-
tedrále v Praze. 

Václav Havel navštívil město Náchod 
v minulosti několikrát, mezi jeho nejvý-
znamnější návštěvy patřila ta v březnu 
1996, kdy se zde setkal se svým polským 
protějškem Alexandrem Kwasniewskim. 

Oba státníci tehdy hovořili o perspekti-
vách dnes už reálné evropské integrace 
a začleňování východoevropských zemí 
do NATO a Evropské unie. Naposledy na-
vštívil Václav Havel Náchod a jeho oko-
lí v létě 2010, kdy natáčel v České Skali-
ci v Čerychově vile fi lm Odcházení, který 
měl premiéru na jaře roku 2011.

 Dvanáctiletý židovský chlapec Míša Kraus, syn známého lé-
kaře Karla Krause, jehož postavu ztvárnil Josef Škvorecký ve své 
povídce Sedmiramenný svícen jako doktora Strasse, nastoupil se 
svými rodiči a s ostatními náchodskými Židy v prosinci 1942 nu-
cenou cestu do Terezína. Již tehdy si psal deník, literárně tvořil 
a s kamarádem vydávali časopis, který je dnes uchováván v Iz-
raeli v kibucu založeném terezínskými vězni. Po ročním poby-
tu v terezínském ghettu pokračovala strastiplná cesta rodiny 
Krausových stejně jako mnoha jiných do koncentračního tábo-
ra v Osvětimi, kde skončil život MUDr. Krause v plynové komo-
ře, později zahynula i jeho žena. Jejich syn Michal se z váleč-
ných hrůz do Náchoda  vrátil a téměř na dva roky nalezl nový 
domov v rodině Rudolfa a Vilmy Beckových, kterým nahrazoval 
jejich vlastního syna, který válku nepřežil. Právě v tomto obdo-
bí, ve svých patnácti letech se rozhodl Michal (na dobové foto-
grafi i z občanského průkazu) ve svém deníku pokračovat. Zachy-
til v něm částečně Náchod před odjezdem do Terezína a hlavně 
své prožitky z ghetta, koncentračních táborů Osvětimi a Maut-
hausenu, pochod smrti i události bezprostředně po osvobození. 

Deník chlapce, 
kterému ukradli dětství

Vzniklo působivé svědectví, jedinečné pohledem chlapce na po-
mezí dětství a dospívání, jehož náhle nedětské oči viděly hrůzy, 
které si jen těžko umíme představit. 

 Autor Michal Kraus, žijící dnes v USA, se rozhodl po více než 
šedesáti letech svůj deník, jehož originál je uložen v Muzeu ho-
locaustu ve Washingtonu, zveřejnit. Ojedinělou knihu vydává 
při příležitosti letošního Mezinárodního dne památky obětí ho-
locaustu soukromé nakladatelství KVARTUS MEDIA manželů 
Jana a Martiny Talafantových za fi nanční účasti několika gran-
tů a institucí s cílem šířit ji především ve školách a veřejných 
knihovnách. Slavnostní prezentace knihy se uskuteční v Nácho-
dě ve středu 25. ledna 2012 při literárně hudebním večeru ve vel-
kém sále Městského divadla. V programu večera vystoupí skupi-
na Menorah Josefa Gušlbauera a známá interpretka židovských 
písní, herečka a zpěvačka Monika Žáková. Bude rovněž možnost 
k tématu diskutovat a knihu si zakoupit. Věřím, že Náchoďané 
přijdou uctít památku svých bývalých spoluobčanů a zmizelých 
sousedů a připomenout si utrpení přibližně šesti milionů židov-
ských obětí během holocaustu za druhé světové války. Meziná-
rodní den jejich památky byl vyhlášen Valným shromážděním 
OSN na den 27. ledna k výročí osvobození koncentračního a vy-
hlazovacího tábora Osvětim-Březinka, v němž zahynulo i mno-
ho Židů z Náchoda.                                                   Lydia Baštecká
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Skvělí mladí kuželkáři Náchoda Volejbal
SK Rubena Náchod
oddíl volejbalu Na Hamrech 

Národní házená
 Neděle 15. ledna 2012

Český pohár žen od 9.00
 Sobota 28. ledna 2012

Český pohár mužů od 9.00
 Neděle 29. ledna 2012

Memoriál Lad. Semeráka od 9.00

 v sobotu 21. ledna 2012
II. liga ženy
SK Rubena Náchod – TJ Baník Vamberk
od 9.00 a 13.00 hod.
liga juniorek
SK Rubena Náchod – TJ Červený Kostelec
od 11.00 a 15.00 hod.

 v neděli 22. ledna 2012    
Krajský přebor kadetek
SK Rubena Náchod – TJ LOKO Trutnov
od 10.00 a 13.00 hod.

SOKOL

 Vynikajícího úspěchu dosáhli mladí ku-
želkáři Sportovního kuželkářského klubu 
Náchod na prestižním mezinárodním tur-
naji v polské Gostyni. Tento turnaj je nej-
větším mládežnickým turnajem v Polsku 
a účastní se ho pravidelně nejlepší mla-
dí kuželkáři z Polska, Slovenska a České 
republiky. Náchodští mladíci se v nabité 
konkurenci rozhodně neztratili a přivezli 
domů cenné úspěchy. Martin Kováčik ob-
sadil celkové 4. místo v kategorii dorostu. 
Na stupně vítězů se prosadilo i družstvo 
ve složení Kováčik, Stára, Bajer a Cvejn, 
které obsadilo vynikající 3. místo. Největ-
ší úspěchy však náchodská výprava skli-

dila v nedělním fi nále jednotlivců, když 
Nina Brožková výkonem 483 kuželek ob-
sadila stříbrnou příčku v kategorii žákyň. 
Vrcholem pak byl výkon teprve dvanácti-
letého Davida Stáry, který po senzačním 
vítězství v kvalifi kaci (osobní rekord 505) 
zabojoval skvěle i ve fi nále a po dalším vý-
razném vylepšení osobního maxima (541 
kuž.) se stal vítězem Velké ceny Polska 
v kategorii žáků!!! Celá výprava tak skvě-
le reprezentovala nejen kuželkářský od-
díl, ale i město Náchod. Poděkování pa-
tří i oběma trenérům Zdeňkovi Jarošovi 
a Vlastimilu Kováčikovi.

František Majer

Oddíl dálkového a zimního plavání 
SK – Výtahy Náchod, Metujští tygři, po-
řádá dne 14. 01. 2012 ve 13.30 hod. 41. roč-
ník a 13. Memoriál Jirky Řebíčka – setká-
ní otužilců na Metuji v Náchodě Na Strži 
u zimního stadionu. Letošní ročník je vě-
nován nedávno zesnulému nestorovi zim-
ního plavání panu Ladislavu Nickovi, kte-
rý nás opustil v nedožitých 98 letech. Pan 
Nick byl jeden z těch, kteří pomáhali oddíl 
v Náchodě založit. Akce se koná za účas-
ti českých, slovenských a polských zim-
ních plavců. Soutěž je započtena do čes-
kého poháru zimního plavání družstev 
a jednotlivců. V loňském roce obsadil ná-
chodský oddíl v konečném pořadí 3. místo 
z celkových 29 družstev. Srdečně zveme 
veřejnost na břeh řeky Metuje, kde pro-
běhne také volba královny krásy zimní-
ho plavání.                                   Petr Kocián

Dálkové a zimní plavání 
na Metuji v Náchodě

Sokol v Náchodě  zve své členy, zejména 
již necvičící, i příznivce na tradiční

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ 
v sobotu 7. ledna 2012 od 16 hodin
Kde: ve společenské místnosti sokolovny 
v Náchodě (vstup hlavním vchodem z Tyr-
šovy ulice). Kromě informací o dění v jed-
notě i celém ČOS v roce 150. výročí So-
kola, ochutnávky donesených sladkých 
i slaných dobrot a povídání mezi přáteli, 
čeká přítomné i cvičení na židli pro dob-
rou kondici.

Jako každoročně vyhodnotí Výkonný 
výbor Okresního sdružení sportovních 
svazů a TJ, SK ČSTV v Náchodě ve spolu-
práci s Náchodským deníkem nejlepšího 
sportovce, kolektivy a trenéry, kteří se 
svými výkony nejvíce zasloužili o repre-
zentaci našeho okresu.

Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců okresu Náchod za rok 2011 se 
uskuteční v pátek 16. března 2012 v Měst-
ském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě.

Žádáme Vás proto, abyste věnovali po-
zornost výběru nejlepších sportovců na-
šeho okresu za rok 2011 a navrhovali pou-
ze ty, kteří splňují předepsaná kritéria.

Věříme, že vyhlášení bude alespoň čás-
tečným odměněním těch, kteří reprezen-
tují náš okres na vrcholových sportovních 

soutěžích a dosahují zde výborných vý-
sledků. Anketa odborníků bude uzavře-
na 20. února 2012.

Návrhy s přesnými daty zasílejte nej-
později do 20. ledna 2012 na adresu: 

VV OS ČSTV v Náchodě, Pražská 1759, 
547 01 Náchod.
Sportovce navrhují TJ, SK, svazy a ostat-
ní organizace dle těchto zásad – podrob-
ná kritéria najdete na www.mestona-
chod.cz

Vyhodnocení 
nejlepších sportovců, 
kolektivů a trenérů 
okresu Náchod za rok 2011

Mladí plavci Delfínu Náchod mají za se-
bou vrchol zimní sezóny. Svá mistrovství 
republiky respektive Zimní poháry absol-
vovali žáci od 10 do 14 let na různých mís-
tech naší republiky.

Nejúspěšnějším plavcem oddílu se stal 
Viktor Tomek, který vybojoval 3 pátá 

Plavec Delfínu
Viktor Tomek
třikrát pátý na Zimním poháru ČR
Lucie Kramlová sedmá na 200 m prsa

místa na Zimním poháru 11letého žac-
tva v Berouně. Jeho nejhodnotnějším vý-
konem byla kraulová čtyřstovka v čase 
5:16,1 (328 bodů FINA). Další pátá místa 
vyplaval na poloviční distanci a na 200m 
polohově. Velmi cenná jsou i dvě sedmá 
místa na 100 znak a 100 kraul. 

Nejlepší plavkyní v kategorii žákyň se 
stala v Prostějově na MR mladšího žac-
tva 12letá Lucie Kramlová. Na prsařských 
tratích se dostala dvakrát do první desít-
ky. Na 200m prsa dohmátla jako sedmá 
za 2:56,8 a na poloviční trati pak jako 8. 
za 1:22,3.

Na Poháru ČR desetiletého žactva 
v České Třebové obsadila dvakrát desátou 
pozici Michaela Kavanová na 50 m za 46,6 
a 100 m prsa za 1:42,2.

Do patnáctky nejlepších pronikli další 
třemi plavci Delfínu – Aleš Cedidla, Ma-
touš Jirman a Ema Umlaufová. V Berou-
ně to byli Cedidla na 100 motýl a Jirman 
na 200 m prsa, v Litoměřicích pak 14letá 
Umlaufová na 100 znak. V Trutnově zapla-
val 17. pozici Jan Pavelka na 100 m motýl 
a v Litoměřicích vybojovala Hana Rutová 
18. místo na 100 m znak.       (pj)
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Školské zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého kraje

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

lednu 2012 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

  Hospodaření na půdě otců
Od 11. 1. do 5. 2. 2012 bude v budově stálé expozice muzea 
na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě probíhat výstava s ná-
zvem Hospodaření na půdě otců, která zájemcům představí sou-
bor fotografi í z minulého století zobrazující práci rolníků z ar-
chivu Ing. Josefa Pozděny, CSc. Otevřeno denně mimo pondělí 
9–12; 13–17 hod.

  Betlémy Náchodska
 Hronovska a Policka ze sbírek muzea

Do 7. 1. 2012 probíhá ve výstavní síni muzea (roh Zámecké a Tyr-
šovy ulice) výstava betlémů, která by rozhodně neměla ujít Vaší 
pozornosti. Zastoupeny jsou práce zhotovené z nejrozmanitěj-
ších materiálů – vyřezávané ze dřeva, keramické, těstové, sád-
rové, vázané z kukuřičného šustí, voskové, papírové i z dalších 
materiálů. Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 
hod., v sobotu 8–12 hod. 1. 1. 2012 bude otevřeno.

  Podmalby na skle, betlémy
Ještě 1. 1. 2012 mohou návštěvníci v přednáškovém salonku 
a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., 
čp. 18 v Náchodě zhlédnout výstavu podmaleb na skle ze sbírek 
muzea doplněnou betlémy. Otevřeno bude 9–12, 13–17 hodin. 
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších 
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. 
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo 
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat 
na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeum-
na.expozice@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.dobro-
sov@seznam.cz.

  Staročeské Vánoce
 Hronov

Do 8. 1. 2012 pořádá Regionální muzeum v Náchodě v Jirásko-
vě rodném domku v Hronově výstavu Staročeské Vánoce, která 
návštěvníkům přiblíží tradiční vánoční pečivo a mnohdy již za-
pomenuté zvyky a obyčeje vážící se k vánočním svátkům. Ote-
vřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–16.30 hodin, v neděli 1. 1. 
2012 zavřeno.

  Kouzelný svět hraček
 Police nad Metují

Do 8. 1. 2012 mohou návštěvníci ve staré polické škole “Dřevěn-
ce“ zhlédnout pestrou kolekci starých hraček z období první po-
loviny až 80. let 20. století. Otevřeno bude denně mimo pondělí 
od 9 do12 hodin a od 13 do 17 hodin, v neděli 1. 1. 2012 zavřeno.

 5. leden 2012 14.00–18.00 hodin, Papírový pedig – pleteme z pa-
píru III, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor. Mgr. Michae-
la Lantová

 10. leden 2012 9.00–15.00 hodin, Jak cvičit s dětmi s poruchou 
autistického spektra, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor. 
Mgr. Dana Cejpková

 11. leden 2012 9.00–15.30 hodin, Komunikační techniky při práci 
s dospívajícími, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor. Mgr. Da-
niel Dvořák

 12. leden 2012 13.00–17,00 hodin, Jak tvořit pracovní listy v pro-
gramu MS Word, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor. Lu-
děk Vrzal

 13. leden 2012 9.00–12.00 hodin, Cesty minulosti. Národní ob-
rození, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor. Mgr. Ivan Bauer

 13. leden 2012 9.00 – 16.00 hodin, Cesty minulosti. Svědectví ka-
mene, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor. Mgr. Ivan Bauer

 16. leden 2012 8.30 – 15.00 hodin, Základy time managemen-
tu pro pedagogické pracovníky, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, 
lektor. Mgr. Miroslav Jiřička

 16. leden 2012 8.30 – 12.00 hodin, Návštěva ve školní družině, 
ZŠ Náchod, 1. máje, lektor. Mgr. Radislava Jiřičková a kol. ŠD ZŠ 
Běloves

 17. leden 2012 12.00 – 16.30 hodin, Motivační náměty do výu-
ky zeměpisu, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor. Mgr. Hana 
Vošahlíková

 19. leden 2012 13.00 – 17.00 hodin, Prezentace programu Power-
Point pro vyučování, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor. Lu-
děk Vrzal

 26. leden 2012 9.00 – 12.00 hodin, Grafi cké technika pro každé-
ho II, SVČ Bájo Česká Skalice, Husovo nám. 3., lektor. Mgr. Mar-
tina Horká                                     V. Štěpánová, vedoucí pracoviště
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Stomatologická pohotovost 
je v sobotu, v neděli 
a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

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

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

PROSINEC
PROGRAM

www.decko-nachod.cz

  1. 1. MUDr. Blanka Hulánová Náchodská 145 (Amman) 
   Nové Město nad Metují tel.: 491 476 176
 7. 1.  a  8. 1. MUDr. Milan Hýbl Hálkova 367 
   Náchod tel.: 491 428 636
 14. 1.  a 15. 1. MUDr. Vlasta Hýblová Hálkova 367 
   Náchod tel.: 491 428 636
 21. 1.  a 22. 1. MUDr. Ludmila Jánská ZŠ TGM Bartoňova 
   Náchod tel.: 491 421 604
 28. 1.  a 29. 1. MUDr. Hana Jelenová Denisovo nábřeží 665    
   Náchod tel.: 491 431 104

AKCE PRO VEŘEJNOST
 Nový kroužek – PALIČKOVÁNÍ 

– každou středu 16.00 – 18.00 hodin
– chcete se v novém roce naučit nové 
věci? přijďte se seznámit s technikou pa-
ličkování, jednou z nejstarších a nejkrás-
nějších krajkářských technik, poznat zá-
kladní techniky a vzory
– celý kurz: 600 Kč / 10 lekcí á 120 minut 
bude probíhat pod vedením krajkářky Lu-
cie Smetanové
– probíhá v ateliéru SVČ Déčko, s sebou 
pracovní oděv, přezůvky, pomůcky budou 
k zapůjčení i zakoupení
– info a přihlašování u Bc. Terezy Išové 
(tel. 774 223 296) 

 Sobota 7. ledna od 13.00 hodin 
– TANEČNÍ WORKSHOP S COLD CHRIS
– Cold Chris je americký lektor z Las Ve-
gas a povede 2 taneční workshopy, ne-
nechte si ujít tuto jedinečnou příležitost
– cena za 1 workshop 150 Kč, za oba 250 Kč
– bližší info: J. Karásek (tel.: 775 223 919)

 Sobota 7. ledna od 17.00 hodin 
– DD Diskotéka v Klubu Hnízdo
– diskotéka pro teenagery, vstup 30 Kč
– bližší info: J. Karásek (tel.: 775 223 919)

 Týden 7. – 14. ledna 
EXPEDICE POMEZKA 2012
– akce na horách pro rodiny s dětmi plná 
zábavného programu a lyžování
– ubytování v Horském hotelu Pomezní 
bouda – Horní Malá Úpa
– informace podá Mgr. Andrea Kulichová 
(tel.: 777 082 140)

 Sobota 14. ledna od 9 do 15 hodin 
– SOBOTA S RADOVANEM
– den s angličtinou pro děti ve věku 
od 6 do 10 let
– hrátky a soutěže, výuka angličtiny, sva-
činka, oběd, pitný režim
– s sebou přezůvky a penál, cena 90 Kč
– bližší info: J. Nývltová (tel.: 775 223 291)

 Neděle 15. ledna uzávěrka přihlášek 
na soutěž Hvězda orientu 
– soutěž orientálních tanečnic
– soutěž pro malé a velké břišní tanečni-
ce, sólové i taneční skupiny, bez omezení 
věku se uskuteční v Déčku v sobotu 25. 
února – děti do 15 let a v neděli 26. února 

– dospělí a mládež nad 15 let 
– propozice a přihlášky na www.decko-
nachod.cz (v sekci soutěže), více informa-
cí podá Bc. Tereza Išová (tel.: 774 223 296)

 Čtvrtek 19. – pátek 20. ledna SEMINÁŘ 
PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE V PRAXI 
– Lektor: Mgr. Bára Polívková, místo: pen-
zion Za vodou ve Dvoře Králové n. Labem
– Bližší informace podá Mgr. Andrea Kuli-
chová (tel.: 777 082 140)

 Pondělí 23. ledna od 19.00 hodin 
PREZENTACE O GRUZII
– svoji rodnou zemi Vám představí dob-
rovolník Evropské dobrovolné služby Gi-
orgi Ujmajuridze 
–  info: K. Hiebschová (tel.: 775 223 294)

 Sobota 28. ledna od 15.00 hodin ve vel-
kém sále Déčka – BREAK DANCE BATTLE
– taneční pohárová soutěž v break dance, 
vstup/startovné 50 Kč
– bližší info: J. Karásek (tel.: 775 223 919)

 Neděle 29. ledna od 15.00 hodin ve vel-
kém sále Déčka – KARNEVAL
tradiční karneval se spoustou zábavy, pís-
niček a pohádkových soutěží pro celou ro-
dinu na nedělní odpoledne
vstupné: 30 Kč za osobu

 Víkend 3. – 5. února 
– POLOLETKY S TANCEM
– 3 denní taneční seminář ve break dan-
ce a street dance
– cena 800 Kč zahrnuje 7 workshopů, pl-
nou penzi a ubytováni

AKCE MC MACÍČEK
 Čtvrtek 29. ledna od 17.00 hodin 

v klubu Hnízdo přednáška ASERTIVITA 
ANEB JAK ZDRAVĚ KOMUNIKOVAT 
– naučte se říkat NE, zdravě argumento-
vat a používat asertivní a manipulační 
techniky
– vstupné 60 Kč
– přednáší Ing. Taťána Blažková, 
www.dobrevztahy.cz

AKCE V KLUBU HNÍZDO
 Čtvrtek 5. ledna od 15 hodin 

– soutěž ve hře Twister 
 Pondělí 9. ledna od 15 hodin 

– turnaj v laserové střelbě
 Úterý 17. ledna od 15 hodin 

– turnaj v pexesu
 Středa 18. ledna od 15 hodin 

– soutěž v Sudoku

Ve dnech od 18. do 20. 11. proběhl ví-
kendový pobyt na chatě Vižňov pro děti 
ze sociálně slabých rodin a ze sociálně 
vyloučených lokalit za spolupráce Středis-
ka volného času Déčko Náchod, Komunit-
ního centra v Náchodě a terénních pra-
covníků města Náchoda. 

Celé akce se zúčastnilo celkem 25 dětí 
ve věku od 7 do 17 let pod vedením ve-
doucího celého pobytu pana Pavla Vargy 
a asistenta pedagoga pana Luboše Galby. 
Na programu pro mladší děti byly spor-
tovní hry, pěvecké a poznávací soutěže, 
naučné procházky po okolí a také před-
náška na téma záškoláctví. Pro starší děti 
byla připravena různá sportovní utkání 
v přírodě a přednáška o fi nanční gra-
motnosti. Cílem tohoto pobytu bylo uká-
zat dětem možnost využití volného času 
smysluplnou činností a především sklou-
bení výuky a zábavy. 

Akce proběhla v rámci projektu Pre-
vence kriminality a projektu Podpory so-
ciální integrace obyvatel vyloučených lo-
kalit v Královéhradeckém kraji II.

Víkendový pobyt 
ve Vižňově
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Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor Raisova 806, 547 01 Náchod, telefon 491 426 223, 
administrátor Mgr. Jiří Musil, mobil 606 658 686, e-mail: jiri.
musil@ccsh.cz. Bohoslužby: neděle 8.30. hod. Úřední hodiny: 
středa 15.00–17.00 hod. Sběr obnošeného šatstva pro Diakonii 
pouze v sobotu od 9.00–11.00 hod. V ostatní dny je odběrní mís-
to uzavřeno. Kolumbárium je otevřeno denně od 9.00–17.00 hod. 

Římskokatolická farnost
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod, Masarykovo nám. 
75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. Th-
Lic. Mgr. Boguslaw Partyka 603 861 275, výpomocný duchov-
ní p. Václav Hejčl 776 283 073, jáhen Václav Smola 775 936 317, 
http://www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. 
Úřední hodiny: pondělí, středa od 8.15 do 10.00, od 16.45 do 17.30, 
pátek od 8.15 do 10.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí do-
mluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út: 18.00, st: 16.00, čt: 
7.00, pá: 18.00, so: 18.00, ne: 7.30, 9.00. Na Nový rok 1. 1. 2012 
bude dodatečně mše sv. v kostele sv. Vavřince v 15.00. V kostele 
sv. Michaela mše sv. pro děti a mládež v neděli v 10.15. Povídání 
o Bohu a zpívání pro nejmenší děti „Andělka“ (od 13. 1.) v pátek 
od 17.00 hod. na děkanství. Modlitební společenství „Večeřadlo“ se 
koná v pátek po večerní mši sv. na děkanství. Společenství mlad-
ších manželů, setkání nad Písmem s modlitbou se koná v nedě-
li od 20.00. Modlitební setkání „Modlitby matek“ vždy 2. neděli 
v měsíci od 19.30. Koncert Zpěváckého spolku Česká Skalice, Pě-
veckého sboru Hron a Sboru studentů Jiráskova Gymnázia v rám-
ci Tříkrálové sbírky se uskuteční  v kostele sv. Vavřince v neděli 
8. 1. 2012 od 15.00 hod.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova ul. 535, tel. 491 426 712, bo ho služ by v neděli v 9.00 hod. 
a pravidelně v 16.30 v Evang. domově Betanie (Špre ňa ro va 1053). 
Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-so nov@evangnet.cz. Biblic-
ké hodiny se konají po domluvě a ohlašovány jsou v neděli při 
shromážděních. Fa rář M. Bárta. 

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

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

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

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp-nachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně:

 Náchodský výtvarný podzim
28. přehlídka umění regionu – malba, kresba, grafi ka, 
fotografi e, koláž, plastika.
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby.
(do 8. 1. 2012)

 NAŠE Galerie: Známe se? – Zrcadlo lidských tváří. 
Výstava soutěžních prací 6. ročníku výtvarné soutěže 
pro občany Náchodska. (20. 1. – 12. 2. 2012)
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

 5. 1. ve 14 hod. „Za krásami světa“ – posezení u videa s p. 
J. Zavřelem;

 12. 1. ve 14 hod pro přátele operety – poslechneme si melo-
die z nezapomenutelné „Mam‘zelle Nitouche“, promítání připra-
vil p. M. Hlaváč;

 19. 1. ve 14 hod. „Brazilie“ – snímky z cesty doplní vyprávě-
ním p. L. Lukášová;

 26. 01. od 14 hod. „Postřehy z Ukrajiny“ pro nás připravil 
p. O. Mach.
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť 
jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na Vaše návštěvy se těší členové 
výboru MO SD v Náchodě.

Mateřské centrum HOPSÁČEK přeje všem v novém roce vše 
nejlepší, hodně zdraví a hlavně klid a pohodu.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří přispěli 
k tomu, abychom mohli naši činnost neustále rozšiřovat a na-
bízet Vám snad pro Vás cenné a zajímavé aktivity. V první řadě 
je to především samotné Město Náchod, pan starosta Jan Birke, 
a pak samozřejmě všem dobrovolníkům (maminkám, tatínkům, 
studentům), kteří nám pomáhají s jednotlivými kroužky. Všem 
moc děkujeme a jejich pomoci si vážíme. Naplňujeme tak pod-
statu našeho občanského sdružení, kde se mají na chodu orga-
nizace podílet právě občané.

Ani v novém kalendářním roce se nechystáme zahálet a dou-
fáme, že bude pro Vás stejně pohodový, jako ten minulý.

Od 2. pololetí nabízíme dle Vašich žádostí pravidelné krouž-
ky (viz str. 20), zveme Vás na jednorázové akce a se všemi se tě-
šíme po vánočních prázdninách od 3. 1. 2012 opět na viděnou.

www.hopsacek.cz
MC Hopsáček
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Městská knihovna Náchod 
informuje na LEDEN 2012
Vážení a milí čtenáři, stávající i budoucí, přátelé knihovny a knížek. Zveme vás i v no-

vém roce do naší krásné knihovny, která chce být nejen zdrojem poznání a poučení, ale 
i místem příjemných setkání a odpočinku. Kromě knížek a časopisů jsme pro vás opět 
připravili zajímavé výstavy, besedy a přednášky. Na všechny naše akce jste srdečně 
zváni. Vzhledem k nárůstu cen knih jsme nuceni zvýšit roční čtenářské poplatky, pro 
dospělé o 30 Kč a pro děti a seniory o 20 Kč. Stále ale ještě můžete po celý rok číst kni-
hy a časopisy za cenu menší než je cena jedné vstupenky do 3Dmultikina. Díky spon-
zorům si ale budete moci od 1. února v knihovně vypůjčit i čtečku elektronických knih.

Rozvoz knih 
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 3.1. v dopoledních hodinách.

Výstavy
Náchod v obrazech a grafi ce – 23. 1. – 29. 2
Náchod pohledem známých i méně známých malířů a grafi ků. Výstava ze soukromé 
sbírky.

Oddělení pro děti
Moje kniha – po celý leden
Výstava autorských knih, které vytvořili čtvrťáci knihovnických tříd ZŠ Komenské-
ho v Náchodě. Každá kniha originál. Každý čtvrťák spisovatelem, ilustrátorem i re-
daktorem. 

Náchodská univerzita volného času – 4. semestr
  30. 1. – Zuzana Ježková – Čína a Tibet

Ti, kteří by měli zájem a ještě nejsou přihlášeni, mají možnost toto napravit. Kapaci-
ta omezena!
Přednášky začínají vždy ve 13.00 nebo 15.30 hodin v čítárně Městské knihovny v Náchodě, 
nebude-li uvedeno jinak. Vstup pouze na průkazky NUVČ! Změna programu vyhrazena.
Oddělení pro děti

  11. 1. Dílna – zimní inspirace 14.00 –16.00 hodin
 Cesta k Andersenovi

Soutěžní hra pro druháky, třeťáky, čtvrťáky a páťáky, která probíhá od 1. ledna do 19. 
března 2012. Kdo se chce zúčastnit 12. Noci s Andersenem v náchodské knihovně, musí 
splnit tři úkoly a odevzdat je všechny do 19. března v knihovně.
Úkol na leden: Napiš co nejvíce knih, které ilustroval Jiří Trnka

  Literární soutěže „Dopiš pohádku Miloše Kratochvíla“ se zúčastnilo více než šedesát 
dětí a dospělých. Slavnostní zakončení soutěže s vyhlášením vítězů se koná ve středu 
25. ledna od 16 hodin. Srdečně zveme.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz. (Vo)  
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  Každé úterý nově otvíráme kroužek Ši-
kovné ruce pro děti od 6 let – začínáme 
3. 1. 2012 od 16.00 do 17.30 hod – jedno-
rázové vstupné 35 Kč za návštěvu včet-
ně spotřebovaného materiálu. Stačí pou-
ze dobrá nálada, tričko, kterému nevadí 
barva a lepidlo, přezůvky a pití.
POZOR změna:

  Od ledna bude večerní cvičení Aerobiku 
pouze jedenkrát za 14 dní a to vždy v liché 
týdny – začínáme 5. 1. od 18.00 hod.

  Každý sudý týden se můžete těšit 
na hodiny ZUMBY od 19.00 hod, první ho-
dina začíná 12. 1.

  Každý pátek od 15.30 hod zveme všech-
ny malé tanečnice (od 4 do 7 let) na ho-
diny moderních tanečků (aerobik, břišní, 
HIP HOP, ...)

  Pravidelně každou středu v MC Hopsá-
ček probíhají hodiny karate – od 15.30 

www.hopsacek.cz
MC Hopsáček

– školní děti bez rozdílu věku, od 17.00 
hod předškoláci.

  9. a 13.1. Beseda Hero od 10 hod – vol-
ně přístupná beseda široké veřejnosti 
na téma Zavádění lepku

  10. a 26. 1. Stříhání dětských vlásků 
(zájemci volejte nebo pište na email)

  20. 1. Nocování v MC Hopsáček – pro 
všechny kluky a holky od 4 let do 10 let 
oblíbené nocování tentokrát na téma Bo-
bování a tradiční kouzlení.

  21. 1. Sobotní relaxace s Jógou pod 
vedením Ilony Krunčíkové – bližší info 
605 988 539.

Sledujte naše internetové stránky www.hop-
sacek.cz. Veškeré Vaše dotazy rádi zodpoví-
me na emailu hopsacek@seznam.cz nebo 
volejte Simona Hlavatá 608 970 406 nebo 
Dagmar Hepnarová 604 610 581.
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leden

1. neděle pouze v 16 hod.
2. pondělí pouze v 19.30 hod.

1. neděle pouze v 18 hod.

2. pondělí pouze v 17 hod.
3. úterý pouze v 19 hod.
4. středa pouze v 17 hod.

3. úterý pouze v 17 hod.
4. středa pouze v 19.30 hod.

5. čtvrtek pouze v 17 hod.
6. pátek pouze v 17 hod.
7. sobota pouze v 15 hod.
8. neděle pouze v 15 hod.

5. čt, 6. pá pouze v 19 hod.
7. sobota 17 a 19.30 hod.
8. neděle 17 a 19.30 hod.
9. po, 11. st pouze v 17 hod.

9. pondělí pouze v 17 hod.

10. úterý pouze v 19.30 hod.

11. středa pouze v 19.30 hod.

12. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
13. pátek pouze v 17 hod.

12. čtvrtek pouze v 16.45 hod.
13. pátek pouze v 19 hod.
14. sobota pouze v 19.30 hod.
15. neděle pouze v 19.30 hod.
16. pondělí pouze v 16.45 hod.

14. sobota pouze v 15 hod.

14. sobota pouze v 17 hod.
15. neděle pouze ve 14 hod.
16. po, 17. út pouze v 19.30 hod.
18. středa pouze v 17 hod.

15. neděle pouze v 16 hod.

17. úterý pouze v 17 hod.

18. středa pouze v 19 hod.

19. čt, 21. so pouze v 17 hod.
20. pátek pouze v 16 hod.
22. neděle pouze v 15 hod.
23. po, 24. út, 25. st v 15.30 hod.

19. čtvrtek pouze v 19 hod.
20. pátek pouze ve 20 hod.
21. so, 22. nepouze v 19.15 hod.
23. po, 25. st pouze v 19.45 hod.
24. úterý pouze v 17.30 hod.
26. čtvrtek pouze v 17 hod.

20. pátek pouze v 18 hod.
21. sobota pouze v 15 hod.
22. neděle pouze v 17 hod.

23. po, 25. st pouze v 17.30 hod.
24. úterý pouze v 19.45 hod.

26. čt, 28. so pouze v 19.30 hod.
27. pátek pouze v 17 hod.
29. neděle pouze v 18 hod.

27. pátek v 19.30 hod.

28. sobota pouze v 15.30 hod.

28. sobota pouze v 17 hod.

29. neděle v 15.30 hod.

30. pondělí pouze v 19 hod.
31. út. 1.2 st pouze v 17 hod.

30. pondělí pouze v 17 hod.
31. út. 1. 2 v 19.15 hod.

ČERNÁ HODINA (THE DARKEST HOUR – USA 2011)     FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR!
Rudé náměstí se „otřásá“ pod vlivem invaze mimozemšťanů z vesmíru! Jsou neviditelní a udělají z člověka popel, než by řekl: „popel“. Akční sci-fi  horor o partičce mladých turistů, která vyra-
zí do východní Evropy poznávat krásy a krásky ruské metropole... Film vznikl pod režijním vedením Chrise Goraka, který se v roli art directora podílel na fi lmech Minority Report nebo Klub 
Rváčů. Připravte se na trikovou smršť, kterou navíc zatraktivňuje fakt, že se natáčelo na 3D kamery. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://www.thedarkesthourisnear.com/ Doporučená přístupnost: od 12 let

MUŽI V NADĚJI (ČR – 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.muzivnadeji.cz Mládeži přístupný

PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY (ČR – 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Originální komedie, jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět…Film režisérky Alice Nellis, natočený podle divadelní hry. V hlavních rolích Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová, 
Vojta Kotek, Ondřej Sokol, Bob Klepl, Martha Issová, Jan Vondráček a Linda Nývltová. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na http://www.facebook.com/pages/Perfect-Days-I-%C5%BEeny-maj%C3%AD-sv%C3%A9-dny/200615236675081?sk=wall Mládeži přístupný

ALOIS NEBEL (ČR – 2011)  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.aloisnebel.cz/?lang=cz Mládeži přístupný

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 (ALVIN AND THE CHIPMUNKS: CHIP-WRECKED – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Chipmunkové jsou zpět a opět to pořádně rozpiští! Třetí část rodinné animované i hrané komedie. Dobrodružství Chipmunků na dovolené na palubě výletní lodi i v roli trosečníků opuště-
ných v tropickém ráji... i když toto místo není tak opuštěné, jak by se mohlo zdát... Film je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://www.whereisalvin.com/ Mládeži přístupný

SHERLOCK HOLMES 2 – HRA STÍNŮ (SHERLOCK HOLMES: A GAME OF SHADOWS – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D Premiéra v ČR!
Další nové osudy Sherlocka Holmese a Dr. Watsona... Jsou zaměstnáni nejdůležitějším případem své kariéry a musí bojovat s tím nejhrozivějším zločineckým mozkem. Vyšetřování se stává 
ještě nebezpečnější a nepřítel je pořád o krok napřed a spřádá sítě smrti a zkázy. Všechno je součástí většího plánu, který pokud vyjde, změní celé dějiny. V hlavních rolích Robert Downey Jr. 
a Jude Law. Režie se ujal stejně jako v předchozím fi lmu Guy Ritchie. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na http://warnerbros.cz a na http://sherlockholmes2.warnerbros.com/ Doporučená přístupnost: od 12 let

LURDY (LOURDES – Francie/Německo/Rakousko – 2009) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
„Nač si klást otázky víry, když existuje zázrak…” Film Lurdy je krutým příběhem. Nemocní lidé z celého světa přichází na toto posvátné místo s vírou, že získají zpět své zdraví, protože Lur-
dy jsou považovány za místo zázraků, nadějí, pokoje a uzdravení se pro mnoho zoufalých a umírajících lidí. Ale cesty boží jsou nevyzpytatelné a naděje, která je tak blízko smrti, se může na-
plnit, což se zdá absurdní ve chvíli, kdy se život ubírá ke svému konci… České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.fi lmeurope.cz a na http://www.lourdes-derfi lm.de/ Doporučená přístupnost: od 12 let

MONEYBALL (MONEYBALL – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Kolik stojí vítězství? Film natočený podle skutečné události... Brad Pitt v hlavní roli bývalého nadějného hráče baseballu, který se se svou soutěživou povahou raději zaměřil na vybudová-
ní nového týmu, na zahájení nové sezóny a v touze po vítězství se rozhodne jít proti klasickým zvyklostem... V dalších rolích Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman a Robin Wright. České ti-
tulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://www.moneyball-movie.com/ Mládeži přístupný

LE HAVRE  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Příběh sympatického čističe bot, který dávno rezignoval na své umělecké literární ambice, se odehrává ve francouzském přístavním městě Le Havre. Nadsázka, smysl pro ironii a černý hu-
mor, tak typický pro režiséra Aki Kaurismäkiho. Tragikomedie s pohádkovým rámcem se setkala s úspěchem na prestižním festivalu v Cannes 2011, kde byla považována za nejoptimističtěj-
ší snímek v soutěži a pro své kvality si odnesla cenu kritiky FIPRESCI. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.cinemart.cz a na http://janusfi lms.com/lehavre/ Mládeži přístupný

U2 3D (U2 3D – USA 2007) ZÁZNAM KONCERTU, KTERÝ PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!
Zažijte neopakovatelnou atmosféru vystoupení hudební legendy! Natáčení fi lmu proběhlo v rámci „Vertigo“ tour po Jižní Americe v roce 2006. Digitální 3D snímek byl nasnímán několika di-
gitálními kamerami zachycujícími reálný čas a pro vytvoření výsledné podoby bylo zpracováno více než 100 hodin záznamu. Byly použity nejmodernější technologie, které zprostředkova-
ly jedinečnou podívanou, jakou ještě žádný záznam koncertu předtím nepřinesl. Prostorová 3D technologie a špičkový 5.1 zvuk se ve fi lmu spojují a vytvářejí fascinující podobu celého vy-
stoupení. Více informací o fi lmu na www.u23dmovie.com
Vstupné 150 Kč  Mládeži přístupný

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY (THE GIRL WITH A DRAGON TATTOO – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D Premiéra v ČR!
První díl světového bestselleru v novém fi lmovém zpracování. Filmová adaptace série „Milénium“ spisovatele Stiega Larssona, pozoruhodné série krimi thrillerů o osudech novináře Mika-
ela Blomkvista a mstivé hackerky Lisbeth Salanderové... V hlavních rolích Daniel Craig a Rooney Mara. Režie David Fincher (mj. fi lmy „Sedm“, „Hra“, „The Social Network“ a další). České ti-
tulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 110 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://www.dragontattoo.net/ Mládeži do 15 let nepřístupný

KOCOUR V BOTÁCH (PUSS IN BOOTS – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Nebýval žádné koťátko... Nové osudy chlupatého kocouřího dobrodruha, kterého známe z fi lmu o Shrekovi – které však tomuto fi lmu předcházejí... Společně s mazanou kočičí zlodějkou Čiči 
tlapičkou se vydává vstříc dobrodružství, během něhož se utká s nebezpečnými zločinci jménem Jack a Jill, navštíví vzdušné zámky, zachrání rodné město a možná i očistí své jméno – to vše 
v rodinné animované komedii, uváděné v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://www.pussinbootsthemovie.com/ Mládeži přístupný

LABYRINT (ČR – 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D Premiéra v ČR!
Kolik lidských životů může stát jedno tajemství? Pátrání po legendárních katakombách pod starou Prahou, v ojedinělém žánru (na českou tvorbu) mystery thrilleru. Scénář a režie Tomáš 
Houška (mj. scénář k fi lmu „Gympl“). V hlavní roli Lucie Vondráčková, v dalších rolích Mary Coronado, Martin Zbrožek a Jan Zadražil. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč Více informací o fi lmu na http://www.labyrint-fi lm.cz/ Doporučená přístupnost: od 12 let

MADAM BUTTERFLY MET IN HD - ZÁZNAM OPERY Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Opera Giacomo Pucciniho. Příběh z exotického prostředí, soustředěný na dramatický osud přitažlivé hrdinky, obestřené pikantním kouzlem nepoznaného. Inscenace zesnulého fi lmového a di-
vadelního režiséra Anthonyho Minghelly otevírala v Metropolitní opeře sezónu 2006/2007. Téma „svedená a opuštěná“ je staré jako opera sama a v různých modifi kacích se objevuje ve všech 
slohových obdobích, z nichž právě romantismus z něj vytvořil fenomén. Dirigent: Patrick Summers, účinkují: Patricia Racette, Maria Zifchak, Marcello Giordani, Dwayne Croft a další. Opera 
je uváděna s českými titulky, délka: 2h 42min + přestávka.
Vstupné 299 Kč, zlevněné vstupné 249 Kč (ZTP, důchodci, studenti) Předprodej vstupenek od 20. prosince 2011 v pokladně kina Vesmír!

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 1. ČÁST (TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN – PART 1 – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Věčností to teprve začíná… Buďte srdečně zváni k události, která všechno změní... Další osudy Belly, Edwarda a Jacoba ve fantasy romantickém thrilleru, který byl natočen podle knižní před-
lohy Stephenie Meyerové. V hlavních rolích Kristen Stewartová, Robert Pattinson a Taylor Lautner. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://www.breakingdawn-themovie.com/ Doporučená přístupnost: od 12 let

WEST SIDE STORY (WEST SIDE STORY – USA 1961/2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Muzikálová adaptace Romea a Julie, která získala 10 Oscarů a navždy změnila dějiny žánru! V hlavních rolích Natalie Woodová a Richard Beymer, režie Jerome Robbins a Robert Wise. Ame-
rická fi lmová klasika v unikátní digitálně restaurované podobě… České titulky.
Vstupné 70 Kč  Více informací o fi lmu na www.acfk.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

HAPPY FEET 2 (HAPPY FEET TWO – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra v ČR!
Volné pokračování úspěšné animované komedie. Nové osudy tančících tučňáků se vrací opět do nádherné krajiny Antarktiky – v úžasném formátu 3D. Mumble, mistr stepu, má problém, pro-
tože jeho drobounkého synka Erika tanec nebaví… Film je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na http://warnerbros.cz a na http://happyfeettwo.warnerbros.com/index.html Mládeži přístupný

LÁSKA JE LÁSKA (ČR – 2011)  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D Premiéra v ČR!
Komedie, která Vás zahřeje, přesvědčí, že pravá láska nikdy neodkvete a dokáže, že ta pravá kvete v každém věku... Petr Nárožný, Eliška Balzerová, Simona Stašová, Ondřej Vetchý, Aneta Krej-
číková a Maciej Cymorek v hlavních rolích fi lmu s řadou vtipných, absurdních, zapeklitých i dojemných situací, okořeněných jemnou nadsázkou a ironií. Přesně tak, jak se to stává i v živo-
tě. Režie Milan Cieslar. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 100 Kč  Více informací o fi lmu na http://www.koule.cz/cs/laska-je-laska/uvod.shtml Mládeži přístupný

HAPPY FEET 2 (HAPPY FEET TWO – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!! 
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na http://warnerbros.cz a na http://happyfeettwo.warnerbros.com/index.html Mládeži přístupný

DĚTI MOJE (THE DESCENDANTS – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://www.foxsearchlight.com/thedescendants/ Doporučená přístupnost: od 12 let

KONTRABAND (CONTRABAND – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!

Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://www.contrabandmovie.net/ Mládeži do 15 let nepřístupný 

MAGDALENA KOŽENÁ A BERLÍNŠTÍ FILHARMONIKOVÉ  CLASSIC GOES CINEMA      Satelitní přímý přenos z Berlína, Berlínská fi lharmonie – šéfdirigent Sir Simon Rattle.
Vstupné v předprodeji 300 Kč, v den konání 350 Kč. Předprodej vstupenek od 2. ledna 2012 v pokladně kina Vesmír!

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
Vstupné 25 Kč

KAZATEL KALAŠNIKOV (MACHINE GUN PREACHER – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.hce.cz a na http://www.machinegunpreacher.org/movie/ Mládeži do 15 let nepřístupný

POPELKA – BALET V KINĚ
Vstupné 250 Kč, rodinné vstupné (min. jedno dítě do 15 let) 210 Kč. Předprodej vstupenek od 2. ledna 2012 v pokladně kina Vesmír!

NEBEZPEČNÁ METODA FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://www.sonyclassics.com/adangerousmethod/ Doporučená přístupnost: od 12 let

UNDERWORLD 4: PROBUZENÍ (UNDERWORLD: AWAKENING – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Vstupné 160 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://entertheunderworld.com/ Mládeži do 15 let přístupný
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