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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě,
otevírací doba: pondělí–pátek 8.00–17.00 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.

Více informací na www.beraneknachod.cz.

 uvádí v únoru
Peter Quilter: Je úchvatná
Divadlo Kalich Praha
Představení ab. cyklu – sk. „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
Předprodej od 20. 1. 2014

P. Šrut, D. Dašková: 
Bob a Bobek na cestách
Divadlo ANFAS Praha
Činoherní pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 15. 1. 2014

Meditace pro zdraví a sílu svého 
vnitřního klidu a moudrosti
Mgr. Jarmila Koudelková
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 15. 1. 2014

Lenka Filipová
s kapelou a se smyčcovým tělesem 
Brno Strings
Vstupné: 280, 260, 240 Kč   
Předprodej od 19. 11. 2013

Janáčkovo kvarteto
Miloš Vacek – první housle, Vítězslav 
Zavadilík – druhé housle
Jan Řezníček – viola, Břetislav 
Vybíral – violoncello
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 120, 110, 100 Kč  
Předprodej od 27. 1. 2014 

Cesta po severozápadní Indii do oblastí 
Himálčapradéše a Zanskaru
Dia show Jarmily a Ivy Koudelkové
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 20. 1. 2014

N. Chatelet: Žena vlčí mák
Hraje Hana Maciuchová
Vstupné: 250, 230, 210 Kč  
Předprodej od 19. 11. 2013

Sobota
1. 2. 2014
v 19.00 hodin

Neděle
2. 2. 2014
v 15.00 hodin

Středa
5. 2. 2014
v 18.00 hodin

Úterý
18. 2. 2014
v 19.00 hodin
SLEVA

Středa
19. 2. 2014
v 19.00 hodin
SLEVA

Pondělí
24. 2. 2014
v 19.00 hodin

Úterý
25. 2. 2014
v 19.00 hodin
SLEVA

Písničky Josefa Švejka
Účinkuje „ŠVEJK c. k. ŠRAML“
Malý sál
Vstupné: 100 Kč   
Předprodej od 3. 2. 2014

Jan Amos Komenský 
a jeho dobrodružný život 
Umělecká agentura 
Orfeus Přemysl Kubišta
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně: 45 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně 
divadla

Středa
26. 2. 2014
v 19.00 hodin

Čtvrtek
27. 2. 2014
v 9.00 hodin

Další pořady 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka

Ples SPŠ, SOŠ a SOU 
Nové Město nad Metují
Pořádá SRP při SOŠ a SOU

Patrick Marber: DEALER‘S CHOICE
Dejvické divadlo
Představení v rámci Benefi ce 
pro Občanské sdružení Pferda 
Pořádá Občanské sdružení Pferda
Vstupné: 290–360 Kč
Prodej na www.kupvstupenku.cz a jejích 
předprodejních místech

Ples Střední školy oděvní, služeb 
a ekonomiky Červený Kostelec
Pořádá EKOMS o. s. Červený Kostelec

3. Regionální veletrh
fi ktivních fi rem Náchod
Pořádá Obchodní akademie Náchod
Vstup zdarma
 
Reprezentační ples Města Náchoda 
a Primátoru, a. s.
Pořádá Město Náchod a Primátor, a. s.

Ples Gymnázia Dobruška
Pořádá SRPG při Gymnáziu Dobruška

7. 2. 2014
v 19.30 hodin

13. 2. 2014
v 19.00 hodin

15. 2. 2014
ve 20.00 hodin

20. 2. 2014
v 10.00 hodin

22. 2. 2014
ve 20.00 hodin

28. 2. 2014
ve 20.00 hodin

Lenka Filipová
Lenka Filipová absolvovala roku 1976 studium kytary na pražské konzervatoři, kde byla studentkou profesorů Štěpána Urbana a Milana 
Zelenky. Již v 16 letech byla na tříměsíčním turné po americkém kontinentu. Tehdy ale ne sama, nýbrž s Brněnským rozhlasovým orchestrem 
lidových nástrojů. Do živějšího a trvalejšího povědomí posluchačů se dostala spoluprací s Karlem Zichem a skupinou Flop. To všechno byly 
elementy, z nichž se postupně krystalizovala hotová tvůrčí osobnost. Jako právě taková se představila albem Zamilovaná v roce 1982. Na debut 
bylo toto album vysoce úspěšné. Získalo dokonce Zlatou desku. Lenka není z těch interpretů, kteří chrlí jedno album ročně. Je ovšem z těch 
interpretů, jejichž album když vyjde, je opravdovou událostí a jistou zárukou kvality a vždy odráží určitou etapu zpěvaččina života. V Náchodě 
vystoupí s doprovodnou kapelou a smyčcovým tělesem Brno Strings.
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Minulý rok byl pro město Náchod 
ve všech směrech úspěšným rokem. Z po-
hledu investic byl tento rok jedním z nejú-
spěšnějších v novodobé historii Náchoda.

Předpoklad vytvořil již schválený roz-
počet na investice 2013 ve výši 164 mil. 
Kč, vůbec největší v posledních letech. 
Skutečnost však předstihla očekávání, in-
vestice nakonec dosáhly 183 mil. Kč. Vý-
běrovými řízeními se nám podařilo ušet-
řit 35 % ceny prací. 

Přičteme-li k tomu, že město Náchod 
v minulých třech letech splatilo praktic-
ky všechny dluhy, je ekonomická situace 
města velice dobrá a vytváří i dobrý zá-
klad pro úspěšný rok 2014.

V minulém roce se podařilo provést 
mnoho významných a potřebných sta-
veb. Sledovanou a diskutovanou stavbou 
byly úpravy Masarykova náměstí s pře-
místěním a rekonstrukcí kašny. Poved-
la se dlouho plánovaná úprava dopravy 
s odkloněním od kostela. To bylo důležité 
pro dokončení opravy kostela, který velmi 
trpěl otřesy z dopravy. Zklidnění střední 
části s odpočinkovou zónou okolo kašny 
byl jistě správný krok. Na jaře bude ještě 
doplněn mobiliář a hlavně osazena lavič-
ka Josefa Škvoreckého v místě této odpo-
činkové plochy u kašny. Lavička by měla 
být osazena na počátku studentského fes-
tivalu Náchodská prima sezóna.

Myslím, že pěkně dopadlo i prostran-
ství za radnicí včetně přístavby výtahu. 
Po počátečních potížích s archeologic-
kým průzkumem se na konci roku poda-
řilo tuto akci dokončit.

Archeologický průzkum v letních mě-
sících však protáhl realizaci stavby až 
do konce roku. Litoval jsem dělníky, kte-
ří museli dláždit Krámskou ulici v nej-
větších mrazech v předvánočním období  
– ale to už se stává…

Největší loňská, ale i letošní akce – Au-
tobusové nádraží – však nemohla být 
v loňském roce dokončena. Posunutí zahá-
jení stavby (z důvodu problémů na straně 
Českých drah), odsunul betonáž hlavních 
nosných konstrukcí a tím i dokončení celé 
stavby do prvního pololetí letošního roku. 
V současné době se na této stavbě moc 
neděje. Dodavatel má naplánované práce 
na betonáži železobetonových konstrukcí 
z pohledového betonu až na jarní měsíce 
(musí mít jistotu, že po celou dobu beto-
náže nebude mrznout). Jinak všechny in-
ženýrské sítě i podkladní vrstvy jsou do-
končeny. 

Podařila se celkem bez problémů nová 
kruhová křižovatka u Kauflandu, která 
je velkým zlepšením bezpečnosti provo-
zu (byla hodnocena jako jedna z nejnebez-
pečnějších v Čechách). Na jaře bude ješ-

OHLÉDNUTÍ 
za velice úspěšným rokem 2013

tě doplněna o výjezd směrem na Polsko 
a Hronov od zóny Kauflandu v místě ale-
je k Malým lázním.

Komunikacím byla v loňském roce vě-
nována velká pozornost. Bylo oprave-
no velké množství komunikací hlav-
ně v okrajových částech – na Babí, Lipí, 
ve Starém Městě, ale i v centru města. 
Současně s tím bylo vybudováno mnoho 
nových parkovacích míst např. kolem bu-
dovy okresního soudu. V tomto budeme 
pokračovat i v letošním roce. Bylo vydláž-
děno mnoho nových chodníků a postave-
no tolik potřebné schodiště u zimního 
stadionu a další schodiště u Masaryko-
vých škol. Opraveny byly i lávky přes řeku 
Metuji.

V minulém roce jsme se také snažili 
upravit náchodské parky. Park u nádraží 
bude zcela přestavěn a rozšířen se stav-
bou nádraží, tj. v letošním roce. Částeč-
ně rekonstruován byl park před okresním 
soudem, zde byla provedena propojovací 
pěšina v místě, kde chodilo nejvíce lidí. 
V letošním roce bude ještě dokončena vý-
sadba. Podobně bylo započato s parkem 
v rohu náměstí směrem k ZUŠ, i tento 
park bude letos dokončen. Park u hradeb 
(ul. Strnadova) byl pouze stavebně připra-
ven pro jeho letošní rekonstrukci. Mohl 
bych ještě jmenovat mnoho zelených 
ploch, které byly v minulém roce uprave-
ny (např. břehové porosty kolem Metuje, 
zeleň v Běloveské ul. …). Pro letošní rok 
máme opět připraveny další úpravy par-
ků. Ve spolupráci s dětmi a Sdružením ro-
dičů ZŠ Komenského byl důstojně upraven 
starý židovský hřbitov. 

Pokračovaly úpravy na sídlišti u ne-
mocnice, bylo zde započato s výstavbou 
nového parku v místě bývalé skládky 
a s přestavbou sportovního areálu u Ma-
sarykových škol. Bylo provedeno zatep-
lení tří mateřských školek (MŠ Myslbeko-
va, Alšova a Havlíčkova) a školy v Bělovsi, 
kde budou ještě na jaře dokončeny malby 
na fasádě…

Toto je pouze malý výčet akcí rea-
lizovaných v minulém roce. V součas-
né době je připravován rozpočet letoš-
ního roku a jsou připravovány investice 
v podobném rozsahu. Hospodaření naše-
ho města je, díky úsporným opatřením 
v prvních dvou letech tohoto volebního 
období, ve velice dobré kondici a umož-
ňuje i v těchto jinak nepříznivých letech 
poměrně kvalitní rozvoj našeho města.

Přeji Vám všem, obyvatelům města 
Náchoda úspěšný rok, přeji všem, aby se 
nám v našem městě stále lépe žilo a moh-
li jsme být na naše město právem hrdí.

               Tomáš Šubert, místostarosta
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Zprávy 
z radnice
Rada města 14. 1. 2014 
Jednání rady města se zú-
častnilo sedm, později osm 
radních, jeden byl omluven.
Číselný popis u zprávy před-
stavuje poměr hlasů při hlasování 
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE

 RM souhlasila se zřízením sídla Sbo-
ru dobrovolných hasičů (SDH) Dobrošov, 
v budově čp. 64, Dobrošov. SDH umís-
tí u vstupu do budovy vlastní poštovní 
schránku. 7-0-0

 RM souhlasila s vyřazením chladniček 
a mrazniček a současně s dokoupením no-
vého chladícího zařízení pro vybavení re-
staurace Na koupališti nájemcem. 7-0-0

 RM souhlasila se zahájením jednání se 
společností ČEZ na zpracování návrhu 
(předběžného projektu) trasy kabelového 
vedení a umístění rozvaděče v objektu re-
staurace Na koupališti včetně stanovení 
ceny za jeho přemístění. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o vzájemné výpůjčce společnosti RWE 
Energo, s. r. o., Teplárna Náchod. Měs-
to Náchod přenechává společnosti RWE 
Energo, s. r. o., do bezplatného užívání 
část pozemkové parcely č. 728/3 a část po-
zemkové parcely č. 734/7 v katastrálním 
území Náchod pro parkování motorových 
vozidel. Zároveň společnost RWE Energo, 
s.r.o., přenechává Městu Náchodu do bez-
platného užívání část pozemkové parcely 
č. 16/2 v katastrálním území Dolní Rade-
chová pro ukládání ornice.

 RM souhlasila s uzavřením nájem-
ní smlouvy se společností Česká pošta, 
s.p., Praha. Smlouva se týká nájmu čás-
ti pozemkové parcely č. 416/28 o výmě-
ře 0,32 m² ve Václavické ulici u domu  
čp. 1219 za účelem umístění doručovací 
(poštovní) schránky. Smlouva bude uza-
vřena na dobu neurčitou s účinností od  
1. 1. 2014.  7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smluv o zří-
zení věcného břemene na umístění ply-
nárenského zařízení se společností RWE 
GasNet, s. r. o. Břemena budou zřízena 
na pozemkové parcele č. 1318 na Pavlišo-
vě. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy s panem Markem Fajmonem. 
Smlouvou se nájemci přenechává do uží-
vání část pozemkové parcely č. 46/1 (v uli-
ci Parkány), část č. 739/5 (v ulici Plhovské 
naproti Lidlu) a část č. 1207/4 (v ulici Praž-
ské) za účelem umístění pěti reklamních 
laviček. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s účinností od 1. 1. 2014. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností ČEZ Distribuce, a. s. 
Přeložkou vedení kabelů vysokého napětí 
budou zasaženy pozemkové parcely měs-

ta č. 1995/2 a č. 2005/1 v Dobrošovské ulici 
a most přes řeku Metuji u pivovaru v dél-
ce cca 55 bm. 7-0-0

 RM souhlasila s vyhlášením výběrové-
ho řízení na volný nájemní byt č. 1 v domě 
čp. 391 v ulici Běloveská v Náchodě a se 
zveřejněním inzerátu v tisku. 7-0-0
 Stavební úpravy prostoru u radnice, 
ul. Krámská – uzavření dodatku 7-0-0 

 RM souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo na stavební úpravy pro-
storu u radnice, ul. Krámská, Náchod. Do-
datek řeší méněpráce a vícepráce v rámci 
těchto stavebních úprav s tím, že celko-
vá cena díla je o 4749 Kč menší než dle 
smlouvy o dílo.
Exekuce – statistika za rok 2013 7-0-0

 RM vzala na vědomí informaci o pře-
hledu vymožených dluhů pomocí exeku-
cí za rok 2013. Celkem exekutorka, která 
vykonává svou činnost od dubna 2013, vy-
mohla formou exekucí za rok 2013 částku 
ve výši 326 tis. Kč.
Rekonstrukce komunikace 
ul. Za Továrnou 7-0-0

 RM předběžně souhlasila s rekonstruk-
cí komunikace ulice Za Továrnou s tím, 
že definitivní řešení bude schváleno až 
po předložení projektové dokumenta-
ce investorem, který provede generální 
opravu této komunikace.
Výročí ve městě 2014 – doplnění

 RM schválila změnu dramaturgické-
ho plánu – vypuštění koncertu zpěvač-
ky Marcely Holanové a divadelního před-
stavení Pavla Trávníčka. Na místo toho 
se uskuteční koncert zpěváka Tomáše 
Kluse. 7-0-0

 RM schválila financování reprezentativ-
ní publikace v rámci výročí 760 let „Ná-
chod včera a dnes“ o. s. Fotoklub Náchod 
města v celkové částce 130 tis. Kč. 5-0-2
Městské informační centrum 
v Náchodě – určení provozovatele 8-0-0

 RM schválila s platností od 1. 2. 2014 
provozovatelem Městského informačního 
centra – Beránek Náchod, a. s. 
Propagace města 6-0-2

 RM schválila propagaci plánovaných 
akcí v roce 2014 v Náchodském Swingu, 
Náchodském deníku a Echu. 
Město Náchod 
– úspory energií metodou EPC 8-0-0

 RM zrušila záměr a výběrové řízení 
na energetické služby EPC (úspory ener-
gie) se smluvně zaručeným výsledkem 
pro město Náchod a pověřila 1. místosta-
rostu, odbor investic a rozvoje města a ře-
ditele Technických služeb Náchod, s. r. o. 
přípravou a navržením způsobu řešení 
dalšího postupu při snižování energetic-
ké náročnosti objektů ve vlastnictví měs-
ta nejpozději do 28. 2. 2014.

 RM souhlasila se zajištěním potřebných 
podkladů pro zpracování žádosti o dota-
ci do programu EFEKT 2014 vyhlášeného 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 
na komplexní opatření ke snížení ener-
getické náročnosti veřejného osvětlení 

– VIII. upravená etapa rekonstrukce ve-
řejného osvětlení a s jejím předložením 
v termínu do 28. 2. 2014.
Investiční program roku 2013 
a jeho plnění 8-0-0

 RM vzala na vědomí zprávu o plnění in-
vestičního programu loňského roku. 
V roce 2013 se podařilo realizovat praktic-
ky beze zbytku investiční program. Velmi 
tomu pomohla důsledně prováděná výbě-
rová řízení, která městu ušetřila částku 
ve výši téměř 64 mil. Kč, tj. 34,8 % původ-
ních rozpočtových nákladů. Celkem se tak 
realizoval investiční program v objemu 
více než 183 mil. Kč, což bylo o 11,5 % více 
než předpokládal rozpočet na rok 2013.
Od roku 2011 také neustále klesá úvěro-
vé zatížení (celkem již o 54 mil. Kč), v sa-
motném roce 2013 tato úvěrová zadluže-
nost poklesla o 12,5 mil. Kč.
V roce 2013 byly profinancovány jak in-
vestiční, tak provozní výdaje beze zbytku. 
Oproti rozpočtu došlo k úsporám praktic-
ky ve všech kapitolách.
Zadávací řízení „Dodávka užitkového 
vozu – hasičský vůz cisterna“ 8-0-0

 RM schválila pořadí nabídek na veřej-
nou zakázku „Dodávka užitkového vozu 
– hasičský vůz cisterna a schválila uza-
vření kupní smlouvy s uchazečem na  
1. místě – Strojírna Potůček, s. r. o., Slatiňa-
ny s nabídkovou cenou 2.721.290 Kč vč. DPH.
 
TELEGRAFICKY:

 RM vzala na vědomí předložené zprá-
vy o výsledcích kontrol za rok 2013 u pří-
spěvkových organizací města a příjemců 
dotací a schválila plán kontrol a auditů 
ve veřejné správě na rok 2014. 7-0-0

 RM schválila přidělení/vyhrazení jed-
noho parkovacího místa pro Českou pod-
nikatelskou pojišťovnu na novém parko-
višti za radnicí a to celoročně za poplatek 
ve výši 20.000 Kč/rok. 7-0-0

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

 RM schválila uspořádání výstavy spiso-
vatele Josefa Škvoreckého k výročí nedo-
žitých 90. narozenin spisovatele. 8-0-0

 RM schválila služební cestu spojenou 
s projektem „Valdštejn rozvíjí česko-pol-
skou kulturu“ pro místostarostku města 
paní Mgr. Drahomíru Benešovou a vedou-
cího oddělení kultury, sportu a cestov-
ního ruchu Romana Touška do polské-
ho města Swidnice v termínu 23.–25. 1. 
2014. 7-0-0

 RM schválila prodejní ceny pamětních 
mincí radnice a města Náchoda. Mince 
budou v prodeji v městském informač-
ním centru. 8-0-0

 RM schválila prodejní cenu skleničky 
náchodské radnice ve výši 50 Kč vč. DPH. 
 8-0-0

 RM schválila snížení prodejní ceny ka-
lendáře města „Náchodské osobnosti“ 
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Veřejná zakázka „Ráj pro děti 
– MŠ Havlíčkova v Náchodě“ 6-0-0

 RM schválila výzvu a zadávací podmín-
ky veřejné zakázky „Ráj pro děti – MŠ Ha-
vlíčkova v Náchodě“, která je realizována 
v rámci stejnojmenného projektu a sou-
hlasila se zapracováním případných při-
pomínek právníka do smlouvy o dílo 
a Státního fondu životního prostředí ČR 
do kompletní zadávací dokumentace.
Úprava Masarykova náměstí 
v Náchodě – rozšíření mobiliáře 6-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
na úpravu Masarykova náměstí v Nácho-
dě (rozšíření mobiliáře) firmy KARIM Eu-
rope, s. r. o., Hulín a souhlasila s uzavře-
ním objednávky.
Nařízení města č.1/2014 – parkovací zóny 
a výše parkovného

 RM vydala Nařízení města č.1/2014, kte-
rým se stanovují v oblastech města zóny 
placeného stání, ve kterých lze místní ko-
munikace nebo jejich určené úseky užít 
k stání silničního motorového vozidla 
za cenu sjednanou v souladu s cenovými 
předpisy a způsob úhrady příslušné ceny 
za parkování.
po–pá:  8.00–18.00; so: 8.00–13.00
Masarykovo náměstí a Karlovo náměstí, 
na vyznačených parkovacích plochách 
první hodina  5 Kč
druhá hodina 10 Kč
každá další započatá hodina 50 Kč
Riegrova ulice a parkoviště „za Radnicí“, 
na vyznačených parkovacích plochách 
první hodina  5 Kč
druhá hodina 10 Kč
každá další započatá hodina 20 Kč
Parkoviště u polikliniky, v ulici Komenského,
parkoviště u plaveckého bazénu, 
parkoviště u okresního soudu, 
na vyznačených parkovacích plochách 
první hodina  5 Kč
druhá hodina  5 Kč
každá další započatá hodina 20 Kč
 Průkazy energetické náročnosti 
budov města Náchod 6-0-0

 RM uložila odboru investic a rozvoje 
města neprodleně provést poptávkové ří-
zení na zpracovatele energetických štít-
ků na budovy v majetku města v souladu 
s platnou legislativou. 

na 100 Kč. Kalendář je možné zakoupit 
v městském informačním centru. 8-0-0

 RM souhlasila se zapojením ZŠ TGM Ná-
chod do grantových řízení vyhlášených 
Královéhradeckým krajem na rok 2014. 
 8-0-0
Rada města 21. 1. 2014 
Jednání rady města se zúčastnilo šest rad-
ních, tři byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila zveřejnění prodeje části 
pozemkové parcely č. 1203/4 v ulici Čes-
kých Bratří a stavební parcely č. 2153 
v ulici Jiráskova, stavební parcely č. 578 
v ulici 1. Máje a stavebních parcel č. 456 
(ul. Modrá), 457 (ul. Bílá) a 458 (ul. Mod-
rá). Jedná se o pozemky pod trafostanice-
mi. 6-0-0

 RM schválila znovu zveřejnění prodeje 
bytové jednotky 1+1 v domě čp. 801 v uli-
ci Janáčkova o výměře 51,37 m2 za cenu 
351.000 Kč. 6-0-0

 RM nesouhlasila na základě negativ-
ních odborných vyjádření se zveřejněním 
záměru pronajmout pozemkovou parce-
lu č. 2282 v k. ú. Horní Radechová pro vy-
budování tréninkové tratě pro motokros 
a cyklokros a žádost zamítla. 6-0-0

 RM souhlasila se zveřejněním zámě-
ru pronajmout část pozemkové parcely 
č. 351/11 v ulici Smiřických o výměře 100 
m². Pozemek bude využit pro parkování 
osobních a zásobovacích vozidel. 5-0-1

 RM souhlasila s vyhlášením výběrové-
ho řízení obálkovou metodou na volný 
nebytový prostor č. 100 v ulici Němcové 
v domě čp. 656 v Náchodě s vyvolávací ce-
nou 5.000 Kč/měsíc + DPH a se zveřejně-
ním inzerátu v tisku. 5-0-1

 RM souhlasila se zaplacením částky 
10.858 Kč (včetně DPH) za čištění dešťo-
vé kanalizační přípojky u domu čp. 1488 
v ulici Bartoňova.
Smlouva o spolupráci 
v rámci projektu Euroklíč 5-0-1

 RM souhlasila s uzavřením Smlouvy 
o spolupráci v rámci projektu Euroklíč 
a pověřila starostu podpisem této smlou-
vy. Projekt Euroklíč je mezinárodní pro-
jekt, který ve vyspělých evropských ze-
mích již více než čtvrt století efektivně 
pomáhá lidem se sníženou schopností po-
hybu. V ČR byl projekt ve své kategorii 
oceněn titulem „NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČIN 
ROKU 2007“ v kategorii vybavení čerpa-
cích stanic a dalších veřejně přístupných 
objektů. V našem městě se jedná o osaze-
ní eurozámku na veřejném WC za radnicí.
Žádost o dotaci 
Ministerstva vnitra ČR 6-0-0

 RM souhlasila s podáním žádosti o do-
taci na rok 2014 na propojení městského 
dohledového kamerového systému Měs-
ta Náchod s obvodním oddělením Policie 
ČR a spoluúčastí města ve výši 82 tis. Kč.

 RM souhlasila s podáním žádosti o do-
taci na rok 2014 na Prázdninový pobyt 
dětí s výchovnými problémy a spoluúčas-
tí města ve výši 20 tis. Kč.

Městské informační centrum ve spolu-
práci s MěÚ Náchod aktualizuje databá-
zi poskytovatelů ubytování a stravování. 
Informace budou prezentovány na inter-
netových stránkách www:mestonachod.cz/
mesto-nachod/firmy/ a poskytovány v in-
formačním centru.

Prosíme všechny podnikatele z daných 
oborů o spolupráci při aktualizaci svých 
kontaktů. Na internetové adrese www.
mestonachod.cz/mestsky-urad/formulare/ 
si můžete stáhnout krátký formulář dle 
jednotlivého resortu, Vyplněný dotaz-
ník odešlete na e-mailovou adresu info-
centrum@mestonachod.cz. Formulář si 
také můžete vyzvednout přímo v Infor-
mačním centru na Masarykové náměstí, 
v přízemí radnice. Další informace na tel.: 
778 411 680. Těšíme se na další spolupráci.

Zapsání do databáze je zdarma.

Aktualizace 
databáze ubytování 
a stravování

Zaplaťte do konce února 2014 
– výrazně ušetříte!

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů stanovuje základní sazbu míst-
ního poplatku za komunální odpad pro 
rok 2014 na částku 650 Kč za osobu, tzn. 
ve stejné výši jako v loňském roce. 

Nezměněn zůstává i systém slev. Ten, 
kdo však zaplatí celý poplatek do 28. 2. 
2014, získá slevu ve výši 200 Kč a může 
tak zaplatit stejně jako v roce 2012, 2013 
a v letech předchozích – 450 Kč. 

Při platbě ročního poplatku v období 
od 1. 3. do 31. 5. 2014 získáte slevu 150 Kč 
z celkové roční sazbu poplatku a zaplatí-
te 500 Kč. Do 30. 9. 2014, kdy je nutné po-
platek uhradit nejpozději, platí základní 
sazba – 650 Kč, po tomto datu se již navy-
šuje 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 ban-
ky, a. s., variabilní symbol – rodné čís-
lo poplatníka, specifický symbol – číslo 
domu, složenkou nebo hotově na Měst-
ském úřadu v Náchodě na adrese Něm-
cové 2020 (vedle polikliniky) – v úterý 
a ve čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin, v pon-
dělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin.

Poplatek za odpady

Město Náchod nově zřídilo elektronický 
kalendář pro pořadatele kulturních a spor-
tovních akcí v Náchodě. Jeho úkolem je 
zlepšit spolupráci a vzájemnou informova-
nost mezi pořadateli a předejít tak souběhu 
více akcí ve stejném termínu a času. Pro-
síme pořadatele výše zmíněných akcí, aby 
se k projektu připojili. Podrobný návod na-
leznete na webových stránkách Města Ná-
chod na adrese http://www.mestonachod.cz/
mesto-nachod/kultura/kalendar-akci/ nebo 
se neváhejte obrátit přímo na nás.

Mgr. Špaček, Město Náchod
odborný pracovník pro kulturu, sport a CR

tel. 491 405 214, 778 434 178
e-mail: j.spacek@mestonachod.cz

Kalendář
pro pořadatele kulturních  
a sportovních akcí v Náchodě
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V prosinci 2013 se narodili:
 3. 12. Ema Balcarová
 5. 12. Kateřina Barková
 12. 12. Allison Absolonová
 16. 12. Erkhnaran Tserenpuntsag
 17. 12. Jiří Čermák
 18. 12. Julie Poláková
 19. 12. Dominik Steiner
  Pavel Karvay
 20. 12. Matěj Meduna
 22. 12. Emma Žďárská
 23. 12. Rozálie Šplouchalová

 27. 12. Johanka Kuchařová 
 30. 12. Natálie Putnokiová
             Veronika Hnízdilová
 31. 12. Jakub Jan Filip

 
V prosinci 2013 byli oddáni:
 7. 12.  Aleš Modráček, Náchod
  Lada Štěpánková, Staré Ždánice
 
 31. 12.  Michal Dusbaba, Náchod
  Jitka Salabová, Náchod

KRONIKA  narození a svatby v prosinci 2013

Město Náchod provádělo ve dnech 21. 
10.–15. 11. 2013 průzkum spokojenosti 
obyvatel. Průzkum spokojenosti probí-
hal dotazníkovou formou, 500 ks dotaz-
níků bylo přiloženo v Náchodském zpra-
vodaji na měsíc listopad 2013, dalších cca 
120 dotazníků bylo distribuováno v budo-
vách Městského úřadu, dotazníkové šetře-
ní probíhalo i přímým dotazováním mezi 
obyvateli města a distribucí do školských 
zařízení. Elektronická verze dotazníku 
byla k dispozici na webových stránkách 
města a facebookovém profilu města. 

Celkem se dotazníkového průzkumu 
zúčastnilo pouze 170 občanů. Výstupy 
z dotazníkového šetření budou dále po-
užity pro zpracování Strategického plá-
nu rozvoje města a Strategie MěÚ. Vedení 
města Náchoda tímto děkuje všem obča-
nům, kteří se průzkumu zúčastnili.

V části dotazníku zaměřené na získání 
informací ke Strategickému plánu rozvo-
je města měli občané např. uvést pět zále-
žitostí, které se jim na městu Náchod líbí. 
Ve fyzickém prostředí města jsou občané 
nejvíce spokojeni s revitalizací veřejných 
prostranství, prameníkem Ida a zelení 
ve městě, v oblasti dopravy s nádražím, 
bezpečností dopravy. Ve veřejné správě 
jsou občané spokojeni s postojem vede-
ní města. Naopak mezi pěti záležitostmi, 
které se občanům v Náchodě nelíbí a kte-
ré je třeba naléhavě řešit, figuruje jedno-
značně na prvním místě nespokojenost 
s dopravní situací a nedostatečnou prů-
jezdností městem. Jako další problema-
tické oblasti byly nejčastěji uváděny ne-
vhodný stav brownfields v centru města 
– Tepna a lázeňský komplex, jako problé-
mové jsou také vnímány menšiny a pří-
tomnost bezdomovců a problémových 
skupin osob ve městě.

Hlavním cílem průzkumu spokojenos-
ti občanů s chodem MěÚ bylo zjistit hod-
nocení komunikačních kanálů a rozsahu 

Výsledky průzkumu spokojenosti obyvatel

předávaných informací, spokojenost se 
službami MěÚ a přístupem zaměstnanců 
ke klientům, využívání elektronických 
služeb poskytovaných MěÚ (odbavovací 
systém, MMS zprávy), návštěvnost odbo-
rů a nejčastěji řešené záležitosti a znače-
ní budov.

Co se informovanosti občanů o dění 
na radnici týče, více než polovina dotá-
zaných považuje informování občanů 
za velmi dobré a dobré, objevilo se ně-
kolik komentářů, že by MěÚ měl občany 
více informovat o záměrech města, a to 
jak krátkodobých, tak dlouhodobých. Nej-
frekventovanějšími zdroji pro získávání 
informací o dění na MěÚ a ve městě jsou 
Náchodský zpravodaj (84,71 % responden-
tů) a internetové stránky města (78,82 % 
respondentů).

Spokojenost se službami poskytovaný-
mi MěÚ ohodnotilo na škále 1–5 (1 nejlep-
ší, 5 nejhorší) známkou 1 nebo 2 celkem 
48,88 % respondentů, odpověď nevím/
nedokážu posoudit uvedlo v průzkumu 
25,29 % dotázaných, což představovalo 
druhé nejvyšší zastoupení odpovědí. Pou-
ze 9 respondentů z celkových 170 ohodno-
tilo spokojenost se službami MěÚ znám-
kou 4 nebo 5.

Možnosti elektronického objednání 
k vyřízení záležitosti na MěÚ využívá ale-
spoň občas 27,64 % dotázaných, 25,29 % 
respondentů o této službě vůbec neví.

Označení budov MěÚ jako dostatečné 
pro snadnou orientaci ohodnotilo znám-
kou 1 nebo 2 celkem 111 respondentů, 
avšak v komentářích byly vzneseny po-
žadavky na lepší značení budov MěÚ 
po městě a lepší značení kanceláří zejmé-
na v budově radnice. S prostředím MěÚ 
je spokojeno 71,18 % respondentů (ohod-
noceno známkou 1 nebo 2), pouze 4,7 % 
dotázaných hodnotilo známkami 4 nebo 
5. Mezi připomínkami se objevily zmín-
ky např. o chybějících dětských koutcích 

a chybějících službách CZECHPoint v MěÚ 
Němcové 2020 a Palachově 1303.

Většina respondentů je spokojena 
s přístupem úředníků (67,65 % ohodnoti-
lo známkou 1 nebo 2, 11,78 % ohodnotilo 
známkou 4 nebo 5).

Průzkum spokojenosti obyva-
tel probíhal v rámci projektu Zvýše-
ní kvality veřejných služeb v Náchodě, 
č. CZ.1.04/4.1.01/89.00007, který je spo-
lufinancován z EU – Evropského sociál-
ního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a obecního rozpočtu.

Kulturní a sportovní nadace města Ná-
choda vyhlašuje termín podání přihlášek 
o nadační příspěvky (granty) v oblasti kul-
tury a sportu. Nadační příspěvek (grant) 
je určen pro fyzické a právnické osoby. 
V oblasti sportu se týká pouze města Ná-
choda, oblast kultury může mít i regio-
nální působnost.

Vyplněné žádosti na předepsaném for-
muláři zašlete na adresu: Kulturní a spor-
tovní nadace města Náchoda, Masaryko-
vo náměstí 40, 547 01 Náchod.

Termín podání je do 28. února 2014.

Podání žádostí
o nadační příspěvek (grant) 
I. kolo v oblasti kultury 
a sportu rok 2014

Diakonie Broumov umístila ve vašem 
městě 14 kontejnerů na použitý textil žlu-
té barvy. 

Tyto kontejnery naleznete:
 1. ulice Bratří Čapků
 2. ulice Komenského X Tyršova
 3. ulice Zelená
 4. ulice Českých Bratří
 5. ulice Trojická X Dobrovského
 6. ulice Tyršova
 7. ulice Dobrovského
 8. ulice Raisova
 9. ulice Polská 105
 10.  ulice Nemastova
 11.  ulice Václavická
 12.  ulice Havlíčkova
 13.  Plhov – U potravin Verner
 14.  Mánesovo nábřeží

Máte doma nepotřebné věci, ošacení, 
obuv, hračky a nevíte, co s nimi? 

Tak na tuto otázku existuje jediná smy-
sluplná odpověď: pomozte potřebným 
prostřednictvím Diakonie Broumov.

V případě potřeby nás můžete kontak-
tovat na telefonních číslech 491 524 342, 
224 316 800.

Nové kontejnery 
na použitý textil v Náchodě
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Nástěnný kalendář „Náchodské 
osobnosti 2014“ si můžete zakoupit 
za zvýhodněnou cenu 100 Kč 
v Městském informačním centru 
v Náchodě, v přízemí budovy radnice 
na Masarykově náměstí.

Naše kamarádka Acora (speciálně vy-
cvičená fenka ke canisterapii) nás opět 
navštívila v MŠ. Seznámení tentokrát pro-
běhlo s nejmladšími dětmi ze třídy Beru-
šek a Medvídků. Pro některé děti bylo 
velkým zážitkem pejska nakrmit z ruky, 
podrbat ho na zádech a společně si zado-
vádět. Acora nám předvedla řadu „kous-
ků“ a „lumpáren“ (např. „zazpívala“ nám 
písničku, společně jsme prolézali tune-
lem), které se setkaly u dětí s velkým 
ohlasem. 

Děkujeme panu Homolkovi a těšíme se 
další krásné dopoledne strávené ve spo-
lečnosti Acory.

Děti a učitelky 
z mateřské školy v Bělovsi

Máme rádi zvířata

 Osmnáct studentů Střední odborné 
školy sociální-Evangelické akademie se 
na podzim 2013 zúčastnilo poznávacího 
zájezdu do Londýna a přímořského měs-
ta Brightonu. Cesta autobusem trvala při-
bližně 19 hodin. Přes kanál La Manche 
studenti s paní učitelkou vyzkoušeli oba 
způsoby přepravy, a to jak přepravu tune-
lem, tak i trajektem. Ubytování bylo zajiš-
těno v britských rodinách žijících na okra-
ji Londýna.

 Co všechno studenti viděli? Big Ben, 
Houses of Parliament, Buckinghamský pa-
lác, střídání stráží, London Eye, Tower, To-
wer Bridge, Čínskou čtvrť SOHO, Trafal-

Studenti Střední odborné školy 
sociální EA v Londýně

gar square, Westminster Abbey, St. Paul ś 
Cathedral, Doky svaté Kateřiny, Brighton  
– akvárium a mnoho dalšího. Z Londý-
na se studenti vrátili v pořádku přímo 
do školních lavic.

Mgr. Darina Friedrischková
učitelka angličtiny

Zařazením prvků programu „Začít spo-
lu“ bychom rádi navázali na vzdělávání 
mateřských škol, umožnili tak dětem kon-
tinuitu ve vzdělávacím programu a roz-
šířili tímto naše vzdělávací služby. Začít 
spolu je jedním z nejrozšířenějších inova-
tivních pedagogických programů u nás. 
Jedná se o otevřený didaktický systém, 
který v sobě spojuje moderní poznatky 
pedagogické a psychologické vědy spolu 
s osvědčenými vzdělávacími postupy. Jed-
ná se o program, který klade důraz na in-
dividuální přístup k dítěti, partnerství 
rodiny, školy a širší společnosti v oblasti 
výchovy a vzdělávání. Využívá projekto-
vé učení, integrovanou tematickou výuku 
a podnětné prostředí ve třídě a netradič-
ní členění aktivit do tzv. center. Pracuje 
se sebehodnocením dětí, což posiluje po-
zitivní motivaci dětí k aktivnímu a samo-
statnému učení.

Mgr. et Bc. Jana Žaludová, 
zástupkyně ředitele

ZŠ T. G. Masaryka
Náchod

Připravujeme pro Vás zařazení prv-
ků programu „Začít spolu“ do škol-
ního vzdělávacího programu ZŠ  
T. G. Masaryka Náchod „Škola pro ži-
vot“ od školního roku 2014/2015

ZŠ TGM
Škola pro život

 V minulém roce se ACADEMII MER-
CURII podařila spousta věcí: s projektem 
Comenius jsme zavítali do Turecka a Špa-
nělska, studentské společnosti připravily 
zájezdy do Vídně a Prahy, obohatily jídel-
níček svých spolužáků o vynikající svači-
ny a připravily i zajímavou besedu s ta-
jemníkem pro UNESCO na ministerstvu 
zahraničí spojenou s prohlídkou Černín-
ského paláce. Tvůrčí studentky naší ško-
ly (Andrea Suchánková, Tereza Nosková, 
Markéta Novotná, Michaela Mičková, Te-
reza Vaníčková, Magdaléna Grulichová, 
Andrea Vodáková, Nikol Hurdálková) se 
podílely na vzniku zajímavé knihy poví-
dek, fejetonů a básní „Hledej mezi řádky“. 
Další umělecky nadaní studenti uplatnili 
svoje sklony na společném vánočním kon-
certě v náchodské ZUŠ (David Kašpar, Ka-
rolína Mlezivová, Vendula Valérová a Se-
bastian Švec, Anna Bubeníčková, Sabina 
Rošková, Karolína Sršňová, Kateřina Ko-
sová, Kristýna Hostinská, Anna Bubeníč-
ková, Sofia Gorodnicheva, Tereza Víchová, 
Petr Ťažký, Sabina Fuchsová).

 V současné době škola připravuje ně-
kolik projektů. Jeden z nich je opět pro-
jekt Comenius. Tentokrát si studenti naší 
školy procvičí angličtinu v dánské střední 
škole v Kodani. Další výjezd je do holand-
ského gymnázia, naší partnerské školy, 

ACADEMIA MERCURII – školní akce
kde touto návštěvou zahájíme pravidelné 
výměnné pobyty studentů. Naši současní 
studenti, jejich rodiče a blízcí přátelé, ale 
i naši absolventi a jejich rodiče pojedou 
již tradičně na lyžařský zájezd do rakous-
kých Alp (Stubai). Akce naší školy nejsou 
jen cestovního charakteru, v měsíci led-
nu byla ve škole nainstalována putovní 
výstava o Pavlu Tigridovi, demokratickém 
novináři a organizátorovi československé 
exilové kultury. Součástí výstavy byly i in-
teraktivní poznávací programy pro jed-
notlivé třídy. Pro studenty 4. ročníků 
ve škole právě probíhají maturity „Nane-
čisto“ a to ze všech maturitních předmě-
tů. Studenti tak mají možnost si maturit-
ní zkoušku několikrát „vyzkoušet“, než 
přijde ta opravdová, a zdokonalovat ne-
jen své znalosti, ale cvičit i zvládání psy-
chicky náročnějších situací. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pro nerozhodnuté žáky 9. tříd připravu-
jeme ještě únorový den otevřených dveří. 
Pátek 14. února 10–17 hodin; rodiče i žáci 
se mohou podívat na výuku přímo do ho-
din.



6 Náchodský zpravodajVÝROČÍ

V těchto dnech se dožil významného ži-
votního jubilea náchodský trenér atletiky 
p. Miroslav Novák. V mládí hodně spor-
toval a aktivně se věnoval lehké atletice, 
byl úspěšným závodníkem na střední tra-
tě. Po skončení závodní činnosti působil 
v Náchodě jako trenér a zakladatel růz-
ných stupňů závodních soutěží a to nejen 
v lehké atletice.

V r. 1997 obdržel "Cenu sportovní nada-
ce města Náchoda" a v roce 2013 od Čes-
kého olympijského klubu fair play dostal 
"Diplom za celoživotní postoj od Českého 
olympijského výboru".

Všichni jeho odchovanci, stejně jako 
náchodská sportovní veřejnost, mu pře-
jí hodně zdraví a spokojenosti do dalších 
let života.

Novák Miroslav
– atletický trenér

Únorová výročí
V únoru 1924 byly vůbec první zim-
ní olympijské hry, tehdy ve fran-
couzském Chamonix v Alpách. 
1. února 1919 byl založen Česko-
slovenský červený kříž. Jeho první 
předsedkyní byla zvolena dcera teh-
dejšího prezidenta Alice Masaryko-
vá. 2. února 1879 se v Litomyšli na-
rodil Quido Hodura, jazykovědec, 
jehož prvním působištěm byla teh-
dejší náchodská reálka, předchůd-
kyně dnešního gymnázia. 6. února 
2004 zemřel dlouholetý kronikář 
a znalec náchodské historie Old-
řich Šafář*. 7. února 1914 byl zahá-
jen provoz v Beránku. – Ocitujme 
Oldřicha Šafáře: „22 měsíců od za-
hájení stavby byla otevřena náchod-
ské veřejnosti kavárna a restaurace. 
Otevření bylo slavnostní. Po šesté ho-
dině večerní byl provoz zahájen kon-
certem městské hudby a prostory pře-
dány Josefu Morávkovi, který se stal 
prvním nájemcem městského hotelu.“ 
11. února 1929 se narodil spisovatel 
František Nepil, který Náchod zmi-
ňuje ve svém díle několikrát. Měl 
hezký vztah k náchodskému pě-
veckému sboru Hron, který v roce 
1977 slyšel zpívat ve Starých Hra-
dech na Jičínsku. 12. února 1929 ze-
mřel významný český filolog Václav 
Ertl*. V Náchodě na tehdejší reálce 
učil v letech 1900–1904. 15. února 
1014 se narodil spisovatel Jan Ma-
reš*. 20. února 2004 zemřel ma-
líř Ivo Švorčík*. 23. února 1794 se 
ve mlýně v Havlovicích narodil Jo-
sef Regner*, děkan náchodský, po-
hřbený na zdejším hřbitově. V Jirás-
kově U nás má jméno Havlovický. 
25. února 1634 byli v Chebu zavraž-
děni vojevůdce Abrechta z Vald-
štejna a jeho pobočník, majitel ná-
chodského panství Adam Erdmann 
hrabě Trčka z Lípy.
25. února 1684 se narodil význam-
ný barokní sochař Matyáš Bernard 
Braun. Za jeho pracemi musíme ov-
šem do Kuksu nebo do Jaroměře. 
26. února 1964 se v Náchodě naro-
dila výtvarná fotografka Michaela 
Stejskalová. 27. února 1984 zemřel 
dr. Ivan Honl, onomastik a publi-
cista, syn někdejšího majitele bě-
loveských lázní. 29. února 1864 se 
narodil básník Josef Svatopluk Ma-
char*, který Náchod několikrát na-
vštívil a přednášel tu.

Pozn.: Hvězdičkou jsou označe-
ny osobnosti, o nichž bližší údaje 
najdete v knize Zanechali stopu… 
Osobnosti kultury v Náchodě.                    

(AF)

V půli prosince vyšlo další, již 47. čís-
lo vlastivědného sborníku kraje Aloise 
Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků 
Rodným krajem. Náchod je v něm zastou-
pen článkem kronikáře Antonína Samka 
o historii staroměstského mlýna, pracov-
ník galerie Vlastislav Tokoš píše o Josefu 
Týfovi, rodáku z Bělovse, jehož sté výro-
čí narození jsme si připomínali v prosinci. 
Číslo nabízí ovšem i tři desítky dalších za-
jímavých textů, týkajících se jiných míst 
regionu (např. výročí lokální trati z Tep-
lic nad Metují do Trutnova, divadelnictví 
v České Skalici, zimního táboření na Hvěz-
dě) nebo osobností, mj. učitele Miroslava 
Kafky, který řadu let učil na někdejší ná-

Vyšlo další číslo 
sborníku Rodným krajem

chodské strojírenské průmyslovce, nebo 
loni zemřelého významného fotografa 
Václava Nováka z Jaroměře. Obvyklá stať 
Alexandra Skalického st. se tentokrát týká 
realizace arch. Milana Babušky v Josefo-
vě. O knížkách se vztahem k regionu píše 
jako obvykle Aleš Fetters. 

  Dětskou přílohu do tohoto čísla připra-
vily děti z trutnovské mateřské školy Ky-
tičky. Je s podivem, že za více než deset 
let, co je tato čtyřstránková příloha pra-
videlnou součástí sborníčku, neprojevila 
žádná z náchodských škol zájem přílohu 
pracemi svých žáků naplnit. Sborníček je 
i tentokrát na obvyklých prodejních mís-
tech za pouhých 30 Kč.                         (AF)

Přesně před sto lety, v sobotu 7. úno-
ra 1914, se poprvé pro veřejnost slav-
nostně otevřela kavárna a restaurace 
nového hotelu U Beránka ve výstavné se-
cesní budově Městského divadla na ná-
chodském náměstí. Po šesté hodině ve-
černí se v krásných a novotou vonících 
prostorách shromáždila početná společ-
nost v čele s městskou radou a starosta 
města JUDr. Josef Čížek v krátkém proslo-
vu předal správu domu hoteliérovi Jose-
fu Morávkovi. Ten za projevenou důvě-
ru poděkoval a slíbil pečovat o podnik 
s pílí a obezřetností. „Na to rozproudila se 
ve všech místnostech hotelních velmi srdeč-
ná zábava při koncertování městské hudby, 
v družnosti do pozdních hodin ranních.“, jak 

Stoletý Beránek s houslemi. Umím si představit, jaké sa-
lonní kousky tam zněly. V kavárně se však 
také četly noviny, které zde bývaly vyvě-
šené, a v části označované jako kulečníko-
vá síň se pod skleněným stropem za zvu-
ků šumící fontánky hrál kulečník. Dnes se 
do kavárny život, hudba a dokonce i tanec 
vrací, a to je jistě dobře. (lb)                                    

nás zpravují Náchodské listy. I druhý den 
v neděli 8. února bylo všude plno a Ná-
choďané se nemohli nádherných interi-
érů, třpytivých lustrů a skvělé obsluhy 
nabažit. V restauraci celý večer koncer-
tovalo smyčcové kvarteto pánů Vejma-
na, Šourka, Kauckého a Brycha, v kavár-
ně zase hráli slečna Johnová s doktorem 
Červeným na piano, přidal se i Dr. Heiser 
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Na ústředním snímku ze čtyřicátých let 20. století vidíme čty-
ři hroby na západní straně kostela – děkana Regnera, děkana 
Dragouna, další dva jsou měšťanské. Všechny čtyři tam najde-
te i dnes a sami můžete porovnat, v čem se změnily. Myslím, že 
nebude nezajímavé v této souvislosti ocitovat část z popisu po-
hřbu P. Josefa Regnera (o jeho životě se dočtete v minule zmí-
něné brožuře) ze dne 15. května 1852, jak ho zachytila jedna ze 
soudobých kronik. „Průvod pohřební vedl kanovník biskupské ka-
pituly královéhradecké Jan Rais, spisovatel český v oboru bohoslo-
veckém, provázen jsa bezmála 30 kněžími, až z Broumova a ze Slez-
ska. V řadě duchovních osob bylo pozorovati tajemníka vikariátu 
náchodského, děkana kosteleckého Františka Kernera, děkana no-
voměstského Jana Rojka, převora broumovského s 5 kněžími řádu  
sv. Benedikta a z každé fary 
okresu náchodského buď jed-
noho nebo dva duchovní. Dav 
lidstva nepřehledný, cís. král. 
úřednictvo a množství uči-
telů dodávalo průvodu smu-
teční oslavy. Zvlášť kaplan 
novoměstský Jan Jošt dove-
dl řečí pohřební jak v kostele 
děkanském, tak u hrobu oce-
niti zásluhy Regnerovy ráz-
ně a vážně, vylíčiv Regnera 
co lidumila pravého, jemuž 
však svět často odsluhoval se 
uštěpačností a podezříváním. 
Do chrámu Páně byl nesen 
z děkanství od kněžstva, tam 
provozováno Mozartovo re-
kviem výtečně, potom byl nesen ven od c.k. úředníků, pak od měšťa-
nů, učitelů domácích a přespolních, osadníků hronovských a na hřbi-
tově u sv. Jana Křtitele pod jabloní, kteroužto co kaplan náchodský 
sám byl usadil, od kněží do hrobu pohřben. Hrob dívky – bíle ustro-
jeny a černými šerpami ozdobeny – do polovice kvítím a věnci napl-
nily.“ Zajímavá je zmínka o jabloni. Myslet si o tom můžeme, co 
chceme, ale že to není kronikářův výmysl, potvrzuje i nekrolog 
otištěný v Lumíru 27. 5. 1852, z nějž ocituji jedinou větu. „Reg-
ner odpočívá pod košatou jabloní u kostela ve starogotickém stylu 
vystavěného; jest to jabloň vyrostlá z jádra, jejžto byl zvěčnělý, co ně-
kdejší kaplan náchodský, zasadil.“ Obdobně, i když pravděpodob-
ně o něco méně slavnostně, vypadaly dříve kněžské pohřby vů-
bec. Pokud jde o velmi oblíbeného děkana P. Ladislava Dragouna 
(1880–1952), byl na vlastní přání pohřben do vedlejšího hrobu, 

do nějž byla o dva roky dříve uložena jeho milovaná sestra Lud-
mila, která mu celý život dělala hospodyni. A právě tento hrob 
byl zvolen jako místo posledního odpočinku rovněž velmi oblíbe-
ného P. Františka Lukeše, který v Náchodě působil v letech 1947–
–1952. Po jeho pohřbu v roce 1998 byl hrob zcela nově upraven.

Na severní straně je u kostela pod sochou žehnajícího Krista 
pochován jiný velmi zasloužilý náchodský děkan P. František 
Antonín Pecka (1841–1911). Za svůj život získal četná vyzname-
nání, např. se stal rytířem řádu císaře Františka Josefa a wür-
temberské koruny, majitele čestného kříže knížete Schaum-
burg-Lippe a záslužného kříže knížete z Valdeck-Pyrmontu, což 
dokládá jeho velmi dobré vztahy s tehdejšími majiteli náchod-
ského zámku. Z církevních hodností získal titul čestného konsis-

torního rady a v roce 1886 
byl jmenován čestným ná-
chodským měšťanem.

Na opačné straně kostela 
nalezneme hrob P. Jana Hla-
váčka (1884–1959), který 
působil v Náchodě jako kap-
lan po dobu čtyř let v neleh-
ké době těsně po I. světové 
válce. Zemřel jako farář v.v. 
v Lanžově a byl pohřben 
na staroměstském hřbitově 
do hrobu své matky.

Další dva hroby, na kte-
ré chci jmenovitě upozor-
nit, se nacházejí v horní 
části hřbitova. Podle foto-
grafií lze přesné místo určit 

poměrně snadno. Poblíž centrálního kříže leží P. Jan Ev. Něme-
ček (1841–1900), který se téměř celý svůj kněžský život pohy-
boval na Náchodsku (Červený Kostelec, Boušín, Studnice, Rty-
ně), až v roce 1884 byl jmenován náchodským děkanem. Velmi 
pečoval o děkanský kostel sv. Vavřince a jeho zásluhou vznikl 
spolek usilující o postavení nového kostela. Dnes však oceňuje-
me, že se účel spolku nepodařilo naplnit. Kousek dál „odpočívá 
v Pánu“ P. Josef Plocek (1887–1958), profesor náboženství na re-
álném gymnáziu v Náchodě, který se stal pro Josefa Škvorecké-
ho předobrazem pátera Melouna v jeho povídkové knize Prima 
sezóna. Nepochybuji, že řada příběhů má reálný podklad. Další 
kněžské hroby či alespoň náhrobní desky objevíte jistě při pro-
cházce hřbitovem sami.

Mgr. Lydia Baštecká

Procházka staroměstským hřbitovem náchodským

2. Kněžské hroby
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Zápis do 1. tříd náchodských základních škol pro školní rok 2014/2015 se koná 
ve čtvrtek 6. února a v pátek 7. února 2014 od 14 do 17 hodin. Při zápisu je tře-
ba předložit rodný list dítěte.

Zápis do 1. tříd základních škol

  ZŠ Babí
dne 6. a 7. února 2014 
vždy od 14 do 17 hodin
Nabízíme: malé počty dětí ve třídách, in-
dividuální přístup k dětem, školní druži-
nu od 6.30 do 16 hodin, celoroční akce po-
řádané pro děti i rodiče, školu v blízkosti 
lesa, řadu zájmových kroužků:
– sportovní a flétna 
– anglický jazyk a deskové hry 
– náprava pro děti s obtížemi ve čtení 

a psaní 
– tanečky a dramatický kroužek
– přírodovědný a zdravotní
Kontakt na tel: 491 423 638
e-mail: zs.nachod.babi@tiscali.cz
K zápisu s sebou vezměte rodný list dítěte.

 ZŠ Náchod - Plhov
 Čtvrtek 6. února 2014 14–17 hodin
 Pátek 7. února 2014 14 – 17 hodin

Vážení rodiče, budoucí prvňáci, zveme vás 
do plhovské školy, nabízíme Vám:

 Vstřícné a odborně zdatné vyučující 
 Moderně vybavenou školu
 Třídy, které nejsou přeplněné dětmi
 Umíme pracovat s žáky nadanými 
i s těmi, kteří potřebují individuální pří-
stup

 Výuku angličtiny od 1. třídy
 Sportovní program pro všechny děti
 ŠD, kroužky – sport, hudební a výtvar-
né aktivity, keramiku, angličtinu…

K zápisu vezměte s sebou rodný list dítěte.

 ZŠ TGM
Ahoj Pavlíku! Ahoj Vášo! Tak co už je ti 

šest, půjdeš do školy, kam se půjdeš zapsat? 
Já půjdu na Masaryčku, mám tam bráchy 
i mamku. To já taky, ale i když nás bu-
dou mít mamky pořád pod kontrolou, ne-
vadí, protože jsou tam výborné a veselé 
paní učitelky, které hodně naučí, ale zá-
bavně a používají přitom různé pomůcky 
i počítače a interaktivní tabuli. A dokon-
ce budeme pokračovat i s angličtinou. Já 
tam byl na předškoláčku a všechno jsem 
to vyzkoušel. Mně to říkali bráchové. Při tě-
locviku budeme chodit bruslit, můžeme jet 
na lyžák a nejvíc se těšíme na to nové hřiš-
tě. Někdy půjdeme na procházku a na výlet 
pojedeme třeba i na víc dní, no snad to vy-
držím. V jídelně výborně vaří a v družině se 
dělají perfektní věci. A když budeš chtít jít 
domů, všude je to blízko a nám jezdí autobus 
přímo od školy. Víš co? Řekneme to i ostat-
ním kámošům ze školky hlavně Klárce, 
Patrikovi, Danečkovi, Filipovi, Martínko-
vi a… 

Srdečně zveme všechny rodiče předškoláč-
ků, přijďte i vy zapsat své dítko k nám na ZŠ 
TGM! Zápis se bude konat ve čtvrtek 6. 2. 
a v pátek 7. 2. od 14.00 do 17.00. S sebou při-
neste občanský průkaz, zdravotní průkaz dí-
těte a rodný list dítěte. 

Maminky Pavlíka a Vaška Jana Žaludová 
a Denisa Vančáková 

  Drtinovo náměstí 
 (Staré Město)
4. února 2014, 14.00–16.00hod

Zveme všechny děti a rodiče do naší 
školičky. Budete moci tento den nahléd-
nout do tříd, tělocvičny i družiny. Také 
můžete zhlédnout nebo se aktivně zú-
častnit od 15.00 do 16.00 hod Všeználka, 
což je kroužek pro předškoláčky. Snažíme 
se tím ulehčit dětem přestup z MŠ do ZŠ. 

První roky školní docházky jsou pro 
žáky velice důležité, proto se snažíme 
jim je co nejvíce zpříjemnit a ulehčit. Kro-
mě velice příjemného prostředí naší ško-
ly můžeme nabídnout i rodinný přístup 
k dětem a mnoho zajímavých akcí. Zde je 
malá ochutnávka z 1. pololetí letošního 
školního roku: Jablíčkový den, Strašidlení, 
Den klobouků, zpívání u stromečku. Také 
nás navštívili hasiči a my si zkusili, jaké 
to je ze školy lézt po žebříku, na školním 
dvoře měly děti možnost zhlédnout drav-
ce a mnoho dalších. O Vánocích jsme byly 
s vystoupením dětí ze sborečku a těch, 
kteří uspěli v recitační soutěži, potěšit ba-
bičky a dědečky v Marii-domě pro seniory. 
Můžeme nabídnout také mnoho kroužků 
– pěvecký, výtvarné (estetický, Popelky) 
i pohybové (Bav se pohybem, házená), což 
velice mnohým rodičům ulehčí převádění 
dětí na kroužky do města. Za pět let škol-
ní docházky u nás se pak jen těžko vždy 
v červnu na školním dvoře slavnostně lou-
číme s odcházejícími páťáky a jsme moc 
rádi, když se k nám některý z nich občas 
zatoulá a vypráví, jak se mu daří dál.

Věra Štěpánková

Zdá se, že je to chvíle, co jsme v naší 
škole přivítali nové prvňáčky. A přitom už 
je celé pololetí za námi. Čas rychle letí, 
když je, co dělat. A bylo toho opravdu hod-
ně a hodně nás toho i čeká.

Například v lednu proběhl „Týden ote-
vřených dveří v 1. třídách,“ kde prvňáci 
ukázali budoucím žáčkům ze školek, co 
se už naučili. Na začátku února nás čeká 

Na ZŠ TGM 
se nenudíme

zápis nových žáků do prvních tříd. A opět 
bude pokračovat klub „Předškoláček“ se 
svoji jarní částí. Budoucí prvňáčci si mo-
hou vyzkoušet, jak to chodí ve škole.

Žáci 1. stupně chodí v rámci tělesné 
výchovy na bruslení. Hodiny si zpestří 
soutěžemi a hlavně společným karneva-
lem. Druháci a třeťáci začnou s kurzem 
plavání. Nadšenci lyžování vyrazí v úno-
ru na „lyžák.“ A ti, kteří dávají přednost 
literatuře, se utkají v recitační soutě-
ži. V březnu budou odpočívat o jarních 
prázdninách. Ale hned po nich tu bude 
soutěž v matematice ,,Matematický Cvr-
ček a Klokan.“ Prvňáci začnou trénovat 
na „Slavnost Slabikáře.“ Pak už nás čeka-
jí výlety a některé dokonce i vícedenní. 
Snad to všichni zvládnou.

 Učitelky 1. stupně 
Ivana Lojdová a Hana Pavlištová

Na 2. stupni se žáci také nenudí, chys-
tají se na lyžařský výcvik do Krkonoš 
na Niklův vrch. Dále se soustředí na roční-
kové práce, ke kterým žáky čeká už druhá 
konzultace a příprava prezentace. Snaže-
ní žáků a jejich úsilí je završeno veřejnou 
obhajobou ročníkových prací v aule ško-
ly, na kterou je mohou přijít podpořit je-
jich rodiče a prarodiče. Do konce první-
ho únorového týdne proběhne biologická 
olympiáda ve dvou kategoriích pro všech-
ny ročníky druhého stupně, školní kolo 
recitační soutěže a do konce února země-
pisná olympiáda. V tomto roce jsme se 
více zaměřili u nadaných žáků na rozvi-
nutí jejich schopností a vědomostí. U žáků 
s výchovnými problémy jsme přijali nový 
způsob, jak je řešit. Odměnou za celoroční 
práci bude žákům společný výlet po Pra-
ze, výstup na Sněžku a návštěva Babylo-
nu v Liberci.

Od ledna 2014 probíhají besedy pro 
všechny ročníky 2. stupně. Týkají se té-
mat: sociálně právní ochrany dětí v 6. roč-
níku, základy trestní odpovědnosti v 7. 
ročníku, poruchy příjmu potravy v 8. roč-
níku a studentka nebo matka v 9. ročníku. 
Dále se v 6. ročníku děti seznámí s pravi-
dly silničního provozu, jak mít správně 
připravené kolo pro první jarní vyjížď-
ku. 7. ročníky budou besedovat o proble-
matice zneužívání návykových látek. V 8. 
ročníku proběhne beseda s odborníkem 
na problematiku kyberšikany. 9. třídy bu-
dou mít možnost navštívit soudní přelíče-
ní a dozvědí se před prázdninami o rizi-
kovém sexuálním chování.

Těšíme se na vše, co nás čeká a rádi vás 
budeme nadále informovat o dění na naší 
škole.

 Učitelky 2. stupně 
Marcela Klemmová a Irena Pavlíková

Nenudí se ani žáci ve Školním parla-
mentu. 
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

Tak, a je to tady. Půlka školního roku 
2013–14 je za námi, pololetní vysvědčení 
jsou rozdána a předsevzetí, jak doladit ně-
které drobnosti během následujících pěti 
měsíců, které dělí děti od letních prázd-
nin, jsou vyřčena.

Nedávnou vánoční pohodu evokuje už 
jen vzpomínka na malé předvánoční vy-
stoupení dramatického souboru Komen-
da a pěveckého souboru Notičky (během 
nichž se početné publikum nejen připojilo 
ke zpěvu, ale zcela nečekaně, a k velké ra-
dosti účinkujících, došlo i na tanec), spe-
ciální chemický stromeček, který na po-
čest letošních svátků ustrojili účastníci 
chemického semináře, či betlém, vysta-
vený ve vestibulu školy, jehož autoři  
– děti ze tříd 2.B a 5.A – získali v konku-
renci dalších 29 betlémů krásné čtvrté 
místo v soutěži „BETLÉM 2013“ vyhláše-
né Církví bratrskou.

Původně měl být úvod tohoto únoro-
vého článku věnován veselým historkám, 
které každoročně a zcela neodmyslitelně 
provázejí přípravy lyžařských kurzů. Le-
tošní rozmary „paní Zimy“ však nechávají 
lyžařskou a snowboardovou výbavu pro-
zatím v klidu a oči sedmáků, kteří měli 
strávit první únorový týden v Orlickém 
Záhoří, jsou úpěnlivě upřené k obloze… 
a k meteorologickým předpovědím.

JAK VYROBIT NÁPOJ LÁSKY
Dny v kalendáři však neúprosně ubíha-

jí, počasí nepočasí. Blížící se ZOH v Soči 
či svátek sv. Valentýna budou, tak jako 
mnohá další témata, námětem pro články 
ve Školních novinách, jejichž redakce při-
pravuje v tomto školním roce již třetí čís-
lo. Recept na bájný nápoj lásky, informace 
o tom, jak funguje partnerská numerolo-
gie, či ujištění, jaké dárky letos „frčí“, na-
jdou čtenáři ve „valentinské“ části našich 
novin. Třešničkou na dortu v části „olym-
pijské“ bude potom exkluzivní rozhovor, 
který redaktorům časopisu poskytl člen 
olympijského hokejového týmu, obránce 
Rytířů Kladno Tomáš Kaberle. Zmiňované 
Školní noviny vycházejí letos v jiné grafic-
ké podobě než v předcházejícím roce a ve-
dle jeho tištěné černobílé formy je k dis-
pozici i barevné provedení na školním 
webu (www.komenskehozsnachod.cz).

BUDOVA V SOKOLSKÉ 
OTEVŘELA SVÉ DVEŘE

Nejen dětem z mateřských škol, ale 
i všem ostatním zájemcům o prohlíd-
ku prostor prvních tříd a školní družiny 
byl určen Den otevřených dveří v úterý 
28. ledna. Velký den budoucích prvňáč-
ků se totiž nezadržitelně blíží. Ve čtvrtek 
6. února a v pátek 7. února 2014 se prá-

vě v prostorách budovy v Sokolské uli-
ci uskuteční zápis do prvních tříd, a to 
po oba dny vždy od 14 do 17 hodin. Na své 
budoucí žáky i spolužáky a na jejich ro-
diče se zde budou těšit nejen paní učitel-
ky a vychovatelky, ale i ti, kteří mají tuto 
„velkou zkoušku“ teprve nedávno za se-
bou. (Veškeré další informace ohledně zá-
pisu jsou k dispozici na webových strán-
kách školy.)

Jakmile se dveře Školní družiny „zavře-
ly“, tedy ve středu 29. ledna, ovládly dru-
žinu talenty všeho druhu. Propukla totiž 
velká zábavná soutěžní show “Hledáme 
nové talenty“. Kdo převzal od loňských ví-
tězů štafetu a stal se podle poroty slože-
né nejenom z dětí, ale i z rodičů, letošním 
největším talentem, se dozvíte v březno-
vém vydání, neboť ve chvíli, kdy vzniklo 
toto číslo Náchodského zpravodaje, zbý-
valo do vlastní soutěže ještě týden… Je-
nom připomínáme, že v loňském ročníku 
se nejvíce líbila hra na violoncello a tanec.

DOŠLO I NA PEPINA
Na závěr ještě krátké zprávy o „našich 

zahradách“. Ty první, tzv. chemické za-
hrádky, které vznikly růstem barevných 
útvarů ve vodním skle, jsme mohli obdi-
vovat v akváriích na chodbě naší školy. 
A na těch větších, skutečných na školním 
pozemku, se Kroužek mladých zahrád-
kářů v této době pouští do prvních vý-
sevů paprik či semen palmy datlové, říz-
kují se pelargonie, fuchsie, ale i rostlinka 
zvaná Pepino. Vše probíhá za důkladné-
ho dozoru paní učitelky, ale i nových oby-
vatel školních terárií. Těmi jsou dva malí 
osmáci degu, kteří mají být základem no-
vého chovu, a o něco větší, dva a půl me-
tru dlouhý hroznýš, zatím trpělivě čeka-
jící na svůj definitivní domov v paludáriu 
s jezírkem a tropickou květenou.

A sbíráme víčka, šijeme panenky pro 
Unicef, připravujeme se na Den Země a dr-
žíme palce žákům reprezentujícím ško-
lu (naposled to byla A. Bláhová na soutě-
ži Hledáme mladého chemika), trénujeme 
na různá vystoupení, a taky se učíme… 
a těšíme se s vámi, čtenáři zpravodaje, 
na shledanou zase za měsíc!

 
Při hodině fyziky: „Co je to experiment?“
 „No, když taťka něco uvaří 
a my pak hádáme, co to je…“

Kolektiv ZŠ Komenského

Co jsme?
Školní žákovský parlament funguje při 

ZŠ T. G. Masaryka už třetím rokem. Schá-
zíme se každý měsíc, zpravidla první stře-
du. Za každou třídu jsou zvoleni dva zá-
stupci, kteří zastupují své spolužáky.
Co děláme?

V rámci parlamentu se snažíme pod-
nikat spoustu akcí, aspoň jednu v měsí-
ci. Pořádáme celoroční výzdoby, soutěže, 
turnaje, poznávací a vzdělávací zájezdy.

V tomto pololetí nás čekají spousty zá-
žitků, jako Liberec s Ještědem, Český ráj 
a jeho krásy, hrady a zámky…

Po dokončení školního hřiště uspořádá 
parlament sportovní turnaj, na který už 
se všichni těšíme.

Více informací na www.zstgmnachod.cz.
David Vintera, Adéla Nováková

Jsme Školní družina při ZŠ T. G. Masa-
ryka v Náchodě. Pracují zde čtyři oddě-
lení pro děti 1.–5. třídy a školní klub pro 
žáky druhého stupně. Celkový počet všech 
přihlášených žáků je 170. Provozní doba 
v naší družině je ráno od 6.00 do 7.45 hod., 
pak děti odcházejí do tříd na vyučování. 
Odpoledne začíná po ukončení dopolední-
ho vyučování a končí v 16.30 hod. V době 
polední přestávky, t.j. před odpoledním 
vyučováním, je o všechny děti z první-
ho stupně, ne jen o přihlášené, postará-
no v prostorách družiny, případně školní-
ho klubu. Stejně tak mohou tuto možnost 
využít i žáci druhého stupně, pokud mají 
zájem. Děti využívají hry v družině, mo-
hou sledovat pohádky na DVD, nebo se vy-
žít na horolezecké stěně v aule, tělocvičně 
či na hřišti. Samozřejmě všude pod peda-
gogickým dozorem. Za tento pobyt v dru-
žině, nebo školním klubu o polední pře-
stávce, platí žáci měsíční poplatek 20 Kč. 
V družině pracují také zájmové kroužky. 
Kroužek sportovní, florbal, bruslení, ši-
kulky, čtyři skupiny počítačového kroužku 
a čtyři skupiny kroužku správná děvčata 
a dovedné ruce. Mimo pravidelné činnos-
ti nabízíme dětem i provoz o vedlejších 
prázdninách, mimo vánočních a hlavních 
prázdnin – v případě dostatečného počtu 
přihlášených dětí. No a v neposlední řadě 
poskytujeme prodloužený provoz druži-
ny v době rodičovských schůzek až do 18 
hod., případně i déle do skončení schůzek, 
tak jak rodiče potřebují. Děti naši družinu 
navštěvují rády. Mají zde dostatek volnos-
ti k individuálním hrám, nejsou k ničemu 
nuceny, a kdo se chce zapojit do kolektiv-
ních činností, ten může, kdo nechce, ne-
musí. Měsíční poplatek za pravidelnou 
docházku do družiny je 100 Kč včetně po-
ledního poplatku. Snad jsem na nic neza-
pomněla a doufám, že se mi podařilo vám 
naši družinu co nejvíce představit.

M. Šimonová, vedoucí vychovatelka

PARLAMENT ZŠ TGM

Představujeme se
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ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Na ploše 400 m2 uvidíte vše, 
co potřebuje Vaše koupelna. 

ZVEME  VÁS  K  NÁVŠTĚVĚ

Na ploše 400 m2 uvidíte vše,
co potřebuje Vaše koupelna.

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

 775 777 073   www.trigareality.cz   774 777 073

Rodinný dům 4+1 – Hronov.  Prostorný, blízko 
centra, po vnitřní rekonstrukci, 
vytápění  na 
TP, pozemek 
325 m2. 

CENA: 
1.490.000 Kč

Rodinný dům 4+kk o obci Rožnov nedaleko 
Jaroměře s pozemkem 863 m2. Postupné 
rekonstrukce od r. 2005. Nová střecha, garáž, 
letní kuchyně. 

CENA: 
1.990.000 Kč

Rodinný dům po cel. rekonstrukci se dvěma 
bytovými jednotkami 2+kk (90 a 48m2) ,  
Červený 
Kostelec 
LIPKY.  
Pozemky celkem 
752 m2, 2x garáž.
 
CENA: 
2.330.000 Kč

Větší dřevěná chata s garáží v obci Litíč. 
Chata 46 m2 a garáž 24 m2 je umístěna na po-
zemku o ploše 
1563 m2, který 
je v územním 
plánu obce a lze 
ho využít jako 
stavební. 
CENA: 
749.000 Kč 

Cihlová budova bývalého hostince ve 
Slavětíně nad Metují okr. Náchod. Majitel 
započal úpravu objektu na 5 bytových 
jednotek, prodejnu a 
sklad (veškeré plány 
jsou k nahlédnutí).. 
Zastavěná plocha je 
448 m2 a plocha par-
cely 870 m2. CENA: 
1.460.000 Kč

CENA K JEDNÁNÍ Družstevní byt 5+1 o ploše 
88 m2 v Náchodě, 4. p, zděné jádro, novou 
kuchyňská 
linka, dveře 
a ve třech 
místnostech 
vestavěné 
skříně.
CENA: 
949.000 Kč

Rodinný dům po kompletní rekonstrukci 
3+1 – Náchod. Klidná lokalita, zastřešená 
terasa, jezírko, 
udržovaná 
zahrada  
674 m2,  
oploceno. 

CENA: 
2.790.000 Kč

Nadstandardní rodinný dům 6+1 v České Ska-
lice s garáží, bazénem 12,6x6,4 m s hloubkou 
0,80–2,60 m a zahradním domkem 3x4 m. 
Slunný pozemek 1161 
m2, zpevněné parkova-
cí stání pro 
4 vozy a garáž s vraty 
na dálkové ovládání.

CENA: info v RK

SLEVA
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Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává 
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné mate riály 
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Můžete je odevzdat prodejci 
 při koupi nového spotřebiče

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

•  Využijte mobilních sběrných míst 
– informujte se na obecních úřadech

•  Další možnosti pro odevzdání 
naleznete na www.elektrowin.cz

Odkládejte 
vysloužilé elektrospotřebiče 
na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz

EW-bydleni-A4-tisk.indd   1 18.4.12   23:04
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Kdy ?      1. 3. 2014
       od 20:00 do 2:00
Kde ?    víceúčelová sportovní
         hala Dolní Radechová

HC Náchod
a

Občanské sdružení MONA Náchod

Kdy ? 1. 3. 2014
PLES

odvoz do Na zajištěn

bohatá tombola

vstupné 90,- (100,- místenka)

různé taneční soutěže a vystoupení

k tanci a poslechu hraje kapela JUNO

kontakt:    Berger.4@seznam.cz

Státní okresní archiv 

NÁCHOD

Realizace výstavy byla umožnìna díky poskytnutí 
dotace z rozpoètu Mìsta Náchoda.

KONCERT – LUCIE BÍLÁ V NÁCHODĚ! 
V květnu zažije Náchod kulturní a hudební událost, která zde už dlouho nebyla. 
Je tomu již přes 20 let, kdy Lucie Bílá na počátku své kariéry koncertovala 
v Náchodě. V pátek 23. května 2014 se několikanásobná česká zlatá slavice vrátí 
do Náchoda jako největší pěvecká česká superstar! 

UDÁLOST ROKU 2014 – KONCERT LUCIE BÍLÉ S KAPELOU 

TERMÍN – 23. KVĚTNA 2014 

MÍSTO – ZIMNÍ STADION NÁCHOD 

Předprodej vstupenek bude zahájen 6. ledna 2014 v Cestovní agentuře Markéty 
Machové na Kamenici v Náchodě. Od 13. ledna 2014 budou vstupenky 
v předprodeji ve všech regionálních informačních centrech. Ceny vstupenek jsou 
690 Kč a 790 Kč – celý koncert je na sezení!  

 

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                            

Klub českých turistů Náchod pořádá pro širokou veřejnost 

v sobotu  12. dubna  2014 
pěší  pochod nebo cyklojízdu 

OKOLO PEVNOSTI DOBROŠOV 

                                                               OK   

Datum akce: sobota 14. dubna 2012. 

Pěší trasy: 15 a 25 km 

Cyklotrasa:  40 km  

Start: ubytovna KČT Náchod, Kladská ulice 310 (výpadovka směrem na Hronov) 

Startovné: 25 Kč

Cíl: Jiráskova turistická chata na Dobrošově do 16.00 hodin.                                                           
Od chaty zpět do Náchoda BUS, Žst. 3 km. 

Občerstvení: v Jiráskově chatě na Dobrošově ( polévka + pečivo v ceně startovného). 

Ubytování: Možnost v ubytovně KČT,  Kladská 310, 547 01 Náchod (10 min.od nádraží ČD).  
Správce ubytovny: paní Lenka Jedináková, mobil 776 111 533, e-mail: yedi-leni@seznam.cz. 

Poznámka: Doporučujeme pro pěší trasy mapu  KČT č. 25 – Podorlicko. 
Pro cyklotrasu mapu  KČT č. 25 – Podorlicko a  č.27 – Orlické hory.  

Informace: Erika Kabrhelová, E. Kabrhelova@seznam.cz, tel. 607 177 621 

S pozdravem „Zdrávi došli“ KČT Náchod. 

www.volny.cz/kctnachod                                                                                                
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Všichni z vlastní zkušenosti víme, 
že naši bytost tvoří kosti, svaly, orgány 
a také myšlenky a emoce. Mimo zkuše-
nost většiny z nás je už ale poznání, že 
člověk v sobě má i nějaké velmi jemné 
energie, energetické dráhy a centra (na-
zývané čakry), které jsou ve skutečnosti 
základním řídícím mechanismem každé-
ho z nás. Jednotlivé čakry jsou napojeny 
na naši autonomní nervovou soustavu, je-
jímž prostřednictvím řídí činnost orgánů 
v našem těle. Stav čaker je rozhodující ne-
jen pro správnou funkci tělesných orgánů, 
ale také pro naši psychiku.

Jsou-li tedy čakry a tok energie uvnitř 
nás v pořádku, běží vše „jako na drátku“. 
Nemáme žádné zdravotní potíže, jsme 
vyrovnaní a žijeme plnohodnotný život. 
Současná doba však na nás vyvíjí velký 
tlak, kterým se čakry vyčerpávají a ztrá-
cejí svou přirozenou funkci. Logickým dů-
sledkem jsou pak různé problémy zdra-
votní i psychické (tzv. civilizační choroby).

Jak najít cestu z této situace? Stačí dát 
do pořádku čakry. Potíž tkví v tom, že si 
jemného energetického systému v sobě 
nejsme vědomi, nevíme, jak se naučit ho 
vnímat. Ale možnost vnímat ho existu-
je. Stačí o to ve svém nitru požádat – po-
žádat o probuzení své jemné vnitřní síly 
a pak se naučit ji vnímat a komunikovat 
s ní. Překážkou vnímání toho jemného, 
co přichází z našeho nitra, je neustálý 
tok myšlenek. Ke ztišení mysli se použí-
vá meditace. Při meditaci vnímáme ča-

Láry Fáry kry na svých rukách a konečcích prstů, 
nebo přímo v těle. Když jsme již schopni 
vnímat vlastní čakry, můžeme určit, kte-
ré jsou v nerovnováze, a s pomocí poměr-
ně jednoduchých metod je dokážeme na-
pravovat. 

Pod pojmem meditace si dnes lidé před-
stavují nejrůznější stav vědomí, od pře-
mýšlení přes relaxaci a vizualizaci až 
po dosahování nějakých transů. Ve sku-
tečnosti meditace naopak znamená do-
sažení úplného klidu mysli (to jest stavu 
bez myšlenek), což je paradoxně stav, kdy 
jsme si všeho velmi intenzivně vědomi, 
především své vlastní existence a její pod-
staty. V průběhu takové meditace se pak 
výrazně zostřuje vnímaní stavů našeho 
energetického systému i fyzického těla. 

Osvědčenou technikou, která učí jed-
noduchým meditačním a čistícím techni-
kám a poskytuje informace o energetic-
kém těle člověka, je sahadža jóga.

Pro všechny zájemce z Náchoda a oko-
lí, kteří chtějí poznat sebe sama a porozu-
mět svému životu, bude ve čtvrtek, dne 
6. 2. 2014 v 17.15 hod., v kavárně Láry 
Fáry (v centru města v Hurdálkově ulici) 
uspořádána úvodní lekce desetitýdenní-
ho kurzu „Meditace pod lupou“. Vstupné 
na každou lekci je 30 Kč. 

Hovořit se bude o energetickém těle 
člověka a o tom, jak mu porozumět. Sou-
částí kurzu bude praktický nácvik medi-
tace ke ztišení mysli, tréning pozornosti 
k vnímání svých čaker a ukázky jednodu-
chých čistících technik k uvolnění blokád 
v toku vnitřní energie. 

Přijďte si vyzkoušet blahodárné účinky 
meditace a dovědět se více o svých skry-
tých, ale zcela přirozených schopnostech.

Víme o člověku vše ?
Po lednové hudební náloži si trochu 

odpočnou naše zvukovody a pro změ-
nu zhlédneme a vyslechneme přednášku 
Mgr. Táni Brodské „Cesta do Peru aneb 
VESMÍRNÉ OBJEDNÁVKY V PRAXI“. Před-
náška se koná 14. 2. 2014 od 18 hodin.

Připojuji ještě informaci o změně oteví-
rací doby Poklopu. Otevřeno nyní máme 
už od úterý do neděle s výjimkou sobot, 
vždy od 17 do 21 hodin.

Veronika Bělinová, klub Poklop, 
Dokořán, o.s.

únorová
kultura    POKLOPUv

Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skon-
čit v popelnici a pak na skládce nebo ve spalovně. Stále větší dů-
raz se dnes klade na maximální využití všech materiálů, které 
lze znovu použít. Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem 
„nejlepší odpad je ten, který nevznikne“.

Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější, než 
všechno smetí vysypat na jednu hromadu, přijde nás to ale mno-
hem levněji. Platíme totiž jen za likvidaci směsného komunální-
ho odpadu. O obaly nebo třeba staré elektro se na konci životní-
ho cyklu postarají jejich výrobci.

Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří 
asi pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy zhru-
ba tolik jako plastové obaly.

Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně 

na osm milionů tun elektroodpadu, jeho 
množství přitom rok od roku roste. Proto 
vznikl celý systém sběru, evidence a do-
pravy starých spotřebičů ke zpracova-
telům, který končí recyklací a návratem 
drtivé většiny použitých materiálů do vý-
roby.

Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k osvědčené-
mu modelu vytvořenému a prověřenému nejprve ve skandináv-
ských zemích. Založili takzvané kolektivní systémy, neziskové 
společnosti, které zajišťují plnění jejich zákonných povinností.

Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma odevzdat ja-

kýkoli vysloužilý elektrospotřebič na nejbližším místě zpětné-
ho odběru. Jen největší z českých kolektivních systémů, ELEK-
TROWIN, jich za osm let své existence vytvořil na 12 000. Další 
stále přibývají. Jde o to, aby to nikdo neměl se svou starou led-
nicí, pračkou nebo třeba elektrickou zahradní sekačkou na nej-
bližší sběrné místo příliš daleko.

Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit vlast-
ně jen jednu – zato důležitou – podmínku. Odevzdávaný spotřebič 
nesmí být zbaven žádné důležité části. Pokud se totiž pustí do de-

montáže někdo jiný než odborník na zpra-
cování disponující vysoce specializovanou 
technologií, dochází k úniku škodlivých lá-
tek, které mohou velmi vážně poškodit ži-
votní prostředí.

Typickou ukázkou jsou freony ze sta-
rých lednic, které zvětšují ozonovou díru. 
Kvůli tomu se také taková lednice bez 
kompresoru bere jako odpad – a za jeho 
zpracování bychom už museli platit. 

www.elektrowin.cz

Staré elektro odevzdejte 
k recyklaci, je to zadarmo!

aneb na jakých principech stavět mo-
derní partnerský vztah a výchovu dětí 

Můžete se nechat inspirovat cyklem před-
nášek s PhDr. Lidmilou Pekařovou. S ní se 
člověk nejen pobaví, protože se v příkla-
dech „najde“, ale hlavně uslyší náměty, 
co s tím. Je energická, stručná, výstiž-
ná. Není zrovna diplomat, ale je zatrace-
ně srozumitelná. Ve svém podání tak boří 
letité mýty o uspořádání rodiny a nabízí 
osvěžující pohled na současné „roztěka-
né“ soužití. Autorka knihy „Jak žít a ne-
zbláznit se“. Klinická psycholožka, soudní 
znalkyně, 17 let primářka oddělení Reha-
bilitace Hamzovy léčebny. 
Dne 11. 3. 2014 od 17.00 do 20.00 hod. 
přednáší v budově Jiráskova gymnázia, 
Řezníčkova 451, na téma Zdravé partner-
ství 1. 
Více informací na www.tojemujzivot.cz.

Zdravé partnerství
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SKIBUSY KLADSKÝM POMEZÍM
Linka NÁCHOD

– KUDOWA ZDRÓJ – KARŁÓW
Linka NÁCHOD – HRONOV

– ČERVENÝ KOSTELEC – ÚPICE
MALÉ SVATOŇOVICE – ODOLOV

čas                           zastávky                          čas

Jede pouze v sobotu od 28.12. 2013 do 1. 3. 2014
Vše o výletech na lyžích a aktuálních informacích o údržbě lyžařských stop v Kladském pomezí naleznete na:

ski.kladskepomezi.cz  

17.05
17.03
17.01
17.00
16.55
16.40
16.30

11.05
 )   
 )

10.50
10.40
10.30
10.20

Náchod, aut. st.
Náchod, Běloves, Ida

Náchod, CLO
Kudowa Zdrój, Slone, CLO

Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa
Karłów, Błedne skaly

Karłów

Náchod, aut. st.
Velké Poříčí, pošta

Hronov, aut. st.
Červený Kostelec, aut. st.

Rtyně v Podkr., aut. st.
Malé Svatoňovice, žel. st. 

Odolov, hostinec

12.15
12.17
12.19
12.20 
12.27
12.38
12.50

9.00
9.10
9.20
9.40
9.50

10.05
10.15

čas                           zastávky                          čas

Obecně prospěšná společnost Branka sídlící v Náchodě pod-
poruje prostřednictvím grantu úpravu lyžařských běžeckých te-
rénů v Jestřebích horách, v okolí Dobrošova, Machova, Javořích 
hor, Broumovských stěn, Teplic nad Metují, Adršpachu, Hrono-
va a Police nad Metují. Pro sezonu 2013/2014 byla získána dota-
ce z Královéhradeckého kraje ve výši 150 000 Kč. 

Až do první březnové soboty se můžete nechat dovézt do oblí-
bených lyžařských běžeckých terénů v Jestřebích a Stolových ho-
rách, aniž byste použili své auto. Branka ve spolupráci s firmou 
CDS provozuje autobusové spojení určené pro zimní turisty. Ski-
bus odjíždí v devět hodin ráno z Náchoda a pokračuje přes Vel-
ké Poříčí, Hronov, Červený Kostelec, Rtyni v Podkrkonoší a Malé 

Kladské pomezí 
je připraveno na sníh

Svatoňovice do Odolova v Jestřebích horách. Odtud se lehce do-
stanete na hřebenovku vedoucí na nejvyšší vrchol Žaltman, kde 
je z rozhledny krásný výhled do okolí. Doporučujeme vám za-
stávku na občerstvení v osadě Paseky na Jestřebí boudě spra-
vované Klubem českých turistů z Úpice. Skibusem odjíždějícím 
z Náchoda ve 12.15 hodin se dostanete do Karlowa, střediska Sto-
lových hor v Polsku. Tam se můžete vydat po jednom z upravo-
vaných okruhů v okolí skalnaté hory Hejšoviny. 

Nově vydanou aktualizovanou orientační mapu s vyznačený-
mi trasami a tipy na výlety a letáček s jízdními řády obdržíte 
v informačních centrech. V provozu jsou také stránky ski.klad-
skepomezi.cz, kde najdete aktuální informace o upravovaných 
tratích a další informace. 

Věříme, že příroda naše plány a činnosti podpoří a pak už 
bude záležet pouze na vašem času a chuti tuto nabídku využít. 

Markéta Venclová

Regiontour 2014 zahájil sezonu tuzem-
ských veletrhů v roce 2014 a Kladské po-
mezí se opět prezentovalo ve spolupráci 
s Královéhradeckým krajem.

Veletrh cestovního ruchu Regiontour 
má již dlouholetou tradici a důraz klade 
na prezentaci samotných regionů či de-
stinací.

Kladské pomezí se prezentovalo ve spo-
lupráci s Muzeem papírových modelů 
z Police nad Metují a naše expozice díky 
tomu byla obohacena nejen o výstavu sa-
motných modelů , ale zahrnovala i tvůrčí 
dílnu pro malé zájemce.

Veletrh byl slavnostně zahájen 16. led-
na v 10.00 hodin a až do páteční 14. ho-

diny byl navštěvován odbornou veřejnos-
tí. Od pátečního odpoledne už byly brány 
otevřeny i pro zájemce z laické veřejnosti.

Expozice Kladského pomezí byla hojně 
navštěvována a poptávka byla již tradič-
ně nejvíce po publikaci Katalog ubytová-
ní, propagačních materiálech nabízejících 
konkrétní tipy na výlety a strávení volné-
ho času. Velkému zájmu se těšily i cyklo-
mapy, zimní mapy a nové publikace měst 
a obcí z Kladského pomezí.

Podle prvních odhadů navštívilo letoš-
ní Regiontour 27 000 návštěvníků. Pevně 
věříme, že si někteří z nich najdou cestu 
do Kladského pomezí.

Lembejová Lenka, BRANKA, o.p.s. 

Kladské pomezí se úspěšně 
prezentovalo na Regiontour 2014
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to vše v kině Vesmír v Náchodě v měsíci ÚNORU 2014

SVĚTOVÁ OPERA, BALET A DIVADLO

 Neděle 2. února v 15.45 hodin. 
Satelitní přímý přenos baletního představení 
z Baletu Velkého divadla v Moskvě
ZTRACENÉ ILUZE
Hudba: Leonid Desjatnikov, choreografi e Alexej Ratmanskij.
Největší současný choreografi cký talent Ruska – Alexej Ratman-
skij (nyní umělecký ředitel American Ballet Theatre) ve Ztrace-
ných iluzích vypráví příběh ambiciózního mladíka o marnosti 
pachtění se po slávě a úspěchu, inspirován románem Honoré de 
Balzaca. Dramaturgii baletu spoluvytvářel slavný francouzský 
herec Guillaume Galliene.
Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), abonent-
ní vstupné 230 Kč

 Sobota 8. února v 18,45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
RUSALKA
Hudba: Antonín Dvořák
Poprvé v satelitních přenosech z MET v kinech česká opera! Re-
née Fleming se představí v jedné ze svých stěžejních rolí a za-
zpívá v Dvořákově jímavé pohádkové opeře slavnou árii o mě-
síčku. Pod taktovkou maestra Yannicka Nézet-Séguina a v režii 
Otto Schenka roli Prince ztvární tenorista Piotr Beczala a Dolo-
ra Zajick Ježibabu. Nastudováno v českém originále a uváděno 
s anglickými titulky a s českými titulky libreta opery.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné vstupné (studenti, důchodci, ZTP) 
300 Kč, abonentní vstupné 270 Kč.

 Čtvrtek 27. února v 19.45 hodin
Satelitní přímý přenos z New London Theatre na West Endu
VÁLEČNÝ KŮŇ
– původní inscenace National Theatre
Autor: Michael Morpurgo/Nick Stafford, režie: Marianne Elliotto-
vá a Tom Morris
Slavná inscenace Národního divadla je divadelní adaptací nove-
ly Michaela Morpurga, která se snaží zachytit nezachytitelnou 
atmosféru první světové války. Příběh velkého přátelství a od-
vahy je zachycen pohledem válečného koně, který je vytržen 
z idylických zemědělských plání Devonu a vržen do víru utrpe-
ní francouzských válečných zákopů. Inscenace měla v NT premi-
éru v říjnu v roce 2007, byla oceněna šesti cenami Olivier (včet-
ně kategorie Nejlepší nová hra a Nejlepší režie) a díky opravdu 
výjimečnému zájmu diváků. Stejná předloha i úspěch divadel-
ní adaptace jsou základem stejnojmenného fi lmu Stevena Spiel-
berga z roku 2011. Přenos v anglickém originále, uváděný s do-
provodnými anglickými a českými titulky.
Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 Sobota 1. března v 17,45 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
KNÍŽE IGOR
Hudba: Alexander P. Borodin
Borodinovo historické epické dílo, v němž zní slavné „Polovecké 
tance“, bude v Met uvedeno po téměř sto letech. Nová inscenace 
Dmitrije Čerňakova je psychologickou sondou do mysli rozpol-
ceného hrdiny na pozadí zrodu ruského národa. Náročné titul-
ní role se zhostí basbarytonista Ildar Abdrazakov, za dirigent-
ským pultem stane Gianandrea Noseda. Nastudováno v ruském 
originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné vstupné (studenti, důchodci, ZTP) 
300 Kč, abonentní vstupné 270 Kč.

MOST
LÁSKYLÁSKY
MOST

Doprovodné akce 
ve sboru Církve bratrské,
Purkyňova 584 (vedle hotelu Hron):

Pořádají a srdečně zvou Město Náchod a místní křesťanské církve.  

Pěší most 
u zimního stadionu 
v Náchodě
Slavnostní přestřižení pásky za účasti 
představitelů města Náchoda. 

Hudba: Saturday Morning Band.

První valentýnská 
slavnost v  Náchodě
Pátek 14. 2. 2014 
               od 16 h.

Možnost zavěsit zámečky věrnosti 
na zábradlí mostu a klíč hodit do řeky. 

Pátek 14. 2. 2014 od 17 h. 
„Jak hasit malé konflikty“ 

– přednáška Ing. Pavla Rause M.A. a M.A., 
nejen pro manžele. Z malých konfliktů se snadno stanou
velké, pokud je včas a přiměřeně neřešíme. Jak odhalit 
skutečný problém? Jak jej řešit? Jak pravidelně ozdra-
vovat vztah? Přednáška bude hledat odpovědi na tyto 
otázky.  Hlídání malých dětí zajištěno.  

Pátek 14. 2. 2014 od 19 h. 
„DVA“ – večer milostné poezie a hudby,
nejen pro mladé. Básníci Ivan Petlan 
a Martin Černer, oba přátelé, jeden jak druhý, jsou 
zárukou svěží pestrosti. Večer prodchnou texty poetic-
ké i dumné, některé s nádechem dobráckého humoru, 
jiné navozující pocit zamyšlení.  

První valentýnská 
slavnost v  Náchodě
Pátek 14. 2. 2014 
               od 16 h.

 

 

 

Díky všem dobrovolníkům – dospělým i dětem, kteří se 
podíleli na organizaci nebo vyšli přímo do ulic, a díky všem 
štědrým dárcům se při Tříkrálové sbírce 2014 v Náchodě 
vybrala částka: 

144 220 Kč 
Farní charita Náchod děkuje všem, kdo se na Tříkrálové sbírce 2013 podíleli: 
 

více než 40 dospělým – asistentům, vedoucím skupinek, těm, kdo 
přinesli a nachystali občerstvení pro koledníky, apod. 
téměř 90 dětem – „králům“ 
dárcům, za jejich štědré příspěvky, ale také za občerstvení aj.,  
které nabídli koledníkům 
otci děkanovi ThLic. Mgr. Boguslawu Partykovi 
p. Lukáši Jankovi, Smyčcovému orchestru ZUŠ, Polyfonnímu sdružení  

     z Nového Města nad Metují 
pekárně Pekařství Božena Horáková, Náchod 
řeznictví a uzenářství Mareš Náchod 
panu Václavu Maršíkovi (Potraviny, Tyršova ulice, Náchod) 
tiskárně ReNa Náchod 
kinu Vesmír Náchod 
redakci Náchodského zpravodaje 
redakci novin ECHO 
knihkupectví Horová – Maur, Náchod 
Městské knihovně Náchod 
Městu Náchod 
ČSOB, a. s. Náchod 
a dalším…  
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Je to již neuvěřitelných deset let, 
kdy náhle skonal v pátek 6. února 
2004 ve věku nedožitých 83 let pan 
Oldřich Šafář. Ještě se podílel na pří-
pravě oslav 750. výročí první zmínky 
o Náchodě, ještě prováděl návštěvní-
ky po radnici a seznamoval je s její 
stoletou historií. A ještě mi daro-
val dva obrázky svého bratra Karla  
a J. Raila do připravované publikace 
věnované našemu Staroměstskému 

hřbitovu. Text posoudil, schválil, ale už jsme si ani nestihli po-
dat ruku na rozloučenou. 

Oldřich byl živá pokladnice vědomostí, ač nevystudovaný his-
torik, mnohé z nás předčil svými znalostmi o Náchodě i širším 
regionu. A o všem uměl báječně vyprávět, s humorem, někdy 
i nadsázkou, ale vždy s bohatou faktografií. A to, co bylo pro nás, 
odbornou, ale i širokou veřejnost nesmírně důležité – byl vždy 
ochotný poradit, nezištně sdělit své vědomosti a poznatky, vy-
hledat potřebné doklady ve svých bohatých sbírkách.

Málokterý mladší i starší Náchoďan toho věděl o historii měs-
ta tolik, co Olda Šafář, který se zde narodil 8. února 1921. Po ab-
solvování dvouleté obchodní školy v roce 1937 pracoval jako 
úředník v textilní firmě, za války byl totálně nasazen. Po válce 
pracoval na bytovém odboru MěNV, pak nastoupil do textilní-
ho podniku Tepna, aktivně pracoval v závodním klubu, byl re-
daktorem tepenského časopisu. V roce 1969 se vrátil na městský 
úřad, kde působil ve funkci vedoucího odboru financí a posléze,  
až do odchodu do penze v roce 1981, jako vedoucí odboru kul-
tury. 

Už od mládí se Oldřich Šafář zajímal o výtvarné umění. Jeho 
zásluhou byly v Náchodě pořádány výstavy. Organizoval před-
nášky a setkání s předními výtvarníky. Ve spolupráci s výtvar-

níkem bratrem Karlem se textově podílel na řadě publikací, za-
chycujících známé, ale i mizející památky města a okolí. Historie, 
především regionální, byla jeho celoživotním zájmem. Byl čle-
nem Muzejní společnosti v Náchodě, do roku 1960 byl dokonce 
správcem muzea, podílel se na instalaci muzejních sbírek, dlou-
há léta byl členem muzejní rady. To byly krásné schůze muzejní 
rady, kdy jsme se v jeho kanceláři sešli a probírali nové i staré 
náchodské události! Předsedovi Šafářovi rovnocenně sekundo-
val ředitel okresního archivu doktor Erik Bouza, byl to pro nás 
takový plnohodnotný „historický seminář“.

Osobně se systematicky zaměřil na sběr písemné a obrazové 
dokumentace k historii Náchoda, vytvořil bohatou materiálovou 
sbírku, ze které čerpal při přípravě celé řady tematických mono-
grafií a svých četných přednášek a článků. Řadu let seznamoval 
s historií pacienty a hosty v lázních Běloves. Spočítat množství 
článků publikovaných v náchodském Zpravodaji (deset let se po-
dílel i na jeho přípravě), v týdeníku Nový čas, časopise Rodným 
krajem a v dalších regionálních publikacích by bylo značně ná-
ročné. Náchodským kronikářem byl přes čtyřicet let! Cenné jsou 
jeho vzpomínky na mládí, minulost města a jeho zajímavé oby-
vatele: Městské divadlo Náchod (1978), Škola v Náchodě (1979), Umě-
ní kolem nás (1988), Náchod v obraze čtyř století (1991), Náchodské 
loutkářské tradice (1997), Náchodské figurky (1998), Náchod mého 
mládí (1999), Vzpomínky na Plhov (2000), Radnice v Náchodě (2004).

Byl také uznávaným numismatikem, za zásluhy o rozvoj 
numismatiky byl v roce 1994 jmenován čestným členem Čes-
ké numismatické společnosti, je uveden v Encyklopedii české 
numismatiky, vydané v roce 1996, jako numismatik specialis-
ta na problematiku grošového období a na regionální východo-
českou numismatiku.

V roce 1997 obdrželi Karel a Oldřich Šafářovi Kulturní cenu 
města Náchoda. Oba jsou rovněž připomenuti v nové knize Za-
nechali stopu… Osobnosti kultury v Náchodě (autoři Aleš Fetters 
a Eva Koudelková, vyd. v r. 2013). A jméno Oldřicha Šafáře bude 
také připsáno na desky památníku na Staroměstském hřbitově 
v Náchodě a uvedeno v novém vydání publikace o významných 
osobnostech zde pohřbených. Nezapomeneme na jeho trvalý pří-
nos k poznání historie našeho města.                       Věra Vlčková

Oldřich Šafář 
Vzpomínka na významného náchodského kronikáře, 
historika, sběratele a hlavně velkého znalce historie Náchoda

Krátce před Štědrým dnem objevily se na knihkupeckých pul-
tech dvě knihy veršů pro děti. Na tom by nebylo nic tak zvlášt-
ního – dětské literatury u nás vychází spousta. V různé kvalitě, 
ve více či méně vkusné úpravě. To, že převládá spíše podprůměr 
a nevkus, je pouze jedním z mnoha charakteristických zname-
ní této doby. Ale knihy, o kterých jsem se zmínil, jsou v mnoha 
ohledech naprosto výjimečné. Jejich tituly zní: „KDYŽ JSME BYLI 
VELMI MLADÍ“ a „TEĎ JE NÁM ŠEST“. 

Autorem je anglický spisovatel A. A. Milne, který stvořil jed-
noho z nejoblíbenějších (a nejen mezi dětmi) literárních hrdinů 
– Medvídka Pú. To, že jeho knihy veršů vycházejí u nás až deva-
desát let po prvním vydání v Anglii, je do jisté míry záhadou. 
Vždyť od té doby vycházejí nepřetržitě v opakovaných vydáních 
po celém světě (v Anglii dokonce i dvakrát do roka) a bezespo-
ru patří k tomu nejlepšímu, co kdy bylo pro děti a koneckonců 
i pro dospělé napsáno. K tomu ostatně přispívají i nádherné ilu-
strace přítele Milnovy rodiny E. H. Sheparda, které byly v nověj-
ších vydáních citlivě kolorovány.

První české vydání je tedy možné bez nadsázky považovat 
za splátku dluhu, který česká kultura vůči slavnému světovému 
autorovi i jeho neméně slavným hrdinům měla. Důvodů, proč 
u nás knihy Milnových veršů vycházejí s takovým zpožděním, 
může být hned několik. Na prvním místě mě napadá vysoká ná-
ročnost překladatelského úkolu. Překládat poezii může dozajista 
jen básník. Překládat poezii pro děti může jen básník s velkým 
srdcem. A překládat Milnovu poezii pro děti, znamená být poezií 
tak trochu praštěný. Dodržet verš, zachovat básníkovu hravost 

a neukázněnou imaginaci, vystihnout v překladu básníkův něž-
ný humor, jemnou ironii, najít důstojný český ekvivalent ke všem 
těm slovním libůstkám, blbůstkám, schválnostem, výmyslům 
a vynálezům a nezabít při tom původní smysl nebo, nedejbo-
že, pointu – to je úkol pro básníka čaroděje. Pro nás je důleži-
té, že se ho ujal absolvent náchodského gymnázia, herec, reži-
sér a scénárista – překladatel Vladimír Matějček. Nutno dodat, 
že se tohoto úkolu zhostil s velkou noblesou, s nemenší pokorou 
a vysokou jazykovou kulturou. Jeho překlad je vzdušný, hravý 
a nápaditý. Je sám o sobě, svou vynalézavostí, velkým zážitkem. 

Uvedení kompletního Milnova básnického díla do našeho 
kulturního prostředí je nejen významným překladatelským, 
ale i vydavatelským skutkem. Cesta od záměru přeložit Milno-
vy verše do češtiny až k jejich vydání nebyla jednoduchá. Popr-
vé si je V. Matějček přečetl v anglickém originále z ruského vy-
dání, když si Milnovu knihu přivezl z pohostinských divadelních 
vystoupení v Moskvě. V souvislosti s přípravou jevištního uve-
dení Medvídka Pú jako divadla jednoho herce v Lyře Pragensis 
získal V. Matějček od svých anglických přátel obě Milnovy kni-
hy v anglických vydáních se Shepardovými ilustracemi a dal se 
do práce. Českému vydání nakonec dlouho bránily komplikace 
okolo autorských práv, které se díky nezdolnému úsilí překlada-
tele i nakladatelství EGMONT podařilo překonat. Věřím, že pře-
klady Milnových veršů se stanou jednou z největších kulturních 
událostí tohoto roku a že osloví stejně velký okruh dětských i do-
spělých čtenářů, jako jeho slavné knihy o slavném medvídkovi.

Skvostné verše, skvostný překlad a skvostné ilustrace – co 
lepšího si může dnešní čtenář, znavený záplavou braku, přát.

Petr Havel

Důjstojná splátka velkého dluhu
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Náchodské náměstí se v sobotní podvečer dne 14. 12. 2013 za-
halilo do závoje ledového deštíku. Zima a padající soumrak ji-
nak krásnému místu vůbec neslušely. Nic nenasvědčovalo tomu, 
že je předvánoční čas, a že se zde připravuje něco výjimečného. 

Už byla téměř úplná tma, když se to stalo. Nádherně osvětle-
ný červený kamion, který jakoby se vyloupnul z pohádek Walta 
Disneyho, vplul majestátně na náměstí plné nedočkavých dětí 
i dospělých.

Vánoční kamion však nepřivezl jenom zábavu, ale také dar pro 
Občanské sdružení CESTA. Bylo rozhodnuto, že výtěžek z této 
předvánoční akce obdrží právě naše organizace. V OS Cesta pe-
čujeme o osoby s různými druhy mentálního a fyzického posti-
žení. Nejčastějšími diagnózami našich dětí jsou dětská mozko-
vá obrna a různé vrozené vady se spasticitou horních i dolních 
končetin. Darované peníze proto půjdou na hippoterapii (léčba 
koněm), která má pro zdraví takto těžce postižených lidí blaho-
dárné účinky.

A protože jsme byli všichni v OS Cesta celý rok moc hodní, tak 
jsme dostali ještě jeden dárek. Tentokrát od náchodského sta-
rosty. Pan starosta se rozhodl, že pokud nebude získaná částka 
na úhradu hippoterapie stačit, tak přispěje osobním darem ze 
svého poslaneckého platu.

Děkujeme tímto Firmě COCA COLA za to, co dělá pro lidi, jako 
jsou hendikepovaní z OS Cesta. A samozřejmě chci poděkovat 
panu starostovi Janu Birkemu. Opět nás ujistil, že není jenom 
skvělým starostou, ale i výjimečným člověkem, který na potřeb-
né nemyslí jen o Vánocích.                              Denisa Voborníková

Ředitelka OS Cesta Náchod 

Červený kamion přivezl CESTĚ 
peníze na hipoterapii 
Poděkování fi rmě Coca Cola a náchodskému starostoviKaždoročně na sklonku roku bilancuje svou činnost Liga pro-

ti rakovině Náchod, občanské sdružení onkologických pacientů 
a přátel. Její členové tak mohli konstatovat, že rok 2013 byl pro 
tuto organizaci skutečně velmi úspěšný. 

Ze statistik klubů, pořádajících 15. května 2013 Český den pro-
ti rakovině – Květinový den, jasně vyplynulo, že náchodská po-
bočka, která je organizátorem této veřejné sbírky v našem regi-
onu, se umístila v celorepublikovém žebříčku v počtu prodaných 
symbolických kytiček měsíčku lékařského s 10 271 kusy na skvě-
lém osmém místě s celkovým výtěžkem na celostátní konto sbír-
ky 216 588 Kč! Nutno ještě také podotknout, že před naším regio-
nem byly kluby z Prahy a dalších velkých měst (Hradec Králové, 
Liberec, Brno, Ostrava). Jak je vidět, díky spolupráci s 15 střed-
ními školami a skauty v mnoha městech a obcích Náchodska, 
Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska, 
jsme oblastí, kde lidem není zdraví lhostejné a kde má Květino-
vý den podporu. Zároveň je také důležité, že významnou část vý-
těžku, kterou z celkového účtu dostala pobočka zpět, věnovala 
jako každoročně pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.

Prvořadým cílem Ligy proti rakovině Náchod je především 
soustavná preventivní činnost, ve které se její členové zaměřu-
jí zejména na mladou generaci – středoškolskou mládež. Vždyť 
právě v období dospívání mladých lidí je nejvhodnější doba pro 
vznik správných postojů a návyků k celoživotnímu dodržování 
zdravého životního stylu. A ten je bezpochyby základem preven-
ce všech závažných onemocnění, nejen nádorových. 

V této oblasti se náchodské sdružení může pochlubit pozoru-
hodnými výsledky. V roce 2013 její členové proškolili na devíti 
přednáškách v náchodském regionu (Jiráskovo gymnázium Ná-
chod, Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová ško-
la stavební arch. Jana Letzela Náchod, Střední škola propagač-
ní tvorby a polygrafi e Velké Poříčí, Obchodní akademie Náchod) 
celkem 291 středoškoláků a také 32 pedagogů, kteří k výchově 
ke zdravému životnímu stylu nemalým podílem přispívají. Sou-
částí přednášek je vždy nácvik samovyšetření pro prevenci ra-
koviny prsu na fantomových modelech, dvě krátká DVD a ano-
nymní dotazník v rámci projektu Mamma Help. 

Další významnou součástí činnosti náchodské Ligy jsou ško-
lami velmi žádané odborné přednášky předsedy pobočky, dlou-
holetého vedoucího lékaře oddělení klinické onkologie náchod-
ské nemocnice MUDr. Vladimíra Müllera, o vzniku a příčinách 
rakoviny pod názvem Rakovina je choroba genů. Tyto přednáš-
ky již vyslechli žáci Jiráskova gymnázia Náchod, Gymnázia a SOŠ 
Jaroměř a Gymnázia Broumov. 

V preventivní činnosti bude Liga proti rakovině Náchod pokra-
čovat i v novém roce 2014. Na zimní a jarní období má již naplá-
nované termíny školení a přednášek v několika středních ško-
lách na Náchodsku. Další Květinový den se uskuteční ve středu 
14. května 2014. Liga proti rakovině Náchod, obecně prospěšná 
společnost, založená v roce 1993, sídlí v budově Městského úřa-
du Náchod, Palachova 1303, 1. poschodí, č. dveří 121. Návštěvním 
dnem je středa od 9 do 13 hodin, kdy jsou její členové k dispozi-
ci pro dotazy a konzultace. Dále je možno využít telefonického 
spojení 491 405 491 nebo emailu lpr.nachod@seznam.cz.

V roce 2014 přejí členové náchodské pobočky všem především 
pevné zdraví!             Renata Lelková

Autorkou fotografi í 
z Květinového dne 2013 

je členka náchodské LPR 
Ing. Helena Plichtová.

Český statistický úřad hledá zpravodajské domácnosti, které 
by byly ochotny za čtvrtletní odměnu 855 až 1 355 Kč (podle po-
čtu členů domácnosti) podrobně vykazovat své příjmy a vydání 
za jednotlivé druhy zboží a služeb za všechny členy domácnos-
ti. Údaje budou statisticky využity jako podklad pro přípravu so-
ciálních opatření, hodnocení životní úrovně a struktury spotře-
by různých typů domácností. Ochrana důvěrnosti zjištěných dat 
je přísně dodržována podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statis-
tické službě a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Statistici hledají konkrétně dvě rodiny, ve kterých je v čele do-
mácnosti zaměstnanec s vyšším vzděláním. Jednu domácnost 
se 3 dětmi s čistým příjmem na osobu 14.001–17.000 Kč a jed-
nu domácnost s 1 dítětem s čistým příjmem na osobu 11.001– 
– 14.000 Kč. Dále hledáme domácnost, ve které je v čele domác-
nosti osoba samostatně výdělečně činná s 1 dítětem s čistým 
příjmem na osobu do 8 000 Kč. Jedná se o domácnosti žijící v obci 
s 10.000 až 49.999 obyvateli, domácnosti zaměstnanců v byto-
vých domech, domácnost OSVČ v rodinném domě. 

Více informací o statistice rodinných účtů naleznete na in-
ternetových stránkách www.pardubice.czso.cz. V případě zá-
jmu o spolupráci se spojte s Věrou Čermákovou, gestorem SRÚ 
pro Královéhradecký a Pardubický kraj, tel. 466 743 435, mobil: 
737 280 866, e-mail: vera.cermakova@czso.cz.

ČSÚ hledá domácnosti 
pro statistiku rodinných účtů

Liga proti rakovině Náchod                 
     bilancovala

GRAFIKA | TISK  |  grafické studio | tiskárna

PROSPEKTY | KNIHY | VIZITKY | SAMOLEPKY | PLAKÁTY
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Celorepubliková Olympiáda dětí a mlá-
deže se v lednu uskutečnila i za účasti 
dvou náchodských krasobruslařek – Ven-
duly Maršíkové v kategorii mladší žač-
ky a Markéty Svobodové v kategorii žač-
ky. Pod vedením svého trenéra Františka 
Blaťáka se v oddíle TJ Kraso Náchod při-
pravují každý den na ledě, absolvují su-
chou i baletní přípravu. Obě děvčata usi-
lují také o účast na MČR žactva. Zatímco 
Markéta má svou účast téměř jistou, Ven-
dula poctivě sbírá body potřebné k účasti.

Mladé sportovkyně navštěvují třídu se 
sportovním zaměřením na Základní škole 
v Náchodě na Plhově. Mimo účasti na sou-
těžích, reprezentují školu v různých spor-
tovních soutěžích: plavání, atletika, gym-
nastika, florfbal, košíková. Do dalších let 
jim přejeme mnoho sportovních úspěchů. 

Jaroslava Pavlovičová

„Malá“ olympiáda 
s náchodskou 
krasobruslařskou účastí

1.  kuželkářská liga mužů (hrací den – sobota)
 8. 2. 2014 15.00 Primátor Náchod – TJ Třebíč 
 22. 2. 2014 15.00 Primátor Náchod – Jiskra Kovářská
1. kuželkářská liga žen (hrací den – sobota)
 8. 2. 2014 11.00 Primátor Náchod – KK Zábřeh
 22. 2. 2014 11.00 Primátor Náchod – KC Zlín
1.kuželkářská liga dorostu (hrací den – neděle)
 23. 2. 2014 10.00 Primátor Náchod  – SKK Jičín
2. kuželkářská liga mužů (hrací den – sobota)
 15. 2. 2014 10.00 TJ Červený Kostelec  – Sokol Benešov
3. kuželkářská liga mužů (hrací den – sobota)
 15. 2. 2014 15.00 Primátor Náchod B – Star Rychnov nad Kněžnou
1. Východočeská divize mužů (hrací den – pátek)
 7. 2. 2014 17.00 Primátor Náchod C – Vysoké Mýto A
 7. 3. 2014 17.00 Primátor Náchod C – Lokomotiva Trutnov B
Pohár mladých nadějí (celostátní soutěž žactva)
 9. 2. 2014               8.30 – 16.00 hod.

Turnaj neregistrovaných
Slavnostní vyhlášení 41. ročníku turnaje neregistrovaných v kuželkách se uskuteční  
v sobotu 22. února 2014 od 20 hodin ve společenském sále MÚ ve Velkém Poříčí. Bliž-
ší informace naleznete na www.kuzelky.nachod.net.

Kuželky          SKK Primátor

Již po 131. se členové SDH Běloves se-
šli na výroční valné hromadě, aby se se-
známili se zprávami o činnosti sboru, 
výjezdové jednotky a oddílu Mladých ha-
sičů, stanovili úkoly a schválili rozpočet 
na další rok.

Schůzi, která se uskutečnila v sobo-
tu 11. ledna v hotelu Bonato v Bělovsi, 
tradičně zahájila starostka sboru – Šár-
ka Cimbálníková. Ta následně přivítala 
hosty, mezi kterými nechyběl zástupce 
HZS KHK mjr. Martin Řehák a další funk-
cionáři: Petr Hornych, Stanislav Hrudík, 
František Šimek, poslanec parlamentu ČR 
a starosta města Náchoda v jedné osobě 
Jan Birke, 1. místostarosta Tomáš Šubert 
a za osadní výbor Antonín Samek, který 
je běloveským kronikářem.

Členové byli seznámeni s celoroční čin-
ností sboru, výjezdové jednotky oddílu 
Mladých hasičů, dorostu a družstva žen 
za rok 2013. Starostka přítomné seznámi-
la s novými členy a s důležitými změna-
mi, které s sebou přináší nový občanský 
zákoník, účinný 1. 1. tohoto roku. A dále 
se zmínila o pěkném třetím místě, na kte-
rém se SDH Běloves umístili v celostátní 
soutěži Dobrovolní hasiči 2013. Také byla 
uctěna památka našeho nejstaršího čle-
na – pana Karla Kašpárka, který zemřel 
vloni v červenci ve svých nedožitých 108 
letech. Starosta běloveské výjezdové jed-
notce přislíbil nové výjezdové vozidlo 
v hodnotě cca 2.800.000 Kč, na jehož za-
koupení v současné době probíhá výběro-
vé řízení. Místostarosta přítomné sezná-
mil s dopravními omezeními, která letos 
nejen Náchoďané, ale také zasahující hasi-

či pocítí. Omezení budou jen po přechod-
nou dobu a provedené úpravy dle ing. Šu-
berta zlepší průjezdnost městem. 

Zprávy byly doprovázeny fotodokumen-
tací a filmovými záběry z data projekto-
ru z činnosti sboru. Přítomní velmi oceni-
li aktivní přístup sboru k práci s mládeží, 
která není pouhou zájmovou činností, ale 
také sportovní aktivitou. Poděkování ob-
drželi i všichni rodinní příslušníci, kteří 
morálně podporují a tolerují své partne-
ry, aktivně pracující ve sboru. Místo pro 
rodinu svůj čas totiž tito lidé mnohdy vě-
nují nám všem – tedy i vám, což v době, 
kdy každý myslí především sám na sebe 
a svoji rodinu, je obdivuhodné. K nahléd-
nutí byla sborová kronika a několik blýs-
kavých pohárů za loňský rok. 

V závěru schůze se všichni členové 
i hosté shodli na jednom – hasiči dnes 
nezachraňují pouze lidské životy a maje-
tek při požárech. Hasič se dnes rovná zá-
chranář. Dnes proto zasahují i všude tam, 
kde je jejich zkušeností a znalostí zapotře-
bí, tedy nejen u požárů. Výjimkou proto 
dnes nejsou autonehody, výbuchy či se-
suvy budov, hledání pohřešovaných osob, 
pomoc při záplavách či odklízení sněhu ze 
střech.          Ing. J. Polák, 

jednatel a kronikář SDH Běloves

Více fotografií z VVH a informací o činnosti 
sboru a oddílu naleznete na webových 
stránkách SDH Běloves a MH Běloves (www.
sdhbeloves.webnode.cz, www./beloves-mh.
webnode.cz,  www.rescuecamp.cz).

131. výroční valná hromada  
Sboru dobrovolných hasičů Běloves
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Volejbal  

Házená 

Hokej

Národní házená

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

 v neděli 9. února 2014
KP I. ženy od 9.00 a 13.00 hod.
SPORT KLUB Náchod 
– TJ Sokol Bílá Třemešná
KP juniorky od 11.00 a 15.00 hod. 
SK JOPEKO Náchod  
– TJ Sokol Třebechovice

 v sobotu 15. února 2014
KP I. ženy od 9.00 a 13.00 hod.
SPORT KLUB Náchod – LOKO Trutnov
Liga kadetek od 11.00 a 15.00 hod.
SK JOPEKO Náchod – SK Třebín

 v neděli 16. února 2014
juniorky od 10.00 a 13.00 hod.
SK JOPEKO Náchod 
– TJ Jiskra Nový Bydžov

 v sobotu 1. března 2014
KP I. Ženy od 10.00 a 13.00 hod.
SPORT KLUB Náchod 
– TJ Slavia Hradec Králové

 sobota 8. února 2014 
turnaj mužů od 8.00 hod.

 neděle 23. února 2014 
turnaj žen „Memoriál L. Semeráka“ 
od 8.00 hod.

SPORT KLUB Náchod

SPORT KLUB Náchod

Domácí utkání v házené v únoru 2014
 15. 2. v 17.00 hod.

HC TJ Náchod 
proti HBC Karviná 1. liga muži

 15. 2. v 14.30 hod. 
1. liga staršího dorostu HC TJ Náchod
proti HBC Karviná

 15. 2. v 12.30 hod.
2. liga mladšího dorostu HC TJ Náchod 
proti TJ Sokol Bělá pod Bezdězem

Muži
 2. 2. začátek v 17.00 hod.

HC Náchod – HC Jičín 
Další zápasy budou podle umístění 
v tabulce, informace na stránkách  
HC Náchod
Junioři

 7. 2. HC Náchod 
– HC Frýdlant
Mladší a starší žáci

 8. 2. 
HC Náchod 
– HC Lomnice nad Popelkou

 16. 2. HC Náchod 
– BK Mladá Boleslav
Ročník 2004

 1. 2. – turnaj
Ročník 2006 

 9. 2. – turnaj
Informace na www.hcnachod.cz

Den před koncem roku 2013 probě-
hl na náchodském zimním stadionu Vá-
noční turnaj mladších žáků o Pohár měs-
ta Náchoda.

Turnaje se zúčastnila mužstva HC Ná-
chod, SK HC Opočno, HC Krkonoše a HC 
Frýdlant. Hrálo se systémem každý s kaž-
dým a poté následoval zápas o třetí místo 
a na závěr se konal finálový zápas, do kte-
rého se probojovala mužstva Náchoda 
a Krkonoš. Turnaj nakonec vyhrál tým HC 
Krkonoše, který ve finále přehrál mužstvo 

Hokejový Vánoční turnaj mladších žáků
Náchoda. Na třetím místě po nájezdech 
skončilo mužstvo HC Frýdlant a na čtvr-
tém místě se umístilo SK HC Opočno. 

V závěru turnaje proběhlo vyhodno-
cení, předání pohárů a hodnotných cen 
nejlepším hráčům, které předal šéftrenér 
mládeže a trenér „A“ teamu p. Ludvík Ber-
ger.

Na závěr patří poděkování organizáto-
rům panu Kosíkovi, paní Posnarové a ne-
méně tak sponzorům Hejduk sport a Eas-
ton.

Město Náchod ve spolupráci s Plavec-
kou školou Náchod pořádá v rámci projek-
tu CZ.3.22/3.3.02/13.03713 V zdravém těle 
zdravý duch – přeshraniční spolupráce 
v Kladském pomezí, který je spolufinan-
cován z ERDF prostřednictvím Euroregi-
onu Glacensis, plavecké kurzy pro dospělé.

Kurz se skládá z 10 lekcí, které se ko-
nají vždy v úterý od 13.30 hod. do 14.30 
hod. Počet osob ve skupině je omezen 
z důvodu zajištění kvality výuky. Zájem-
ce o bezplatnou výuku plavání by se měl 
zúčastnit všech 10 lekcí (absence do 30 % 
možná).

Prosíme případné zájemce, aby se hlá-
sili na email j.horakova@mestonachod.cz 
v termínu do 4. 2. 2014.

Plavecké kurzy jsou bezplatné (neplatí 
se ani vstup do bazénu – nutná přihláška 
předem) a první lekce se koná 11. 2. 2014 
od 13.30 hodin. Setkání účastníků vždy 
5–10 minut předem ve vestibulu bazénu. 
Termíny konání lekcí:
Únor: 11., 18. a 25.
Březen: 4., 18. a 25.
Duben: 1., 8., 15. a 22. 4.
Změny termínů vyhrazeny.

Nabídka kurzu plavání
Evropské město sportu 2013 – město 

Náchod, zve všechny zájemce na kurzy 
bruslení pro veřejnost. V úterý 4. 2. 2014 
zahajujeme již třetí (poslední) kurz, který 
zahrnuje 10 po sobě jdoucích lekcí:

TŘETÍ KURZ
 4. 2. 16 - 17
 9. 2. 8.30 – 9.30
 11. 2. 16 - 17
 16. 2. 8.00 – 9.00
 18. 2. 16 – 17
 23. 2. 8.30 – 9.30
 25. 2. 16 - 17
 2. 3. 8.30 – 9.30
 4. 3. 16 - 17
 9. 3. 8.00 – 9.00
 11. 3. 16.15 – 17.15

Pro případné změny v harmonogramu 
kurzů sledujte, prosím, webové stránky 
města, informační nástěnku HC Náchod 
na zimním stadionu nebo tištěné infor-
mace u prezenčních listin.

Bližší informace Vám podá pan Ludvík 
Berger (info@hcnachod.cz, tel. 602 300 457) 
nebo paní Jana Horáková (j.horakova@
mestonachod.cz, tel. 778 406 807). 

V rámci kurzu je zajištěn pitný režim, 
možnost zapůjčení bruslí a helem. Děkuje-
me, že se zapisujete na prezenční listiny.

Kurzy bruslení se konají v rámci pro-
jektu CZ.3.22/3.3.02/13.03713 V zdravém 
těle zdravý duch – přeshraniční spoluprá-
ce v Kladském pomezí, který je spolufi-
nancován z ERDF prostřednictvím Euro-
regionu Glacensis.

Kurzy bruslení pro veřejnost
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Pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy:
 Náchodský výtvarný podzim 

 – 30. ročník přehlídky umění regionu.
Jubilejní ročník tradičního salónu je věnován nežijícím 
umělcům, kteří se ho v minulosti účastnili, část výstavy 
prodloužena (ochoz zámecké jízdárny). (do 16. února) 

 Naše Galerie – Mávnutím kouzelného proutku
8. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska.
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže, včetně předání cen, 
proběhne v rámci vernisáže výstavy vybraných soutěžních 
prací dne 24. ledna 2014 v 17 hodin. (25. 1. – 16. 2.)

 Vladimír Hanuš – obrazy, kresby, objekty, 
Výstava umělce střední generace z podhůří Orlických hor 
(z Rychnovska), pořádaná ve spolupráci s Galerií výtvarné-
ho umění v Chebu. (28. 2. – 13. 4.)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. 

 Divadlo stínů  
Sobotní výtvarná dílna 22. února od 14 do 16 hodin.
Cílem tvořivého odpoledne je přiblížit rodinám s dětmi i do-
spělým nejen současné, ale i starší výtvarné umění, nabíd-
nout jim netradiční práci s tradičními technikami a zároveň 
podnítit jejich fantazii a inspiraci ke společné výtvarné čin-
nosti nejen v galerii. S dětmi se přeneseme do zákulisí ba-
rokního divadla a necháme se jím inspirovat při výrobě ne-
tradičních loutek.
Program je pro děti od 2 do 12 let, není nutná žádná pří-
prava. Doporučujeme vzít s sebou pracovní oděv. V případě 
zájmu se přihlaste nejpozději dva dny před daným termí-
nem na čísle 491 423 245 u Mgr. Veroniky Mesnerové nebo 
na e-mailové adrese mesnerova@gvun.cz.

v únoru 2014 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

Od 5. 2. do 9. 3 2014 bude ve výstavní síni Regionálního muzea 
(roh Zámecké a Tyršovy ulice) probíhat výstava, která mapuje 
sportovní činnost v Náchodě v roce 2013. Uvádí jednotlivá spor-
tovní odvětví do historického kontextu a mimo jiné informuje 
i o sportovních úspěších jednotlivců, kteří město Náchod repre-
zentují. Výstavu pořádá Občanské sdružení Náchodský sport pro 
všechny ve spolupráci se Státním okresním archivem v Náchodě, 
Městem Náchod, Sportovními zařízeními města Náchoda a Re-
gionálním muzeem v Náchodě. Vernisáž se uskuteční v úterý  
4. 2. 2014 v 16 hodin. Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 
9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod.

  Krása středověkých kamen
Ve dnech 11. 2. až 4. 5. 2014 bude v budově stálé expozice na Ma-
sarykově nám., čp. 18 probíhat výstava věnovaná dochovaným 
středověkým keramickým kachlům a jejich výzdobě. Zájemci se 
budou moci seznámit s významem středověkých kachlových 
kamen a jejich vývojem. Otevřeno denně kromě pondělí 9–12,  
13–17 hod.

  Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších 
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. 
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo 
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat 
na tel. čísle 491 433 722, 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 724 120 498, 491 426 047, 491 423 248 nebo 
na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Ná-
chod, popř. elektronicky  muzeumna.ekonom@seznam.cz; pev-
nost.dobrosov@seznam.cz.

 Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1–A2 (pro účastníky 
po cca 1–2 letech studia nebo věčné začátečníky), místo konání: 
ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, konání každý čtvrtek 15.30–
17.00 hodin, lektor: Mgr. Pavel Smola

 3. 2. 2014, 13.00–17.00 hodin, Využití interaktivní tabule v ho-
dinách zeměpisu, místo konání: Jiráskovo gymnázium Náchod 
(přihlášeným bude místo ještě potvrzeno), lektor: Mgr. Jitka Ja-
rolímková

 18. 2. 2014 (další termíny: 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4.), vždy 
13.30–17.30 hodin, Specifické vývojové poruchy učení a chová-
ní – základní kurz pro pedagogy provádějící reedukaci SPUCH, 
místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektoři: Mgr. Iva 

Školské zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého kraje

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

GALERIE výtvarného umění v Náchodě

Košek Bartošová, Ph.D. a Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 18. 2. 2014, 14.00–18.00 hodin, Řízení školy s podporou pro-

gramu Bakaláři, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, 
lektor: Mgr. Jiří Geřábek

 20. 2. 2014, 9.00–13.00 hodin, Ranní cvičení jako začátek ak-
tivního dne v mateřské škole, místo konání: ZŠ TGM Náchod, 
Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Vanda Janetzky

 24. 2. 2014, 9.00–14.30 hodin, Řízení kvality MŠ, místo koná-
ní: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. R. Bartošová

 25. 2. 2014, 13.00–17.00 hodin, Drátěná mandala, místo ko-
nání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Eva Kněžourová

 27. 2. 2014, 8.00–12.00 hodin, Výtvarná a floristická dílna. 
Kouzelné Velikonoce, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 
1005, lektor: Mgr. Jana Matoušová
Další akreditované programy pro školská zařízení a neakreditova-
né pro firmy na objednávku po celý školní rok. Podrobné informace 
a přihlášky na: 491 428 345 linka 45, 722 569 515, www.cvkhk.cz, 
stepanova@cvkhk.cz.
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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 Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

ÚNOR
PROGRAM

www.decko-nachod.cz

 1. 2. a 2. 2. MUDr. Jan Klimek Českých bratří 407,            
  Náchod tel.: 491 427 603
 8. 2. a 9. 2. MUDr. Anna Klikarová Náměstí ČSA 69,                 
  Hronov tel.: 491 482 700
 15. 2. a 16. 2. MUDr. Michaela Kučerová Komenského 72,                    
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 924
    22. 2. a 23. 2. MUDr. Jana Malíková Denisovo nábřeží 665,         
  Náchod tel.: 491 428 885

 1. 2.  O pejskovi a kočičce 
 8. 2.  O pejskovi a kočičce
 15. 2.  Z pohádky do pohádky 
 22. 2.  Z pohádky do pohádky

AKCE PRO VEŘEJNOST
 Pátek 7. února od 15.00 do 18.00 

– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
Pro zájemce každý první pátek v měsí-
ci otevřena keramická dílna v rámci pra-
videlných KERAMICKÝCH PÁTKŮ (další 
pak 7. 3.). S sebou: pracovní oděv, pře-
zůvky, jednor. vstupné: 30 Kč. Info: tel. 
774 223 296 – Bc. Tereza Išová.

 sobota 8. února od 17.00 hodin ve vel-
kém sále – DD VALENTÝNSKÁ DISKOTÉ-
KA PRO TEENAGERY 
Vstup 30 Kč, bližší informace podá Jaro-
slav Karásek (tel. 775 223 919),

 sobota 8. února od 10.00 hodin 
KLONDIKE – recesní zlatokopecké 
a zálesácké putování
Zlatokopecké putování dvojic a rodin, bě-
hem kterého budou připraveny různé ne-
tradiční soutěže. Přihlášení do 9.30 před 
budovou Déčka, start od 10.00 hodin. 
S sebou do týmu: sáňky či pekáč, rýžova-
cí pánev na zlato a další důležité pomůc-
ky zálesáka. Na účastníky čeká občerstve-
ní a drobné zálesácké odměny. Bližší info 
Bc. G. Weinlich na tel. 775 223 292.

 sobota 8. února od 20.00 hodin
COUNTRY BÁL v restauraci Vatikán
Připraveny soutěže. K tanci hraje kape-
la Domamazec Machov. Vstupenky jsou 
slosovatelné! Více informací u Bc. Gerda 
Weinlicha na tel. 775 223 292.

 sobota 15. února od 9.00 do 15.00 hodin 
– SOBOTA V ČÍNĚ. Den s angličtinou pro 
děti ve věku od 6 do 10 let. Hrátky a soutě-
že, výuka angličtiny, svačinka, oběd, pit-
ný režim. S sebou přezůvky a penál, cena 
100 Kč. Bližší informace podá PhDr. Jaro-
slava Nývltová (tel. 775 223 291).

  víkend 15. a 16. února
PŘEHLÍDKA ORIENTÁLNÍHO TANCE 
„HVĚZDA ORIENTU“
O titul Hvězda Orientu 2013 se budou 
ucházet tanečnice a taneční skupiny 
z různých koutů celé ČR, v sobotu 15. 2. 
budou tančit děti do 18 let, a v neděli 16. 2. 
soutěží kategorie nad 18 let. Program 
ve velkém sále Déčka začíná po oba dny 
v 10.00 (skupinové choreografie) a 13.00 
(sóla) předpokládaný konec v 17.00, celý 
program je veřejnosti přístupný. Více in-

formací na www.deckonachod.cz a www.
hvezda-orientu.wz.cz
nebo na tel. 774 223 296 – Bc. Tereza Išová.
Vstupné pro veřejnost: 50 Kč (vstupenky 
v prodeji na místě, kapacita omezena!).

 sobota 1. března od 17.00 hodin ve vel-
kém sále – DD LENTILKOVÁ DISKOTÉKA 
PRO TEENAGERY. 
Vstup 30 Kč, bližší informace podá Jaroslav 
Karásek (tel.: 775 223 919)

 březen 2014 – VÝSTAVA výtvarných 
prací dětí z MŠ a ZŠ pod názvem Z PO-
HÁDKY DO POHÁDKY. Po celý březen 
bude možné zhlédnout v prostorách SVČ 
Déčko Náchod výstavu výtvarných prací  
– ilustrací pohádek, obrázků od dětí z ma-
teřských a základních škol z Náchoda. Vý-
stava je VOLNĚ přístupná v prostorách 
Déčka (dle provozu recepce).

AKCE MC MACÍČEK
 pátek 7. února od 10.00

KARNEVAL S KRTEČKEM
Zatancujeme si, zasoutěžíme a vyhlásíme 
nejlepší masku. Vstupné je 40 Kč, přihláš-
ky přijímá Mgr. Denisa Pokorná na tel.: 
774 635 232, mc@decko-nachod.cz

 středa 12. února od 10.00 hodin 
EVROPSKÁ KUCHYNĚ 1
Zavítejte s námi do Evropské kuchyně. 
Zveme všechny kuchaře do Španělska 
za Raquel, se kterou společně uvaříme 
a poobědváme jedno z jejích oblíbených 
španělských jídel. Cena je 35 Kč, na akci 
je nutné se předem přihlásit (do 11. 2.) 
u Mgr. Denisy Pokorné.

 středa 26. února od 10.00 hodin 
– EVROPSKÁ KUCHYNĚ 2
Navštivte s námi další evropskou kuchy-
ni, tentokrát LOTYŠSKOU s dobrovolníkem 
Evropské dobrovolné služby Reinisem. 
Cena je 35 Kč, opět je nutné se předem 
přihlásit u Mgr. Denisy Pokorné, tel: 
774 635 232, mail: mc@decko-nachod.cz

PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM 
MC MACÍČEK
PONDĚLÍ 
9.30–12.00 – Kuřátka – cvičení pro děti 
od 1 roku do 2 let s doprovodem
15.30–17.30 – Hernička – dovádění dětí 
s doprovodem bez programu
ÚTERÝ 
9.00–10.00 – Zajíčci – cvičení pro děti od 2 
do 4 let s doprovodem
10.00–11.00 – Zajíčci – cvičení pro děti 
od 2 do 4 let s doprovodem

15.30–16.30 – Jazyková herna NJ – kon-
verzace s rodilým mluvčím
16.30–17.30 – Jazyková herna AJ – kon-
verzace s rodilým mluvčím
STŘEDA
9.30–12.00 0 Kuřátka – cvičení pro děti 
od 1 do 2 let s doprovodem
16.00–17.30 – Hernička – dovádění dětí 
s doprovodem bez programu
ČTVRTEK 
9.30–10.30 – Mimi klub – cvičení pro mi-
minka a nechodící batolátka
15.30–17.30 – Hernička – dovádění dětí 
s doprovodem bez programu
Vstupné na cvičení: 
30 Kč, odpolední hernička: 20 Kč
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE MEZI NÁS! 
Nové členy i návštěvy přijímáme po celý 
rok. K dispozici káva, čaj, čokoláda a milá 
společnost. Více informací na www.dec-
ko-nachod.cz nebo u Mgr. Denisy Pokor-
né na mc@decko-nachod.cz

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

 pondělí 3. února od 19.30 hodin – PRE-
ZENTACE O NĚMECKU. Svoji rodnou zemi 
Vám představí dobrovolnice Evropské 
dobrovolné služby Liane a Katharina.
Součástí prezentace bude také FAIR 
TRADE KAVÁRNIČKA – Férová kávička 
a čaj již od 19.00 hodin, vstup volný, bliž-
ší informace podá Ing. Kateřina Hiebscho-
vá (tel. 775 223 294)

 čtvrtek 6. února 
– HRA TANTRIS

 úterý 11. února 
– OLYMPIÁDA NA X-BOXU

 pondělí 17. února od 19.30 hodin 
– PREZENTACE O LOTYŠSKU
Svoji rodnou zem nám představí dobro-
volník Evropské dobrovolné služby Rei-
nis. Vstup volný, bližší informace podá 
Ing. Kateřina Hiebschová .
(tel. 775 223 294). www.deckonachod.cz
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Církve v NáchoděSenior klub „Harmonie 2“

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp-nachod.cz

Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, Farář ThDr. Stanislav 
Švarce ThD. Kontakt: 776 736 885, 491 426 223, 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 9–17 hod.Přehled adventních a vánočních bohoslužeb: 
vystoupení u vánočního stromu viz plakát v příloze
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, 
past. asistentka Hana Zítková 721 697 409, http://www.nachod.far-
nost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondě-
lí, středa 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 mše sv. pro děti a mládež v ne 
v 10.15. Příležitost ke svátostí smíření před ranní a večerní mší 
sv., v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Vyučování ná-
boženství na děkanství dle rozvrhu. Povídání o Bohu a zpívání 
pro nejmenší děti „Andělka“ v pátek od 17.00 hod. na děkanství. 
Modlitební společenství „Večeřadlo“ se koná v pátek po večer-
ní mši sv. na děkanství. Společenství mladších manželů, setká-
ní nad Písmem s modlitbou se koná v neděli od 20.00. Modliteb-
ní setkání „Modlitby matek“ vždy 2. neděli v měsíci od 19.30.
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby vždy v neděli 
v 9.00 hod. (není-li uvedeno jinak) a pravidelně každou neděli 
od 15.30 hod. ekumenické bohoslužby v Evangelickém domově 
Betanie (Špreňarova 1053). V neděli 9. 2. 2014 od 10.00 hod. spo-
lečné rodinné bohoslužby pro celý sbor ve sborovém domě v Ná-
chodě s večeří Páně. V úterý 11. 2. bohoslužby v Domově důchod-
ců. Schůzky dětí a konfirmandů v pátek 21. 2. a 28. 2. od 17.00 
hod. na faře v Šonově. Ve čtvrtek 20. 2. od 18.00 hod. cestopis-
ná beseda o Islandu a v pátek 21. 2. od 9.30 hod. dětský karne-
val v mateřském klubu na šonovské faře. 
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 každou so bo tu od 9.30 h.
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.

 čtvrtek 6. 2. od 14 hod. „Netopýr“ – opereta Johanna Strau-
sse, pro milovníky pěkné hudby;

 čtvrtek 13. 2. od 14 hod. „Jak zpomalit stárnutí“ – na dané 
téma přijde pohovořit paní Tereza Mičková;

 čtvrtek 20. 2. od 14 hod. „Židovské anekdoty“ – si pro nás při-
pravil a bude vyprávět pan Oldřich Zelený;

 čtvrtek 27. 2. od 14 hod. „MONTENEGRO“ – film ze své cesty 
promítne a doplní vyprávěním pan Zdeněk Nývlt.
Poznámka pro členy: pokud vám dovolí zdravotní stav, zastavte se 
v Harmonii pro příspěvkové známky, které si budete moci zaplatit 
vždy ve čtvrtek odpoledne po programu.

Rádi bychom poděkovali představitelům Města Náchoda, panu 
starostovi a poslanci Poslanecké sněmovny ČR Janu Birke, panu 
místostarostovi Tomáši Šubertovi a paní místostarostce Draho-
míře Benešové, za pochopení a odstranění bariér (výtah na rad-
nici, úpravy náměstí, rekonstrukce prostoru za radnicí, par-
kování pro vozíčkáře a další). Město Náchod se tak stává opět 
přívětivějším pro handicapované občany.
Připomínáme:
Výroční členská schůze se koná ve středu 12. 2. 2014 od 14 hod 
v restauraci ODAS na Karlově náměstí v Náchodě. Členové a pří-
znivci jsou srdečně zváni. 
Program: přivítání členů, hostů; hodnocení činnosti v roce 2013; 
návrh činnosti na rok 2014; zpráva o hospodaření organizace; 
vyúčtování dotace od MěÚ; zpráva revizní komise; prostor pro 
hosty; diskuze 
Pozvaní hosté: představitelé MěÚ, MěSSS Marie, sociálního od-
boru MěÚ, Úřadu práce, Klubu Dia, Senior klubu, Centrum pro 
ZP HK
Různé: výběr čl. příspěvků, návrhy činnosti – zájezdy, rekondi-
ce, přednášky, diskuze.
Drobné občerstvení zajištěno z prostředků organizace. 

Pražské gymnázium, které nese jméno slavného spisovatele, 
připomnělo veřejnosti druhé výročí jeho úmrtí a uspořáda-
lo v pondělí 6. ledna 2014 od 10 do 22 hodin Čtení pro Jose-
fa Škvoreckého. Akce se konala pod záštitou Českého centra 
Mezinárodního PEN klubu v kavárně Krásný ztráty v Náprst-
kově ulici v Praze 1. Účastníci uctili Škvoreckého památku 
nepřetržitým čtením z jeho tvorby, případně z knih jiných au-
torů vydaných v torontském nakladatelství '68 Publishers. Po-
zvánka k účasti přišla také na náchodskou radnici. Delegaci ze 
spisovatelova rodného města vedla místostarostka Drahomí-
ra Benešová. Představila jednotlivé účastníky, seznámila pří-
tomné s tím, co město chystá v letošním roce k poctě nedo-
žitých devadesátin Škvoreckého (odhalení lavičky na náměstí, 
umístění pomníku na hrob jeho rodičů, výstavu v knihovně) 
a přečetla úryvek z knihy rozhovorů se spisovateli Generace  
A. J. Liehma. Archivářka a průvodkyně literárních pro-
cházek Lydia Baštecká si vybrala pasáž ze Swingu na ma-
lém městě, knihovník Marek Vašíček četl z knihy Franz 
Kafka, jazz a jiné marginálie. Petr Havel, novinář a pub-
licista zaujal svým vlastním vzpomínkovým příběhem.  
Zaslouženou pozornost vzbudilo pásmo sestavené z rozhovo-
rů Karla Hvížďaly se Zdenou Salivarovou a Josefem Škvorec-
kým, které se studenty Jiráskova gymnázia Barborou Balca-
rovou, Martinem Přibylem, Filipem Stuchlíkem a Františkem 
Havlem připravil profesor Štěpán Macura. Vystoupení Ná-
chodských trvalo téměř půldruhé hodiny a bylo velmi dobře  
přijato.                                                         (lb) 

Znovu čtení pro J. Škvoreckého
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Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 4. 2. 
v dopoledních hodinách.

Výstavy
Hala

 Výstava fotografií Brontosauři v Himálajích
Výstava je složena z fotografií účastníků, kteří byli v Ladakhu 
s Hnutím Brontosaurus za posledních šest let.

Oddělení pro děti 
 Výstava dětí z výtvarného kroužku v knihovně 

Před půl rokem jsme v knihovně otevřeli výtvarný kroužek pro 
děti ze školek a 1. a 2. tříd ZŠ, který vede paní učitelka Petra  
Dočkalová. Uvidíte, jaké techniky kresby a malby si děti za tu 
dobu vyzkoušely. 
Studovna

 Milan Hencl – Obrazy a ilustrace
Výstava náchodského výtvarníka a galeristy.
Při té příležitosti proběhne 12. 2. v 18 hodin
beseda s americkým autorem Jonem Davisem z Chicaga, jehož 
3 knihy Milan Hencl ilustroval. Vstupné dobrovolné.

Náchodská univerzita volného času (NUVČ) 
8. semestr

 10. 2. Richard Biegel: Renesanční města Itálie
 17. 2. Tomáš Cikrt: Příběhy léků

Cestovatelská beseda
Zkušenosti z humanitární mise aneb Írán při pohledu zevnitř

 27. 2. v 18 hodin ve studovně, 2. patro.
O svém působení jako humanitární pracovník v Íránu a zkuše-
nostech z cest po této zemi bude vyprávět Pavel Ježek. Povídání 
doplní promítáním svých fotografií.
Po dvou krátkých výletech v letech 2000 a 2003 se Pavel Ježek 
dostal do Íránu s organizací Člověk v tísni do oblasti Bamu, kte-
rá byla zasažena silným zemětřesením. Působil zde devět měsí-
ců a jako stavební inženýr řídil projekty na výstavbu školy a kli-
niky. Další část svého pobytu věnoval cestování.

Kurz trénování paměti 
Rozpis kurzů (probíhají vždy od 10.00, 13.00 a 15.30 hodin): 29. 
1., 3. 2., 5. 2., 19. 2., 24. 2., 26. 2., 5. 3., 19. 3., 26. 3. a 2. 4.

Oddělení pro děti 
Noc s Andersenem
Druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci pozor. Letos opět soutěžíme 
o účast na Noci s Andersenem. Spát v knihovně se bude letos již 
po čtrnácté. Tentokrát pro vás chystáme indiánskou noc.
Úkol na leden byl: Napiš všechno, co tě napadne, když se řekne in-
dián.
Úkol na únor: Namaluj, jak si představuješ, že to vypadá v indián-
ském stanu – teepee.
Úkoly můžeš odevzdávat jednotlivě nebo všechny najednou 
do 21. března. Noc s Andersenem se koná 4. 4.

Probíhají soutěže v rámci projektu SKIP Kde končí svět, 
letos s podnázvem
NEJMOUDŘEJŠÍ JE ČÍSLO
1) Literární soutěž s titulem TO SES TEDY PŘEPOČÍTAL
Svou práci můžete pojednat jako pohádku, povídku, vyprávění, 
dopis, úryvek fiktivního deníku, nebo jakkoli jinak.
Pokud budete odevzdávat práci psanou rukou, je nutný čitel-
ný rukopis.
2) Výtvarná soutěž na téma ROZPOČÍTADLA
Téma můžete zpracovat libovolnou výtvarnou technikou.
Uzávěrka soutěží je 31. 3. 2014.
Těšíme se na vaše nápady.

Stále se můžete zapojit do nové čtenářské hry 
– L I T E R Á R N Í   V R H C Á B Y –
Je šest hracích kostek. Je šest souborů knih s čísly od 1 do 6 v ná-
zvu. Hodem kostkami si určíš, kolik knížek ze kterého souboru si 
vybereš ke čtení. Během hry sbíráš body, ty vyměňuješ za KŘIŠ-
ŤÁLOVÁ OČKA, která budou platidlem na velkém JARMARKU 
v knihovně příští rok na jaře. Času máš tedy dost, hrej, čti, sbí-
rej a dobře se bav.

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích 
a na www.mknachod.cz. (Vo)



KRÁSNO
Osobitá česká černá komedie ve stylu bratrů Coenů. Režijní debut herce Ondřeje Sokola. Připravte se na zápletku kolem dědictví a nevyjasněných úmrtí, ve spirále cynických, vtipných a hodně za-
motaných situací… Hrají Martin Finger, Ondřej Sokol, Jana Pehrová-Krausová, Zuzana Stavná, Ondřej Malý, Michal Pavlata, David Matásek, Václav Neužil ml., Marie Doležalová, Karel Roden, Jaro-
slav Plesl, Vasil Fridrich, Michal Suchánek a Jan Kačer. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

JACK RYAN: V UTAJENÍ
Patří do elitní ligy tajných agentů, kteří mají v náplni práce zachraňovat svět – i když není takový lamač srdcí jako James Bond, ani tak drsný jako Jason Bourne. Na filmovém plátně se objevil už čty-
řikrát (Hon na ponorku, Vysoká hra patriotů, Jasné nebezpečí, Nejhorší obavy). Napínavý thriller režiséra Kennetha Branagha, natočený na motivy hrdinů Toma Clancyho. V hlavních rolích Chris 
Pine, Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth Branagh a Colm Feore. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

JÁ, FRANKENSTEIN  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Akční dobrodružné fantasy od tvůrců série Underworld, natočené podle komiksové předlohy Kevina Greviouxe. V hlavních rolích Aaron Eckhart, Bill Nighy, Socratis Otto, Yvonne Strahovski a Mi-
randa Otto. České titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

BLÍZKO OD SEBE
Westonovi jsou taková normální rodinka, prolezlá alkoholismem, různými závislostmi a léta doutnajícími konflikty. Matka, tři dcery, jejich muži a další příbuzní. Když se sejdou všichni pod jednou 
střechou, je téměř jisté, že z toho nebude právě poklidný dýchánek… Předlohou filmu se stala divadelní hra Tracyho Lettse, kterou u nás uvedlo Stavovské divadlo pod názvem Srpen v zemi Indiánů. 
V hlavních rolích komediálního dramatu Meryl Streepová, Julia Robertsová, Benedict Cumberbatch, Ewan McGregor, Abigail Breslin, Juliette Lewisová a Chris Cooper. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

47 RÓNINŮ
Prožijte legendu! Legenda o 47 róninech patří k nejznámějším příběhům japonské historie a teď se z této exotické země přes hollywoodská studia dostává do našich kin v podobě výpravného a akč-
ního fantasy dobrodružství, v němž proti těmto mstitelům stanou i nepřátelé, kteří nejsou z masa a kostí. Nádherné lokace, plejáda nejrůznějších monster, výpravné bitvy – to je filmová fantasy, 
uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

NĚŽNÉ VLNY
Příběh první osudové lásky. Nová česká komedie Jiřího Vejdělka. Komedie o sympatickém nesmělém Vojtovi, jeho cholerickém tatínkovi a vůbec celé „praštěné“ rodině a hlavně o rusovlasé spolu-
žačce Ele s jejich osudy v době nedávno minulé – píše se totiž rok 1989… Hrají Táňa Pauhofová, Hynek Čermák, Robert Cejnar, Lucie Šteflová, Vojtěch Dyk, Jan Hartl, Jan Budař, Taťjána Medvecká 
a Václav Kopta. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

LEGO PŘÍBĚH  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Příběh průměrňáka, který zachránil svět… Animovaná rodinná akční komedie o obyčejné a dokonale průměrné Lego figurce, která je omylem považována za nejvýjimečnější osobu, která jedině 
může zachránit svět… České znění. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 100 Kč. Mládeži přístupný.

ROBOCOP
Remake kultovní klasiky o odvážném experimentu, ve kterém se zrodí RoboCop – napůl člověk a napůl stroj, dokonalý protivník všech kriminálních živlů… V hlavních rolích akčního sci-fi Joel 
Kinnaman, Samuel L. Jackson a Gary Odlman. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DĚDICTVÍ ANEB KURVASENEŘÍKÁ
Legenda se vrací! Dlouho očekávané pokračování kultovní české komedie z roku 1992. Na plátno se tak opět vrátí hlavní hrdina příběhu Bohuš v podání Bolka Polívky a spolu s ním i známé i nové 
postavy v podání Dagmar Havlové, Arnošta Goldflama, Anny Polívkové, Jitky Čvančarové, Břetislava Rychlíka, Ivany Chýlkové, Karla Heřmánka, Mariana Rodena, Miroslava Donutila, Karla Gotta, 
Milana Lasici, Jiřího Pechy a dalších. Režie Robert Sedláček. Vstupné 140 Kč, v pondělí tzv. levný den – vstupné 115 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VLK Z WALL STREET
Víc peněz není nikdy dost… Neuvěřitelný, fascinující a divoký je příběh Jordana Belforta, který proslul jako vlk z Wall Street. Na plátno ho převedl režisér Martin Scorsese a v hlavní roli muže, kte-
rý ve dne vydělával tisíce dolarů za minutu a stejně rychle je v noci roztáčel, se představí Leonardo DiCaprio. Film patří k žhavým favoritům při letošním udílení Oscarů – má celkem pět nominací. 
České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

KOYAANISQATSI
Projekt 100 – 2014. Nejslavnější filmová báseň, která inspirovala „Baraku“ a „Samsaru“. Fascinující obrazy za doprovodu úchvatně minimalistické hudby Philipa Glasse, získaly ocenění na MFF v São 
Paulo v roce 1984 a na MFF ve Varšavě v roce 1988. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

ZIMNÍ PŘÍBĚH
Mezi láskou a osudem, mezi světlem a tmou, se dějí zázraky… Drama i fantasy v romantickém filmu plném zázraků, neblahých osudů a odvěkého konfliktu dobra a zla. V hlavních rolích Colin Farrell, 
Jessica Brown Findlayová, Jennifer Connellyová a Russell Crowe. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Úžasné filmové komediální dobrodružství od tvůrců filmu „Na vlásku“. Rodinný animovaný film o nebojácné a optimistické dívce Anně, která se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsné-
ho horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy. České znění. V rámci filmu je uváděn i krátký film „Mic-
keyho velká jízda“. Vstupné 80 Kč.

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. Režie: Peter Jackson. Uvádíme v českém znění.
Vstupné 140 Kč. Mládeži přístupný.

DĚDICTVÍ ANEB KURVASENEŘÍKÁ
Legenda se vrací! Dlouho očekávané pokračování kultovní české komedie z roku 1992. Na plátno se tak opět vrátí hlavní hrdina příběhu Bohuš v podání Bolka Polívky a spolu s ním i známé i nové 
postavy v podání Dagmar Havlové, Arnošta Goldflama, Anny Polívkové, Jitky Čvančarové, Břetislava Rychlíka, Ivany Chýlkové, Karla Heřmánka, Mariana Rodena, Miroslava Donutila, Karla Gotta, 
Milana Lasici, Jiřího Pechy a dalších. Režie Robert Sedláček. Vstupné 140 Kč, v pondělí tzv. levný den – vstupné 115 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

NYMFOMANKA, ČÁST I.
Otevřená studie ženské sexuality. Dlouho očekávaný nový snímek dánského „enfant terrible“ Lars von Triera. V jeho eroticky laděném filmu se objeví v hlavní roli Charlotte Gainsbourg, které bu-
dou sekundovat Willem Dafoe, Stellan Skarsgård a Shia LaBeouf. Chybět nebude ani Uma Thurman! České titulky. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 18 let nepřístupný.

NĚŽNÉ VLNY
Příběh první osudové lásky. Nová česká komedie Jiřího Vejdělka. Hrají Táňa Pauhofová, Hynek Čermák, Robert Cejnar, Lucie Šteflová, Vojtěch Dyk, Jan Hartl, Jan Budař, Taťjána Medvecká a Václav Kopta.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

VEJŠKA
Z Gymplu na Vejšku! Další osudy Petra a Michala, kteří po gymnáziu nastoupí na vysokou školu a které spojuje ilegální malování graffiti. Na pražských střechách, nádražích a v podchodech zažívají 
divoká dobrodružství. Česká komedie režiséra Tomáše Vorla. V hlavních rolích Tomáš Vorel Jr. a Jiří Mádl, v dalších rolích Eva Josefíková, Jakub Kohák, Jan Kraus, Ivana Chýlková a Zuzana Bydžovská.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

NYMFOMANKA, ČÁST II.
Otevřená studie ženské sexuality. Druhá část filmu dánského „enfant terrible“ Lars von Triera. České titulky. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 18 let nepřístupný.

BELLA A SEBASTIÁN
Film z okouzlujícího horského prostředí natočený podle slavného seriálu z roku 1965, ve kterém se odehrávají dobrodružné příběhy malého chlapce Sebastiána a jeho fenky Belly. Rodinný dobro-
družný film, uváděný v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY – FILM VE 3D FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu možnost stát se součástí světa, v němž vládnou dinosauři. To, co jste si mohli zatím jen představovat, se stává skutečností a vaše cesta do dru-
hohor může začít. Zažijete putování s dinosaury v dobách, kdy vládli Zemi. Film je uváděn v českém znění. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

BABOVŘESKY 2
Pokračování letní komedie režiséra Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem jedné udrbané a všehoschopné vesnice… Komedie začíná přesně tam, kde minule skončila:  Do vsi přijíždějí hokejisté, 
a drbna Horáčková u toho nemůže chybět… Hrají: Jana Synková, Veronika Žilková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský, Jan Kuželka, Miriam Kantorková, Michal Pavla-
ta a další. V PÁTEK 21. ÚNORA 2014 V 19.30 HODIN FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ + AUTOGRAMIÁDA. 
Vstupné 140 Kč, v pondělí tzv. levný den – vstupné 115 Kč. Mládeži přístupný.

PRODLOUŽENÝ VÍKEND
Příběh filmu je křehký jako broskvový koláč, který v něm hraje zásadní roli. Vypráví ho úspěšný režisér a scenárista Jason Reitman, jenž má rád neobvyklé hrdiny… V hlavních rolích romantického 
dramatu Kate Winsletová a Josh Brolin. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

HOŘÍCÍ KEŘ
Neznámá tvář příběhu Jana Palacha. Filmová verze třídílného televizního dramatu, natočená podle skutečných událostí… Hrají Tatiana Pauhofová, Jaroslava Pokorná, Petr Strach, Jan Budař, Ivan 
Trojan, Martin Huba, Igor Bareš, Vojtěch Kotek, Adrian Jastraban, Jenovéfa Boková, Taťjána Medvecká a další. Režie Agnieszka Hollandová. Film patří k nejžhavějším kandidátům při letošním udíle-
ní Českých lvů – má celkem 14 nominací! Vstupné 90 Kč Mládeži přístupný.

BABOVŘESKY 2
Pokračování letní komedie režiséra Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem jedné udrbané a všehoschopné vesnice… Komedie začíná přesně tam, kde minule skončila:  Do vsi příjíždějí hokejisté, 
a drbna Horáčková u toho nemůže chybět… Hrají: Jana Synková, Veronika Žilková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský, Jan Kuželka, Miriam Kantorková, Michal Pavla-
ta a další. Vstupné 140 Kč, v pondělí tzv. levný den – vstupné 115 Kč. Mládeži přístupný.

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco za lubem. Zima se nezadržitelně blíží a oni přemýšlí, kde ve městě nashromáždí zásoby. Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, a proto se společně 
se svými kumpány pokusí vykrást obchod s oříšky. Nic ale není tak jednoduché, jak se jim na první pohled zdálo... Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 100 Kč. Mládeži přístupný.

ANGELIKA
Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky, který okouzlil milióny diváků po celém světě… Dobrodružný romantický film byl natočen podle slavného románu Anne a Serge Golona „Angelika, mar-
kýza andělů“. V roli Angeliky mladá francouzská herečka Nora Arnezeder, hraběte de Peyrac si zahrál Gérard Lanvin. Film je uváděn v českém znění. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

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

1. sobota pouze ve 20 hod
3. pondělí pouze v 17 hod

1. sobota pouze v 18 hod – 3D 
2. neděle pouze ve 13.45 hod – 3D
3. pondělí pouze v 19.30 hod – 2D
4. úterý – pouze v 17 hod – 2D

4. úterý pouze v 19.15 hod
5. středa pouze v 19.15 hod
6. čtvrtek pouze v 17 hod

5. středa pouze v 17 hod

7. pátek pouze v 18 hod

7. pátek pouze v 16 hod – 2D  
8. sobota pouze ve 14 hod – 3D 
9. neděle pouze v 15 hod – 3D
10. pondělí pouze v 16 hod – 2D

9. neděle pouze v 19.30 hod
10. pondělí pouze ve 20 hod
11. úterý pouze v 17 hod

6. čt. 11. út pouze v 19.30 hod
7. pátek pouze ve 20 hod
8. sobota pouze v 16 hod
9. ne, 12. st pouze v 17 hod
10. pondělí pouze v 18 hod

12. středa pouze v 19 hod

13. čtvrtek pouze v 19.15 hod

14. pátek pouze v 17 hod
15. sobota pouze v 17 hod
16. neděle pouze v 19.45 hod

15. sobota pouze v 15 hod

16. neděle pouze ve 14.30 hod

13. čtvrtek pouze v 17 hod
14. pá. 15 so pouze v 19.30 hod
16. neděle pouze v 17.30 hod
17. pondělí pouze v 17 hod
18. úterý pouze v 19.30 hod
19. středa pouze v 19 hod

17. pondělí pouze v 19.15 hod

18. úterý pouze v 17 hod

19. středa pouze v 17 hod

20. čtvrtek pouze v 19.30 hod

21. pátek pouze v 15 hod
22. sobota pouze v 15 hod
23. neděle pouze v 15 hod

23. neděle pouze v 17 hod

20. čt. 24. po pouze v 17 hod
21. pá. 22 .so 17 a 19.30 hod
23. neděle pouze v 19 hod
25. úterý pouze v 19.30 hod
26. středa pouze v 16.30 hod

24. pondělí pouze v 19.30 hod
25. úterý pouze v 17 hod

26. středa pouze v 18.45 hod

27. čtvrtek pouze v 17 hod
28. pátek pouze ve 20 hod
BŘEZEN 2014
1. sobota pouze v 15 hod
2. neděle pouze v 17 hodin

28. pátek pouze v 16 hod – 3D
BŘEZEN 2014
1. sobota pouze ve 13.15 hod – 3D
2. neděle pouze v 15 hod – 2D

28. pátek pouze v 17.45 hod
BŘEZEN 2014
2. neděle pouze v 19.30 hod

PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR NAJDETE NA STRANĚ 16

tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz
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Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč  

800 888 120 www.faircredit.cz

• Rychlost v pohodlí 
 Vašeho domova
• Profesionální jednání
• Férovost

• On-line přehled nad svým 
 účtem
• Transparentnost

JIRÁSKOVA CHATA DOBROŠOV
POZVÁNÍ

15. a 16. 2. ŘÍZKOBRANÍ
22. a 23. 2. 

POCHOUTKY Z DRŮBEŽE

REZERVACE NA  Tel. 775 086 305

DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU
nejkrásnější rozhledny Královéhradeckého kraje

www.jiraskovachata.cz

86,5 X 59 CMYK

JJTrend s.r.o., Dobrošovská 960, 547 01  Náchod, tel.: 491 420 145, mobil: 775 744 431

www.jjtrend.com

•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany 
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany

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

•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích, 
protipožárních a kamerových systémů

MICHAL 

HORÁČEK

20. 11. 2013
Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec

MYDLIBABA
A TY DRUHÉ 

9. 12. 2013
Městské divadlo Dr. J. Čížka Náchod

KOULE

3. 1. 2014
Městské divadlo Dr. J. Čížka Náchod

MIKULÁŠOVY 
PATÁLIE

4. 3. 2014
Kolárovo divadlo Police nad Metují

Szidi tobias 
     & Band

25. 4. 2014
Kolárovo divadlo Police nad Metují

J IŘ Í

S T I V ÍN

28. 6. 2014
Zámek Nové Město nad Metují

Náchod
Cestovní agentura Machová

(Kamenice 144, tel.: 491 420 420)

Broumov
Informační centrum

(Mírové náměstí 56, tel.: 491 524 168)

Červený Kostelec
Informační centrum

(Havlíčkova 654, tel.: 721 727 584)

Nové Město nad Metují
Informační centrum

(Husovo náměstí 1225, tel.: 491 472 119)

Hronov
Cestovní agentura Martincová

(Jiráskova 320, tel.: 606 111 413)

Police nad Metují
Informační centrum

(Masarykovo náměstí 75, tel.: 491 421 501)

Česká Skalice
Informační centrum

(T. G. Masaryka 33, tel.: 491 453 870)

Teplice nad Metují
Informační centrum 

(Horní 13, tel.: 491 581 197)

Trutnov 
Informační centrum

(Krakonošovo nám. 72, tel.: 499 818 245)

Úpice
informační centrum 

(Dr. A. Hejny 133, tel.: 499 882 329)

Předprodejní místa kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí 2013/2014
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