
PF 2013

Zprávy z radnice

Kronika

Školy

Dárci krve

Lednová výročí

Komorní hudba

Prezidentské 
volby

Okénko 
zastupitelů

Inzerce

Pozvánky

Stacionář NONA

Kino Vesmír

Sport

Muzeum

Stomatologická 
pohotovost

Déčko

Galerie

Církve

Kultura

Knihovna

Divadlo

2013

Náchodský
zpravodaj

    • informační měsíčník pro občany města Náchoda •

leden



Další akce 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka

MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

 uvádí v lednu
Pátek
4. 1. 2013
v 19.00 hodin
SLEVA

Sobota
5. 1. 2013
ve 20.00 hodin

Středa  
9. 1. 2013
v 19.00 hodin

Neděle
13. 1. 2013
v 15.00 hodin

Čtvrtek
17. 1. 2013
v 19.00 hodin

Úterý
22. 1. 2013
v 9.00 hodin

Středa
23. 1. 2013
v 19.00 hodin

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.

Jaroslav Havlíček: Petrolejové Lampy
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 360, 340, 320 Kč
Předprodej od 17. 12. 2012

Ples Roztančený Beránek
Vstupné: 120 Kč s místenkou, 
100 Kč bez místenky
Předprodej od 17. 12. 2012

Blaník
Divadlo Járy Cimrmana
Vstupné: 330, 310, 290 Kč   
Předprodej od 14. 11. 2012

Budulínek Mandelinka
Divadlo ANFAS Praha
Pohádka pro děti
Vstupné: 50 Kč   
Předprodej od 19. 12. 2012

Walter Erber – Tibetské mísy
Malý sál městského divadla 
Vstupné: 70 Kč
Předprodej od 17. 12. 2012

K. Čapek – V. Kracík: Válka s mloky
Divadlo Tramtarie
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením 
v pokladně divadla

F. Houtappels: Na Mělčině
Hrají: I. Janžurová, S. Remundová, 
B. Munzarová a M. Vladyka 
Vstupné: 350, 330, 310 Kč
Předprodej od 19. 11. 2012

Literárně hudební večer s Dr. Danou 
Seidlovou – Guthovou
Česká skautka ze Švýcarska a Náchod
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 7. 1. 2013

Honza a František Nedvěd s kapelou
Vstupné: 320, 300, 280 Kč  
Předprodej od 19. 11. 2012

Literárně hudební večer
Česká skautka ze Švýcarska a Náchod

Před sedmdesáti lety, dne 8. ledna 1943, zemřel v Náchodě spisovatel, zakladatel českého olympismu, dlouholetý předseda Klubu 
českých turistů, tvůrce Společenského katechismu a ceremoniář prezidentské kanceláře Jiří Stanislav Guth-Jarkovský. Toto výročí 
si krátce připomeneme spolu se vzácným hostem večera, jeho vnučkou Dr. Danou Seidlovou – Guthovou. Protože ona sama 
je významnou osobností, budeme se věnovat především jejímu životnímu osudu, jejím myšlenkám a knihám. Rodinné kořeny 
a výchova v ní vypěstovaly silný smysl pro čestnost, serióznost a skromnost, touhu angažovat se pro veřejné blaho, ale také lásku 
k historii a české kultuře. Ve Švýcarsku založila pro děti krajanů českou doplňovací školu a tradici mezinárodních skautských 
táborů. V Čechách se významně angažovala v podpoře disentu. Za obojí byla oceněna v roce 2011 prestižní cenou Společnosti pro 
vědy a umění v Praze a byl o ní natočen fi lmový dokument v rámci cyklu České kořeny ve Švýcarsku. Dana Seidlová umí krásně 
vyprávět a hlavně má o čem. Bylo by škoda nechat si její návštěvu v Náchodě ujít.     

18. 1. 2013
ve 20.00 hodin

19. 1. 2013
ve 20.00 hodin

25. 1. 2013
v 19.00 hodin

26. 1. 2013
ve 20.00 hodin

Čtvrtek
24. 1. 2013
v 19.00 hodin

Úterý
29. 1. 2013
v 19.00 hodin

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 Střední odborné 
školy ochrany osob a majetku 
Malé Svatoňovice, s. r. o.
Pořádá SOŠ OOM Malé Svatoňovice

Ples Jiráskova gymnázia v Náchodě
Pořádá Nadace Jiráskova Gymnázia
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Zima
Hádově říši se podobá svět
ozdobou pouhou je ledový květ
Jaro se ukrylo do malých pupenů
které se choulí pod bílou peřinu
ještě čas krátký mohou si lenošit
než slunce paprsky poruší jejich klid
lístečky drobné budou se v teple hřát
stromy se převléknou v zelený svěží šat
i z krajů vzdálených ptáci se navrátí
příroda milou tvář k nám znova obrátí
    Danuše Kovářová

když jsem si připravoval poznámky k to-
muto oslovení, napadlo mě s úsměvem, 
že bych si mohl vypůjčit oslovení z anti-
ky, kdy se říkalo: Přátelé, rodáci, Římané. 
Velmi by se to hodilo k tomu, co pociťu-
ji, totiž k vědomí sounáležitosti s naším 
městem – Náchodem. Ať už jsme si dali 
jakékoli novoroční předsevzetí, vždycky 
v něm bude hrát roli i bezprostřední oko-
lí, ve kterém žijeme. Nechci vás v první 
dny nového roku zavalit výčtem toho, co 
se náchodské samosprávě podařilo v uply-
nulých měsících a co chystáme pro ten-
to rok. Ponechme si ještě na pár dní to, 
co v každém z nás slavnostními tóny re-
zonovalo v posledních dnech roku. Drž-
me součty, procenta, bilance, harmono-
gramy a rozpočty ještě pár okamžiků 
na uzdě a podívejme se na těch příštích 
dvanáct měsíců tak, jako by to byla nová 
šance pro naše soukromé i profesní živo-
ty, jako by to byla čistá louka, na které 
jsou zatím jen ledabyle složené naše vize 
a představy. Berme rok 2013 jako novou 
výzvu a naději. A především si nenech-
me tuto naději kazit žádnými katastrofic-
kými scénáři. Současný svět je prosycen 
a prostoupen tolika negativními informa-
cemi, že se člověku až zatočí hlava, po-
kud je chce správně pochopit a zpraco-
vat. Díky technologiím už nemluví lidé 
s lidmi, ale média s tiskovými agentura-
mi. Věřím, že alespoň u nás, v relativně 
malém Náchodě, máme velkou naději, že 
jsme schopni propojit místní samosprá-
vu s vámi občany přímou linkou. Prin-
cip otevřené radnice a maximální vstříc-
nosti samosprávy vůči občanům budeme 

v rámci náchodské Čtyřkoalice uplatňo-
vat i v tomto roce. Zastupitelská demokra-
cie, podle jejíž obecných principů funguje 
i náchodská samospráva, není o panová-
ní, ale o opravování chyb, které tato de-
mokracie posbírá v běžném životě. Smy-
slem práce této samosprávy je zejména 
zvelebovat náš společný domov – Náchod. 
Rozhodnutí, která jsou v tomto ohledu či-
něna, jsou vždy výsledkem dojednaného 
kompromisu mezi vašimi zástupci zvole-
nými v komunálních volbách. 

Vážení spoluobčané, chci vám jako sta-
rosta města popřát do roku 2013 hodně 
pevného zdraví, osobního štěstí a spo-
kojenosti pro Vás a Vaše blízké. Všech-
no, co tento rok přinese městu Náchodu, 
budeme řešit rychle, efektivně a ve pro-
spěch všech občanů. Dovolme si ten luxus 
v dnešním globálním světě, že budeme 
pociťovat vzájemnou a osobní sounáleži-
tost k městu, které je naším domovem. 
A tak, když jsme na tuto minutu vypnu-
li mobilní telefony, přestřihli datové sítě 
internetu, škarohlídy a klevetníky ne-
chali u pranýře na náměstí a katastrofic-
ké předpovědi vyvezli do sběrného dvo-
ra technických služeb… Alespoň na pár 
okamžiků pojďme společně prožít vědo-
mí, že my, občané Náchoda v roce 2013, 
jsme součástí historické štafety, kterou 
přebíráme od našich předků a jednou pře-
dáme našim dětem. 

Milí přátelé, rodáci, Náchoďané. Pojď-
me se do toho roku 2013 pustit! S odva-
hou, energií a důvěrou, že se na sebe mů-
žeme spolehnout. 

Váš starosta Jan Birke 

Vážení 
    a milí spoluobčané, 

Únor
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Zprávy 
z radnice
Rada města 
4. 12.  2012
Jednání rady města se zú-
častnilo nejprve osm rad-
ních, později všech devět.
Číselný popis u  zprávy představuje poměr 
hlasů při hlasování 
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE. 
 
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila vyhlášení prodeje domu 
(bývalé hájovny) čp. 19 ve Stárkově včetně 
stav. p. č. 207, poz. p. č 1393 výběrovým ří-
zením formou obálkové metody se základ-
ní vyvolávací cenou 500 tis. Kč. 7-0-1

 RM schválila zahájení jednání se spo-
lečností Lesy ČR, s. p. o možnosti prode-
je pozemkové parcely č. 674/1 v katastrál-
ním území Náchod do vlastnictví Města 
Náchoda. Jedná se o lesní pozemek o cel-
kové výměře 2082 m², jehož část bude 
potřebná pro realizaci stavby cyklostez-
ky Vodárenská-Babí. 8-0-

 RM souhlasila s provedením geometric-
kého zaměření provedených úprav míst-
ních komunikací na Lipí u Náchoda pro 
případné majetkové vyrovnání s dotčený-
mi vlastníky. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájem-
ní smlouvy s Pozemkovým fondem ČR 
na pronájem pozemkové parcely č. 639/3 
v k. ú. Náchod (zahrada mezi domy Har-
monie I. a II.). Nájemné je stanoveno do-
hodou ve výši 100 Kč/rok. Smlouva se uza-
vírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 
2013. Současně rada souhlasila s uzavře-
ním dohody o zaplacení úhrady za užívá-
ní nemovitosti ve výši 904 Kč. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí T-Mobile Czech Republic, a. s. Novým 
vedením komunikační sítě jsou zasaže-
ny pozemky města na sídlišti u nemocni-
ce v délce 991,7 m. 8-0-0

 RM souhlasila se zveřejněním zámě-
ru pronajmout část pozemkové parcely 
č. 2067/1 naproti školní jídelně v Raiso-
vě ulici o výměře 73,2 m² za cenu sta-
novenou podle směrnice města. Na po-
zemku bude umístěna dočasná stavba 
autoškoly. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ Distribuce, a. s. Vedením nízkého  
napětí je zasažena pozemková parcela 
města č. 2192 v ulici Parkány v Náchodě 
v délce 3 m. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností ČEZ-Distribuce, a. s. 
Zařízením distribuční soustavy budou za-
saženy pozemkové parcely města č. 953/2, 
956/5, 985/21, 1254/21, 1298/6, 1329/2, 
1948, 2003 a stavební parcela č. 2153 vše 
v k. ú. Náchod v délce cca 465 m. Jedná se 

o pozemky v ulici Sokolská, Jiráskova, Voj-
narova, Bezručova, Svolinského a Smeta-
nova. 8-0-0
Rekonstrukce chodníku 
v ulici Tyršova 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
ke smlouvě o dílo na rekonstrukci chod-
níku v ulici Tyršova v Náchodě se společ-
ností COLAS CZ, a. s., s konečnou cenou 
díla 563.413,85 Kč včetně DPH. Cena díla 
bude navýšena o cca 50 tis. Kč z důvodu 
úpravy přechodu pro nevidomé a osazení 
revizních šachet dešťové kanalizace liti-
novými poklopy.
IPRM zóny 
– zpracování projektové dokumentace 
na hřiště na sídlišti SUN 8-0-0

 RM souhlasila se zpracováním projek-
tové dokumentace v rozsahu k prove-
dení stavby na víceúčelové sportoviště 
na sídlišti u nemocnice a na dětské hřiště 
u Hopsáčku včetně přístupového chodní-
ku a veřejného osvětlení v rámci projektu 
s pracovním názvem „Veřejná prostran-
ství Náchod – hřiště na SUN“ realizované-
ho v rámci „Integrovaného plánu rozvoje 
města Náchoda – problémová zóna u ne-
mocnice“ s ing. Hynkem Seinerem, Par-
dubice – Studánka za nabídkovou cenu 
75 tis. Kč bez DPH a schválila uzavření 
smlouvy o dílo.
Úvěr obci Vysokov 8-0-0

 RM uložila starostovi města Janu Birke 
podat prostřednictvím právního zástup-
ce města žalobu o zaplacení částky ve výši 
2.194.245,70 Kč s příslušenstvím na okres-
ní soud v Náchodě a doporučila zastupi-
telstvu města vzít současně prováděné 
právní kroky v kauze úvěru obci Vysokov 
na vědomí.
Stavební úpravy bytového domu 
čp. 269 v ulici Duhové v Náchodě 8-0-0

 RM schválila zadávací dokumentaci 
na výběrové řízení na dodavatele stav-
by „Stavební úpravy bytového domu  
č. p. 269, Duhová ul., Náchod“ a souhlasila 
se zapracováním případných připomínek 
Centra pro regionální rozvoj ČR do zadá-
vací dokumentace.

 RM souhlasila s výměnou stoupaček 
dešťové kanalizace při realizaci výše uve-
deného projektu, bude-li po vybourání in-
stalačních šachet zjištěno, že je to nutné.
Nová veřejná WC v budově radnice 
na Masarykově náměstí čp. 40 7-1-0
Ještě koncem letošního roku, nejpoz-
ději začátkem příštího, budou uvedeny 
do provozu nové veřejné toalety vybu-
dované v budově radnice na Masaryko-
vě náměstí. 
Radní se proto zabývali zajištěním jejich 
provozu. Pro lepší komfort občanů budou 
toalety otevřeny denně od 7 do 18 hodin 
a k dispozici budou občanům bezplatně.
Obnova břehových 
porostů řeky Metuje 8-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek ve veřejné zakázce Výběrové řízení 
na služby v rámci projektu „Metuje, Ná-

chod, obnova břehových porostů ř. km 
33,200–35,100“ spolufinancované v rám-
ci Operačního programu životního pro-
středí a schválila uzavření smlouvy o dílo 
s uchazečem na 1. místě – firmou Okrasné 
zahrady arboristika, s. r. o., Žďárky za na-
bídkovou cenu 672.274,50 Kč bez DPH.
Třídění komunálních odpadů a biood-
padů v evr. městě Kudowa Zdrój 
– Náchod, II. etapa 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o výpůjčce se společností Technické služ-
by Náchod, s. r. o., v rámci projektu „Tří-
dění komunálních odpadů a bioodpadů 
v evropském městě Kudowa Zdrój – Ná-
chod, II. etapa“. Smlouva o výpůjčce se 
týká travní sekačky s mulčovací funkcí.

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o výpůjčce s obcí Kudowa Zdrój v rám-
ci stejného projektu, která se týká druhé 
travní sekačky s mulčovací funkcí.
Jedna sekačka je určená pro provoz a se-
kání trávy v Náchodě, druhá je dle žádos-
ti o dotaci určena pro provoz v Kudowě 
Zdrój.
Žádost o čerpání fondu 8-0-0

 RM schválila čerpání investičního fon-
du ve výši 146.832 Kč pro příspěvkovou 
organizaci Základní škola Náchod-Pl-
hov na nákup dvou interaktivních tabulí 
Smart Board 680.
ZUŠ Náchod 
– akustika učebny hudební nauky 8-0-0

 RM souhlasila s ukončením reklamační-
ho řízení ve věci uplatnění vady díla pro-
jektové dokumentace – akustika učebny 
hudební nauky stavby ZUŠ Náchod – sta-
vební úpravy a přístavba č. p. 247, Tyršova 
ulice, bez požadavku na náhradu škody. 
Rekonstrukce veřejného osvětlení 
města Náchoda – VIII. etapa 8-0-0

 RM souhlasila s přípravou VIII. etapy 
rekonstrukce veřejného osvětlení města 
Náchoda pro účel předložení žádosti o do-
taci do programu EFEKT 2013 vyhlášené-
ho Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 
a souhlasila s vystavením objednávky fir-
mě VO Revital, s. r. o., Boskovice na zpra-
cování projektové/technické dokumenta-
ce a energetického auditu za cenu max. 
60.000 Kč.
Oprava živičného krytu 
komunikací v Náchodě 8-0-0

 RM schválila pořadí nabídek na akci 
„Oprava živičného krytu komunikací Ná-
chod, Babí (ul. Slunečná, ul. Vodáren-
ská, Babí – ul. Tichá, ul. Jabloňová –spod-
ní část, ul. Hrušková, ul. Truhlářská a ul. 
Příkrá) s termínem plnění červenec – září 
2013 a schválila uzavření smlouvy o dílo 
s uchazečem na prvním místě firmou 
STRABAG, a. s., o. z. Ostrava za nabídko-
vou cenu 2.341.468,73 Kč vč. DPH 
(1 951 223,94 Kč bez DPH).

 RM schválila nabídku firmy EUROVIA 
CS, a. s., závod Hradec Králové za nabídko-
vou cenu 858.163,33 Kč vč. DPH a uzavře-
ní smlouvy o dílo na opravu ul. Sokolské, 
ul. Jabloňové – vrchní část, ul. V Dolcích 
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a ul. Okrajové (patchmatic + nátěr) s ter-
mínem plnění červen – 31. července 2013. 

TELEGRAFICKY:
 RM souhlasila se závěry a s navržený-

mi opatřeními z veřejnosprávní kontroly 
u příspěvkové organizace Středisko vol-
ného času Déčko a vzala na vědomí zápis 
ze dne 12. 11. 2012. 6-0-2

 RM schválila posudek pracovní skupiny 
komise životního prostředí a čistoty měs-
ta a souhlasila, aby Město Náchod podalo 
žádost o pokácení dřevin dle návrhu této 
skupiny.  8-0-0

 RM schválila darovací smlouvu na část-
ku 20.000 Kč poskytnutou společností 
RWE na podporu činnosti jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů obce. 8-0-0

 RM schválila záměr související s připra-
vovanými legislativními změnami v ob-
lasti energetiky a uložila odboru investic 
a rozvoje města připravit poptávkové ří-
zení na výběr zpracovatele, který by pro 
město zpracoval energetické štítky na bu-
dovy, které je mají mít zpracovány do  
1. 7. 2013 a současně by zpracovával ener-
getické štítky při prodeji, resp. pronájmu 
realizovaném v roce 2013. Příslušné fi-
nanční krytí musí být zařazeno do návr-
hu rozpočtu 2013. 8-0-0

 RM schválila uzavření dodatku k po-
jistné smlouvě na pojištění majetku mezi 
Městem Náchod a Českou pojišťovnou,  
a. s., který se týká doplnění pojištění cyk-
lostezky pod Slánským mostem. 8-0-0

Zastupitelstvo města 10. 12. 2012
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
21 zastupitelů, později 24, tři byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce

 ZM trvá na svém původním usnesení, 
tj. na bezúplatném nabytí podílu o ve-
likosti 112/784 k pozemku cesty č. 470  
v k. ú. Staré Město nad Metují. Pozemek 
je součástí cesty dlouhé přibližně 1.200 m 
s názvem Podhorní ve Starém Městě nad 
Metují. Cesta není zpevněná, v prvních 
100 m slouží pro přístup k zahradám ro-
dinných domů, ve většině pak slouží pro 
přístup k loukám a lesům v oblasti zva-
né „Pozděnův kopec“. Zastupitelstvo měs-
ta dne 26. 2. 2007 úplatné nabytí podílu 
na tomto pozemku – ulice Podhorní za-
mítlo. 21-0-0

 ZM schválilo prodej jednotlivých podí-
lů pod domy Stavebního bytového druž-
stva Náchod na stavebních parcelách  
č. 466, 467, 425, 426, 427, 416, 417, 418, 
419 v katastrální území Staré Město nad 
Metují. 21-0-0

 ZM schválilo prodej části pozemku  
č. 23/6 o výměře 57 m² a části pozemku  
č. 633/1 o výměře 5 m², vše v katastrálním 
území Běloves za cenu 330 Kč/m² do vlast-
nictví MUDr. Jana Bělobrádka a spolu-
vlastníků s tím, že kupující uhradí veške-
ré náklady spojené s převodem. 20-0-0 

 ZM zamítlo prodej pozemku 978/6 o vý-
měře 40 m² v ulici Vojanova s tím, že bude 

zachován stávající stav užívání pozem-
ku. 21-0-2

 ZM schválilo bezúplatné nabytí pozem-
kové parcely č. 421/28 pod stavbou chod-
níku v ulici Kostelecké na Plhově z vlast-
nictví ČR Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlastnictví 
města Náchoda. 23-0-0

 ZM zamítlo prodej částí pozemkových 
parcel č. 2029 a č. 2036/2 v ulici Českoska-
lické, na kterých je vybudována terasa 
pro občerstvení u objektu čp. 270. Užívá-
ní pozemku lze řešit výpůjčkou. 21-0-2 

 ZM zamítlo návrh na nabytí pozemkové 
parcely č. 2067/60 o výměře 581 m². Jed-
ná se o část parčíku u závor u železniční-
ho přejezdu v Náchodě naproti Čedoku.  
 23-0-0

 ZM zamítlo žádost o prodej části parce-
ly č. 23/6 naproti ulici K Brodu v Bělovsi.  
 23-0-0

 ZM zamítlo prodej pozemkové parcely 
č. 129, která se nachází za ohradou na kři-
žovatce ulice Mlýnská a Českých Bratří 
v Náchodě. S žadateli bude zahájeno jed-
nání o pronájmu uvedeného pozemku.  
 24-0-0

 ZM schválilo nabytí nemovitosti objek-
tu prodejny na st. p. 3860 v prostoru au-
tobusového nádraží za cenu 850.000 Kč, tj. 
za cenu v místě a čase obvyklou dle zna-
leckého posudku, do vlastnictví města Ná-
choda. Uvedený pozemek město potřebu-
je v souvislosti s plánovanou přestavbou 
autobusového nádraží. 24-0-0

 ZM schválilo prodej bytové jednotky 
2+1 o výměře 44,5 m² v domě čp. 1115 
v Havlíčkově ulici v Náchodě za cenu 
532.800 Kč. 24-0-0
Obecně závazná vyhláška 
č. 3/2012 o místním poplatku 
za „odpady“ 21-0-2

 ZM vydalo Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 3/2012 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Tato vyhláška sta-
novuje základní sazbu místního poplatku 
za komunální odpad pro rok 2013 na část-
ku 650 Kč za osobu. Ten, kdo však zapla-
tí celý poplatek do 28. 2. 2013, získá slevu 
ve výši 200 Kč a může tak zaplatit stej-
ně jako v roce 2012 a v letech předcho-
zích – 450 Kč. Při platbě ročního poplatku 
v období od 1. 3. do 31. 5. 2013 činí sle-
va 150 Kč z celkové roční sazbu poplatku 
a poplatník zaplatí 500 Kč. Do 30. 9. 2013, 
kdy je nutné poplatek uhradit nejpozdě-
ji, platí základní sazba – 650 Kč, po tomto 
datu se již navyšuje o sankci ve výši 50 %.
Smlouva o poskytnutí příspěvku 
k úhradě ztráty z provozování doprav-
ní obslužnosti na části území Králové-
hradeckého kraje 23-0-0 

 ZM schválilo uzavření Smlouvy o po-
skytnutí příspěvku k úhradě ztráty z pro-
vozování dopravní obslužnosti na části 
území Královéhradeckého kraje na obdo-
bí od 1. 1. do 31. 12. 2012.

Smlouva řeší příspěvek k úhradě ztráty 
z provozování obslužnosti (městské hro-
madné dopravy) po Náchodě.
Revolvingový úvěr 2013-2014 23-0-0

 ZM schválilo jednání o otevření revol-
vingového úvěru na období 2013/2014 
s KB, a. s. na objem minimálně 69,3 mil. 
Kč. Požadovaná výše revolvingového úvě-
ru 69,3 mil.Kč je určena na splacení oče-
kávané čerpané výše revolvingového 
úvěru k 31. 12. 2012 v objemu 20 mil. Kč 
a na krytí očekávaných investičních ná-
kladů v objemu 49,3 mil. Kč, které se vrá-
tí v roce 2013/2014 formou výplaty dotací 
z EU, resp. státu. Čerpání revolvingového 
úvěru je primárně určeno na krytí rozdílu 
mezi celkovými zdroji a vlastními zdroji 
u dotovaných investičních akcí.
Půjčka HC Náchod 23-0-0

 ZM schválilo půjčku HC Náchod, oddílu 
ledního hokeje, ve výši 400.000 Kč. Touto 
půjčkou dojde k úhradě dluhu za proná-
jem ledové plochy příspěvkové organizaci 
Sportovní zařízení města Náchoda.

TELEGRAFICKY:
 ZM schválilo rozpočtové provizorium 

od 1. 1. 2013 do doby schválení rozpočtu 
města Náchoda na rok 2013. 23-0-0

 ZM schválilo rozpočtová opatření 
od 22. 10. 2012. 23-0-0

 ZM vzalo na vědomí zprávu o postupu 
prací při zpracování a projednání nového 
územního plánu Náchod. 23-0-0

 ZM schválilo žádost o neinvestiční do-
taci – Podpora terénní práce se spoluúčas-
tí města ve výši min. 30 % z celkové poža-
dované dotace, což činí 189.977 Kč. Dotace 
je určena zejména na pokrytí mezd dvou 
terénních pracovníků. 23-0-0

 ZM schválilo darovací smlouvu na da-
rování dvou počítačů Mateřské škole Ná-
chod, Vítkova 304. 23-0-0 

 ZM schválilo smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Náchoda – ve-
řejná podpora de minimis – HC Náchod 
(7350 Kč) – na soustředění mládežnických 
družstev, TJ Náchod (7350 Kč) – na úhradu 
nákladů spojených s převodem pozemku 
majetku města a o. s. Dokořán (16.000 Kč) 
– na úhradu nájemného za klubovnu v čp. 
577 v Komenského ulici. 23-0-0

 ZM schválilo odvod nedočerpaného pří-
spěvku příspěvkových organizací za rok 
2012 do rozpočtu zřizovatele. 23-0-0

 ZM vzalo na vědomí zápisy z kontrol 
provedených finančním výborem v roce 
2012. 23-0-0

 ZM vzalo na vědomí zápis z kontroly 
provozovatelů sázkových her provede-
nou kontrolním výborem. 23-0-0

 ZM schválilo dodatek ke smlouvě  
s o. p. s. Městská knihovna Náchod. Jed-
ná se o navýšení příspěvku na provoz 
knihovny ve výši 45.000 Kč. 23-0-0

 ZM vzalo na vědomí prováděné právní 
kroky v kauze úvěru obci Vysokov.   
 23-0-0

*  *  *
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     Kronika
V listopadu 2012 se narodili:
 4. 11. Natálie Arnoštová
 5. 11. Nela Rejchrtová
 9. 11. Matěj Branda
 14. 11. Dominik Falta
 15. 11. Zdeněk Pelda
 15. 11. David Slanina
 18. 11. Nela Havlíčková
 25. 11. Tadeáš Marek
  Klára Benešová
 29. 11. Eliška Manychová
  Miriam Slavíková

V listopadu 2012 byli oddáni: 

9. 11. 
Michal Kysela, Turnov
Jana Matušková, Turnov

10. 11.
 Michal Prokůpek, Úpice
Karolina Procházková, Úpice

V úterý 11. prosince 2012 navštívili kli-
enty Domova pro seniory Marie s vánoč-
ní gratulací starosta města Náchoda pan 
Jan Birke a místostarostka paní Mgr. Dra-
homíra Benešová. Klienti byli informová-
ni o současných změnách ve městě, ale 
i o chystaných záměrech, které Náchod 
čeká, např. obnovení lázní v Bělovsi. Sta-
rosta pan Jan Birke velmi ochotně bese-
doval s klienty a odpovídal na jejich do-
tazy. Vedení města se zapsalo do kroniky 

Vánoční setkání domova a všem klientům předalo vánoční 
balíčky.                      Mgr. Ivana Coufalová 

– sociální pracovnice MěSSS

V úterý 11. prosince odpoledne byli 
v obřadní síni náchodské radnice oceně-
ni dobrovolní dárci krve. Oblastní spolek 
Českého červeného kříže v Náchodě pře-
dává tato ocenění každoročně ve spolu-
práci s Městským úřadem v Náchodě. Při 
této příležitosti bylo tentokrát oceněno 48 
dárců krve. Jedno z nejvyšších ocenění, 
Zlatý kříž III. třídy za 80 bezpříspěvko-
vých odběrů, bylo předáno jednomu dár-
ci, zlaté medaile obdrželo pět dárců. Stříb-
ro bylo předáno patnácti dárcům a bronz 
dvaceti šesti. Medaile a drobné pozornosti 
předala všem dárcům krve místostarost-
ka Mgr. Drahomíra Benešová. 

Zlatý kříž III. třídy převzala paní Rad-
ka Ulmanová z Náchoda.

Zlaté medaile převzali: Jiří Elich z Ná-
choda, Bedřich Gerhart z Náchoda, Jiří 
Prokop z Náchoda, Roman Reidl z Horní 
Radechové a Václav Sychrovský z České 
Čermné. 

Stříbrné medaile převzali: Lenka Svět-
líková z Náchoda, Zdeňka Vinterová z Ná-
choda, Irena Žitná z Náchoda, Roman Bal-
car z České Čermné, Jan Ježek z Náchoda, 
Lukáš Madarász z Náchoda, Miroslav Míl 
z Náchoda, Jaroslav Mrštík z Náchoda, Jo-
sef Nosek z Nového Hrádku, Milan No-
vák z Pardubic, Antonín Prokop z Nácho-
da, Stanislav Prouza z Dolní Radechové, 
Tomáš Slavík z Náchoda, Robin Vančira 
z Nového Hrádku, Vojtěch Zídka z Kra-

Dárci krve 
získali ocenění na náchodské radnici

molny a Radka Nýčová z Jizbice. 
Bronzové medaile převzali: Laila Ha-

nousková z Vysokova, Ivana Kaněro-
vá z Náchoda, Eva Kollertová z Vysoko-
va, Janá Malá z Náchoda, Jana Nedělková 
z Náchoda, Pavlína Rufferová z Náchoda, 
Jitka Šimková z Prahy 4, Marie Urbano-
vá z Dobrošova, Dagmar Valentová z Lipí, 
Dana Vítová z Náchoda, Eva Vlčková z Ná-
choda, Alena Vojnarová z Náchoda, Mi-
chal Bauer z Náchoda, Marek Hanzl z Ná-
choda, Karel Havlíček z České Čermné, 
Lukáš Jakl z Náchoda, Pavel Jelen z Vy-
sokova, Adam Klenner z Náchoda, Rado-
van Macháček z Náchoda, Michal Mervart 
z Náchoda, Tomáš Mervart ze Studnic, 
Petr Rapant z Náchoda, Jaroslav Skládal 
z Náchoda, Vlastimil Suk z Náchoda, Jan 
Šnajdr z Náchoda a Zbyněk Zácný z Par-
dubic. 

Všem dárcům krve, nejen oceněným, 
patří obrovský dík a přání pevného zdra-
ví, síly a osobního štěstí v roce 2013. Je-
jich obětavost darovat tuto vzácnou teku-
tinu znamená naději na záchranu mnoha 
nemocných, lidí po úrazech nebo doprav-
ních nehodách, po náročných operacích 
a maminek po porodu. 

Věříme, že nově ocenění dárci krve bu-
dou příkladem pro všechny zdravé spolu-
občany k darování této vzácné tekutiny. 

Oblastní spolek ČČK Náchod

O tom přednáší žákům základních škol 
triatlonista Tomáš Slavata. Jednu z dal-
ších přednášek uskutečnil v Náchodě, 
kde přednášel žákům ZŠ T. G. Masaryka 
ve středu 12. prosince 2012.

Tomáš Slavata je držitelem ceny Mezi-
národního olympijského výboru a téma-
tem besed jeho vlastní život. Cílem za-
jímavých přednášek je motivovat děti 
ke sportu, k odpovědnosti za svůj život 
a probudit v nich zdravé sebevědomí. 

Jít si za svým 
cílem se vyplatí

Tomáš Slavata sám pochází z problé-
mové rodiny a jeho velkou motivací, proč 
život nevzdat, byl sport, který naprosto 
ovlivnil celý jeho život. Byl to jeho sen, 
za kterým si šel. V jednadvaceti letech se 
mu podařilo získat do pěstounské péče 
své dva synovce, umístěné v dětském do-
mově. Ví, že je nutné v životě dítěte, které 
nemá dokonalé podmínky pro svůj „dob-
rý“ rozvoj, najít svůj cíl, najít důvod, proč 
něco měnit a nejít ve šlépějích rodiny, kte-
ré vedou špatným směrem.

Děti mohou v rámci besed soutěžit 
o kolo značky AUTHOR, stačí jen po be-
sedě napsat zajímavou reportáž právě 
z besedy (dojmy, pocity, přínosy, postře-
hy atd.) a zaslat na email t.slavata@albert-
triatlontour.cz. Tomáš pak zveřejní nejzají-
mavější dopis na svých stránkách a vítěz 
obdrží kolo zn. AUTHOR.
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Naše mateřská škola je pilotní školou 
projektu Malý zahradník s firmou AGRO 
CS z České Skalice. Spolupracujeme již tře-
tím rokem na společných projektech, kte-
ré se zabývají pěstitelskými dovednostmi 
a pracovními činnostmi dětí předškolní-
ho věku. Máme za sebou již mnoho úspěš-
ných projektů. Před rokem byla slavnost-
ně otevřena Tvořivá dílna, bez které si 
už naše pěstitelské a pracovní činnosti 
nedovedeme představit. Poslední z nich 
se týkal pěstování hrachu na mobilních 

Naši malí zahradníci už myslí na jaro!
záhonech a uspořádání „Hráškobraní“,  
do kterého se v červnu zapojila celá ma-
teřská škola. 

I když je zima za dveřmi, nezahálíme. 
Před pár dny jsme ve svých záhonech 
uspávali cibulky tulipánů a narcisů, kte-
ré s námi za několik měsíců přivítají jaro. 
Naše školní zahrada sice nyní spí pod pe-
řinou sněhových vloček, ale my už spo-
lečně plánujeme aktivity na jaro a těšíme 
se na další spolupráci s firmou AGRO CS.

M. Trejtnarová, MŠ Havlíčkova, Náchod

Základní škola na Babí v Náchodě (Zá-
kladní škola, Náchod, Pavlišovská 55) do-
stala v listopadu letošního roku s před-
stihem vánoční dárek – nové sportovní 
hřiště.

„Velké přání paní ředitelky, učitelek a pře-
devším dětí jsme jako město mohli splnit pře-
devším díky nemalé investiční dotaci po-
skytnuté Královéhradeckým krajem ve výši 
250.000 Kč“, upřesnil starosta Náchoda Jan 
Birke, který si společně s kolegy místosta-
rosty Tomášem Šubertem a Drahomírou 
Benešovou hřiště osobně prohlédli v úte-
rý 4. prosince 2012.

Sportovní hřiště v těchto dnech zaha-
lené sněhem dělá radost žákům školy již 

ZŠ Babí má nové hřiště
nyní, o to víc se těší na jaro, kdy k němu 
přibudou ještě herní prvky na školní za-
hradě. Své nadšení děti vyjádřily báječnou 
písničkou, která byla poděkováním všem, 
kteří se zasloužili o to, aby děti měly kde 
trávit volný čas o přestávkách a po vyučo-
vání.

Symbolicky hřiště pokřtil starosta Jan 
Birke prvním výkopem fotbalového míče 
do nové branky.

Hřiště vybudovala v průběhu listopa-
du firma B plus P, spol. s r. o., z Červeného 
Kostelce. Náklady na jeho výstavbu před-
stavují částku 378 tis. Kč, z toho již zmí-
něnou dotaci ve výši 250 tis. Kč poskytl 
Královéhradecký kraj.

Zápis do 1. tříd náchodských 
základních škol pro školní rok 
2013/2014 se koná ve čtvrtek 7. úno-
ra a v pátek 8. února 2013 od 14 do 
17 hodin. 

Při zápisu je třeba předložit rodný 
list dítěte.

Zápis do 1. tříd
základních škol

V naší škole ZŠ TGM proběhla první 
část Klubu předškoláček. Děti a rodiče na-
vštívili v hojném počtu školu pětkrát. Děti 
si vyzkoušely práci ve třídě, seznámily se 
s budoucími učiteli, spolužáky a zahrá-

ly si na školu. Procvičily se v říkankách, 
zazpívaly si písničky, počítaly, vyrábě-
ly Mikuláše, anděla, čerta i vánoční sví-
cen, vyzkoušely si výukové programy 
na počítači, zacvičily si v tělocvičně. Ro-
diče se seznámili s prostorami školy, vy-
slechli přednášku speciálního pedagoga 
a psychologa, prohlédli výukové progra-
my na interaktivní tabuli a počítači, vyrá-
běli výrobky s dětmi. Věříme, že si všichni 
„předškoláčka" užili a že se zúčastní i jar-
ní části a přidají se k nám i další předško-
láčci, které tímto srdečně zveme. 

V týdnu od pondělí 28. 1. do čtvrtka  
30. 1. od 8 do 12 hodin také proběhne „Tý-
den otevřených dveří v 1. třídách". Zveme 
všechny, kteří mají zájem podívat se, jak 
pracují naši prvňáčci. 

Denisa Vančáková, učitelka ZŠ TGM

Klub Předškoláček 
v ZŠ TGM

Kam s vánočním 
stromečkem 
po Vánocích

Stejně jako v předchozích letech 
mohou občané odložit vánoční strom-
ky u kontejnerových stání nebo je od-
vézt do sběrného dvora Technických 
služeb Náchod, s. r. o.

Vánoční stromky pak budou prů-
běžně během ledna sváženy do areá-
lu skladu v Bělovsi, kde budou násled-
ně rozdrceny na dřevní štěpku.
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Lednová výročí
S „narozením“ Nového roku si při-

pomínáme výročí rozdělení státu  
– dvacet let České republiky. Z histo-
rie si připomeňme, že roku 1533 kou-
pil náchodské panství Vojtěch z Pern-
štejna a zahájil přestavbu gotického 
hradu na renesanční zámek. V led-
nu 1893 byla ustavena Česká pěvecká 
župa severovýchodních Čech se síd-
lem v Náchodě, která spojovala pě-
vecké sbory z našeho širšího regionu 
k velkým společným vystoupením. 
Její činnost skončila po roce 1948 zru-
šením spolků.

Na samém začátku roku mají výročí 
dva sochaři, s jejichž díly se setkává-
me i v našem městě. Na Nový rok 1893 
se narodil Karel Dvořák, jehož skupi-
na plastik zdobí průčelí knihovny, jed-
noho z reprezentativních domů Ka-
menice (čp. 105). Na Havlíčkově domě 
na Kamenici (čp. 114) najdeme i díla 
druhého, Jaroslava Horejce. Vytvořil 
také plastiku truchlící ženy na hro-
novském hrobě Aloise Jiráska. Zemřel 
3. ledna 1983.

Ve Slatině nad Úpou se v učitel-
ské rodině narodil 22. ledna 1873 vi-
oloncellista, zakládající člen Českého 
kvarteta Otto Berger. Zemřel předčas-
ně čtyřiadvacetiletý 30. června 1897 
v Machově, na jeho náhrobku na ná-
chodském hřbitově je čtyřverší, které 
pod dojmem jeho smrti napsal řádo-
vý kněz a básník P. Sigismund Bouška.

Dne 3. ledna 1923 zemřel Jaroslav 
Hašek. Nedávno vydaná knížka Jiří-
ho Uhlíře Humorista Jaroslav Hašek 
a Jaroměřsko uvádí mj. i zmínky o Ná-
chodě v jeho díle. O dvacet let později,  
8. ledna 1943 zemřel v Náchodě první 
předseda Českého olympijského výbo-
ru (od r. 1896 do r. 1929) a dlouholetý 
předseda Klubu českých turistů dr. Jiří 
Stanislav Guth – Jarkovský. Po studi-
ích byl krátce vychovatelem synů ná-
chodské knížecí rodiny Schaumburg-
-Lippe. Pamětní desku má na domě 
v Purkyňově ulici, v němž dožíval, 
a v Jiráskově chatě na Dobrošově. Před 
šedesáti lety, 19. ledna 1953 zemřel 
akademik prof. ing. dr. Josef Řezníček, 
přední představitel české elektrotech-
niky, vědec evropského jména. Na-
rodil se 1. dubna 1893 v Havlovicích, 
vystudoval tehdejší náchodskou reál-
ku, na níž maturoval v roce 1911. Jeho 
jméno nese ulice před gymnáziem. Už 
třicet let nás dělí od úmrtí dlouholeté-
ho profesora náchodského gymnázia 
Josefa Hrubeckého (+ 2. ledna 1983). 
Dne 21. ledna téhož roku zemřela he-
rečka Dana Medřická, jejíž herecké 
výkony jsou nezapomenutelné.

(AF)

V rámci letošního abonentního cyklu 
komorní hudby se 16. ledna 2013 před-
staví v Městském divadle Dr. Josefa Čížka 
soubor Belfiato Quintet tvořený studen-
ty hudební fakulty Akademie múzických 
umění v Praze a Pražské konzervatoře. Pro 
náchodské obecenstvo si flétnista Oto Re-
iprich, fagotista Ondřej Šindelář, hornist-
ka Kateřina Javůrková, klarinetista Jiří 
Javůrek a hobojisté Martin Daněk a Jan 
Souček připravili pestrý program. Může-
te se těšit na Dechový kvintet Es dur, Op. 

BELFIATO QUINTET v Náchodě
88 od Antonína Rejcha; Pět tanců světských 
i posvátných od Paula Tomasiho a na Kvin-
tet pro dechové nástroje od Paula Taffane-
la. Od svého vzniku v roce 2005 slaví čle-
nové souboru jeden úspěch za druhým. 
Pravidelně se účastní prestižních mis-
trovských kurzů doma i v zahraničí, jako 
je například Česko-francouzská letní hu-
dební akademie v Telči nebo mezinárod-
ní letní akademie Praha-Vídeň-Budapešť. 
Pravidelně spolupracují se studentskými 
orchestry z České republiky i ze zahraničí. 

Před dvěmi lety, 10. prosince 2010 nás 
opustila paní Eva Hejzlarová – Koubková. 
Na vzdělávacím projektu „Světlo paměti, 
se podílela svou účastí jako pamětnice 
od roku 2008 do května 2010. Svědectví 
o jejím životě bylo a stále zůstává dob-
rým vkladem do srdcí nejmladší genera-
ce, také na plhovské škole, kde byla ně-
kolikrát.

 Tentokrát s jejím životním příběhem, 
seznámila žáky 9. tříd ZŠ Náchod-Plhov 
na přednášce o antisemitismu a holocaus-
tu PhDr. Jana Hofmanová. Připomínka  
75. výročí deportace židů z Náchodska 
tvořila širší rámec vyprávění a porozu-
mění tragickému údělu židovské komuni-
ty za Hitlerovy nadvlády v Evropě.

Ve věku, který odpovídá věku naslou-
chajících, musela Eva opustit domov, ro-
diče, Náchod, aniž by chápala, proč se tak 
děje. Ocitla se v ghettu Terezín a prožila 
tam plné dva roky. Kritériem, podle ně-
hož se odvíjel její život, se staly rasové 
Norimberské zákony. Jako neárijka, dítě 
ze smíšeného manželství, prožívala řadu 
příkoří, která ji hluboce zraňovala. Po ná-

Je stále s námi... vratu z Terezína nebylo pro ni lehké za-
čít vlastní život.

Na detailech jejího života si žáci uvě-
domili absurditu rasových zákonů a kru-
tost postihů židů. Jeden z výroků mluví 
za všechny – Antisemitismus začíná tam, 
kde končí respekt vůči židům.

 Další výroky jednotlivých studentů:
– Zaujal mě příběh paní Evy Koubkové i to 
jak měla těžký život, ale přesto si vedla 
velmi dobře.
– Byla mladá a zvládla to na jedničku.
– Její problémy v Terezíně – samota, ne-
dostatek jídla, žádné osobní věci, nemo-
ci, bez rodiny.
– Zakázali jí chodit do školy, na brusle-
ní nebo hřiště, vzdělávat se, vycházet 
z domu po 20 hodině, hrát si s arijskou 
rasou... Museli nosit židovskou hvězdu.
– Obdivuji paní Evu, jak dokázala přežít 
a snést všechny ty narážky proti židům...
přišla mi velmi statečná.
– Nechápu, jak mohl někdo zavelet a židy 
takhle surově trápit, že nemohli chodit 
do společnosti, nesměli se jako děti ka-
marádit s árijci. A že to došlo tak dale-
ko, že živořili v koncentračních táborech 
a tam byli zabíjeni.
– Hitler nenáviděl židy a dělal vše pro to, 
aby se jich zbavil. V koncentráku muse-
lo být vše strašné... Bylo to kruté odjet 
do bídy, špíny a světa nemocí. A když jsi 
měl štěstí, tak to přežít a vrátit se domů, 
zjistit, že mám „vybílený byt“ a vyrabo-
vaný obchod.
– Vůbec nevím, proč měli ty všelijaké zá-
kazy a omezování. Byli to obyčejní lidé 
jako my všichni. Také vůbec nechápu vy-
vražďování. Proč? Nedokážu si představit, 
že bych to zvládl...
– Nevěděl jsem, že to bylo tak těžké. Před-
sudek a odsouzení všech a přitom tako-
ví nebyli.
– Předsudky k židům pochází vlastně 
z pouhé myšlenky, kterou rozšířil člověk 
nenávidějící židy. Lidé pak vymýšlejí dal-
ší špatnosti, které pak dál šíří.
– Já osobně proti židům zaujatá nejsem. 
Jsou tu národy, které lidem doopravdy 
škodí, tak proč nenávidět židy?

PhDr. Jan Hofmanová, lektor ICEJ
Foto: archiv autorky
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Náchodští autoři, spisovatelé a básníci

1. Gisela Náchodská
S novým kalendářním rokem bylo nutné zvolit nové téma 

pro další seriál z historie Náchoda. Nebylo to snadné, protože, 
jak jsem zjistila při retrospektivní bilanci, letošní ročník bude 
už osmnáctý a měla jsem pocit, že výběr je vyčerpán. Nicmé-
ně téma se našlo a v průběhu roku bych čtenářům zpravodaje 
pod výše zvoleným názvem ráda představila méně známé auto-
ry próz, básní nebo i naučné literatury, kteří jsou s Náchodem 
svázáni buď svým narozením či úmrtím nebo ve městě po ně-
jakou dobu působili. 

Koncem 19. století se začaly v pražských novinách a časopi-
sech poměrně často objevovat povídky na pokračování a fejetony 
podepsané jménem Gisela Náchodská. Na první pohled umělec-
ký pseudonym, ale ve skutečnosti jen zčásti. V Náchodě se dne 6. 
listopadu 1856 narodila jako prvorozené dítě svých rodičů Leo-
narda Gisela Anna Gabrlová. Ačkoli přímých pramenů k jejímu 
životu je velmi málo, pokusím se jej nastínit na základě několi-
ka dohledatelných skutečností. Její otec Josef Gabrle přišel do Ná-
choda v roce 1853 a nastoupil zde na uvolněné učitelské místo 
na hlavní škole. Ve svých 31 letech byl sice již vdovcem, ale sám 
dlouho nezůstal. Jeho druhou ženou se stala Anna, dcera horli-
vého vlastence, kulturního a spolkového pracovníka Aloise Bu-
reše. Kromě vzorného plnění svých učitelských povinností byl 
Josef Gabrle rovněž vzorným otcem početné rodiny (osm dětí) 
a spolu se svým tchánem a švagrem duší společenského dění 
v Náchodě. Byl jedním z čelných zakladatelů Občanské záložny, 
dlouholetým předsedou učitelské jednoty „Komenský“ a diva-
delním ochotníkem. Malá Leona, podle školní matriky „pozor-
né, schopné, čilé dítě s jemným citem pro čest“, byla zapsána do 1. 
třídy již v necelých pěti letech. Snad z tohoto důvodu pak ab-
solvovala druhou třídu dvakrát, ačkoli prospívala s vyzname-
náním. Šťastné dětství a mládí v maloměstském, ale kulturním 
prostředí bylo násilně přerušeno náhlou otcovou smrtí v roce 
1874 v jeho 52 letech. Osmnáctiletá Leona se musela osamostat-
nit a pomoci matce s výživou rodiny. Nevíme, jak k tomu došlo, 
ale v následujících letech ji nacházíme v roli vychovatelky v čes-
kých rodinách na Volyni a v Rusku. Koncem osmdesátých let 
byla již zpátky v Čechách, v Praze, a kolem roku 1900 přesídlila 
do Brna. Stala se aktivní členkou ženské vzdělávací jednoty Ves-
na a její knihovnicí. Živila se výukou cizích jazyků, především 
francouzštiny, z níž i překládala. Dne 4. června 1923 v nuzných 
hmotných poměrech zemřela a je pochována na ústředním br-
něnském hřbitově. 

Po celý život, v němž se často potýkala s chudobou, byla ovliv-
něna rodinným prostředím, ze kterého vzešla, zejména aktivi-
tami otce. Řada autobiografických prvků se objevuje i v jejím 
nevelkém a popravdě řečeno umělecky nepříliš cenném literár-
ním díle. Kolísá v něm mezi romantismem, sentimentem a femi-
nismem, nezapře vliv Dostojevského pojetí viny a trestu. Čerpá 
z vlastních zkušeností života české menšiny v Rusku, venkov-
ského života na Náchodsku i sociální vrstvy nezaměstnaných 
v Praze. Celý rok 1888 vycházely ve Zlaté Praze na pokračování 
prózy nazvané „V zákoutí Volyňském“ a s podtitulem „Ze zápis-
kův Češky na Rusi“. Romantický děj se v nich prolínal s líčením 
krajiny, lidových zvyků, náboženských obřadů a způsobu života 
na tehdejším ruském venkově. Připojuji malou ukázku:

„Vánoce tu. Již chlopi (v počtu as 20) obcházeli všechna stavení, 
jak je tam v témdni před svátky těmi zvykem. Přišli k nám podvečer, 
majíce zvonce a kadidelnici, a za neustálého cinkání a k zemi padá-
ní jali se zpívati: „Kristus zrodilsja, z panny urodilsja…“ Na den Bo-
žího narození dostavili se opět. Tentokráte nesli s sebou seno, slá-
mu a hrách. Otep sena a otep slámy položili do rohu na památku, že 
Spasitel světa co dítě na seně a slámě spočíval. Hrachem pak pohá-
zeli všechny místnosti v domě – to prý zachová hojnost. Pomodlivše 
se a zazpívavše, řekli: „Želajem sčastlive svěnty!“ Katolický duchov-
ní zdejší obcházel v ten den domy Polákův a nás Čechův (byly jsme 
tam dvě rodiny) a rozdával svěcené oplatky. Byly to veliké čtverhran-
né kusy, některé bílé, jiné růžové. Všichni domácí krom struže, jenž 
byl pravoslavný, dostali po části. Nevěděla jsem, co to znamená, když 
mi panem děkanem oplatka byla podána, ohlédnuvši se po druhých, 
viděla jsem, že ji jedí – snědla jsem ji tedy také. To prý má chránit 
před zimnicí (ale sub rosa vám musím říci, že mne zimnice vzdor po-
žití těch výborných věcí z Ruska vyhnala).“

Knižně vydala několik povídek, ať už samostatně (Oklikou, 
Zlatý křížek) nebo ve výboru. V nejrozsáhlejší próze s názvem 
„Ubohý Ilja“ se pokusila na milostném příběhu nesourodého troj-
úhelníku dobrat vztahu mezi morální pokleslostí a sociální de-
terminací člověka. Sloh a zejména „původní ilustrace“, z nichž 
výběr reprodukujeme, silně připomínají dívčí románky L. I. Čar-
ské, protože však autorka byla nepochybně bystrou pozorovatel-
kou situací i lidských hnutí a dokázala zachytit svéráz tehdejší-
ho ruského venkova a myšlení, dá se knížka přečíst i dnes. Gisela 
Náchodská psala tak, jak uměla a cítila, částečně se přizpůsobo-
vala vkusu doby a zvolila si krásné umělecké jméno.

Mgr. Lydia Baštecká
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Vážení občané,
ve dnech 11. a 12. ledna tohoto roku se uskuteční historicky 

první přímá volba prezidenta České republiky. Přinášíme Vám 
nyní několik základních informací o tom, jakým způsobem by 
měla přímá volba probíhat.

Volba prezidenta České republiky se bude konat na území 
České republiky v pátek 11. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu  
12. ledna 2013 od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo se pak 
uskuteční opět ve dvou dnech a to v pátek 25. ledna a v sobotu 
26. ledna 2013 v totožných časech.

Voličem, který je oprávněn volit hlavu českého státu, je stát-
ní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb první-
ho kola volby, tj. 12. ledna, dosáhl věku 18 let, v případném dru-
hém kole pak může volit i občan, který završil 18 let nejpozději 
dne 26. ledna, tedy druhý den druhého kola volby.

Volební místnosti jsou shodné jako pro jiné druhy voleb a je-
jich seznam bude zveřejněn ve „Volebním oznámení“ starostou 
města nejpozději ve čtvrtek 27. 12. 2012. Toto oznámení bude 
vyvěšeno na webových stránkách města, na úřední desce Měst-
ského úřadu Náchod a samozřejmě i na plakátových plochách 
na území města Náchoda.

Aby bylo voliči umožněno volit, musí volební komisi proká-
zat svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České repub-
liky nebo cestovním průkazem. Je tedy nezbytné mít u sebe po-
třebné doklady, aby Vám bylo volební komisí umožněno volit.

Voličský průkaz
Volič, který se v době volby nebude zdržovat v místě svého tr-

valého pobytu, může za určitých podmínek hlasovat na voličský 
průkaz v kterékoliv volební místnosti na území České republiky, 
případně v jakémkoliv volebním okrsku v zahraničí (zastupitel-
ském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky).

O voličský průkaz je možné zažádat již nyní obecní úřad pří-
slušný podle místa Vašeho trvalého pobytu. Pro tuto žádost není 
potřeba žádný formulář, vzor je zveřejněn na webových strán-
kách města Náchoda pod odkazem volby. 

Žádost lze podat: 
  v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
  v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem

  v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové 
 schránky

 osobně
Žádost v písemné či elektronické podobě musí být obecnímu 

úřadu doručena nejpozději 27. prosince 2012. Osobně může volič 
požádat až do 9. ledna 2013 do 16 hodin. Voličský průkaz může 
být vydán pouze na první nebo na druhé kolo volby, nebo na obě 
kola volby zároveň. Mezi prvním a druhým kolem lze za stejných 
podmínek požádat o vydání voličského průkazu na druhé kolo 
volby do 23. ledna 2013 do 16 hodin.

V případě dlouhodobého pobytu v nemocnici či v zařízení so-
ciálních služeb nebo v jiném obdobném zařízení může oprávně-
ný volič volit přímo v tomto zařízení prostřednictvím zapsání 
do tzv. zvláštního seznamu voličů. Pro využití této možnosti je 
třeba požádat nemocniční personál či osobu, která stojí v čele 
takového zařízení, o zapsání do tohoto zvláštního seznamu vo-
ličů. V tomto případě volič hlasuje do přenosné volební schrán-
ky, se kterou se členové volební komise dostaví přímo do pří-
slušného zařízení.

Podrobnosti k samotné volbě
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každého kandidáta samo-

statně. Voličům by měla být kompletní sada hlasovacích lístků 
dodána nejpozději do 8. ledna 2013 přímo na adresu jejich trva-
lého pobytu. V případě poškození, ztráty či zjištění nekomplet-

INFORMACE k volbám prezidenta republiky
nosti hlasovací sady je možné požádat přímo ve volební míst-
nosti o vydání sady nové. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, 
může též obdržet hlasovací lístky na požádání přímo ve voleb-
ní místnosti.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. V pro-
storu určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřed-
ní obálky, šedá obálka označená úředním razítkem obce, jeden 
hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Lís-
tek se již nijak neupravuje.

V případě zdravotní indispozice či jiných vážných rodinných 
důvodů je možné požádat volební komisi o to, aby volič mohl 
hlasovat mimo volební místnost a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla komise zřízena. Na webových 
stránkách města Náchoda bude k tomuto účelu zveřejněn v době 
voleb seznam telefonních kontaktů do jednotlivých volebních 
místností. V tomto případě pak komise vyšle své dva členy k vo-
liči s přenosnou volební schránkou.

Případné druhé kolo se bude konat ve dnech 25. a 26. ledna 
2013. Hlasovací lístky voliči obdrží již přímo ve volebních míst-
nostech. Do druhého kola volby postupují dva kandidáti, kteří 
obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů. Po-
kud by se na prvním místě umístilo více kandidátů se shodným 
počtem hlasů, postupují pouze všichni tito kandidáti z prvního 
místa do druhého kola. Prezidentem republiky je pak zvolen ten 
kandidát, který ve druhém kole získá nejvyšší počet odevzda-
ných platných hlasů.

Další podrobnosti k volbě prezidenta České republiky najdete 
na webových stránkách Města Náchoda pod odkazem prezident-
ské volby, případně též na stránkách Ministerstva vnitra České 
republiky www.mvcr.cz Zde najdete i aktuální seznam kandidá-
tů na prezidenta republiky.

Využijte této historicky první přímé volby hlavy našeho stá-
tu a přijďte k volbám v co nejvyšším počtu. Všem voličům pře-
jem šťastnou ruku při výběru svého kandidáta.

Bc. Hana Horáková, vedoucí správního odboru

Zastupitelstvo město Náchoda schválilo na svém prosin-
covém jednání vydání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů.

Tato vyhláška stanovuje základní sazbu místního poplatku 
za komunální odpad pro rok 2013 na částku 650 Kč za osobu. 

Ten, kdo však zaplatí celý poplatek do 28. 2. 2013, získá sle-
vu ve výši 200 Kč a může tak zaplatit stejně jako v roce 2012 
a v letech předchozích – 450 Kč. 

Při platbě ročního poplatku v období od 1. 3. do 31. 5. 2013 
získáte slevu 150 Kč z celkové roční sazby poplatku a zaplatí-
te 500 Kč. Do 30. 9. 2013, kdy je nutné poplatek uhradit nej-
později, platí základní sazba – 650 Kč, po tomto datu se již 
navyšuje o sankci ve výši 50 %. Nezapomeňte tedy zaplatit 
„poplatek za odpad“ včas – výrazně ušetříte! 
Jak poplatek uhradit? 
Bezhotovostním převodem na účet č. 19337551/0100 vedený 
u Komerční banky, a. s., variabilní symbol – rodné číslo po-
platníka, specifický symbol – číslo domu, složenkou nebo ho-
tově na Městském úřadu v Náchodě na adrese Němcové 2020 
(vedle polikliniky) – v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 14.00 ho-
din, v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin.

POZOR! Změna ve výběru poplatku  
za odpad v roce 2013. Zaplaťte do 
konce února 2013 – výrazně ušetříte!
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Někdy v předminulém století byla vydaná barevná kreslená 
pohlednice, jejíž autor si „vysnil“ dopravní situaci v Náchodě, re-
spektive na náchodském náměstí. Na zámek vršku kulatého se 
lze dostat pohodlně lanovkou, náměstí křižují a do přilehlých ulic 
zajíždějí tramvaje, po náměstí se promenuje nemnoho lidí, kte-
rým se vyhýbá jeden automobil a nějaké povozy, cestu přes ná-
městí si krátí skupina jezdců na koních a vzduchem se pohybuje 
jakýsi jezdec na kolo-balónu, konkurují mu dva vzdušné balóny 
a jakási visutá lanovka. – Dopravní situace v Náchodě vyřešena!

Možná by si nyní Náchodští oddychli, řešení by to bylo sice ná-
kladné, ale Náchodem by se projelo, prošlo, proletělo rychle a mož-
ná i bezpečně – pokud by balóny nespadly, koně nezakopli, lanov-
ka se neutrhla a na náměstí se promenovalo o něco více lidí…

Tenhle fantastický nápad vznikl v době, kdy město ještě zdale-
ka nezaplavoval dopravní ruch v současné intenzitě. Jeden auto-
mobil ani příliš neznečisťoval ovzduší, a kůň se člověku vyhnul, 
opěšalý člověk si mohl přecházet, kudy chtěl. 

Současnost je tvrdší, v mnohém až kritická a občas neúnosná. 
Projektovaný obchvat městem je bohužel vzdálená budoucnost, 
kterou by i onen kreslíř – humorista těžko odhadl. A městem se 
valí všechny možné dopravní prostředky, otravují nás hlukem, 
vzduchem a nebezpečím kolize – co s tím?

Zrychlíme průjezd městem, říká radnice – a otáčí se zavedené 
směry jízdy. Motoristé si mohou zvyknout, chodci musí, i když 
otočení směru jízdy přineslo i nebezpečí na přechodech. Zvláště 
ten v Tyršově ulici u lékárny naproti ZUŠ – při vjíždění do náměs-
tí z Riegrovy ulice řidič nevidí chodce, ten zpozoruje auto také až 
při přecházení, přechod je velmi blízký vjezdu do náměstí, není 
ani předem označen tabulí. Řidiči by měli do zatáčky zpomalit, 
ale nemusí vědět, zvláště nejsou-li místní, že je hned za zatáčkou 
přechod pro chodce. Přechod u lékárny do Riegrovy ulice je také 
nebezpečný, protože tam auta přijíždějí ze tří směrů.

Druhý velice frekventovaný přechod v Riegrově ulici (ze Str-
nadovy ulice) je jen z jedné strany označen, řidiči většinou dají 
chodcům přednost, jsou ovšem výjimky, navíc se tam vjíždí 
na parkoviště, rychlost jízdy je často nepřiměřená, zvláště ve ve-
černích hodinách zde skutečně „řvou“ motory v zatáčkách jízd-
ní dráhy – chodče, raději nepřecházej!

Přechod u radnice při otočení směru jízdy, navíc nyní obou-
stranném, je označen u vysokého chodníku na rohu pošty, takže 
tam skoro nikdo nepřechází. Není to možné pro vozíčkáře, ani pro 
matky s kočárky. Lid opěšalý tedy přechází šikmo k ostrůvku před 
radnicí, kde je i snížený chodník – ovšem přechod zde není ozna-
čen, takže tam řidič ani nemusí zastavit, dát chodcům přednost. 

A co se stane, když neurvalý (nepozorný) řidič srazí chodce 
(nepozorného!) – no, mají oba smůlu. Ani na kamerách se míra 
provinění většinou nezjistí, městský kamerový systém se tam 
právě „neotočil“. Snad se situace změní s plánovanou úpravou 
náměstí…

Takže chodče, drž se chodníku, počkej, až přejedou všechna vo-
zidla, čekej a čekej, zvláště když chodíš pomalu a s holí či berlemi, 
pak zkus přecházet. A doufej, že řidič je osoba rozumná, rozváž-
ná, že uvidí chodce, i když značka přechodu chybí. A nepřebíhej 
vozovku, jak se ti zachce, nekomplikuj život řidičům! Na chodní-
ku kličkovat můžeš, vlastně musíš, chodníky obsazené reklamní-
mi stojkami prodejců, hrnky květinářů, různými tabulemi – vy-
hýbat se jim je dost nemilé pro maminky s kočárky a nevidomé 
spoluobčany. Co třeba najít jinou formu propagace podnikání?

Náchode, ach Náchode, čas klidu a relativního bezpečí na vo-
zovkách se již asi nevrátí, může se však vrátit snaha ve městě 
cosi i zlepšit.                 Věra Vlčková

Obecné předpoklady
  fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická 

 osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
  dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
  bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
  střední vzdělání s maturitní zkouškou
  znalost kulturní problematiky

Další požadavky
  praxe v oboru nejméně 3 roky výhodou
 praxe vedení kolektivu nejméně 3 roky výhodou
  znalost práce s PC
  organizační, komunikační a řídící schopnosti
  iniciativa a samostatnost při řešení úkolů
  zkušenosti s dotacemi (žádosti a příprava podkladů 

 k vyúčtování dotací např. kraj, ministerstvo)
  přehled v oblasti ekonomické a účetní (rozpočet organizace)
  aktivní jazykové znalosti výhodou
  ŘP sk. B

Nabízíme
  předpokládaný nástup do pracovního poměru od 1. 3. 2013
  pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek
  platové zařazení v souladu se zákonem 248/1995 Sb., 

 v platném znění

Písemná přihláška musí obsahovat
  jméno, příjmení
  datum a místo narození
  státní příslušnost
  místo trvalého pobytu 

 (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo nebo e-mail)
  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení 

 k pobytu
  datum a podpis

K přihlášce se připojí tyto doklady:
  strukturovaný životopis s přehledem dosavadních 

 zaměstnání, praxe a odborných znalostí a dovedností
  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  písemný koncept řešení kultury v Náchodě

Přihlášku včetně uvedených dokladů doručte nejpozději do 18. 1. 2013 
na adresu: Městský úřad, Masarykovo nám. 40, 547 61, Náchod.
Obálku označte „Výběrové řízení – ředitel NK – neotvírat“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez 
udání důvodu. Bližší informace podá: p. Miroslav Brát, člen rady měs-
ta, tel. 604 867 052, Mgr. Hana Mílová, tajemnice MěÚ Náchod, tel. 
491 405 205 nebo p. Roman Toušek, odbor. pracovník pro kulturu  
a sport, tel. 491 405 287.

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci
ředitelky/ředitele
Náchodská kultura, obecně prospěšná společnost
s místem výkonu práce v Náchodě

Jak se žije těm,  
co chodí po Náchodě pěšky  
aneb Bezpečnost chodců v našem městě

Okénko  zastupitelů
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otevřeno: Po–Pá 8.00–16.30 hod.
 finanční odměna 

za každý odvezený autovrak 500–1000 Kč
 zdarma vystavíme likvidační protokol 

na místě odtahu u zákazníka
 autovrak zdarma odvezeme 

z celé oblasti východočeského kraje

tel: 494 370 818  www.skritecky.cz  mob: 739 411 085




Vybírané prostředky Tříkrálové sbírky jsou chráněny proti zneužití. Pokladničky 
jsou viditelně označeny a dospělý doprovod koledníků je vybaven průkazem. 

www.charitanachod.cz 

Vážení občané, milí příznivci a přátelé, 
dovolujeme si Vás oslovit a požádat o spoluúčast na významné charitativní akci 

Tříkrálová sbírka 2013, 
která proběhne počátkem roku na celém území České republiky. 

Skupinky Tří králů budou navštěvovat náchodské domácnosti  
v sobotu 5. ledna 2013, 

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 2012 použit na účelnou pomoc lidem v nouzi u nás  
i v zahraničí a na podporu charitního díla. 

V roce 2013 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 a pečovatelské služby Náchod. 

 

65 % finančních prostředků je určeno pro oblasti konání sbírky; 35 % fin. prostředků 
je určeno pro organizaci pomoci, národní a zahraniční humanitární aktivity 

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

 
Farní charita Vás také srdečně zve na TŘÍKRÁLOVÝ VARHANNÍ KONCERT, který se 

uskuteční v neděli 6. ledna 2013 od 15. hod. v kostele sv. Vavřince. 
 

A zároveň na TŘÍKRÁLOVÉ BRUSLENÍ, které se uskuteční v sobotu 19. ledna 2013 
od 12:30 do 14:30 hod. na Zimním stadionu v Náchodě. 

 

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 17. ledna 2013.

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.

Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.

Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491 423 243, 
e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

 775 777 073   www.trigareality.cz   774 777 073

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

- měst. byt 2+kk v Jaroměři-Josefově (88 m2), přízemí, zděný byt, pat. ležení  sleva  420.000 Kč
- měst. byt 3+1 v Jaroměři-Josefově (100 m2), 1. p., zděný byt, patrové ležení         499.000 Kč
- dr.byt 1+1 v Jaroměři (34 m2), 1 p., jižní strana, obytná kuchyň, výtah, umakart  sleva  420.000 Kč
- dr. byt 2+1 v Náchodě (48 m2), 3. p, lodžie, pl. okna, po revit., výtah, zděné jádro   900.000 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 (78 m2), 7. p., lodžie, dům po revitalizaci, krásný výhled  sleva  699.000 Kč
- dr. byt 3+1 v Náchodě (75 m2), 1. p., lodžie, částečně vybavený, po revitalizaci       799.000 Kč
- dr.byt 3+1 v Jaroměři (73 m2) výborná lokalita, zděné byt, balkon, 3. patro  nové  1.150.000 Kč
- dr. byt 3+1 v Novém Městě n/Met. (74 m2) 2. p., po celková rekonstrukci   nové  1.250.000 Kč
- dr. byt 3+1 v České Skalici (65 m2) 3. p., po část. rekonstr., možný př. do OV     1.099.000 Kč
- byt 1+1 v OV Hronov (42 m2) pl. okna, komora, 3.p, možnost pronájmu garáže     549.000 Kč
- byt 2+1 v OV Hronov (55 m2) parkování u domu, zahrádka, nová kuch. linka  sleva  550.000 Kč
- byt 3+1 v OV Úpice (70 m2) zvýšené přízemí, balkon, dobrý stav, umakart             750.000 Kč
- byt 3+1 v OV Náchod (55,3 m2) zvýš. přízemí, pl. okna, po revitalizaci, výtah  sleva  749.000 Kč
- byt 3+1 v OV Nové Město nad Metují (63m2) novostavba, zahrádka, garáž  sleva  1.189.000 Kč
- byt 4+1 v OV Opočno (71 m2) po rek., 4. p, zasklená lodžie, vest. skříně   sleva  1.350.000 Kč
- pronájem nebyt. prostoru Jaroměř, 85 m2, viditelnost z hlavní trasy NA –HK, výloha  8.900 Kč + en.
- dvougener. vila Jaroměř, 1072 m2, z r. 1900, garáž, posezení, studna, vyt. plyn 3.500.000  Kč
- RD 5+1 v Jaroměři, 1547 m2, vila z první republiky s věžičkou, garáž, sad       7,000.000 Kč
- rod. dům-novostavba 4+kk Police n. M., 430 m2, klidné místo  MOŽNO NA SPLÁTKY  2,060.000 Kč
- rodinný dům-novostavba 5+kk Skršice u Č. Meziříčí, 837 m2, garáž, dílna       2,710.000  Kč 
- ideální 1/2 rodinného domu 4+1 Náchod, 429 m2, byt 4+1, dvougaráž, půda  sleva  979.000 Kč
- RD 6+1, luxusní novostavba Josefov-sady, 1516 m2, bazén, garáž,prostroné     3,199.000 Kč
- rodinný dům-chalupa 3+kk Nový Ples 772 m2, studna, možnost vestavby  sleva 599.000  Kč 
- rod. dům-chalupa Nové Město n. M., 1128 m2, výborné klidné místo                     690.000 Kč
- RD 3+1 s možností podnik. v Červ. Kostelci 542 m2, 2x dvougaráž, dílna  sleva  2,699.000 Kč 
- rodinný dům 3+1/2+1+restaurace Heřmanice, 8172 m2, 2x garáž, bazén         2,599.000 Kč
- malý pension(2 apartmány)celkem 6+1 Litoboř, 1402 m2, po rekonstrukci           2,490.000 Kč
- rodinný dům s prodejnou 2 x 3+1 Jaroměř, 230 m2, balkon, výloha, vyt. plyn  sleva  2,800.000 Kč 
- pension 5x apartmán Chvalkovice, 1141 m2, po rekonstrukci, cena k jednání             3,900.000 Kč
- podnik. objekt-výrobna, kanceláře, byt v Novém Městě n. M., 977 m2   výrazná sleva 1,990.000 Kč 
- roubenka 2+kk a zděný dům 3+kk ve Slatině nad Úpou-Končiny, 2239 m2  sleva  1.790.000 Kč
- chalupa 5+1 Dolní Adršpach, 393 m2, krb.kamna s výměníkem, 3 podlaží          1.530.000 Kč
- chata 3+1 v Červ. Kostelci – V Ráji, 382 m2, el., vytápění na TP, u lesa            630.000 Kč
- chata 1+1 v Náchodě – 336 m2, krb, el., pitná voda, oploceno, slunné místo  sleva  469.000 Kč
- rozest. rod. dům 1+1/4+1 Dolany, 1892 m2, hrubá st. s byt jednotkou 1+1   sleva  1.299.000 Kč
- rozestavěný rod. dům 5+1– Miskolezy, 337 m2, hrubá st. se střešní krytinou  sleva  396.500 Kč
- st. pozemek 1414 m2 Kramolna-Lhotky, el., plyn, voda na hranici, krásné   sleva  490 Kč/m2 
- st. pozemek 2423 m2 Králova Lhota, 13 km od HK, slunný, rovina, dobrý přístup    500 Kč/m2

- st. pozemek 14 505 m2 Červený Kostelec, stavební poz. v úz. plánu                  270 Kč/m2

- st. pozemek 1169 m2 Jestřebí, příjezd po zpevněné komunikaci, el., voda, ČOV     370 Kč/m2

- st. pozemek 2293 m2  Zaloňov, krásné, klidné místo, inž. sítě u pozemku     nové  499 Kč/m2

- st. pozemek 500 m2 Spy u Nového M. n/M., sítě u pozemku, v centru    nové  199.000 Kč
- st. pozemek 618 m2 Bezděkov n. M. inž. sítě, klidné, krásný výhled, asf.cesta   sleva  179.000 Kč
- st. pozemek 1179 m2 Hořičky, krásný výhled, hotové inž. sítě u pozemku               593.000 Kč
- st. pozemky 662 m2, 695 m2, 789 m2, 1057 m2 a 1238 mm2, Smržov u HK           od 256.700 Kč
- zem. pozemky 4982 m2  Náchod, určeno k výstavbě rekr. objektu, „ Na Brance“    99 Kč/m2

- zem. pozemky 5629 m2 Náchod – Provodov, ideální pro dlouhodobou investici     85 Kč/m2

m2
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V pátek 9. 12. 2012 proběhla na Masarykově náměstí akce pro 
děti s názvem Sněhánky Mikulášská nadílka s Heidi Janků. Celé 
odpoledne měly děti možnost soutěžit s klubem SUN Hopsáček. 
Část kulturního programu zajistily děti z náchodských základ-
ních a mateřských škol. Jako hosta návštěvníci přivítali zpěvač-
ku Heidi Janků a nechyběl zde ani Mikuláš se svou družinou. Do-
provodným programem byly vánoční trhy. Letos se konal i první 
ročník soutěže Bramborový salát Saxana 2012, které se zúčast-
nilo pět družstev. Vítězným týmem se stali studenti Hotelové 
školy z Teplic nad Metují. Sněhánky tradičně zakončil dětský 
ohňostroj.

Mikulášská nadílka s Heidi JankůSněhánky

Vedení radnice společně se zástupci náchodských církví roz-
svítili v podvečer první adventní neděle 2. prosince 2012 vá-
noční strom na Masarykově náměstí v Náchodě. Město Náchod 
a představitelé náchodských církví připravují adventní setká-
ní u vánočního stromu každoročně. Starosta Jan Birke tentokrát 
nejprve zapálil první adventní svíci a poté symbolicky za odpo-
čítávání stovek přítomných rozsvítil vánoční strom a osvětlení 
radnice a náměstí. 

Letos poprvé adventní program pokračoval koncertem vokál-
ní skupiny Marika Singers v kostele sv. Vavřince s názvem Andě-
lé roku. Nevšední atmosféra, kterou nám posluchačům vokální 
skupina vytvořila, v nás zanechala neopakovatelný zážitek. Re-
akce občanů na tento koncert jsou velmi milé a pochvalné. Nej-
větší zásluhu na tomto úspěchu má především skupina Marika 
Singers. V příštím roce proto budeme moci tuto skupinu opět 
přivítat u nás v Náchodě, a to I. adventní neděli 1. 12. 2013 opět 
v kostele sv. Vavřince. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl vě-
nován na probíhající opravy kostela sv. Vavřince. 

Vokální skupina 
poprvé v Náchodě Marika Singers
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V roce 2013 nás čeká poslední etapa vý-
měny řidičských průkazů. Platnost ŘP vy-
dávaných v období od 1. 1. 2001 do 30. 4. 
2004 končí 31. 12. 2013! Výměna je bez-
platná (pokud nedošlo ke změnám v úda-
jích zapisovaných do ŘP, např. adresy 
nebo příjmení). Aktuální stav k 31. 10. 
2012 je 4987 řidičských průkazů, které je 
nutné jen v Náchodě vyměnit, v procen-
tech vyjádřeno – cca 78 %.

Od 19. 1. 2013 nás čeká mnoho změn 
v udělování řidičských oprávnění, snad 
nejvýraznější je, že všichni držitelé řidič-
ského oprávnění skupiny B budou moci 
řídit motocykl skupiny A1 se zdvihovým 
objemem do 125 cm³ s automatickou pře-
vodovkou – do řidičského průkazu se ale 
tato skutečnost zapisovat nebude a bude 
platit pouze pro řízení na území ČR.

Změny budou zejména ve skupinách 
AM, A1, A, bude nová skupina A2, dále 
např. vyloučení traktorů (T) ze skupin C1, 
C1+E, C, C+E.

Zvyšuje se věková hranice pro některá 
řidičská oprávnění:

U skupiny A1 se zvyšuje věk ze 16 let 
na 17 let, u skupiny C, C+E z 18 let na 21 
let a u skupiny D, D+E se zvyšuje věk z 21 
let na 24 let.

Do řidičského průkazu se budou nově 
uvádět všechny skupiny vozidel, které je 

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že 
dne 1. ledna 2013 nabude účinnosti zákon 
č. 350/2012, který mění zákon č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon).

Novela obsahuje např. rozšířenější výčet 
staveb, které nevyžadují územní rozhod-
nutí ani stavební povolení (§79, odst. 2), 
jiný způsob projednávání územních řízení 
(formou veřejné vyhlášky již pouze ve vý-
jimečných případech §87), nově k ohláše-
ní bude nutno doložit souhlasy vlastníků 
sousedních pozemků (§105, odst. 1).

Z přechodných ustanovení vyplývá 
mj., že správní řízení zahájená (podané 
žádosti) před 1. lednem 2013 se dokončí 
podle v té době platných právních před-
pisů (znění stavebního zákona před 1. led-
nem 2013).

Dále v souvislosti s novelou stavební-
ho zákona nabude účinnosti také změ-
na zákona o správních poplatcích. Touto 
změnou dojde ke zvýšení poplatků např. 
za územní rozhodnutí některých staveb, 
za stavební povolení, zpoplatnění územ-
ního souhlasu, ohlášení, rozhodnutí o po-
volení výjimky atd.

Bližší informace k novele stavebního 
zákona, případně zda zamýšlená stavba 
vyžaduje povolení stavebním úřadem, 
vám poskytne odbor výstavby a územní-
ho plánování Městského úřadu Náchod.

Novela stavebního zákonaNová řidičská oprávnění od 19. 1. 2013

držitel řidičského oprávnění oprávněn řídit.
Změna platnosti řidičského průkazu 

u skupin C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 
a D1 a E bude vystavován řidičský průkaz 
na 5 let, z důvodu konce samostatné karty 
profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ) již ne-
budou dva doklady, jako tomu bylo dopo-
sud – ŘP + PPZŘ, ale pouze jeden a tato 
skutečnost bude zapsána v řidičském prů-
kazu. 
„Vybodovaní“ řidiči

Dle novely zákona 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích v plat-
ném znění, musí řidiči, kteří žádají o vrá-
cení řidičského oprávnění z důvodu 
dosažení 12 bodů, podstoupit doprav-
ně-psychologické vyšetření. S účinnos-
tí od 1. 12. 2012 pouze v akreditovaných 
pracovištích. Seznam těchto pracovišť na-
jdete na stránkách ministerstva dopravy: 
www.mdcr.cz – Silniční doprava – Uděle-
né akreditace k provádění dopravně psy-
chologického vyšetření. Ministerstvo ten-
to seznam pravidelně aktualizuje.

– novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Městský úřad, odbor Obecní živnos-
tenský úřad Náchod připomíná, že v roce 
2013 budou mít všichni podnikatelé v ob-
lasti silniční motorové dopravy velkými 
vozidly, tedy nákladními vozidly o celko-
vé hmotnosti vyšší než 3,5 tuny a osobní-
mi vozidly pro přepravu více než 9 osob, 
zásadní povinnost požádat živnosten-
ský úřad o změnu koncese a k této změ-
ně doložit všechny doklady – odbornou 
způsobilost k provozování tohoto druhu 
dopravy, finanční způsobilost apod. Tato 
povinnost vyplývá z novely zákona o sil-
niční dopravě. Pro ty, kteří tak doposud 
neučinili, platí, že posledním dnem k po-
dání žádosti je pátek 31. května 2013.

Pozor! Podnikatelů v oblasti silniční 
motorové dopravy malými vozidly, tedy 
nákladními vozidly o celkové hmotnosti 
nižší než 3,5 tuny a osobními vozidly pro 
přepravu méně než 9 osob, včetně taxi-
služby, se tato povinnost netýká!

Protože autodopravců s velkými vozi-
dly je ve správním obvodu Městského úřa-
du s rozšířenou působností Náchod znač-
né množství, dají se v případě pozdního 
podání žádosti o změnu koncese, na pře-

Živnostenský úřad informuje 
o změnách pro rok 2013

lomu května a června tohoto roku, oče-
kávat problémy, neboť kladné vyřízení 
žádosti závisí nejen na odboru Obecní živ-
nostenský úřad Náchod, ale rovněž na od-
borném stanovisku dopravního úřadu při 
Krajském úřadu v Hradci Králové a tudíž 
i na jeho kapacitních možnostech. Pro-
to se těmto autodopravcům doporučuje 
nenechávat tuto záležitost na poslední 
chvíli a požádat o změnu co nejdříve, tedy 
ideálně ještě v prvních měsících tohoto 
roku tak, aby si věc vyřídili včas a vyhnu-
li se tím v lepším případě frontám na úřa-
dech a zpoždění při zpracovávání žádosti, 
v horším případě zmeškání termínu a ná-
slednému správnímu řízení z moci úřední 
o změně (snížení rozsahu) koncese na do-
pravu pouze malými vozidly.

Odbor Obecní živnostenský úřad je při-
praven vyjít všem podnikatelům v oblas-
ti silniční motorové dopravy vstříc a po-
skytnout všechny potřebné informace 
na tel. č. 491 405 413 (paní Rita Žďárková) 
nebo 491 405 452 (Ing. Martin Imlauf, ve-
doucí odboru).
  Ing. Martin Imlauf, vedoucí 

odboru Obecní živnostenský úřad Náchod

Město Náchod v roce 2012 rozšířilo 
služby pro občany v oblasti nakládání 
s odpady. Za finanční podpory projektu 
„Třídění komunálních odpadů a bioodpa-
dů v evropském městě Kudowa-Zdrój-Ná-
chod, II. Etapa“, byl zaveden svoz biood-
padů. Do speciálních hnědých popelnic 
a kontejnerů je možno ukládat odpad 
rostlinného původu z domácností (zbyt-
ky ovoce a zeleniny, posekaná tráva, spa-
dané ovoce, listí, plevele). Objemný odpad 
rostlinného původu, tj. zejména větve, 
a odpady živočišného původu je zakázá-
no do hnědých nádob ukládat. 

Nově je pro občany zaveden sběr obno-
šených oděvů, obuvi a textilu z domác-
nosti, které lze odložit do speciálních 
oranžových kontejnerů, rozmístěných 
na území města a spravovaných společ-
ností Diakonie Broumov, s. r. o.

Občané vytřídili v roce 2012 ze směsné-
ho komunálního odpadu 130 t bioodpadů 
a 28 t obnošených oděvů a tím snížili ná-
klady spojené s uložením směsného ko-
munálního odpadu na skládce.

Město Náchod děkuje občanům města, 
kteří tříděním odpadů velkou měrou při-
spívají nejen k ochraně životního prostře-
dí, ale i k úspoře finančních prostředků.

Nové služby občanům 
města Náchoda v oblasti 
nakládání s odpady
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Děti ze sedmých tříd zažily příjemné 
dopoledne  v Technickém muzeu v Pra-
ze, kde si vyzkoušely, jak se opravují sta-
ré knihy, jak se vyrábějí nové a poznaly, 
že psát brkem a inkoustem není tak úpl-
ně jednoduché. 

Den zakončily na Václavském a Staro-
městském náměstí, kde ochutnaly tradič-
ní vánoční pečivo a jiné dobroty, obdivo-
valy vánoční strom a také vystoupení dětí 
z Nového Města nad Metují. Po krásně 
prožitém dni se těšily domů, jak dají ro-
dičům drobné dárečky, které jim koupily.

 Naďa Králíčková

 
 

Základní škola Náchod - Plhov 

Dopoledne otevřených dveří 

Sobota  19. 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. třídy s rozšířenou výukou  tělesné 
výchovy.  
Program, který pro Vás chystáme: 

• Výuka v 1. třídách 
• Angličtina na 1. stupni 
• Využití interaktivních tabulí  při výuce 
• 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 vybavení ve škole 
• Představení školní družiny, jídelny 
• Doprovodné akce 
 

Těšíme se na Vás   pracovníci a žáci  ZŠ Náchod – Plhov 
 

V týdnu od 3. do 7. 12. 2012 měli rodi-
če a přátelé školy možnost navštívit školu 
– přijít, být přítomni a aktivně se zapo-
jit do výuky ve třídě 5. C. Naše škola nese 
značku „Rodiče vítáni“, tudíž otevřená 
výuka do naší školy patří. 

Rodiče a přátelé školy mají tuto mož-
nost již druhým rokem. Z mého pohledu, 
pohledu třídní učitelky 5. C, jsou tato se-
tkání ve výuce velmi přínosná, nejen pro 
mne jako pro učitelku, ale i pro rodiče 
a zejména pro žáky. Děti byly velmi rády, 
když mohly svým rodičům ukázat co, jak 
a proč se ve škole učí. Velmi příjemné bylo 
zapojení rodičů, kteří se s námi opravdu 
aktivně učili.

Domnívám se, že otevřená výuka při-
spívá ke vzájemnému porozumění a spo-
lupráci rodičů a školy. 

Děkuji rodičům, prarodičům a ostat-
ním, kteří k nám přišli a přicházejí. 

Mgr. Petra Dočkalová 
 třídní učitelka 5. C ZŠ Komenského

Sedmáci z Plhova 
se v Technickém muzeu učili vázat knihy

Otevřená výuka 
v 5. C ZŠ Komenského

Děkujeme za milé přijetí na náchod-
ské radnici s poutavým výkladem pana 
starosty. Stacionář NONA z Nového Měs-
ta nad Metují je zařízení, které poskytu-
je pomoc lidem s mentálním postižením. 
Navštěvují ho klienti z Nového Města nad 
Metují a okolních měst, tedy i z Náchoda. 
V listopadu tohoto roku se uskutečnila 
návštěva pana starosty Jana Birke a paní 
místostarostky Mgr. Drahomíry Benešo-
vé v zařízení novoměstského stacionáře. 
Hosté měli možnost si prohlédnout nové 
prostory stacionáře a pozdravit se s kli-
enty. Těm pan starosta nabídl pozvání 
do Náchoda.

A tak jsme se v předvánočním čase vy-
pravili na náchodskou radnici. Pan sta-
rosta nás přijal v nádherných prostorách 
obřadní síně, kde nás seznámil s její his-
torií a zmínil se i o zajímavostech součas-
ného Náchoda. Pro naše klienty i pro nás 
to byl obrovský zážitek, třebaže jsou ně-
kteří z Náchoda, neměli jestě možnost se 
sem podívat.

Moc děkujeme panu starostovi Janu Bir-
ke, že si na nás v čase předvánočního sho-
nu udělal čas.

Mgr. Markéta Hanušová
Ředitelka Stacionáře NONA

NONA stacionář

FOTO  GRAFIKA  TISK
 491 420 239 | 603 311 052 | www.creopress.cz

DIGITÁLNÍ TISK | PROSPEKTY | KNIHY | VIZITKY | KATALOGY | SAMOLEPKY | KATALOGY
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Pivovar PRIMÁTOR, 
a. s. obdržel v polovi-
ně října od rabinátu 
Židovské obce v Pra-
ze mezinárodní cer-
tifikát KOSHER.

 Získání KOSHER 
certif ikátu před-
cházel náročný pro-
ces kontroly slože-
ní certifikovaného 
výrobku a techno-

logie výroby tak, aby hotový pro-
dukt odpovídal předpisům a tradici dle ži-
dovského zákona. Pravidla kašrutu jsou 
značně složitá a certifikaci vyhodnocuje 
odborná autorita, rabín. V náchodském 
pivovaru byl osobně zhruba tři měsíce 
před vystavením tohoto certifikátu a za-
jímal se podrobně o suroviny, ze kterých 
je pivo vařeno a celý technologický po-
stup výroby. Na základě tohoto vyhod-
nocení byl pak KOSHER certifikát vysta-
ven pro 12 druhů piv z celkem 15, které 
náchodský pivovar vyrábí. Pivovar PRI-
MÁTOR získal certifikát košer již podru-
hé ve své novodobé historii, poprvé tomu 
bylo již v roce 1995.

 O udělení certifikátu KOSHER pivovar 
usiloval na přání svého obchodního part-

KOSHER certifikát 
pro náchodský pivovar

nera v Izraeli především z důvodů posíle-
ní jeho obchodní pozice na místním trhu. 
V současné době do Izraele pravidelně vy-
váží piva PRIMÁTOR Prémium, 13% Po-
lotmavý a Weizenbier a jenom v letošním 
roce už byly do Izraele expedovány čtyři 
kontejnery náchodského piva.

Českoskalická společnost PROMA REHA, která se zabývá vý-
robou zdravotnického vybavení, zaznamenala velký úspěch 
na evropském veletrhu zdravotnické techniky a farmacie MEDI-
CA v Düsseldorfu. Představila zde nejvíce novi-
nek ze zúčastněných vystavovatelů a byla jedi-
ným zástupcem České republiky v daném oboru. 

Jako první na světě představila PROMA REHA 
lůžko TITAN s nosností 500 kg, které umožňu-
je oboustranný boční náklon ložné plochy, což 
usnadňuje péči při léčbě proleženin a hygienic-

Úspěchy překračují hranice kých úkonech nepohyblivých pacientů. Další novinkou je ne-
mocniční lůžko EXCELLENT, které má celonerezovou konstrukci 
a umožňuje tak centrální sterilizaci a dezinfekci v automatic-
kých myčkách. Neméně důležitou a třetí novinkou usnadňující 
péči o pacienta je plně elektricky ovládané sprchovací lehátko 
LS-2100. Věříme, že všechny naše novinky na trhu budou kom-

fortnější pro pacienty a usnadní personálu 
každodenní péči o pacienty. 

Radek Jakubský jednatel společnosti

V pátek 14. prosince opět po roce za-
vítal vánoční kamion Coca-Cola i do Ná-
choda, aby udělal radost malým i velkým. 
Na Masarykově náměstí na něj čekaly 

Vánoční kamion 
Coca-Cola zavítal 
do Náchoda

stovky nedočkavých dětí, které se chtě-
ly vyfotit se Santou nebo si zatančit spe-
ciální tanec se skřítky, kteří kamion do-
provází.

Po celé odpoledne byly připraveny sou-
těže a program pro děti. Výtěžek z kaž-
dého prodaného výrobku nebo občerst-
vení bude tentokrát věnován Tréninkové 
kavárně Láry Fáry v Náchodě.

Symbolický šek předával zástupkyni 
o. s. Pferda, které tréninkovou kavárnu 
Láry Fáry v Náchodě provozuje, starosta 
Náchoda Jan Birke. 

Více informací o putování kamionu 
Českou republikou a fotografie z akcí na-
jdete na http://www.vanocnikamion.cz/ 
nebo na funpage Coca-Cola Vánoční ka-
mion na Facebooku.

 Kavárna Láry Fáry 2 v Náchodě vznik-
la v únoru 2011 jako poslední z projektů 
občanského sdružení Pferda. Kavárna síd-
lí v Hurdálkově ulici č. p. 371 v Náchodě 
v centru města a je ambulantní sociální 
službou sociální rehabilitace, kde nalézají 
uplatnění dospělé osoby s lehkým a střed-
ním mentálním postižením a jiným zdra-
votním postižením. Kavárna funguje také 
jako příjemné místo setkávání, je to ne-
kuřácká provozovna s velkým dětským 
koutkem a obsáhlým nápojovým lístkem. 
V jarních a letních měsících je k dispozi-
ci příjemné uzavřené venkovní posezení 
s malým dětským hřištěm. Najdete zde 
také spoustu výrobků z různých chráně-
ných dílen a od místních výrobců.
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Vánočním stromem v Náchodě pro rok 
2012 se stal smrk ztepilý. Strom byl za po-
moci jeřábu pokácen a dopraven z lokali-
ty Zátiší. Zde rostl v úzké proluce mezi 

 Sobota 5. ledna v 17.45 hodin
Přímý satelitní přenos z Metropolitní opery v New Yorku
TROJANÉ (LES TROYENS)
Hudba: Hector Berlioz
Libreto: Hector Berlioz
Metropolitní opera nabízí vzácnou příležitost zhlédnout Berlio-
zovo rozsáhlé epické dílo, které se na jevišti tohoto operního 
domu naposledy objevilo v roce 2003. V hvězdném obsazení se 
objeví Deborah Voigt, Susan Graham, Marcello Giordani a Dwa-
yne Croft jakožto postavy z trojské války. Toto mimořádné Ber-
liozovo dílo bude řídit šéfdirigent Metropolitní opery Fabio Luisi.
Zajímavost: Trójané se u nás dočkali pouze jediné inscenace, 
a to za druhé světové války v Brně – pod taktovkou Rafaela Ku-
belíka... 
Nastudováno ve francouzském originále a uváděno s anglický-
mi a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné vstupné 300 Kč, abonentní vstup-
né 270 Kč. Předprodej vstupenek v pokladně kina Vesmír!

 Čtvrtek 17. ledna v 19.45 hodin
Přímý satelitní přenos z Národního divadla v Londýně
SOUDCE (THE MAGISTRATE)
Autor: Arthur Wing Pinero
Režie: Timothy Sheader
Držitel ceny Tony Award John Lithgow, nominovaný také dvakrát 
na Oscara, v titulní roli frašky z viktoriánského Londýna Arthura 
Winga Pinera. Partnerkou mu je Nancy Carollová, která se do Ná-
rodního divadla vrací jako držitelka ceny Olivier award za před-
stavení After the Dance. „Soudce“ navazuje na dramaturgickou 
linii klasických komedií, jakými byly v minulé sezóně předsta-
vení Omyly jedné noci nebo London Assurance.
V anglickém originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Vstupné 250 Kč. Předprodej vstupenek v pokladně kina Vesmír!

Poděkování 
za vánoční strom

SVĚTOVÁ OPERA I BALET, KONCERTY…

 Sobota 19. ledna v 18.45 hodin
Přímý satelitní přenos z Metropolitní opery v New Yorku
MARIE STUARTOVNA (MARIA STUARDA)
Hudba: Gaetano Donizetti
Libreto: Guiseppe Bardari
Romantická tragická opera o třech dějstvích podle Schillerovy 
tragédie. Mocenský a osobní spor dvou velkých žen anglické his-
torie – Marie Stuartovny a anglické královny Alžběty I. a Doni-
zettiho melodie, které vás „chytí“ hned na první poslech... Me-
zzosopranistka Joyce DiDonato se zhostí virtuozní belcantové 
role odsouzené královny Marie Stuartovny. Režisér David McVi-
car zinscenoval druhou operu Donizettiho tudorovské trilogie, 
která zachycuje osobnosti královského rodu v osudových chví-
lích jejich života. Elza van den Heever ztvární Alžbětu I. a orche-
str řídí Maurizio Benini.
Nastudováno v italském originále a uváděno s anglickými a čes-
kými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné vstupné 300 Kč, abonentní vstup-
né 270 Kč. Předprodej vstupenek v pokladně kina Vesmír!

 Neděle 27. ledna v 15.45 hodin
Přímý satelitní přenos baletního představení 
z Moskvy z Bolšoj teatru
BAJADÉRA
Hudba: Ludwig Minkus
Choreografie: Jurij Grigorovič podle Maria Petipy
Petipův romantický balet o chrámové tanečnici – Bajadéře, jehož 
děj nás zavede do staré Indie. I když tento klasický balet měl svou 
premiéru v choreografii známého tvůrce Mariuse Petipy v petro-
hradském Mariinském divadle již v roce 1877, je pro svůj orientál-
ní pohádkový námět a brilantní taneční techniku často uváděn 
na nejproslulejších světových scénách dodnes. Balet je proslaven 
scénou opiové vize nazývané „království stínů“, která je nezřídka 
uváděna i samostatně. Bývá často označována jako jeden z prv-
ních příkladů abstraktního baletu. Je krásnou ukázkou Petipova 
choreografického symfonismu a živé představivosti. Nadpozem-
ská podívaná vytvářející iluzi vznášejících se mraků…
Vstupné 280 Kč, zlevněné vstupné 250 Kč, abonentní vstupné 230 Kč. 
Předprodej vstupenek v pokladně kina Vesmír!

rodinnými domy, kde pro něj nebylo dost 
místa a pro své okolí začal být nebezpeč-
ný. Město Náchod děkuje touto cestou 
panu Josefu Poláčkovi, který pro účely vá-
noční výzdoby náchodského náměstí ten-
to smrk daroval. 

Veliké poděkování patří i panu Petru 
Lukášovi a firmě Elektro comp, s. r. o., kte-
rá je sponzorem nového osvětlení vánoč-
ního stromu.

 Když se v den Mikulášské nadílky ozve 
nezvykle silné zabouchání na dveře, snad 
žádné z dětí to nenechá úplně chladným. 
Své by o tom mohli vyprávět i žáci prv-
ního stupně ZŠ T. G. Masaryka, kde se 
ve středu 5. 12. 2012 rozléhalo nejen řin-
čení řetězů, halekání pekelníků, ale právě 
i ono dunivé bušení na dveře, při kterém 
děti obvykle zatajily dech a v nastalém ti-
chu sledovaly plny očekávání příchod Mi-
kuláše v doprovodu rozpustilých čertíků 
a krásných andělů. 

Mikuláš, andělé a čerti 
v ZŠ T. G. Masaryka 
v Náchodě

 Poté se Mikuláš zahleděl do své kni-
hy, aby mohl jmenovitě napomenout malé 
zlobivce a naopak pochválit hodné šiku-
ly. Odvážnější z dětí Mikuláši zarecitovaly 
básničku, nebo zazpívaly písničku. Nako-
nec bylo každé z dětí obdarováno slad-
kým pamlskem, předtím ale ještě musely 
prokázat svou zdatnost přeskokem přes 
čertovu metlu a navíc slíbit, že v příštím 
roce budou určitě hodné. 

Mgr. Ivana Maršíková
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Volejbal
SK Rubena Náchod Na Hamrech 

 v sobotu 19. ledna 2013
II. liga ženy od 9.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod 
– TJ Auto Škoda Mladá Boleslav
liga juniorek od 11.00 a 15.00 hod.
SK Rubena Náchod 
– TJ Slavia Hradec Králové  A

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – leden 2013

Jako již tradičně na začátku ledna 
zve Oddíl dálkového a zimního plavání  
SK – Výtahy Náchod, Metujští tygři všech-
ny nadšence i širokou veřejnost dne 12. 1. 
2013 v 13.30 hod na 42. ročník a 14. Me-
moriál Jirky Řebíčka. Akce se koná v Ná-
chodě na Metuji Na Strži u zimního sta-
dionu. Mezi plavci přivítáme družstva 
a jednotlivce z Čech, Slovenska i Polska. 
Soutěž je započítávána do českého pohá-
ru zimního plavání.                  Kocián Petr

Na Strži to 
po roce opět ožije

 NOVOROČNÍ SETKÁNÍ v neděli 6. led-
na 2013, na kterém mají možnost sejít se 
a pobavit dospělí členové i příznivci So-
kola. Začátek je tentokrát již ve 14 hodin. 
Na programu bude, kromě ochutnávek do-
nesených sladkých i slaných dobrot a in-
formací o činnosti jednoty, také již tra-
diční cvičení na židli, tentokrát cviky 
k odstranění stresu a uvolnění krční pá-
teře.

 TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od pondě-
lí 7. do pátku 11. ledna, v kterém náchod-
ská jednota nabízí všem občanům Ná-
choda možnost zkusit si cvičení v jejích 
oddílech. Podmínkou účasti je pouze pře-
zutí do cvičební obuvi.

 DĚTSKÉ ŠIBŘINKY v neděli 20. led-
na 2013 s názvem „AŤ ŽIJE DOVÁDĚNÍ“  
– hlavní akce pro veřejnost, především 
pro děti v maskách, s mnoha soutěžemi 
a odměnami.

Akce náchodského Sokola 
v lednu 2013

ROZVRH CVIČENÍ v roce 2013
typ cvičení den doba konání – hod
kondiční cvičení žen pondělí 19–20
 středa – 1x za 14 dní 18.30–19.30
cvičení žen v domácnosti pondělí, středa 9–10
sokolská všestrannost – SG pondělí, pátek 13–18
všestranné cvičení žactva úterý, čtvrtek 16–17.30
muži – cvičení na nářadí úterý, pátek 18–19.30
muži – nohejbal úterý, pátek 19.30–21
karate úterý, čtvrtek 17–18.30
šachy úterý, středa, pátek 14–18
cvičení dospělých s dětmi od 2 let středa 16–17
cvičení předškolních dětí středa 16–17
gymnastická přípravka středa 15.30–18
taneční klub středa 17–20
integrální jóga středa 17.30–18.30
rokenrol středa, pátek 19–21

Pohodu na Vánoce a po celý příští rok přeje všem lidem dobré vůle výbor Sokola Náchod. 
Eva Trejbalová  

1.  kuželkářská liga mužů:
 12. 1. 2013 15.00 Primátor Náchod – Slavoj Praha (utkání 1. s průběžně 3. dr.)
 19. 1. 2013 15.00 Primátor Náchod – Sokol Husovice
 9. 2. 2013 15.00  Primátor Náchod – SKK Vrchlabí
1.  kuželkářská liga žen:
 12. 1. 2013 11.00 Primátor Náchod –  SK Slavie Praha (loňský mistr ČR)
 19. 1. 2013 11.00 Primátor Náchod –  Sokol Husovice
 9. 2. 2013 11.00 Primátor Náchod – KK Zábřeh
1. kuželkářská liga dorostu:
 13. 1. 2013 10.00 Primátor Náchod B – SKK Jičín B
 20. 1. 2013 10.00 Primátor Náchod B – START Rychnov n.Kn.
 10. 2. 2013 10.00 Primátor Náchod A – SKK Jičín A
3. kuželkářská liga mužů:
 12. 1. 2013 13.00 Primátor Náchod B – TJ Červený Kostelec A (okresní derby)
 2. 2. 2013 15.00 Primátor Náchod B – Spartak Rokytnice nad Jiz. 
Východočeská divize mužů:
 18. 1. 2013 17.00 Primátor Náchod C – Sokol Rybník A
 8. 2. 2013 17.00 Primátor Náchod C – Jiskra Hořice
Východočeská soutěž:
 18. 1. 2013 19.30 Primátor Náchod D – TJ Červený Kostelec C
 8. 2. 2013 19.30 Primátor Náchod D – Sokol Smiřice
Východočeský pohár mládeže:
 13. 1. 2013 12.00 Č. Kostelec, Náchod A+B, Trutnov Jičín, Hradec Králové
40. ročník Turnaje neregistrovaných:
do 2. 1. 2013 se hraje každou středu, čtvrtek, pátek (vždy 16–22 hod.) a v sobotu  
a neděli (9–18 hodin) – více informací na www.kuzelky.nachod.net. Turnaj končí  
v pátek 25. 1. 2013 finálovými zápasy 1. ligy.

Sportovní klub Běloves, o. s., 
informuje o provozu 
lyžařského vleku na Brabáku
Aktuální info na www.skibeloves.cz
V provozu za dobrých sněhových 
podmínek.
Kopec je průběžně upravován.
Vlek Brabák v provozu:
Po–Pá 17–19 hod.
So, Ne  10–16 hod.

Muži
 2. 1.  v 18.00 hodin 

HC Náchod – SK Třebechovice p.O.   
Další zápasy budou dle umístění v tabulce
Junioři
11. 1. HC Náchod ve 20.00 hodin
– TJ Spartak N. Město  

 19. 1. v 18.00 hodin
HC Náchod – HC Opočno

 26. 1. v 18.00 hodin 
HC Náchod – HCM Jaroměř
Dorost

 13. 1. v 10.00 hodin
HC Náchod – SK Třebechovice p. O.

 20. 1. v 10.00 hodin 
HC Náchod – St. Nový Bydžov

Hokej v lednu
Zápasy družstev 
HC Náchod
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v lednu 2013 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

  Historické panenky a kočárky sběratelky Aleny Benešové
Do 31. ledna 2013 mohou návštěvníci ve výstavní síni Regionál-
ního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) v Náchodě zhlédnout 
výstavu historických panenek a kočárků. Otevřeno bude den-
ně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod. 
V úterý 1. 1. 2013 bude zavřeno.

  Dobové vánoční pohlednice a betlémy
Do 13. 1. 2013 mohou zájemci v budově stálé expozice na Masa-
rykově nám., čp. 18 navštívit výstavu dobových vánočních po-
hlednic a betlémů. Otevřeno bude denně mimo pondělí 9–12; 
13–17 hod. V úterý 1. 1. 2013 bude zavřeno.

  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.

  Hronov – Zimní radovánky
Do 6. 1. 2013 pořádá Regionální muzeum v Náchodě v Jiráskově 
rodném domku v Hronově výstavu Zimní radovánky připomí-
nající zimní sporty a další zábavy, jež kouzlo zimy nabízí. Ote-
vřeno denně mimo pondělí 9-12, 13–16.30 hodin. V úterý 1. 1. 
2013 bude zavřeno.

Police nad Metují   
  Betlémy – Lidová roubená architektura Kladského pomezí

Do 8. 1. 2013 mohou návštěvníci ve staré polické škole “Dřevěn-
ce“ spatřit pestrou kolekci historických i novodobých betlémů 
ze sbírek Regionálního muzea v Náchodě a současně výstavu do-
kumentující lidovou roubenou architekturu na Kladském pome-
zí, doplněnou o trojrozměrné modely z muzejních fondů. Ote-
vřeno bude denně mimo pondělí 9–12, 13–16.30 hodin. V úterý  
1. 1. 2013 bude zavřeno.
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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 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

LEDEN
PROGRAM

www.decko-nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
 keramika na zkoušku 

– KERAMICKÉ PÁTKY 15.00 –18.00
– pro zájemce z řad veřejnosti bude i le-

tos každý první pátek v měsíci otevře-
na keramická dílna 

– tentokrát pátek 11. ledna 
(a pak 1. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6.)

– vyzkoušíte si práci s hlínou při tématic-
kém tvoření nebo točení na hrnčířském 
kruhu, pro děti i dospělé, děti do 6 let 
v doprovodu rodičů

– s sebou: pracovní oděv, přezůvky, jedno-
rázové vstupné: 30 Kč

– info: tel. 774 223 296 – Bc. Tereza Išová
 sobota 12. ledna 

– Minikurz FIMO MINIATURKY
– odpolední workshop modelování z po-

lymerové hmoty FIMO, tvorba miniatu-
rek, náušnic a přívěsků – originálních 
šperků s vtipem nebo Vaším oblíbeným 
vzorem 

– poradíme Vám jak na to, včetně kom-
pletace, vhodné pro zájemce od 12 let 
(můžete si vzít např. své triko s moti-
vem, ke kterému chcete šperk vytvořit)

– pomůcky a materiál poskytneme, s se-
bou přezůvky, pracovní oděv

– 4 hodinový kurz od 14.00 (do cca 18 h), 
– lektorka: Barbora Hrabčuková
– cena: 250 Kč/ pro členy Kreativního klu-

bu 150 Kč
– info a přihlášky (do 7. 1.) 
– tel. 774 223 296 – Bc. Tereza Išová

 sobota 12. ledna od 17.00 hodin 
– DD DISKOTÉKA PRO TEENAGERY 
– vstup 30 Kč, bližší informace podá Jaro-

slav Karásek (tel. 775 223 919)
 sobota 19. ledna od 9.00 do 15.00 hodin 

– SOBOTA S DOROTOU
– 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 100 Kč
– bližší informace podá PhDr. Jaroslava 

Nývltová (tel. 775 223 291)

 sobota 26. ledna 
– 1 vs. 1 BREAK DANCE BATTLE
– bližší informace podá Jaroslav Karásek 

tel. 775 223 919, vstup 50 Kč
 neděle 27. ledna od 15 hodin 

ve velkém sále Déčka 
– POHÁDKOVÝ KARNEVAL
– zábavný pohádkový program, tradiční 

i netradiční hry, soutěže, tanec a písnič-
ky, hrátky a odměny pro děti i rodiče 
(odpoledne do cca 17.00)

– proběhne volba nejoblíbenější pohád-
kové postavy i volba nejhezčích masek, 
a to v i kategorii „kostým domácí vý-
roby“

– vstupné 25 Kč/ osoba, děti do dvou let 
a držitelé ZTP vstup zdarma, vstupen-
ky v předprodeji na recepci Déčka od 
14. 1. 2013

POBYTOVÉ AKCE
 týden 5.–12. ledna 2013 

– POMEZKA 2013
Týden pro rodiče s dětmi v Krkonoších. Ce-
lotýdenní program plný strašidel a sněho-
vých radovánek. S možností výuky lyžo-
vání. V ceně ubytování, strava a program. 
Bližší informace: Mgr. Andrea Kulichová 

 víkend 1.–3. únor 
– POLOLETKY S TANCEM
– víkendové taneční soustředění
– cena 800 Kč, bližší informace u Jaroslava 
Karáska tel. 775 223 919

AKCE MC MACÍČEK
 Středa 16. ledna od 17 hodin 

v klubu Hnízdo 
– přednáška na téma 
ZVLÁDÁNÍ STRESU 
A NÁROĆNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
– vstupné 80 Kč, nutné se předem na při-
hlásit v MC Macíček či telefonicky u p. Hla-
díkové na tel. 774 635 232

OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO 
A ICM PRO MLÁDEŽ
(klub otevřený od 14.30 do 19.30, začátek 
turnajů apod vždy od 16 hodin)

 středa 9. ledna 
– TURNAJ VE STOLNÍM TENISE NA X-BOXU
– turnaj na velmi oblíbené hře X-box, pro 

všechny, co si chtějí vyzkoušet svoji ši-
kovnost ve hře stolní tenis

 úterý 15. ledna 
– BUBENICKÁ DÍLNA
– pro zájemce (nejen začátečníky) hra na af-

rické bubny, základy, technika a hraní
 pátek 18. ledna 

– TURNAJ VE HŘE ŠACHY
– turnaj na velmi oblíbené hře X-box, pro 

všechny, co si chtějí vyzkoušet svoji 
zdatnost v bowlingu

 čtvrtek 24. ledna – TURNAJ VE STOL-
NÍM FOTBÁLKU
– turnaj jednotlivců i dvojic v moderní zá-

živný hře
 pondělí 28. ledna – HRA BANG

– turnaj v karetní hře Bang, kde se hráči 
se snaží přežít a splnit úkol své postavy

 1. 1. 2013 MUDr. Jiří Sedláček Kostelecká 1204
  Náchod Tel.: 491 426 926
 5. a 6. 1. MUDr. Radmila Sedláčková MSc Kostelecká 1204
   Náchod Tel.: 491 426 926
 12.  a 13. 1. MUDr. Vladimír Semerák Denisovo nábřeží 665
   Náchod Tel.: 491 424 921
 19.  a 20. 1. MUDr. Jan Šnajdr Náchodská 548
   Velké Poříčí Tel.: 491 482 850, 777 905 047
 26.  a 27. 1. MUDr. Jana Šnajdrová Náchodská 548
   Velké Poříčí Tel.: 491 482 850
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Církve v NáchoděSenior klub „Harmonie 2“
  čtvrtek 3. 1. od 14 hod. „Cestování po Japonsku“ a jako doda-

tek bude krátký film z klubové činnosti. Promítání pro vás při-
pravil p. M. Hlaváč; 

  čtvrtek 10. 1. od 14 hod. „Island – ostrov osobité krásy“,  
I. část, film ze své cesty doplní o vyprávění p. Zdeněk Nývlt;

  čtvrtek 17. 1. od 14 hod. „Cvičením pro zdraví“ – jak cvičit 
i v pokročilém věku nám poradí i předvede p. Eliška Vichtová;

 čtvrtek 24. 1. od 14 hod. „Země úsměvů“ Franze Lehára – pro 
příznivce operetky uvedeme krásné melodie;

 čtvrtek 31. 1. od 14 hod. „Snímky z domoviny“ s hudbou na-
šich klasiků pro nás připravil a promítne p. Otto Mach. 
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť 
jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členo-
vé výboru MO SD ČR.

  Klub vojenských důchodců zve své přátele do restaurace Va-
tikán v Náchodě na 16. ledna 2013 od 14 hodin na klubovou akci 
„CESTOMÁNIE – 2013“ promítání z výletu „Walbrzych a okolí  
– 3. 5. 2012“

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

  Náchodský výtvarný podzim – 29. přehlídka umění 
regionu.
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby.
(do 6. ledna) 

  Naše Galerie - C ést la vie
7. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska.
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže, včetně předání 
cen, proběhne v rámci vernisáže výstavy vybraných 
soutěžních prací dne 25. ledna 2012 v 17 hodin.  
(26. 1. – 17. 2.)

Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. 

  Kde začíná příběh umění? 
Sobotní výtvarná dílna 26. ledna od 14 do 16 hodin.
Cílem tvořivého odpoledne je přiblížit rodinám s dětmi 
i dospělým nejen současné, ale i starší výtvarné umění, 
nabídnout jim netradiční práci s tradičními technikami 
a zároveň podnítit jejich fantazii a inspiraci ke společné 
výtvarné činnosti nejen v galerii. Výtvarná dílna bude 
reagovat na aktuální výstavu v GVUN nebo na povídání 
o umění a jeho podobách.
Program je pro děti od 2 do 12 let, není nutná žádná 
příprava. Doporučujeme vzít s sebou pracovní oděv. 
V případě zájmu se přihlaste nejpozději dva dny před daným 
termínem na čísle 491 423 245 nebo na e-mailové adrese 
mesnerova@gvun.cz.

Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, telefon 491 426 223, ad-
ministrátor Mgr. Jiří Musil, mobil 606 658 686, e-mail: nachod@
ccsh.cz., www: nachod.ccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 8.30. hod. 
Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je otevřeno den-
ně od 9.00–17.00 hod.  

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefo-
ny: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 
603 861 275, výpomocný duchovní 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, stře-
da 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 domluvě. Bohoslužby v kos-
tele sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, 
ne 7.30, 9.00, v kostele sv. Michaela pro děti a mládež ne 10.15. 
Povídání o Bohu a zpívání pro nejmenší děti „Andělka“ každý 
pátek od 17.00 hod na děkanství. Modlitební společenství „Ve-
čeřadlo“ se koná v pátek po večerní mši sv. na děkanství. Spo-
lečenství mladších manželů, setkání nad Písmem s modlitbou 
se koná v neděli od 20.00. Modlitební setkání „Modlitby matek“ 
vždy 2. neděli v měsíci od 19.30. Své dítě můžete přihlásit v klu-
bovně na děkanství každou středu před 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.

Život je změna, a tak i Archa po 8 letech mění svůj směr. Od 
1. 1. 2013 už nebude Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
ale začne fungovat jako Sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi. Největší změnou bude rozšíření cílové skupiny. Pomoc 
Archy se zaměří na celé rodiny a jejich děti ve věku 6–18 let. Ro-
dinám budeme pomáhat řešit problémy spojené se školní do-
cházkou a volným časem dětí, s bydlením, finanční gramotnos-
tí či uplatněním na pracovním trhu, a to nejen v Arše, ale také 
formou terénního programu. Přeměnu služby podpořil Krajský 
úřad Královéhradeckého kraje, který její fungování zahrnul do 
Plánu rozvoje sociálních služeb 2011–2016.

Děkujeme všem za dosavadní spolupráci, podporu a přejeme 
hodně štěstí a úspěchů v roce 2013.

Michaela Exnerová, vedoucí Archy, Dokořán, o. s.

Archa mění svoje poslání

V prosinci strážníci Městské policie Náchod dohlíželi na prů-
běh několika vánočních akcí. 7.prosince to byly Sněhánky s Hei-
di Janků, 14. prosince vánoční kamion Coca-Cola, který navští-
vil Masarykovo náměstí. Strážníci zajišťovali také hladký průběh 
Živého Betlému 25. prosince na náměstí a také novoroční ohňo-
stroj 1. ledna. 

O tom, že práce strážníků je opravdu různorodá, se přesvědči-
li dva z nich, kteří 16. prosince odchytávali na Denisově nábře-
ží čínské prase, které patrně uteklo svému majiteli. Prase bylo 
prozatím umístěno v kotcích pro psy u služebny městské poli-
cie a hledá se majitel.

Na závěr bych chtěl za všechny strážníky Městské policie Ná-
chod popřát všem občanům klidné prožití vánočních svátků 
a hodně štěstí a zdraví do nového roku 2013.

Miroslav Horák  
–strážník pověřený řízením Městské policie Náchod

Z činnosti Městské policie Náchod
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Městská knihovna Náchod  informuje na leden 2013
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Vážení a milí čtenáři a návštěvníci Městské knihovny v Ná-
chodě, přejeme Vám v novém roce 2013 hodně pohody, zdra-
ví, lásky a štěstí. Budeme se snažit, abyste v naší knihovně na-
cházeli nejen informace a dobré knížky, které chcete číst, ale 
i příjemné prostředí a...

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v pátek 4. 1. 
v dopoledních hodinách.

Čtečku e-knih
Ve studovně náchodské knihovny (2. patro) si můžete prezenčně 
i absenčně zapůjčit čtečku e-knih. Pravidla půjčování v knihov-
ně nebo na www.mknachod.cz 

Náchodskou univerzitu volného času 
14. 1. Vám lektor Jiří Jakl nahradí zmeškanou přednášku – „E“ 
aneb Jak je to s přísadami v potravinách – pouze ve 13.00

Program 6. semestru
 4. 2.  Jak poskytnout první pomoc aneb…
 18. 2.  Žena na křídlech – plachtařka Jana Vepřeková
 4. 3.  Jižní Súdán, nejmladší stát světa: Rostislav Staněk
 18. 3.  Dějiny hudby 3. díl, klasicismus: Jaroslava Janečková
 15. 4.  O životě a divadle s Miloněm Čepelkou
 29. 4.  Pravěké a raně středověké osídlení Náchodska:  
  Jan Tůma
13. 5.  Dluhy českých domácností a zneužívání dávek:  
  Daniel Hůle 
V květnu bude pro zájemce zorganizován výlet.  
Cíl, téma a další podrobnosti se včas dozvíte.
Změna vyhrazena. Poslední volná místa.

Kurz trénování paměti
Už druhým rokem knihovna pořádá kurz trénování paměti s lek-
torkou Alenou Naimanovou. Přihlásit se mohou absolventi loň-
ského kurzu i začátečníci. První díl kurzu se uskuteční 21. 1. 
2013 v 10.00, v 13.00 a v 15.30. Kurz je již částečně zaplněn loň-
skými účastníky. Možnost přihlášení do 14. 1. 2013. Neváhejte, 
zapomínat není nutné. Cena kurzu 220 Kč.
Další díly kurzu: 28. 1., 6. 2., 11. 2., 20. 2., 25. 2., 6. 3., 11. 3.,  
20. 3. a 25. 3.

Výstavy
Studovna: Dřevené obrazy Jana Kociána

A v oddělení pro děti na vás čeká...
   tematické kufříky pro radost celé rodiny

 můj literární hrdina
Ve středu 30. 1. v 16.00 vás zveme na vyhlášení nejlepších účast-
níků výtvarné soutěže Můj literární hrdina.

 klub deskových her
Od ledna zahajuje svoji činnost klub deskových her Dětského 
oddělení Městské Knihovny v Náchodě DOMEK. Podrobnosti 
v knihovně nebo na jejích www stránkách

 cesta k Andersenovi
Soutěžní hra pro druháky, třeťáky, čtvrťáky, páťáky a šesťáky, 
která probíhá od 1. ledna do 22. března 2013. Kdo se chce zúčast-
nit 13. Noci s Andersenem v náchodské knihovně, musí splnit tři 
úkoly a odevzdat je všechny do 22. března v knihovně.
Úkol na leden: Napiš co nejvíce knih, které ilustrovala Helena 
Zmatlíková

 Lovci perel
Potopme se do hlubin příběhů... C O  K N I H A, T O  P E R L A
Navlečte co nejdelší šnůru perel! Milé holky a kluci,
milovníci knížek a příběhů! Nyní se můžete zapojit do celoroč-
ní hry, ve které se stanete skutečnými lovci perel. Od října 2012 
do června 2013 máte šanci získávat za přečtené knihy perly.
Stačí, objevíte-li speciálně označené knihy, tzv. „perlorodky“, 
přečtete je a zodpovíte několik otázek. V každé „perlorodce“ je 
ukryta speciální karta.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích 
a na www.mknachod.cz.                                    (Vo)   
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KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (ČR – 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Největší pohádkové dobrodružství - volné pokračování nejúspěšnějšího českého animovaného rodinného filmu. Prostořeká koza – opět s hlasem Jiřího Lábuse – navštíví svět pohádek a spolu 
s Kubou, Mácou, se statečnými dětmi Honzíkem a Zuzankou, Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým všichni zjistí, že cesta do pekla může být nejen zábavná, ale může skončit i na nečekaném místě...
Více informací o filmu na http://www.kozipribeh.cz/kozipribeh2/. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA (THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
První díl trilogie filmových adaptací J.R.R. Tolkiena Hobit. Dobrodružné fantasy, odehrávající se ve Středozemi 60 let před „Pánem prstenů… Bilbo Pytlík na dobrodružné výpravě, jejímž cílem 
je znovu si nárokovat ztracené trpasličí království Erobor, o které hobity připravil drak Šmak. Bilba nečekaně osloví čaroděj Gandalf Šedý, díky kterému se ocitne ve společnosti třinácti trpaslí-
ků v čele s legendárním bojovníkem Thorinem. Cesta do divočiny vede přes tajemné země, kde se to hemží zlobry, skřety a kouzelníky… Režie se znovu ujal „odborník na Tolkiena“ Peter Jackson, 
v hlavních rolích Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, James Nesbitt a Ken Stott. Film uvádíme v českém znění.
Více informací o filmu na http://warnerbros.cz a na http://www.thehobbit.com/. Vstupné 140 Kč. Mládeži přístupný.

FRANKENWEENIE – DOMÁCÍ MAZLÍČEK (FRANKENWEENIE – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Dojemný příběh chlapce a jeho psa. Animovaná hororová komedie od režiséra Tima Burtona, tvůrce „Alenky v říši divů“. Celá řada postav je vytvořena na základě podoby a chování postav klasic-
kých hororových snímků z třicátých let a na tyto filmy odkazuje také řada jmen těchto postav. České titulky. 
Více informací o filmu na http://www.falcon.cz a na http://disney.go.com/frankenweenie/. Vstupné 140, děti do 15 let 110 Kč, neděle tzv. levný den – jednotné vstupné 115 Kč. Mládeži přístupný.

BÍDNÍCI (LES MISÉRABLES – Velká Británie 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Boj. Sen. Naděje. Láska… aneb největší muzikálový fenomén současnosti, tentokrát ve filmovém zpracování. Za 28 let existence ho v 42 zemích a 21 jazykových mutacích vidělo přes šedesát miliónů 
nadšených diváků, včetně těch českých. Oscarový tvůrce Královy řeči, režisér Tom Hooper, výjimeční herci – Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Eddie Redmayne, Amanda Seyfried, Hele-
na Bonham Carter, Sacha Baron Cohen – a nesmrtelné písničky, jež uslyšíte v aranžmá, v jakém jste je asi ještě neslyšeli. Přijměte pozvání a prožijte společně osudy s Jeanem Valjeanem. České titulky.
Více informací o filmu na http://www.bontonfilm.cz a na http://www.lesmiserablesfilm.com/splashpage/. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL (SECRET OF THE WINGS – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Tajemstvím to teprve začíná… Fantastické dobrodružství z tajemných Zimních lesů, které je pro jeden svět malé… Pohádka o velkém dobrodružství víly Zvonilky, která se s přáteli vydá do zaká-
zaného světa, kde najde svoji sestru – stejně veselou a hravou vílu Modrovločku. Rodinný animovaný film ze studia Disney, uváděný v českém znění.
Více informací o filmu na http://www.falcon.cz a na http://disney.go.com/fairies/movies-secret-of-the-wings.html. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

ATLAS MRAKŮ (CLOUD ATLAS – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Fantastická dobrodružná sci-fi od tvůrců trilogie Matrix bratrů Wachowských. Pozoruhodná filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánrově odlišných příběhů, které se odehrá-
vají v různých časech a na různých místech od začátku 19. století až po postapokalytickou budoucnost. Film zobrazuje myšlenku kontinuální propojenosti našeho bytí a především našich činů 
napříč časem a prostorem, kde všechno má svoji příčinu i následek, smysl, kde se vrahova duše promění ve velkého hrdinu a kde jediný laskavý skutek v přítomnosti vyvolá revoluci v daleké bu-
doucnosti. Hrají Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaving, Hugh Grant, Ben Whishaw, Jim Broadbent, Susan Sarandon a další. České titulky.
Více informací o filmu na http://www.eeap.cz/ a na http://cloudatlas.warnerbros.com/. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

ANNA KARENINA (ANNA KARENINA – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Epický milostný příběh a nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila láska… Podle románové předlohy Lva Nikolajeviče Tolstého film natočil režisér Joe Wright a dokázal vytvořit naprosto unikátní fil-
mový zážitek – tak, jak se mu to podařilo už v adaptacích dalších literárních klasik, v Pýše a předsudku nebo Pokání. V hlavních rolích romantického dramatu Keira Knightley a Jude Law. České titulky. 
Více informací o filmu na http://www.bontonfilm.cz a na http://focusfeatures.com/anna_karenina/. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LADÍME! (PITCH PERFECT – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Tohle vás rozseká! Zapomeňte na muzikály ze střední, tady jste někde jinde. Zpívá se tu jako o život, sex je zakázaný, protože škodí hlasivkám, a kdo neladí se zbytkem, ten musí z kola ven. Ko-
medie plná dobré muziky, jaká tu už dlouho nebyla. Nesnaží se spoléhat jen na netradiční předělávky světových hitů, stejně důležité jsou pro ni dobrý příběh a sympatičtí hrdinové z „masa a kos-
tí“… České titulky. Více informací o filmu na http://www.bontonfilm.cz a na http://www.pitchperfectmovie.com/. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK (FLOQUET DE NEU – Španělsko 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Je jiný než ostatní, je bílý… Pozor, vzácná bílá gorilka na útěku! Rodinné dobrodružství, kombinující hraný a animovaný film. Zatímco prostředí zoo a lidé jsou skuteční, hlavní hrdina a ostatní 
zvířata v zoo jsou animovaná. Film byl nominován na španělskou filmovou cenu Gaudí Award v kategoriích Nejlepší animovaný film a Nejlepší vizuální efekty a získal si přízeň dětských i dospě-
lých diváků. České znění. Více informací o filmu na http://www.falcon.cz. Vstupné 140 Kč, děti do 15 let 110 Kč, v neděli tzv. levný den – jednotné vstupné 115 Kč.

CARMEN (ČR – 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! Premiéra v ČR!
Exkluzivní 3D film z proslulého muzikálu. Filmová verze divadelního muzikálového hitu CARMEN v hlavní roli s Lucií Bílou je druhým počinem režiséra F. A. Brabce, připravovaném kompletně 
ve 3D s velice efektní podívanou… V Carmen zazní mnoho přitažlivých písní a krásných hudebních motivů. Hudbu k filmu složil Frank Wildhorn, který se v roce 1999 stal prvním americkým skla-
datelem po dvaceti dvou letech, jemuž se hrály tři tituly na Broadwayi současně. V hlavních rolích Lucie Bílá, Dasha, Peter Strenáčik, Válav Noid Bárta, Pavla Břínková, Lukáš Kumpricht, Jiří Korn, 
Athina Langoska a další. Více informací o filmu na http://www.carmenfilm.cz/. Vstupné 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč, v neděli tzv. levný den – jednotné vstupné 150 Kč

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA (THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
První díl trilogie filmových adaptací J.R.R. Tolkiena Hobit. Dobrodružné fantasy, odehrávající se ve Středozemi 60 let před „Pánem prstenů… Bilbo Pytlík na dobrodružné výpravě, jejímž cílem 
je znovu si nárokovat ztracené trpasličí království Erobor, o které hobity připravil drak Šmak. Bilba nečekaně osloví čaroděj Gandalf Šedý, díky kterému se ocitne ve společnosti třinácti trpaslí-
ků v čele s legendárním bojovníkem Thorinem. Cesta do divočiny vede přes tajemné země, kde se to hemží zlobry, skřety a kouzelníky… Režie se znovu ujal „odborník na Tolkiena“ Peter Jackson, 
v hlavních rolích Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, James Nesbitt a Ken Stott. Film uvádíme v českém znění. 
Více informací o filmu na http://warnerbros.cz a na http://www.thehobbit.com/. Vstupné 140 Kč. Mládeži přístupný.

HON (JAGTEN – Dánsko 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Vrcholný snímek dánského režiséra Thomase Vinterberga, spoluzakladatele kultovního manifestu Dogma 95, oceněný na MFF v Cannes 2012. V hlavní roli napínavého severského dramatu exce-
luje Mads Mikkelsen, ve filmu o spořádané a zdánlivě šťastné komunitě lidí, která však dokáže člověka nemilosrdně zničit a potupit... České titulky. 
Více informací o filmu na http://www.cinemart.cz. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ALEX CROSS (ALEX CROSS – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Detektiv z oddělení vražd v boji proti sériovému vrahovi, v napínavém akčním kriminálním thrilleru. Hrají Tyler Perry, Edward Burns, Matthew Fox, Jean Reno a Rachel Nichols. České titulky.
Více informací o filmu na http://www.bontonfilm.cz a na http://www.alexcrossmovie.com/. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

PRAHO, MÁ LÁSKO (ČR – 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
V městě plném lidí se cizí příběh může snadno stát i Vaším příběhem... Povídkový celovečerní film Praho, má lásko natočili studenti Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Pra-
ze (FAMU). Pod vedením pedagogů a filmových profesionálů vytvořili intenzivní filmovou dílnu. Díky ní a vlivem genia loci pražských zákoutí vzniklo několik krátkých filmů, které tematicky spo-
juje vztah jejich tvůrců k bývalým industriálním místům. Nusle, Žižkov, Vysočany, Libeň, Smíchov, ale třeba i Bohnice jsou pražskými obvody, které dodnes ovlivňují a inspirují umělce. Na poza-
dí příběhů se historické památky mísí s moderními prvky velkoměsta. Více informací o filmu na http://www.prahomalasko.cz/. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

NESPOUTANÝ DJANGO (DJANGO UNCHAINED – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Vzali mu svobodu, on si vezme mnohem víc… Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama z období před vypuknutím Občanské války, jehož hlavním hrdinou je otrok Django. Ten 
má šanci získat díky nájemnému lovci lidí dr. Schultzovi svobodu, pokud se mu povede dopadnout vraždící bratry Brittlovi. Djangovi se tak zároveň naskytne příležitost najít ženu, kterou musel 
před lety nedobrovolně opustit. Ani jeden z hlavních hrdinů však netuší, jak blízko jsou nejnebezpečnějšímu dobrodružství svého života… V hlavních rolích Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Sa-
muel L. Jackson, Kerry Washington a Christoph Waltz. České titulky. Více informací o filmu na http://www.falcon.cz a na http://unchainedmovie.com/. Vstupné 140 Kč – v pondělí tzv. levný den – jednot-
né vstupné 115 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

O MYŠCE A MEDVĚDOVI (ERNEST AND CELESTINE – Francie 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Příběh neobyčejného přátelství mezi medvědem a myškou. Uzavřou spolu totiž dohodu, že medvěd ji nesní, a myška mu ukáže místo, kde může získat spoustu čokolády, bonbónů a těch nejlepších 
sladkostí… Animovaný rodinný film uváděný v českém znění. Více informací o filmu na http://www.bioscop.cz. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

JACK REACHER: POSLEDNÍ VÝSTŘEL (JACK REACHER – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Právo má své meze. On nemá žádné… Jack Reacher je jako duch. Bývalého vojenského vyšetřovatele najdete jen tehdy, kdy chce on sám být nalezen. Objevuje se u případů, které potvrzují, že spra-
vedlnost je slepá, a pro jejich vyřešení neváhá ignorovat zákony své země. Drsný hrdina z bestsellerů spisovatele Lee Childa se konečně objeví na plátnech kin. V hlavní roli opravdu napínavého 
thrilleru Tom Cruise. České titulky. Více informací o filmu na http://www.bontonfilm.cz a na http://www.jackreachermovie.com/. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

VE STÍNU (ČR – 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Napínavý kriminální thriller, v němž se vyšetřování malého vloupání postupně mění ve velký případ, který má nejen překvapivé rozuzlení, ale ve svém důsledku zasáhne do osudů hlavních hr-
dinů a jejich blízkých více, než by se dalo čekat. Hlavní role vytvořili Ivan Trojan a Sebastian Koch. Podle scénáře Marka Epsteina film natočil režisér David Ondříček. Film reprezentuje ČR v boji 
o Oscara za rok 2012. Více informací o filmu na http://www.vestinufilm.cz/. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

PÍ A JEHO ŽIVOT (LIFE OF PI – USA 2012)
Neuvěřitelné dobrodružství… Chlapec, tygr a moře. To jsou hlavní hrdinové neuvěřitelného příběhu, který nejprve převálcoval svět knihou (knižní předloha Yanna Martela), a teď se to chystá zo-
pakovat filmovou verzí. Předpoklady má obrovské, režie se totiž ujal oscarový Ang Lee, tvůrce legendárního Tygra a draka. Vzrušující výpravné dobrodružství plné magických obrazů a provoka-
tivních témat v příběhu, který se odehrává na ploše tří kontinentů, dvou oceánů a bohaté imaginace… Film uvádíme v českém znění. 
Více informací o filmu na http://www.bontonfilm.cz a na http://www.lifeofpimovie.com/. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

LINCOLN (LINCOLN – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Není-li špatné otroctví, pak není špatné nic… Film režiséra Stevena Spielberga, popisující období posledních čtyř měsíců života největšího amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Odhaluje nejris-
kantnější a nejodvážnější rozhodnutí amerického vůdce v době, kdy se vyostřuje otázka otroctví a zemí zmítá válka. Hrají Daniel Day-Lewis, Sally Field, David Strathairn, Joseph Gordon-Levitt, James 
Spader, Hal Holbrook a Tommy Lee Jones. České titulky. Více informací o filmu na http://www.bontonfilm.cz a na http://thelincolnmovie.com/. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

NADĚJNÉ VYHLÍDKY (GREAT EXPECTATIONS – USA/Velká Británie 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter a Jeremy Irvine ve filmové adaptaci slavného románu Charlese Dickense. Režie Mike Newell, tvůrce filmů „Čtyři svatby a jeden pohřeb“ nebo „Harry Potter 
a ohnivý pohár“. České titulky. Více informací o filmu na http://www.bioscop.cz. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Hodinové pásmo krátkých kreslených pohádek pro nejmenší s oblíbenými pohádkovými hrdiny. Vstupné 30 Kč.

MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO (MOVIE 43 – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Tvůrci filmů Něco na té Mary je a Blbý a blbější vám přináší novou hustou komedii plnou těch největších hollywoodských hvězd. Přijďte se podívat, jak to dokážou rozjet Kate Winslet, Hugh Jackman, 
Halle Berry, Naomi Watts, Richard Gere, Elizabeth Banks, Uma Thurman nebo Gerard Butler. České titulky. Více informací o filmu na http://www.hce.cz. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

CARMEN (ČR – 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Exkluzivní film z proslulého muzikálu. Filmová verze divadelního muzikálového hitu Carmen v hlavní roli s Lucií Bílou a s velice efektní podívanou… V Carmen zazní mnoho přitažlivých písní 
a krásných hudebních motivů. Hudbu k filmu složil Frank Wildhorn, který se v roce 1999 stal prvním americkým skladatelem po dvaceti dvou letech, jemuž se hrály tři tituly na Broadwayi sou-
časně. V hlavních rolích Lucie Bílá, Dasha, Peter Strenáčik, Válav Noid Bárta, Pavla Břínková, Lukáš Kumpricht, Jiří Korn, Athina Langoska a další. Více informací o filmu na http://www.carmenfilm.
cz/. Vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč.
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