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Středa 

7. března 2018 

v 17.00 a v 18.30 hodin

Středa 
7. března 2018 

v 19.00 hodin

Čtvrtek 

8. března 2018 
v 18.00 hodin

Neděle 

11. března 2018 
v 15.00 hodin

Pondělí 
12. března 2018 

v 9.00 hodin

Středa - MODRÉ 
14. března 2018 

v 19.00 hodin
Čtvrtek - ZELENÉ
15. března 2018 

v 19.00 hodin

Úterý 

20. března 2018 
v 19.00 hodin

Středa 
21. března 2018 

v 19.00 hodin

Čtvrtek 
22. března 2018 

v 18.00 hodin

Pátek 
23. března 2018 

v 19.00 hodin

Čtvrtek 
29. března 2018 

v 19.00 hodin

 Městské divadlo 
Dr. Josefa Čížka v NáchoděBERÁNEK NÁCHOD a.s.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
MIC Náchod, tel.: 491 426 060, IC Hronov, tel.: 491 483 646, IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119, IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657 a RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.

www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

KURZ JÓGY pod vedením lektorky Mgr. Jarmily Koudelkové
od 17.00 hodin – začátečníci, od 18.30 hodin - mírně pokročilí a pokročilí
Prodej abonentek v MIC v Náchodě, 10 lekcí za Kč 900,- 

KALABIS QUINTET 
Zuzana BANDÚROVÁ - fl étna, Jarmila VÁVROVÁ - hoboj, Anna SYSOVÁ - klarinet, Denisa BEŇOVSKÁ - fagot, Adéla TRIBENEKLOVÁ - lesní roh
Program: Carl Nielsen, Giőgy Ligeti, Malcolm Arnold, Pavel Haas
Předprodej již probíhá                                                        Vstupné: Kč 140,- 120,- 100,-
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka 

BESEDA na téma „Kdyby náchodské domy mohly mluvit“
Vyprávět Vám bude Bc. Richard Švanda z Muzea Náchod.
Procházíte-li ulicemi Náchoda, zjistíte, jak velké množství zajímavých domů se zde nachází. A teď si představte, že by náchodské domy mohly mluvit a říci nám, co vše se v jejich 
útrobách odehrálo. Během této naší další besedy využijeme náchodské domy jako svědky. 
Rezervace míst na tel. 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                                                                                                                                                       Vstupné: Kč 30,-
Liduščino divadlo Praha uvádí nedělní pohádku

PRINCEZNA KOLOBĚŽKA
Veselá pohádka s rytmickými písničkami. Chytrá Mančinka si ví se vším rady. Král jí dá těžký úkol. Mančinka má k němu přijet - nepřijet, být ustrojená - neustrojená a přinést 
s sebou dar - nedar! Milá Mančinka se ale nelekne a pan král brzy zjistí, že láska je nade všechno na světě! 
Předprodej od 20. února 2018     Délka: 60 minut         Vstupné: Kč 50,-

Liduščino divadlo Praha uvádí pohádku

VELIKONOČNÍ KRÁLOVSTVÍ
Pohádka o Matějovi, který se vydal pro proutky na pomlázku a díky kouzelné vrbě se dostal do Velikonočního království, kde se připravují velikonoční koledy. 
V každé koledě je ukrytý příběh. Velká výpravná pohádka o velikonočních zvycích.    
Předprodej od 20. února 2018                                                                Pro děti od 3 let, délka: 55 min                 Vstupné: Kč 50,-
   
Pantheon production uvádí

Liz Lochheadová: PERFECT DAYS
Režie: Petr Kracik  Hrají: L. Vlasáková, J. Dolanský, P. Jungmanová, D. Syslová, V. Udatný a J. Hofman
„Pro ženy, které chtějí být šťastné, a muže, kteří se toho nebojí.“
Úspěšná kadeřnice Barbs má na první pohled úplně všechno. Ovšem jedno jí chybí - nějak nestihla mít dítě. K čemu je žití na „vysoké noze“, když na vás v obrovském bytě nikdo nečeká? 
Předprodej volných vstupenek již probíhá                                                 Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-

Dejvické divadlo a Organizace PFERDA z. ú. 

Daniel Doubt: VZKŘÍŠENÍ
Režie: Michal Vajdička
Dramatizace povídek neznámého autora
Virtuózně napsaná hra s paradoxy, ve které se vše a všechno několikrát převrátí ve svůj opak, okázale bizarní zápletky, nenápadně přesná režie, virtuózní herectví. Mimořádně zábavné 
rozdávání karet v první polovině, nenásilné naťukávání vážnějších témat po přestávce.  

JAKUB SMOLÍK s kapelou
Koncertní program je připraven z největších hitů Jakuba Smolíka, které vyšly na 3CD „Jakub Smolík BEST OF 55 HITŮ“. Písně doplňují projekce videoklipů 
a originálních fotografi í okomentované historkami ze života, kterých má Jakub v zásobě nespočet.
Předprodej již probíhá                                         Vstupné: Kč 360,- Kč 340,-  Kč 320,- 

Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Z Náchoda až do Vladivostoku - o náchodských legionářích“
Vyprávět Vám bude Bc. Richard Švanda z Muzea Náchod.
Letos si připomeneme již 100 let od vzniku samostatné Československé republiky. Na pozadí bouřlivých událostí roku 1918 stály desetitisíce legionářů, kteří na třech frontách bojovali za 
naši svobodu. Mnozí z nich pocházeli také z Náchoda a jeho okolí a právě o nich a jejich neuvěřitelných příbězích si při této besedě budeme povídat. 
Rezervace míst na tel. 735 165 949 nebo na recepci hotelu.            Vstupné: Kč 30,-
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY - Dragon‘s Brew
Jiří Vyšohlíd starší - klávesy, Jiří Vyšohlíd mladší - baskytary, Jan Bára - elektrická kytara, Vít Skalička - bicí, Štěpánka Mašatová - příčná fl étna, Kateřina Horáčková - saxofony
Dragon‘s Brew je intergenerační sestava se základnou v Divadle Drak v H. Králové, kterou založili otec a syn Jiří a Jiří Vyšohlídovi v roce 2014. Vzali si pod křídla vynikající muzikanty 
z blízkého okolí hradecké ZUŠ Střezina a rozhodli se hrát žánr neobvyklý - jazz fusion. Zprvu elektrický jazzrock poslední dobou spíše směřují k moderní fusion. Hlavní devisou kapely je 
prostá a srdečná radost z muziky.
Rezervace míst na tel. 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                                                                        Vstupné: Kč 90,-

Jenom Písničky Tour - kapela KRYŠTOF
Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Deset let od jejich akustiktour k bestofce Poločas uběhlo jako voda a kapela se těší mooooc na návrat zpátky ... zpátky do intimna, zpátky do divadel! 
Bude se hodně hrát, ale i hodně povídat a ... a to bude vše. Po velkolepých koncertech v halách, na festivalech a na Strahově zpět na holé pódium.

bř� en 2018

Nové předprodeje od 5. března 2018 od 9.00 hodin
Termín koncertu:  23. dubna 2018 v 19.00 hodin  JARNÍ KONCERT - vystoupí Dětské sbory JITRO, CANTO a Smíšená sbor KÁCOV  vstupné: Kč 100,-  90,-  80,-

Termín akce:  3. května 2018 v 19.00 hodin  NA PLNÝ COOLE - celovečerní zábavný program ZDEŇKA IZERA  vstupné: Kč 190,- 180,- 170,-

Termín divadla:  8. května 2018 v 19.00 hodin  RANDE S DUCHEM - Divadlo A. Dvořáka Příbram – v hlavní roli Eva Holubová  vstupné: Kč 340,-  320,-  300,-

Termín akce:  23. května 2018 v 19.00 hodin  DRUMMING SYNDROME - Miloš Meier -  bubenická show vstupné: Kč 190,- 180,- 170,-

VYPRODÁNO

7. představení v rámci „MODRÉHO A ZELENÉHO “ abonmá

8. koncert ab. cyklu - skupina „K“

VYPRODÁNO
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Zapomenutá osmička
Pro československé a české dějiny je 

připomínán význam letopočtů s osmič-
kou na konci: 1918, 1938, 1948, 1968…
Chtěl bych zde připomenout i jeden dal-
ší „osmičkový“ letopočet, byť je mnohem 
hlouběji vklíněn do historie, a navíc má 
univerzální význam napříč geografickým 
prostorem. Dotýká se nás i v 21. století. 
Jeho odkaz najdete ve světových velko-
městech stejně jako v malé vesnici. Rok 
1448 je považován za počátek masového 
využívání knihtisku. Metoda Johanne-
se Gutenberga, řešící rozmnožování tex-
tu a obrazu vytvořením identické kopie 
tiskem z výšky, změnila svět. Dala lidem 
možnost v masovém měřítku sdílet ideje 
a poznatky, výrazně urychlila šíření na-
příklad myšlenek reformace. Svůj význam 
si tištěná kniha uchovává i v současnosti, 
byť se ocitla v přímé konfrontaci s inter-
netem a multimediálními technologiemi. 
Měsíc březen, do kterého vstupujeme, je v 
kulturním kalendáři věnován knize a in-
ternetu. Proto bych chtěl připomenout vý-
znam Městské knihovny v Náchodě, která 
nyní funguje jako obecně prospěšná spo-
lečnost založená městem Náchod. Její his-
torie je však mnohem delší, datuje se od 
roku 1897. Knihovna sama je však i pomy-
slnou knihou, která na svých stránkách 
nabízí kulturní a vzdělávací akce či vý-
stavy. Nejen v březnu bychom měli vzpo-
menout na to, že naše náchodská knihov-
na má přímou souvislost s tím možná 
již zapomenutým osmičkovým výročím 
L.P.1448, kdy svět začal měnit knihtisk. 
Vynálezu reprodukce obrazu a textu vy-
užívali při své práci i uznávání Náchoďa-
né jakými byli Josef Myslivír Ludvík, Jan 
Karel Hraše či Josef Škvorecký. Pravda, co 
přinesl světu knihtisk, již můžeme celkem 
věrně popsat a zhodnotit. Ale co přinese 
či může přinést světu internet? O tom se 
nejlépe přemýšlí v březnu – měsíci kni-

hy a internetu třeba v prostorách náchod-
ské knihovny. Že na tom u nás v Náchodě 
slovo na papíře vytištěné a v mnoha stej-
ných kopiích šířené není zase tak špatně, 
dosvědčuje i to, že čtete tyto řádky. Na 
straně druhé, pokud se nyní nacházíme 
na prahu nového způsobu předávání in-
formací ve virtuálním prostředí, měli by-
chom se snažit vyvarovat chyb minulos-
ti. Jak knihtisk s jeho tištěnými knižními 
stranami, tak i komunikační prostředí in-
ternetu, jsou ornice, do které sázíme slo-
va s váhou myšlenek, barvou emocí, atri-
buty pravdy či lži. Už víme, že kniha může 
inspirovat, poskytovat ponaučení, předá-
vat krásu. Víme však rovněž, že tištěné 
strany stejně tak dokážou ochotně nést 
poselství lži, zloby a nenávisti. Na stej-
ném papíře a s podobnou technologií mo-
hou být tištěné knihy jiskřivých Škvorec-
kého povídek i normy rasových zákonů, 
které kdysi vyhnaly z našeho města ži-
dovské obyvatele. Slušivou knižní vazbu 
oblékne kniha s bezduchým normalizač-
ním obsahem i sbírka básní, nad kterou 
i věčně zamračená obloha ráda povytáh-
ne uznale obočí. Přidejme si tak k osmič-
kovým rokům naší historie i to poněkud 
vzdálené výročí, kdy knihy začaly úspěš-
ně bořit hradby izolovaných lidských sídel 
účinněji než obléhací technika. Nyní jsme 
v globálním světě, který nám zprostřed-
kuje a nabídne sdílení informací, zkuše-
ností a myšlenek ve zlomkách sekund. 
Rok 1448 přinesl šíření myšlenek pro-
střednictvím knihtisku. I letopočet 2018 
je osmičkový rok. Internet se rozvíjí stá-
le mohutněji. Co nám přinášejí jeho da-
tové linky? Přemýšlejme o tom v březnu 
– měsíci knihy a internetu. Historických 
zkušeností, světových i těch ryze náchod-
ských, k tomu určitě máme dost. 

Miroslav Brát, místostarosta 
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Zprávy 
z radnice
Rada města 5. 2. 2018
Jednání rady města 
se zúčastnilo všech devět rad-
ních.Číselný popis u zprávy 
představuje poměr hlasů při 
hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Výroční zprávy mateřských  
a základních škol 9-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy pří-
spěvkových organizací: MŠ Komenského, 
MŠ Vančurova, ZŠ Drtinovo náměstí, ZŠ 
Pavlišovská a ZŠ 1. Máje.
Podrobnosti najdete na www.mskomenske-
ho.cz, www.msvancurovanachod.cz, www.
zs-staremesto.estranky.cz, www.skolababi.
webnode.cz a www.zsbeloves.cz. 
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila zveřejnění záměru výpůjč-
ky pozemkové parcely č. 711/7 o výměře 
315 m2 v ulici Ruská Stavebnímu bytové-
mu družstvu Náchod za účelem zařízení 
staveniště po dobu rekonstrukce domů 
v této ulici Ruská s termínem na dobu ne-
určitou. 9-0-0
Smlouvy o poskytnutí dotací 
z rozpočtu města Náchoda 9-0-0

 RM schválila smlouvy o poskytnutí do-
tací z rozpočtu města Náchoda pro Spor-
tovní klub Běloves, z. s. (15.000 Kč), Ka-
valerie Náchod, z. s. (15.000 Kč), Bavíme 
se sportem, z.s. (40.000 Kč) a AMAG, z.s. 
(10.000 Kč) a dodatek ke smlouvě o po-
skytnutí dotace Městské knihovně, o.p.s. 
(navýšení dotace o 10.000 Kč).

 RM schválila smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – podpo-
ra de minimis – pro Galerii NOLA, z.s. 
(40.000 Kč) a SRPDŠ při Jiráskově gymná-
ziu v Náchodě (40.000 Kč).

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – podpora 
de minimis – SRPDŠ při Jiráskově gymná-
ziu v Náchodě (40.000 Kč) účelově určené 
na úhradu nákladů spojených s festivalem 
Deset Deka a akcí Náchodské dny poezie.

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – podpo-
ra de minimis – pro Euroregion Glacen-
sis (Cyklobusy do Orlických hor) ve výši 
15.000 Kč.
Vrt u Zimního stadionu v Náchodě 9-0-0

 RM vzala na vědomí informace o problé-
mu se zanášením potrubí a filtru sloužící-
ho k jímání vody pro zimní stadion a pla-
vecký bazén.

 RM schválila uvolnění finanční částky 
na nejnutnější opatření k zajištění dodáv-
ky vody pro zimní stadion a plavecký ba-
zén a pověřila odbor kultury, sportu a ces-
tovního ruchu a odbor investic a rozvoje 
města zajištěním těchto opatření.
Výcvik střelecké přípravy, 
donucovacích prostředků, sebeobrany 
a zdravotnická příprava Městské 
policie Náchod 9-0-0

 RM souhlasila s navýšením částky roz-
počtu o 143.000 Kč na výcvik střelecké 
přípravy, donucovacích prostředků, se-
beobrany a zdravotnické přípravy stráž-
níků Městské policie Náchod na střelnici 
Walzel v Meziměstí.
Termínu zápisu do ZŠ 9-0-0

 RM vzala na vědomí informaci o termí-
nu zápisu dětí do náchodských základních 
škol, který se uskuteční ve dnech 5. a 6. 
dubna 2018 od 14 do 17 hodin ve všech ná-
chodských základních školách.
Lávka přes železniční trať 9-0-0

 RM schválila zadávací dokumentaci ve-
řejné zakázky malého rozsahu „Lávka 
přes železniční trať, Náchod“ a uložila od-
boru investic a rozvoje města vypsat vý-
běrového řízení.
Šestileté období 
ředitelů školských příspěvkových 
organizací ve funkci 9-0-0

 RM vzala na vědomí informaci o kon-
čícím šestiletém období ředitelů příspěv-
kových organizací: MŠ Komenského, ZŠ  
1. Máje 365 a ZŠ Pavlišovská – a nebude vy-
hlašovat konkurs na ředitele těchto škol. 
Vzdání se funkce ředitelky MŠ 
Myslbekova, MŠ Vančurova a SVČ 
Déčko Náchod a vyhlášení konkursního 
řízení na tyto PO

 RM vzala na vědomí vzdání se funkce 
ředitelky MŠ Myslbekova paní Šárky Roj-
šlové, ke dni 30. 6. 2018, vzdání se funkce 
ředitelky MŠ Vančurova Bc. Lenky Klem-
párové ke dni 31. 7. 2018 a vzdání se funk-
ce ředitelky SVČ Déčko, Náchod Ing. Lud-
mily Pohankové ke dni 31. 8. 2018. 

 RM schválila znění inzerátu konkursních 
řízení na ředitele/ředitelku MŠ Myslbeko-
va, MŠ Vančurova a SVČ Déčko, Náchod.
Oprava podlahy a topení v ZŠ TGM 
Náchod a související práce 9-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na veřejnou zakázku malého rozsa-
hu „Oprava podlahy a ústředního topení 
v ZŠ TGM v Náchodě a související prá-
ce“ a schválila uzavření smlouvy o dílo 
s uchazečem PRŮMSTAV Náchod s.r.o.
  
TELEGRAFICKY:

 RM souhlasila s vystavením objednáv-
ky na TS Náchod s.r.o. na výrobu a umís-
tění zábradlí u ZŠ T.G.M. za 148.000 Kč bez 
DPH. 9-0-0

 RM souhlasila s vystavením objednávky 
na opravu opěrné zdi podél ZŠ TGM v ulici 
Bartoňova pro společnost VŠE pro stavby 
s.r.o. s termínem realizace do 15. 6. 2018. 
9-0-0

 RM schválila z důvodu havárie nákup 
nového čerpadla pro Zimní stadion Ná-
chod ve výši 107.085 Kč včetně DPH. 9-0-0

 RM schválila dotaci pro pana Pavla Mer-
varta, Červený Kostelec ve výši 15.000 Kč 
vč. DPH na vydání publikace „Nevrátili se 
– mrtvi jsou“. 9-0-0

Zastupitelstvo města 12. 2. 2018
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
23 zastupitelů, čtyři byli omluveni.
ZM projednalo:

 Majetkoprávní úkony obce
 Koncepci rozvoje vzdělávání ve městě 

Náchod
 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, 

kterou se stanoví školské obvody základ-
ních škol zřízených městem Náchod a část 
školských obvodů základních škol zříze-
ných městem Náchod + Dohody s obce-
mi Dolní Radechová, Kramolna, Vysokov 
o vytvoření společných školských obvodů 

 Střednědobý revolvingový úvěr 
2018/2019

 Česko-polský projekt – Přeshraniční me-
zigenerační integrace

 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MěSSS 
Marie Náchod

 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině PO Zá-
kladní škola T. G. Masaryka 

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/6/2018 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ná-
choda – podpora de minimis

 Výkup akcií Beránek Náchod a. s.
 Obchvat Náchoda I/33 – zrušení pra-

covní skupiny pro řešení dopravní situ-
ace ve městě

 Plán práce Kontrolního výboru ZM 
na rok 2018

 Pošta Partner
 Rozpočtová opatření
 MAS Mezi Úpou a Metují – žádost 

o půjčku
Veškeré materiály pro jednání zastupitelů 
včetně návrhu usnesení k jednotlivým bo-
dům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/podklady.asp
Usnesení je zveřejněno na adrese:
https://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/usneseni/zastupitelstvo-25.asp
Záznam z jednání najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/video-archiv/25-12022018/

Rada města 19. 2. 2018
Jednání rady města se zúčastnilo všech de-
vět radních.
Výroční zprávy základních škol 9-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy ZUŠ 
Náchod, ZŠ Komenského, ZŠ, Náchod-Pl-
hov a ZŠ TGM, Náchod.
Podrobnosti o činnosti jednotlivých škol 
najdete na www.zusnachod.cz, www.ko-
menskehozsnachod.cz, www.zsplhov.cz 
a www.zstgmnachod.cz.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene se společností GasNet, s. r. o. 
Věcné břemeno se týká nového plynáren-
ského zařízení umístěného pod povrchem 
pozemkové parcely č. 985/6, č. 985/29,  
č. 2003 a č. 2004/1 v ulicích Šaldova, Al-
šova, Bezručova a Březinova v celkové 
délce 454 m. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou a břemeno se zřizuje za cenu 
90.800 Kč + DPH. 9-0-0



BŘEZEN 3ZPRÁVY Z RADNICE

 RM schválila smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene se společností GasNet, s.r.o. 
Věcné břemeno se týká nového plynáren-
ského zařízení umístěného pod povrchem 
pozemkové parcely č. 1835/2, č. 1835/4,  
č. 1838/5, č. 1856/10, č. 1887/2, č. 1889/3, 
č. 1889/4, č. 1889/5, č. 1889/10, č. 1889/45, 
č. 1894/2, č. 1894/21, č. 1897/2, č. 1900/1, 
č. 1916/11, č. 2039 a č. 2044 v ulici Nemas-
tova v celkové délce 1003,5 m. Smlouva se 
uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se 
zřizuje za cenu 200.700 Kč + DPH. 9-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene se 
společností GasNet, s.r.o. Plynárenské 
zařízení bude umístěno pod povrchem 
pozemkové parcely č. 1751/3, č. 1835/5,  
č. 1837/2, č. 2045, č. 2046/20 a č. 2046/1 
v ulici Wiesnerova a v ulici U Cihelny. Cel-
ková délka trasy plynovodu uloženého 
v pozemkových parcelách města má být 
cca 196 m. Budoucí břemeno bude zřízeno 
za jednorázovou úhradu ve výši 200 Kč/m 
+ DPH, minimálně za cenu 10.000 Kč + 
DPH. 9-0-0
Pořádání Náchodských farmářských 
trhů – rok 2018, 2019 9-0-0

 RM uložila odboru správy majetku a fi-
nancování připravit ke schválení novou 
smlouvu o pořádání Náchodských farmář-
ských trhů s Petrem Konopkem, Vrchlabí 
na období 2018/2019.
Stavební úpravy 
Dobrovského v Náchodě 9-0-0

 RM schválila pořadí předložených nabí-
dek na veřejnou zakázku zadanou ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení dle záko-
na č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek na „Stavební úpravy místní ko-
munikace a veřejného osvětlení v ul. Dob-
rovského v Náchodě“ a schválila uzavření 
smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě 
– firmou STRABAG a. s. Hradec Králové 
za nabídkovou cenu 2.640.225 Kč bez DPH.
Výběrové řízení 
na pozici ředitele SZMN 9-0-0

 RM schválila zrušení výběrového říze-
ní na pozici ředitele městské příspěvko-
vé organizace Sportovní zařízení města 
Náchoda.

 RM schválila znění a vyhlášení nového 
výběrového řízení na pozici ředitele měst-
ské příspěvkové organizace Sportovní za-
řízení města Náchoda.
Záměr investice na zimním stadionu 
v Náchodě – výměna osvětlení 9-0-0

 RM schválila výměnu osvětlení a seda-
ček na tribuně na Zimním stadionu v Ná-
chodě ve výši 2,7 mil. Kč včetně DPH.
Žádost o dotaci TJ Kraso Náchod 9-0-0

 RM schválila dotaci pro organizaci Tě-
lovýchovná jednota Kraso Náchod ve výši 
24.000 Kč na podporu třech závodnic od-
dílu – juniorky Oluše Gajdošová a Vendu-
la Maršíková a mladší žačka Eliška Gajdo-
šová, které se nominovaly na mistrovství 
republiky v krasobruslení.
Geocaching 2018 v Náchodě 
– žádost o dotaci na akci  9-0-0

 RM schválila dotaci pro pana Libo-
ra Křenka, Náchod, ve výši 22 900 Kč 
na uspořádání setkání hráčů celosvětové 
hry Geocaching 2018 v Náchodě spojené 
s pokusem o překonání českého rekordu 
v setkání největšího počtu plyšových med-
vídků, která se uskuteční dne 28. 4. 2018 
v blízkém okolí Státního zámku Náchod.
Oslavy 100 let vzniku Československé 
republiky v Náchodě 9-0-0

 RM schválila uspořádání akcí a výrobu 
propagačních materiálů města Náchoda 
ke 100. výročí vzniku republiky ve výši 
441.832 Kč a pověřila odbor kultury, spor-
tu a cestovního ruchu jejich realizací.

 RM schválila předložení žádosti o dota-
ci do programu Kulturní aktivity – Podpo-
ra regionálních kulturních tradic – Připo-
mínka a oslava významných výročí naší 
státnosti (1918, 1968, 1993) v roce 2018 
vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR 
na nákup výstavních panelů, výrobu bro-
žury a kulturní program při vernisáži.
Úhrada neinvestičních výdajů 
za rok 2018 obcí Vysokov 9-0-0

 RM stanovila výši úhrad neinvestičních 
výdajů na rok 2018 na základě Veřejno-
právní smlouvy s obcí Vysokov na 7.000 Kč 
za každé dítě z obce Vysokov, vzdělávají-
cí se v náchodských mateřských školách. 
Sklad pro SDH Lipí u Náchoda 
– výběr zhotovitele 9-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o dílo 
„Novostavba skladu pro SDH Lipí u Nácho-
da“ s firmou Vše pro stavby s.r.o., Praha 
3 – Žižkov.
Rekonstrukce chodníku 
ul. Za Kapličkou 9-0-0

 RM souhlasila s vystavením objednáv-
ky na akci Rekonstrukce chodníků ul. 
Za Kapličkou, k.ú. Náchod, společnosti BE-
ZEDOS s.r.o., Velké Poříčí.
Zateplení bytového domu 
č. p. 293 a 294 ulice Borská 9-0-0

 RM nesouhlasila s přípravou podkla-
dů pro předložení žádosti o dotaci do In-
tegrovaného regionálního operačního 
programu, specifického cíle č. 2.5 Sníže-
ní energetické náročnosti v sektoru by-
dlení, průběžné výzvy č. 78 Energetické 
úspory v bytových domech III na akci Za-
teplení bytového domu č. p. 293 a 294 uli-
ce Borská z důvodu nevýhodnosti dotace.

 RM zrušila záměr prodeje bytových jed-
notek v případě, že zájem o odkup není 
vyšší než 90 %. 
Vytvoření dvou funkčních míst 
Městského úřadu Náchod a stanovení 
celkového počtu zaměstnanců města 
zařazených v MěÚ

 RM schválila vytvoření jednoho funkč-
ního místa odborného pracovníka pře-
stupkové agendy odboru správního MěÚ 
Náchod s účinností od 1. 3. 2018 a vytvo-
ření jednoho funkčního místa odborného 
pracovníka územního řízení a stavebního 
řádu odboru výstavby a územního pláno-
vání MěÚ Náchod s účinností od 1. 3. 2018.

 RM stanovila k 1. 3. 2018, podle zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, celkový počet zaměst-
nanců města zařazených v MěÚ na 181, 
bez zaměstnanců na mateřské dovolené, 
rodičovské dovolené a zaměstnanců uvol-
něných pro výkon veřejné funkce.

TELEGRAFICKY:
 RM souhlasila s převzetím záštity nad 

projektem „Na kole jen s přilbou“. 9-0-0
 RM schválila dotaci ve výši 10.000 Kč pro 

Muzeum kočárků, panenek, patentních lis-
tin, Poděbradova 381, Náchod. 9-0-0

 RM schválila záměr nákupu tří hasič-
ských vozidel pro fyzickou obměnu stáva-
jících fyzicky a morálně zastaralých vozi-
del. 9-0-0

 RM schválila dohodu na zajištění Vavři-
necké pouti v Náchodě pro rok 2018 s fir-
mou Jan Pazdera, Jaroměř. Pořadateli bu-
dou Jan Pazdera, David Novotný a Město 
Náchod. 9-0-0

 RM schválila umístění jména pana Jin-
dřicha Roubíčka na tabuli s významnými 
osobnostmi na Staroměstském hřbitově 
v Náchodě s textem: Jindřich Roubíček, 
1934–2016, ředitel náchodské galerie, hu-
debník a pedagog. 9-0-0

 RM schválila slevu z pronájmu Měst-
ského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě 
ve výši 20.000 Kč pro organizaci Junák 
– český skaut, středisko Náchod, z. s., při 
akci s názvem „Prvorepublikový taneční 
večer“, společenský večer konající se při 
příležitosti oslavy 100. let výročí první re-
publiky dne 17. 11. 2018. 9-0-0

 RM neschválila povýšení mezd a odvo-
dů pro příspěvkovou organizaci Sportov-
ní zařízení města Náchoda (SZMN) a uloži-
la ředitelce SZMN hledat úspory ve svém 
personálním a mzdovém rozpočtu. 9-0-0

 RM schválila dotaci pro TJ Sokol Staré 
Město – Náchod ve výši 40.000 Kč na re-
konstrukci prosklené stěny v tělocvičně 
ve Starém Městě. 9-0-0

 RM schválila dotaci pro TJ Delfín Ná-
chod ve výši 15.000 Kč na uspořádání 30. 
ročníku plaveckého závodu Modrá stuha 
města Náchoda, která se uskuteční dne 
24. 3. 2018.  9-0-0

 RM schválila přijetí daru od pana Jana 
Setničky, bytem Praha, ve formě obrazu 
náchodského náměstí a pověřila odbor 
kultury, sportu a cestovního ruchu jeho 
převzetím. 9-0-0

 RM vzala na vědomí informaci o ter-
mínu zápisu dětí do náchodských mateř-
ských škol, který se uskuteční ve dnech 
14. a 15. května 2018 od 9 do 15 hodin 
ve všech náchodských mateřských ško-
lách. 9-0-0 

 RM schválila Rámcovou smlouvu o krát-
kodobých pronájmech (pronájem silniční-
ho laserového rychloměru včetně příslu-
šenství) Městské policii Česká Skalice. 
9-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o dílo 
Park u Hynka v Náchodě s účastníkem SIL-
VAGRO s.r.o., Zábrodí. 9-0-0
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Byla vydána 
nová brožurka 
Richarda Švandy, 
která nese název 
Druhá světová 
válka v Hrono-
vě a okolí. Kníž-
ka vznikla na zá-
kladě úspěšné 
přednášky, kte-
rá se uskutečnila 
v prosinci 2017 
v Hronově. Autor 

na šedesáti stránkách mapuje život pros-
tých obyvatel v době protektorátu, ale po-
ukazuje i na málo známé události, které 
se ve městě a jeho okolí odehrály. Brožur-
ku tvoří rovněž okolo šedesáti fotografií, 
z nichž některé nebyly dosud publiko-
vány. Brožurku je možné zakoupit v IC 
v Hronově a v knihkupectví v Náchodě.

Vyšla brožura R. Švandy        KRONIKA narození a svatby
Narodili se v lednu 2018:
 5. 1. Alžběta Havlíčková
 8. 1. Rafał Guziński
 9. 1. Kateřina Pešáková
 15. 1. Tomáš Cabalka
 16. 1. Nela Jurigová
 19. 1. Kateřina Holatová
 20. 1. Nella Ficencová

 21. 1. Sebastian Menzel
 24. 1. Nikola Peštová

V lednu 2018 byli oddáni:
 20. 1. Tomáš Hýbl, Náchod
  Michala Jiránková,
  Červený Kostelec

 Oblast kultury: David Novotný, organi-
zátor charitativních akcí, za reprezenta-
ci města Náchoda

Od svých patnácti let pořádá různé 
charitativní a společenské akce. Svou prv-
ní akci uspořádal na Střední škole podni-
katelské v Náchodě. Po celou dobu je věr-
ný městu Náchod se svou největší akcí, 
kterou je Muž roku a Den dobrých skut-
ků. Muž roku je již tradiční událostí ne-
jen v Náchodě, ale je sledován za hranice 
naší země. Den dobrých skutků je charita-
tivní akcí, která pomáhá k integraci zdra-
votně postižených či znevýhodněných 
dětí a lidí mezi zdravý kolektiv a na této 
akci již bylo přes 300 osobností. Mezi jeho 
další akce patří vyhlášení Nej sestřičky, 
což je poděkování zdravotním sestřičkám 
za jejich náročnou a obětavou práci, Večer 
pro dobrou věc, pořádání charitativních 
adventních koncertů, naučných akcí pro 
školy či různých společenských akcí. Tyto 
akce pořádá nejen v Náchodě, ale rozros-
tl se po celém Královéhradeckém kraji či 
v dalších městech naší země. V minulém 
roce oslavil adventním koncertem svou 
750. uspořádanou akci. Za tuto dobu vě-
noval charitativním organizacím, dět-
ským domovům, stacionářům a ústavům 
několik miliónů korun. 

Ocenění Kulturní a sportovní nadací 
města Náchoda za rok 2017

 Sbor Canto při ZUŠ Náchod – TALENT
za vzornou reprezentaci města 
Náchoda na pěveckých soutěžích

Sbor Canto je koncertním oddělením 
Náchodského dětského sboru Základ-
ní umělecké školy Náchod, kde ve třech 
odděleních pracuje takřka 110 zpěváčků. 
V repertoáru Canta najdete skladby od re-
nesance, přes lidovky až po současnost. Již 
jedenáctým rokem je jeho sbormistrem 
Zbyněk Mokrejš, pět let jej na klavír do-
provází Roman Černý. Mezi největší úspě-
chy sboru patří Zlatý vavřín z celostátní 
soutěže Festa Musicale Olomouc, či stří-
bro z Mezinárodního festivalu dětských 
pěveckých sborů v Pardubicích. Největ-
ším úspěchem je zlaté pásmo a titul ab-
solutního vítěze v celostátní soutěží Por-
ta Musicae v Novém Jičíně. Canto je však 
hlavně dobrá parta sborových nadšenců, 
která miluje dobré jídlo ve velkém množ-
ství a zpívá pro radost.

 Oblast sport: Zdeněk Jaroš, trenér mlá-
deže za mnohaletou práci s mládeží a vy-
nikající výsledky v kuželkářském sportu

 Sportu se věnuje již od dětství. Začí-
nal s pozemním hokejem, kde to dotá-
hl až do výběru Čech. Ve 14 letech začal 
s plaváním, kde se stal několikanásob-
ným mistrem ČSR. Po ukončení aktivní 

činnosti se plavání věnoval jako trenér. 
Zavedl plaveckou výuku na ZŠ Běloves. 
Zároveň v té době hledal i sport, kde by 
se i ve vyšším věku mohl aktivně zapo-
jit a začal hrát aktivně kuželky. Začínal 
ve výboru SKK Náchod, pokračoval přes 
předsedu Komise mládeže tehdejšího Čes-
komoravského kuželkářského svazu, aby 
v roce 2001 byl zvolen prezidentem toho-
to nejvyššího kuželkářského orgánu v ČR. 
Od roku 2009 se věnuje intenzivní práci 
s mládeží v náchodském klubu, kde půso-
bí ve funkci šéftrenéra. Pod jeho vedením 
dosahují náchodští mladí kuželkáři skvě-
lých úspěchů. Pod jeho vedením byl SKK 
Náchod vyhlášen podruhé za sebou jako 
nejlepší klub v ČR v práci s mládeží.

 
 Jana Moravíková, plavkyně Delfínu 

Náchod – TALENT za vynikající výsled-
ky v plaveckých soutěžích 

Začala v osmi letech plavat a trénovat 
pod vedením Petra a Katky Jermanových 
v oddíle Delfín Náchod. A hned slavila 
úspěchy. V rámci celé České republiky se 
v roce 2016 umístila v disciplíně 100 mo-
týl a 100 volný způsob na 1. místě, na 50 
motýl a 200 polohový závod skončila 
na 2. místě a 3. místo obsadila v distan-
ci 200 volný způsob. Na letním Poháru 
ČR v roce 2017 zvítězila hned v pěti disci-
plínách, přidala pak ještě 2. místo v disci-
plíně 400 m volný způsob a byla též člen-
kou medailových štafet, které se umístily 
na 2. a 3. místě. Na zimním poháru ČR 
v roce 2017 v Karviné, vybojovala zlaté 
medaile ve 3 distancích, a to na 50 mo-
týl, 100 motýl a 200 volný způsob a stří-
brnou medaili získala na 400m volným 
způsobem. V rámci celé České republiky 
pak v roce 2017 Jana Moravíková obsadi-
la 1. místo na trati 200m volným způso-
bem a 3. místa v motýlku na 50 a 100 m  
a v kraulu na 400 m.
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Dne 15. ledna 2018 nás v požehnaném věku 104 let opustil 
nejstarší občan Náchoda – pan Vlastimil Šubert. Narodil se ješ-
tě v dobách rakousko-uherské monarchie. Jeho maminka slou-
žila na zámku u Schaumburků a Vlastimil vyrůstal po celé své 
dětství na Plhově v dělnických domech firmy Mautner. Jako pě-
tiletému mu utkvěly v paměti události kolem vzniku samostat-
ného Československého státu. Vzpomínal: „Sázela se lípa svobo-
dy ve Starém Městě. Já to měl jako posvícení. My kluci jsme měli pré. 
Rodiče nás nechali zúčastnit se takových slavností. Mohl jsem dr-
žet praporek. My jsme byli na Plhově a do centra města jsem se do-
stal málokdy“. V roce 1929 nastoupil pan Šubert jako úředník 
na městský úřad. Byl tam přidělen jako kontrolor lístků potra-
vin pro nezaměstnané v době hospodářské krize. Poté se stal 
úředním zapisovatelem. 

Svůj talent v jiném oboru objevil o pár let později. Začal se 
věnovat reklamě, neboť pochopil, že městu by prospěl cizinec-
ký ruch. Nejprve učinil nabídku školám na školní výlety do Ná-
choda. „Když jsem viděl, jak děti během volna jdou kupovat támhle 
a támhle, tak jsem věděl, kam je během dalších výletů vzít. Muse-
ly také někde obědvat a přespat, to obchodu prospělo. Městské radě 
jsem udělal nabídku, abychom zřídili cizineckou kancelář a že bych 
ji při své práci vedl. Městská rada přijala, poslala mi poděkování a to 
poděkování mi po létech posloužilo, protože když mi bylo 78 let a za-
ložil jsem CK Sonu, tak jsem na ministerstvo donesl toto poděkování 
a oni mi dali licenci na provoz cestovní kanceláře.“ A tak se z Vlas-
timila Šubrta stal pracovník osvětových sborů. V roce 1938 byl 
členem přípravného výboru Výstavy 38. Za město vyřizoval ad-
ministrativní věci a mimoto začal dělat reklamu Lázním Bělo-
ves. Všechny své nápady uveřejňoval ve svém časopise Naše Bě-
loves. Pro lázeňské hosty pořádal výlety autokarem do Ratibořic, 
na Policko, do Orlických hor a majitel lázní byl velmi rád, neboť 
ho to nic nestálo.

Potom začal sám podnikat. Šubrtův kamarád měl tiskárnu, 
kde realizoval to, co Vlastimil vymyslel. V tiskárně s vazárnou 
se tak vyráběly krabice z lepenky a jiné věci. „Největší zázrak se 

Navždy nás opustil Vlastimil Šubert
stal, když byla válka a všichni byli nasazeni na práci a byl hlad po do-
pisních papírech a obálkách. Představte si to, že jsem to chtěl vyře-
šit. Zkoušel jsem desatery, dvacatery způsoby, jak to udělat, abych 
mohl konkurovat továrnám. A podařilo se mi to. Sehnal jsem ruční 
stroj na sklapování obálek, ale ten jsem moc nepoužíval. Měl jsem 
totiž dvanáct až dvacet domácích dělnic, z toho jedna se dostala 
do příbuzenstva, které dokázaly dělat obálku s vložkou. Nejvíce mě 
zachraňovalo to, že jsem byl nekuřák. Já jsem svými příděly ciga-
ret a tabáku podporovával ty, co prodávaly papír a stal jsem se i zá-
stupcem Slovenských papíren, poněvadž na komisním prodeji jsem 
měl nějaké konexe.“ 

Jakmile válka skončila, pustil se do výroby tácků na zmrzli-
nu. Do tácku se vysekl otvor v síle lepenky a tácky se tak dlou-
ho hromadily na sebe, až z nich vznikla různá zvířata. Ke každé-
mu tácku napsal Vlastimil návod a celý výrobek nazval Radost 
dětí. Již v prvních týdnech dostupnosti na trhu se staly hitem. 
Jedna paní přišla za panem Šubrtem a říká mu: „Pane Šubert, Ra-
dost dětí, ale zhouba pro matky. Představte si, že to máme všude 
po bytě – samá kolečka.“

Samostatnému podnikání ale zabránily události roku 1948. 
Pan Šubert pak nějakou dobu pracoval ve výrobním družstvu 
Sněžka Náchod. V roce 1989 se zúčastňoval tajných schůzek Ob-
čanského fóra, jehož kancelář se svým synem a dalšími vedl.  
Každý večer se u mariánského sloupu na Masarykově náměstí se-
tkávali členové OF a zapalovali svíčky. Mluvilo se zde o svobodě 
a o věcech s ní souvisejícími. Po revoluci založil cestovní kance-
lář Sonu, která funguje dodnes. Rovněž v pozdějším věku byl pan 
Šubert velmi čilý. I přesto, že mu již bylo přes sto let, stále udi-
voval svou vitalitou, když sám, bez doprovodu cestoval na větší 
vzdálenosti, nebo se procházel po Bělovsi a Náchodě. O to těžší 
je si uvědomit, že tento vzácný člověk, který napsal část sou-
časné historie Náchoda, již mezi námi není. Čest jeho památce! 

Richard Švanda, běloveský kronikář

Dne 26. 2. 2018 uplynulo 100 let od na-
rození a sedm let od úmrtí náchodské-
ho rodáka a absolventa zdejšího gymná-
zia MUDr. Josefa Dítěte. Když byl v roce 
1954 v náchodské nemocnici zřízen or-
topedický primariát, stal se jeho prv-
ním primářem. V této funkci působil až 
do roku 1975, kdy musel z politických dů-
vodů z primariátu a zároveň z náchodské 
nemocnice odejít.

Svým pacientům se vždy věnoval s pří-
kladnou péčí a mnozí na něho dodnes 
vzpomínají.                      Dcery Ilona a Judita

Vzpomínka

V únorovém vydání Náchodského zpra-
vodaje jsme si přečetli úvodník místosta-
rosty města ing. Jana Čtvrtečky, v němž 
uvádí, jak se obec snaží městské prostře-
dí zlepšovat, aby se občané cítili bezpeč-
ně a spokojeně. Jako příklad uvádí nové 
veřejné osvětlení, pobytové parky, oprav-
ny kol na stezkách, altány, informační pa-
nely, umělecké prvky a moderní mobili-
ář. Je rád, když se občané sami snaží své 
okolí zlepšovat. Zároveň však upozorňuje 
na rostoucí vandalismus v posledním roce. 
I zde má bohužel dostatečné množství pří-
kladů – posprejované zastávky a fasády, 
demolice veřejných sportovišť a dětských 
hřišť, krádež nářadí v samoopravě kol 
na cyklostezkách, rozmlácené informač-
ní tabule, krádeže nové výsadby květin, 
a dokonce poničení soch betlému u koste-
la sv. Vavřince. Jistě vyjádřil slovy to, co 
mnoho obyvatel města trápí. Navíc občany 
vyzývá, aby neustupovali bezohlednosti.

 Neuvádí však ani jednoho viníka. Zřej-
mě nikdo nic neviděl ani neslyšel, poli-
cie nikoho nedopadla a nepřihlásili se ani 

Vedení města 
ani policie to samy 
nezvládnou

hodnověrní svědkové. Vypadá to, jako by 
naše společnost zlhostejněla. Většina si 
hledí především svého a do cizího se ne-
zaplétá. Zrychlené tempo doby nenapomá-
há ani systematičtější výchově dětí v ro-
dinách i ve školách. Výchova ke zlepšení 
životního prostředí se nemůže týkat jen 
globálních jevů. Musí začít v bezprostřed-
ním okolí dítěte, kterého rodiče a učite-
lé důsledně učí řádu a pořádku, ale také 
objevovat a vytvářet krásu. Pokud udělá 
dítě něco nepatřičného, musí to samo na-
pravit. Lhostejnost, křik, popřípadě bití je 
třeba v takovém případě nahradit trpě-
livou důsledností. Bohužel to dospělí ne 
vždy umějí a stává se, že pro své děti ani 
nejsou svým chováním vzorem.

 Jestliže chceme, aby naše město bylo 
krásnější a lépe se nám v něm žilo, začně-
me každý zpytováním sebe a rozhlédně-
me se po svém nejbližším okolí. Řekně-
me si každý, co jsme pro danou věc sami 
udělali, nebo ještě lépe, co bychom udělat 
mohli. Začněme třeba obyčejnými nedo-
palky, papírovými kapesníčky, neuzavře-
nými kontejnery apod. A policie by měla 
občany více informovat o vyšetřování po-
dobných jevů, aby neměli pocit, že viník 
zůstal zase nepotrestán.

Alena Čtvrtečková
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Březnová výročí
1. března 1863 zemřel učitel, regen-
schori a sbormistr, významná osob-
nost náchodského kulturního života 
Karel Kejklíček. Školní kronika, kte-
rou řadu let psal, je cenným zdrojem 
informací o Náchodě v 19. století.
1. března 1948 zemřel Ing. Václav Šrů-
tek, akademický malíř, ale také hu-
dební skladatel, jeden ze slavného 
rodu „Šrůtků od Slovana“.
8. března 1943 padl v bitvě u Sokolo-
va kpt. Otakar Jaroš. Pamětní deska 
na náchodské poště připomíná jeho 
kratičké působení zde.
10. března 1948 bylo pod okny Černín-
ského paláce nalezeno mrtvé tělo mi-
nistra zahraničí Jana Masaryka.
13. března 1848 začala revoluce 
ve Vídni, 15. března 1848 přivítali 
i občané Náchoda konstituci (ústa-
vu), kterou udělil „svým národům“ 
císař Ferdinand V. Na náměstí bylo 
slavnostní osvětlení a hlučné čepobi-
tí, a 28. března byl dán slib zrušení ro-
boty. Tím skončila feudální éra.
15. března 1888 se narodil ruský re-
volucionář Bucharin, roku 1938 byl 
na Stalinův pokyn popraven a v roce 
1988 „plně“ rehabilitován.
17. března 1943 se narodil umělecký 
fotograf Jan Raba. Podílel se na vzni-
ku soutěže Ratibořický mapový 
okruh.
19. března 1878 se narodil v Praze 
Joža Jelínek, od roku 1908 kapelník 
náchodské městské hudby, v letech 
1910–1912 sbormistr Hronu. Založil 
a řídil i Koncertní sdružení náchod-
ské.
23. března 1803 se ve Žďárkách na-
rodil zakladatel průmyslnické rodiny 
Bartoňů. Josef Bartoň začínal jako do-
mácí tkadlec tkaním kanafasů, záhy 
zaměstnával i další tkalce a se zbo-
žím začal obchodovat, zakoupil bě-
lidlo a barevnu, úspěšné podnikání 
však ohrozila jeho předčasná smrt 
(v roce 1849). Jeho odkaz začal záhy 
rozvíjet syn a po něm generace další.
26. března 1348 položil Karel IV. zá-
kladní kámen k Novému Městu praž-
skému.
27. března 1918 byla z Náchoda vyslá-
na deputace k císaři Karlovi do Staré 
Paky, jíž projížděl, aby jej informova-
la o bídě na Náchodsku. 
29. března 1378 zemřel císař a král 
Karel IV.
31. března 1948 se v Náchodě naro-
dil Jiří Drašnar, absolvent zdejšího 
gymnázia, autor knih Desperádos in-
formačního věku nebo O revolucích, 
tajných společnostech a genetickém 
kódu. Od roku 1980 žil ve Spojených 
státech, kde 17. března 2013 zemřel. 

(AF)

Osmičková výročí nejsou vždy spojena 
pouze s významnými událostmi, ale čas-
to též s lidmi, kteří se výraznou měrou za-
psali do historie. V našem seriálu se nyní 
zaměříme na některé význačné náchod-
ské osobnosti, jejichž „osmičky“ si letos 
připomínáme. 

První z nich je Josef Bartoň (1838–
1920). Narodil se 28. prosince 1838 ve Vy-
soké Srbské na místním bělidle. Po vzoru 
svého otce se vyučil barvířem a v pozděj-
ších letech po něm převzal rodinné bě-
lidlo. Podnikání se mu nedařilo, a tak 
se přestěhoval do Náchoda, kde si ote-
vřel malé barvířství. Už roku 1885 přešel 
na strojovou výrobu látek a stal se jedním 
z velkých textilních průmyslníků, kteří se 
věnovali i kulturnímu životu ve městě. 
Stal se starostou města, ale byl též štěd-
rým mecenášem. V roce 1912 mu císař 
František Josef I. udělil dědičný šlechtic-
ký titul rytíř s predikátem „z Dobenína“ 
a dědičným erbem. Zemřel 12. prosince 
1920. 

Dne 5. prosince 1998 ve věku 88 let ze-
mřel v Jablonci nad Nisou náchodský ro-
dák Karel Mrázek. Narodil se v roce 1910 
jako syn přednosty železniční stanice. Ro-
dina se často stěhovala, a tak Karel brzy 
Náchod opustil. Obecnou školu vycho-
dil v Náměšti nad Oslavou a v Brně čtyři 
roky navštěvoval tamní měšťanku. Ve tři-
cátých letech sloužil u československého 
letectva. Po mnichovském diktátu opus-
til svou vlast a odešel do Francie. V září 
roku 1939 odešel do Afriky, kde vstoupil 
do cizinecké legie. Po pádu Francie odplul 
do Anglie a vstoupil do RAF. Ve vzdušných 
soubojích na nebi „hrdého Albionu“ se-
střelil čtyři nepřátelské letouny a tři po-
škodil. Po návratu do vlasti ještě praco-
val pro čsl. letectvo, ale v březnu 1948 
byl zatčen a vyšetřován pro údajný po-
kus o opuštění republiky. V červnu téhož 
roku byl pro nedostatek důkazů propuš-

Náchodské významné osobnosti 
v osmičkových výročích

těn, degradován na vojína a vyhozen z ar-
mády. Rehabilitace se dočkal až po pádu 
komunistického režimu. 

V témže roce jako Karel Mrázek ode-
šla další výrazná osobnost Náchoda – Ka-
rel Šafář (1912–1998), starší bratr histori-
ka a sběratele Oldřicha Šafáře. Karel Šafář 
se věnoval nejen své holičské profesi, ale 
také malování. Byl rovněž skvělým znal-
cem náchodské historie. Náchod ve svých 
proměnách nejen maloval, ale také foto-
grafoval. Z roku 1939 se po něm docho-
valy snímky vstupující německé armády 
na naše území. O šest let později zachy-
til objektivem svého fotoaparátu květno-
vé události roku 1945. Pro náchodské di-
vadelní ochotníky pracoval jako maskér. 
Své obrazy prezentoval na regionálních 
výstavách. 

Dne 15. října 1915 se v Náchodě naro-
dila Božena Šustrová. Už od svých čtyř 
let byla oblíbenou herečkou dětských 
postav v ochotnickém spolku v Nácho-
dě. Díky dobrému rodinnému zázemí se 
jí dostalo skvělého vzdělání. V 21 letech 
se stala členkou činohry Národního di-
vadla a roku 1937 získala angažmá v Di-
vadle na Vinohradech. Kromě účinková-
ní na prknech, která znamenají svět, se 
nesmazatelně zapsala také do české ki-
nematografie. Pro Náchoďany bude zřej-
mě nejznámější její role Kristly ve filmo-
vém zpracování Babičky z roku 1940. Její 
nadějnou kariéru ukončila druhá světo-
vá válka. Po jejím skončení byla Božena 
Šustrová nařčena z kolaborace a styky 
s nacisty, proto se rozhodla raději emi-
grovat do USA. Její další osud v zámoří 
není dobře znám. Zemřela ve věku 93 let 
15. listopadu 2008 ve venezuelském Ca-
racasu.

Na výše uvedených řádcích jsme si při-
pomněli čtyři významné osobnosti na-
šeho města. V letošním roce by ale svá 
výročí oslavila řada dalších, mezi ni-

miž jmenujme sta-
rostu náchodské ži-
dovské obce Rudolfa 
Becka (1900–1988), 
hudebníka Oldřicha 
Čepelku (1897–1968), 
přednostu Státní-
ho policejního úřadu 
v Náchodě a výraz-
nou osobnost protek-
torátního Náchoda 
Jana Chudobu (1898–
1983), chirurga a pri-
máře náchodské ne-
mocnice Jindřicha 
Stráníka (1868–1946), 
malíře a odbojáře 
Karla Volného (1898–
1942) a mnohé další.           

Richard Švanda
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Historické církevní stavby
3. Kostel sv. Vavřince – renesanční stavba

Počínající rozkvět města Náchoda za Smiřických koncem 1. po-
loviny 16. století chtěli bohatnoucí měšťané zhmotnit obvyk-
lým způsobem – reprezentativní stavbou. Proto se těsně před 
rokem 1550 odhodlali vystavět na náměstí městskou věž, kte-
rá by kromě bezpečného úkrytu pro městské cennosti umožnila 
pozorování dalekého okolí města a zavěšení velkých zvonů. Věž 
založili nedaleko od severní strany presbytáře kostela sv. Vav-
řince a postavili jako samostatnou stavbu na čtvercovém půdo-
rysu s masivními zdmi. Přízemí, přístupné původně od západu 
i patro věže jsou zaklenuty. Nová dominanta náměstí nejspíše 
značně převyšovala jižní kostelní věž, ale jak vypadaly její hor-
ní části nelze říci, byly totiž odbourány po katastrofálním požá-
ru města v roce 1663. Pouze účetní údaje purkmistrovských re-
gister dokládají, že městská obec dokončila stavbu nové věže se 
šnekem (točitým schodištěm) roku 1552. Věž měla klenuté pří-
zemí s okovanými dveřmi, byla kryta šindelem a vrchol zdobi-
la pozlacená makovice. 

Nedlouho poté došlo k velké přestavbě kostela sv. Vavřince, 
kterou financovali jeho patroni – Smiřičtí. Zda se uskutečnila 
v několika etapách anebo šlo o jednu, delší 
čas probíhající stavební akci, nelze dnes určit. 
Její počátek by mohl spadat do roku 1570, kte-
rý udává pamětní deska nad západním portá-
lem kostela. Konec stavby zaznamenala opět 
purkmistrovská registra v roce 1582. V nich 
se bohužel léta 1559–1577 nedochovala, a tak 
lze jen spekulovat, zda podnětem k přestavbě 
kostela byl zásah blesku, který měl podle Bar-
toloměje Paprockého z Hlohol poškodit nejen 
zámeckou věž, ale i kostel dole ve městě. Stav-
bu prováděli Vlaši, zřejmě zedníci ze seve-
ru Itálie z oblasti jezera Como, kteří přichá-
zeli do českých zemí za prací. Při přestavbě 
byl kostel prodloužen k západu o 8,5 m a za-
klenut valenou klenbou s výsečemi. Jestli-
že původní kostelní stavba byla postavena 
na prostém základu, přístavba byla založena 
na pilotách a roštu, což v závěru 20. století 
bylo jednou z příčin statických problémů kos-
tela. Kostelní loď osvětlují štíhlá okna s lome-
nými záklenky bez kružeb, jednotně provedená ve staré i nové 
části. Klenba kostelní lodi byla osazena na hranolové přízed-
ní pilíře. V kostele byla zřízena 
dvouramenná hudební tribuna 
na kamenných sloupech v tos-
kánském slohu a výsečových 
klenbách, vycházejících z tos-
kánských hlavic (viz foto, ulože-
no v NPÚ, ÚOP v Josefově). Vstup 
na kruchtu umožnilo schodiš-
tě, nastavěné na severní straně 
kostela na otevřenou sloupovou 
předsíňku. Zda bylo pro hudeb-
níky již tehdy zřízeno samostat-
né schodiště v západním průčelí, 
můžeme jen spekulovat.

Zaklenutím kostela zanikl sta-
rý přístup do krovu, a tak bylo 
nové točité schodiště vloženo 
mezi severní stranu presbytáře 
a jihovýchodní nároží městské 
věže. Uzavřen byl i do té doby 
volný prostor mezi presbytářem 
a věží, zaklenutý valenou klen-

bou. Z presbytáře byl do něj proražen vstup s pravoúhlým por-
tálkem. Přízemí věže však nebylo s tímto stísněným prostorem 
propojeno. Hlavní gotický portál v jižní stěně kostelní lodi byl 
vyměněn za nový, pravoúhlý s typickou profilací s oblounem 
mezi lištami a ústupkem uprostřed šířky ostění. Profilace por-
tálu byla později odstraněna. Dodnes se dochoval západní por-
tál s půlkruhovým nadpražím, nad kterým je osazena pamětní 
deska vrchnosti s erby a jmény Albrechta Smiřického ze Smiřic 
na Náchodě a Hedviky z Házmburku na Náchodě, jejich mono-
gramy AS a HZ a letopočtem, který bývá čten jako 1570. V tomto 
roce však už byl Albrecht Smiřický čtyři roky mrtev a jednalo by 
se tak o desku skutečně pamětní. Celou stavbu završila vysoká 
sedlová střecha s volutovým etážovým štítem na západní straně. 

S ukončením stavebních prací lze spojit úklid a vymalování 
kostela v roce 1584, zaznamenané v purkmistrovských účtech. 
Nedlouho poté náchodští provedli v letech 1587–1588 nákladnou 
výměnu krytiny na kostele. Místo dosavadních šindelů jej ne-
chali pokrýt pálenou prejzovou krytinou – kůrkami koupenými 
až v Jaroměři. Opravu krytiny prováděli v letech 1599, kdy opět 

nakupovali prejzy v Jaroměři, a v roce 1606, 
kdy také kupovali na Sendraži „barvu rudú 
červenou k barvení kůrek na kostele“. V roce 
1611 nakupovali kůrky v Jaroměři a Hradci 
a pořizovali i černou barvu k jejich obarve-
ní. Současně stavěli točité schodiště ke zvo-
nům. V dalším období se náklady na kostel 
v městském účetnictví neobjevují, některé 
však mohla hradit vrchnost jako patron kos-
tela a samozřejmě i farníci. V roce 1617 pod 
vedením Beneše Vlacha proběhla oprava kos-
telní věže. Neklidné válečné období po roce 
1618 s častými průtahy vojsk však stavební 
činnosti rozhodně nepřálo. Až v roce 1630 
pořizovali nové dveře k obecnímu sklepu 
pod kostelní věží. Po ukončení třicetileté vál-
ky se dozvídáme o stavbě dřevěné kruchty 
v kostele v roce 1654 v roce 1655 o opravě 
varhan, koupených v roce 1640 za 135 kop 
grošů míšeňských. 

Kostel celou dobu sloužil jako pohřebiště 
vrchnosti, kněží a nejvýznamnějších měšťanských rodin. Smi-
řičtí si zřídili epitaf v roce 1593, nápisy a znaky na něm při-

pomínají Albrechta Smiřického 
ze Smiřic (+1566), Hedviku Smi-
řickou (+1592) a syny Albrech-
ta ze Smiřic Zikmunda (+1558), 
Albrechta (+1562), Jaroslava 
(+1570) a Václava (+1593), viz 
foto (uloženo v NPÚ, ÚOP v Jose-
fově). Pohřbívání v kostele dnes 
připomíná také poškozený ná-
hrobek Doroty Voračické z Pabě-
nic z roku 1591 v západní před-
síni.

V průběhu 2. poloviny 16. sto-
letí prošel kostel sv. Vavřince 
významnou renesanční promě-
nou, při níž se významně přiblí-
žil dnešní podobě. Kostel i jeho 
vnitřní vybavení však musely 
projít ještě jednou zásadní změ-
nou po zničujícím požáru v roce 
1663.

Ing. Jiří Slavík – Mgr. Jan Čížek
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NOVINKY 
z Městského 
informačního 
centra 

Místní poplatek ze psů na rok 2018 je splatný dne 30. června 2018.
Roční sazba poplatku ze psa (pokud není držitel osvobozen) činí:
– rodinný dům .....................................................................................................400 Kč
– jiný než rodinný dům ...................................................................................1.200 Kč
– lokalita Dobrošov, Jizbice, Lipí, Pavlišov ...................................................... 200 Kč
– poživatelé důchodu (důchodů), které jsou jediným zdrojem příjmů ........ 200 Kč
(u druhého a dalšího psa je poplatek navýšen o 50 %)
Místní poplatek je možné hradit na účet města Náchoda:
– převodem na účet číslo: 19-222551/0100 
– poštovní  poukázkou na účet číslo: 19-222551/0100
– hotově v pokladně MěÚ Náchod (budova radnice – Masarykovo náměstí 40)
(variabilní symbol je desetimístný – 134100 + číslo evidenční známky psa)

Ing. Ladislav Šimek, vedoucí odboru správy majetku a financování

Nezapomeňte uhradit poplatek ze psů!

Zápis do 1. tříd náchodských základ-
ních škol pro školní rok 2018/2019 se 
koná ve čtvrtek 5. dubna a v pátek  
6. dubna 2018 od 14 do 17 hodin. 
Při zápisu je třeba předložit rodný list 
dítěte.

Zápis do 1. tříd 
základních škol

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, upozorňuje občany, že od 12. týdne letošního roku (od 19. 3.) začíná velkoobjemo-
vý svoz rostlinného odpadu. Seznam stanovišť a termínů svozů je v následující tabulce:

Termíny svozu objemného rostlinného odpadu ze zahrad (větve, listí, tráva atd.):

Svoz rostlinného odpadu

Stanoviště                      Čas / Datum       
Běloves – k Brodu 15.00 19. 3.  7. 4. – 9. 00 16. 4.  30. 4.  14. 5.  28. 5.  20. 8.  3. 9.  17. 9.  1. 10.  15. 10.  29. 10.  12. 11. 
Železniční kolonie 16.00 19. 3.  7. 4. – 10. 00 16. 4.  30. 4.  14. 5.  28. 5.  20. 8.  3. 9.  17. 9.  1. 10.  15. 10.  29. 10.  12. 11. 
U Zbrojnice x U Starých lázní 17.00 19. 3.  7. 4. – 11. 00 16. 4.  30. 4.  14. 5.  28. 5.  20. 8.  3. 9.  17. 9.  1. 10.  15. 10.  29. 10.  12. 11. 
Branka – Veterinární st.  15.00 20. 3.  3. 4.  17. 4.  5. 5. – 9.00 15. 5.  29. 5.  21. 8.  4. 9.  18. 9.  2. 10.  16. 10.  30. 10.  13. 11. 
Drtinovo náměstí 16.00 20. 3.  3. 4.  17. 4.  5. 5. – 10.00 15. 5.  29. 5.  21. 8.  4. 9.  18. 9.  2. 10.  16. 10.  30. 10.  13. 11. 
Lipí – náves 17.00 20. 3.   17. 4.   15. 5.   21. 8.   18. 9.   16. 10.   13. 11. 
Dobrošovská x Šafaříkova 15.00 21. 3.  4. 4.  18. 4.  2. 5.  16. 5.  30. 5.  22. 8.  5. 9.  19. 9.  3. 10.  17. 10.  31. 10.  14. 11. 
Vojanova (u trafa) 16.00 21. 3.  4. 4.  18. 4.  2. 5.  16. 5.  30. 5.  22. 8.  5. 9.  19. 9.  3. 10.  17. 10.  31. 10.  14. 11. 
V Zátiší 17.00 21. 3.   18. 4.   16. 5.   22. 8.   19. 9.   17. 10.   14. 11. 
Klínek – prodejna 15.00 22. 3.  5. 4.  19. 4.  3. 5.  17. 5.  31. 5.  23. 8.  6. 9.  20. 9.  4. 10.  18. 10.  1. 11.  15. 11. 
Sokolská (u Vatikánu) 16.00 22. 3.  5. 4.  19. 4.  3. 5.  17. 5.  31. 5.  23. 8.  6. 9.  20. 9.  4. 10.  18. 10.  1. 11.  15. 11. 
Babí – Truhlářská x Jabloňová 17.00 22. 3.   19. 4.   17. 5.   23. 8.   20. 9.   18. 10.   15. 11. 
Koupaliště 15.00 23. 3.  6. 4.  20. 4.  4. 5.  18. 5.  1. 6.  24. 8.  7. 9.  21. 9.  5. 10.  19. 10.  2. 11.  16. 11. 
Za Kapličkou (u rybníka) 16.00 23. 3.  6. 4.  20. 4.  4. 5.  18. 5.  1. 6.  24. 8.  7. 9.  21. 9.  5. 10.  19. 10.  2. 11.  16. 11. 
Malé Poříčí (u zastávky) 17.00 23. 3.   20. 4.   18. 5.   24. 8.   21. 9.   19. 10.   16. 11. 

V únoru se pracovnice Městského infor-
mačního centra zúčastnily veletrhu ces-
tovního ruchu HOLIDAY WORLD, který 
se konal ve dnech 15.–18. února v Praze 
a kam se každoročně sjíždí odborná i laic-
ká veřejnost. Společná expozice stánku 
Východních Čech lákala na prvorepubli-
kovou kavárnu, a to ve spojitosti s připo-
mínkou 100 let od založení Českosloven-
ské republiky. 

Město Náchod 
se prezentovalo na 
veletrhu HOLIDAY WORLD

Jistě již dobře víte, že v Městském in-
formačním centru v Náchodě můžete 
zakoupit vstupenky na různé kulturní, 
společenské a sportovní akce nejenom 
do Náchoda a okolních měst, ale i na ně-
které události po celé republice včet-
ně muzikálů. Jedná se o tyto rezervač-
ní a prodejní portály: Beránek Náchod, 
Kupvstupenku.cz (Náchodský swing), 
Ticketportal, Ticket Art, Kolárovo diva-
dlo v Polici nad Metují a Městské kul-
turní středisko Červený Kostelec. Platbu 
za vstupenky můžete provést také bez-
hotovostně. 

Nově u nás zakoupíte i vstupenky 
do Jiráskova divadla v Hronově. Z aktu-
ální nabídky Kulturního a informačního 
střediska vybíráme následující akce:

 Kantoři – Vítr z hor – 8. 3. 2018 od 19 hod.
 Mobilizace 1938 (přednáška) – 13. 3. 

2018 od 17.30 hod. 
 Veselá trojka – 25. 3. 2018 od 18 hod.

 Anthropoid 1942 (přednáška) – 10. 4. 
2018 od 17.30 hod. 

 Obsluhoval jsem anglického krále 
– 28. 4. 2018 od 19 hod.

 Rok na vsi – 5. 5. 2018 od 19 hod.
Pokud chcete být informováni o ak-

tuálním kulturním dění i zahájení před-
prodejů, můžete se zastavit v našem in-
formačním centru nebo zaslat žádost 
na infocentrum@mestonachod.cz a na-
hlásit vaši e-mailovou adresu. Jsme také 
aktivní na našem facebookovém profilu 
na www.facebook.com/micnachod.

Ve spolupráci s turistickou oblastí Klad-
ské pomezí byly prezentovány atraktivity 
regionu včetně možností aktivního vyži-
tí. Dále zde byly prezentovány zajímavos-
ti města Náchoda a jeho okolí. Návštěv-
níci projevovali zájem o tradiční akce, 
cyklostezky, místní zámek nebo opevně-
ní vybudované před druhou světovou vál-
kou. Veletržní sezóna však tímto nekončí  
– v březnu pojedou pracovnice MIC do Os-
travy, a také do Hradce Králové.

www.mestonachod.cz
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Park před budovou Okresního soudu v Náchodě projde v tom-
to roce revitalizací, jejíž součástí bude úprava pěších tras, vý-
stavba nové fontány, obnova zeleně a osvětlení vybraných cest 
a prvků. Revitalizace se týká všech tří ploch veřejné zeleně ohra-
ničených ulicí Pražskou na jihovýchodní straně a ulicí Palacho-
vou na straně severozápadní, a oddělených komunikacemi v uli-
cích Dvořákově a Janáčkově. 

V západní části (u „sklenářů“) zůstane zachována primárně 
průchozí funkce – stávající mlatová cesta bude pouze napříme-
na a upravena na jednotnou šířku. Podpořena zde však bude 
také rekreační funkce, a to instalací nového, atraktivního mo-
biliáře a zkvalitněním travnatých povrchů. Podél celé západ-
ní hranice parku bude vysazen pás z různých druhů keřů, kte-
rý bude park pohledově ukončovat, při severozápadní hranici 
osídlí také stinné a svažité zákoutí pod borovicemi, kde špat-
ně prospívá trávník. Živý plot, který plochu v současnosti obe-
píná, bude odstraněn a celý svažitý okraj parku bude namísto 
něj osázen nenáročnými druhy pokryvných rostlin – dojde tak 
alespoň k částečnému vizuálnímu propojení s další částí parku, 
zároveň však rostliny vytvoří bujný a atraktivní porost, který 
nebude nutné kosit, jak je tomu v případě trávníku. Linie čtyř 
vzrostlých stromů podél ulice Dvořákovy bude podsvícena, což 
prostor ozvláštní v nočních hodinách, zároveň ale bude takto 
nepřímo osvětlena i mlatová cesta, což přispěje k přehlednosti 
plochy a pocitu bezpečí procházejících. Stávající kruhový trval-
kový záhon bude zachován, tvar však bude rozšířen a dosázen 
rostlinami až k mlatové cestě, aby zde nevznikaly špatně udr-
žovatelné plochy a aby se záhon propojil s celkovým designem 
parku. V severní části plochy se součástí parku stane také pode-
sta pro umístění odpadních kontejnerů, které v současné době 
zabírají jedno z parkovacích míst na úzké komunikaci mezi zá-
padní a střední částí parku.

Střední část plochy ponese zejména reprezentativní funkci 
v návaznosti na budovu soudu, výrazně podpořena však bude zá-
roveň funkce rekreační, a to umístěním velkorysé fontány, coby 
dominantního prvku celého parku, která zpříjemní mikroklima 
v daném prostoru a stane se atraktivitou a cílem pro návštěvní-
ky parku, kteří prostorem dosud jen procházeli. Na fontánu bude 
navazovat dlážděné prostranství a široké hlavní parkové cesty 
doprovázené posezením. Hlavní parkové cesty představují nej-
důležitější provozní tahy územím propojující vstup do soudní bu-
dovy s přechodem pro chodce na ulici Pražské a tento bod dále 
s pěší trasou na ulici Janáčkově, u níž se do budoucna, vzhledem 
k plánovanému propojení ulic Janáčkovy a Poštovní, předpoklá-
dá zvýšení významu a nárůst počtu chodců. Prostor kolem fontá-
ny bude doplněn záhonem okrasných travin, v blízkosti se bude 
nacházet také rosarium, v němž bude umístěna stávající sbírka 
růží vhodně doplněná dalšími rostlinami. Hlavní parkové ces-
ty budou dále doplněny cestami vedlejšími, mlatovými (rozšíře-
ním stávajících o další trasu) a navíc ještě úzkými štěrkovými 

pásy dále členícími travnaté plochy. Celý cestní systém bude lo-
gicky navazovat na nástupní body do území (přechod pro chod-
ce, autobusová zastávka), které byly v nedávné době kvůli re-
konstrukci silnice na ulici Pražské přesunuty a současné trasy 
parkem na ně nenavazují. Lípa slovinsko-českého přátelství, ja-
vory v severozápadní části plochy a borovice ve východní části 
plochy budou podsvíceny. Pro ozvláštnění v časně jarním obdo-
bí budou ve vybraných travnatých plochách do trávníku rozptý-
leně vysázeny drobné jarní cibuloviny. Nedílnou součástí úprav 
za účelem zprůchodnění území bude také rozšíření žulového 
chodníku podél parkovacích stání před soudní budovou, a také 
zřízení místa pro přecházení na ulici Palachově při jihovýchod-
ním nároží budovy soudu, které tak bezpečně propojí park s pě-
ším tahem na ulici Janáčkově.

Ve východní části parku proběhnou pouze drobné změny  
– v prvé řadě dojde k osvětlení památníku obětem komunis-
mu a úpravě jehličnatých výsadeb v jeho bezprostředním okolí, 
doplněno bude stromořadí okrasných třešní (růžových sakur). 
Novým prvkem se zde stane strom Olgy Havlové, který bude 
umístěn ve východním výběžku parku a půjde o bíle kvetou-
cí okrasnou třešeň, která bude podsvícená, bude uvozovat li-
nii růžově kvetoucích sakur a zároveň se stane úvodním prv-
kem parku. 

V celém parku bude doplněn mobiliář, tedy parkové lavice 
a odpadkové koše. Množství různorodých informačních pane-
lů a vitrín, které se nacházejí ve středové části parku v blízkos-
ti autobusové zastávky, bude nahrazeno jednotným typem to-
hoto druhu vybavení.

Nedílnou součástí záměru je odstranění některých stávajících 
dřevin, které proběhne v první fázi realizace, tedy v předjaří 
roku 2018. Jedná se o několik kusů dospělých stromů (9 ks v celé 
ploše parku), které budou pokáceny z důvodů zdravotních a kvů-
li snížené provozní bezpečnosti, tzn. že u těchto dřevin v do-
hledné budoucnosti hrozí pád velkých větví, částí koruny či ce-
lého stromu, a to nejčastěji kvůli prosychání, skrytým dutinám 
či hnilobám větví i kmene nebo např. kvůli náklonům způsobují-
cím nestabilitu celého stromu. Některé mladé stromy, které byly 
do parku vysázeny v nedávné době, jsou bohužel vlivem povětr-
nostních podmínek či vandalismu poškozené, tyto kusy budou 
nahrazeny stromy novými, neboť u nich již není šance vyrůst 
v perspektivní jedince. Pokáceny budou také přerostlé a nepro-
stupné skupiny keřů, což přispěje ke zpřehlednění a prosvětle-
ní parku. Odstranění dřevin je nezbytné provést ještě v tzv. ob-
dobí vegetačního klidu, tj. do konce března, neboť v tuto dobu 
jsou utlumeny životní i ekologické funkce dřevin a nehrozí to-
lik negativních vlivů na okolní ponechané dřeviny i na drobné 
živočichy (zejména hnízdící ptactvo), jako během vegetace. Od-
straněné stromy i keře budou nahrazeny výsadbou nových kusů, 
které zajistí vhodné doplnění zeleně v parku jako celku a zajis-
tí její pokračování do budoucna, doplněny navíc budou i nové, 
avšak na údržbu nenáročné typy vegetačních prvků.

Park u soudu v Náchodě
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ZŠ PLHOV

ZŠ BĚLOVES

V Bělovsi ČTOU DĚTI DĚTEM
Takový je název nového projektu, který 

společně zahájily MŠ Vítkova a ZŠ 1. máje 
v Bělovsi v rámci své rozšířené spoluprá-
ce. Obsahem jsou již dlouhodobé pravidel-
né návštěvy školky ve škole, kde si děti 
zkouší práci na interaktivní tabuli. Spo-
lečně probíhají besedy pro zákonné zá-
stupce s odborníky z SPC a PPP (viz. be-
seda o školní zralosti paní Mgr. Martiny 
Švecové). Dále „Předškolák“ – projekt za-
měřený na přípravu předškoláků a jejich 
rodičů na vstup do školy. Tradiční jsou 
také pozvání na „Dětský den“, „vánoční 
besídky“ a návštěva 1. třídy.Protože dě-
tem ze školky se ve škole moc líbí, vymy-
slely jejich paní učitelky program 

„Děti čtou dětem“, který paní učitelky 
rozpracovaly v projekt. 

Nejstarší děti ze základky si připravi-
ly „čtenářskou dílnu“ pro nejstarší děti 
ve školce, tedy předškoláky. Trochu po-
učení, zábavy, kreslení, ale hlavně čtení 
z knížky, tím se snažily mladší kamará-
dy i vlastní sourozence zaujmout při je-
jich poledním klidu. Předškolákům se to 
moc líbilo a páťáci si rádi zahráli na učite-
le a s chutí se ocitli v místech, která jsou 
jim z raného dětství dobře známá. Příjem-
né chvíle pro děti i paní učitelky se budou 
opakovat jeden den v měsíci. Následující 
návštěva bude po kočičkách na téma pej-
sci. A všichni už se na ni moc těší.

                         MŠ a ZŠ Běloves

Program DofE na Plhově má smysl
Již druhým školním rokem je Základní 

škola Náchod Plhov zapojena do projektu 
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 
(DofE). Je to prestižní vzdělávací program 
pro mladé lidi, které podporuje v osobním 
rozvoji a v získávání nových dovedností.

V rámci programu plní účastníci akti-
vitu talent, sportovní dovednosti a také 
dobrovolnictví. Právě v rámci této ak-
tivity se tři žáci z 8.A – Pavel Kaválek, 
Jiří Felgr a Radek Horák rozhodli chodit 
do penzionu Filoména v Horní Radechové 
a věnovat svůj volný čas seniorům.

Pavel Kaválek popisuje jejich aktivi-
tu takto: „V rámci projektu DofE chodí-
me každý čtvrtek do domova důchodců 
v Horní Radechové. Našim cílem je zpří-
jemnit babičkám a dědečkům pobyt v do-
mově pro seniory. Nejčastěji hrajeme kar-
ty a povídáme si, co v uplynulém týdnu 
zažili“.

Za sebe mohu jen upřímně doplnit, že 
když jsem s chlapci navštívila „babičky“, 
byla jsem velmi hrdá, že si Pavel, Jirka 
a Radek vybrali právě tuto aktivitu. Ba-
bičky je vítaly s úsměvem a bylo vidět, 
jak je rády vidí. Teprve při osobní návště-
vě mi došlo, jak velký smysl má jejich akti-
vita, kdybych měla klobouk, smekla bych. 

Kluci, jste skvělí! Děkuji.
Monika Hovádková

Příprava na masopust
V pátek 9. 2. 2018 navštívily žáky 1. a 2. 

ročníku naší plhovské školy masopustní 
maškary z náchodského Déčka. Povídaly 
si s dětmi o masopustních zvycích, nauči-
ly je básničku, společně si zazpívaly a za-
tančily. Vůbec u toho nevadilo, že dvě 
dívky patří mezi dobrovolníky ze zemí Ev-
ropské unie, kteří v Náchodě působí, a ne-
mluví česky. Pomohly dětem s výrobou 
obličejové masky do masopustního prů-
vodu, pozvaly je na akce spojené s maso-
pustem v našem městě. Dětem se práce lí-
bila a masky se vydařily.

Jana Fléglová

Testy do sportovní třídy
17. dubna 2018, od 8 hodin

V 5. – 9. ročníku máme program rozšířené výuky tělesné výchovy. 
Dětem nabízíme více hodin tělesné výchovy, každoroční lyžařské a sportovní kurzy, 

vynikající zázemí pro sport.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁCHOD - PLHOV
Dopoledne otevřených dveří

Sobota 17. března 2018, od 8:45 hodin

  Máte doma budoucího prvňáka?
  Budete přecházet z „malé“ školy do 6. třídy ve „velké“ škole ?

Přijďte se podívat, jak se na Plhově dětí učí, jak sportují, jak tráví volný čas.

PrOgrAm:
	  Výuka ve třídách 1. stupně
  Hejného matematika
  Hodina angličtiny
  Odborné předměty na 2.stupni
  Výtvarná, čtenářská, keramická dílna
  Sportujeme, vaříme
  Zdravá školní jídelna
  Práce školní družiny 

Zápis do 1. tříd
5. a 6. dubna 2018, 14 – 17 hodin

Zveme k zápisu budoucí prvňáky z celého Náchoda i okolních obcí.
Nabízíme moderní výuku, pozitivně naladěnou školu, fungující školní družinu, zdravou školní jídelnu, 

smysluplné využití volného času.

www.zsplhov.cz • zsplhov@zsplhov.cz • 491 427 252 • 731 167 465

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Zemanova škola v čase masopustním

V únoru jsme se po jednodenních polo-
letních prázdninách už zase těšili na dal-
ší školní akce, které nás v tomto měsíci 
čekaly.

Žáci 3., 4. a 5.ročníku ZŠ mají v rámci 
tělesné výchovy povinnou výuku plavá-
ní. Každé pondělí docházejí na krytý ba-
zén v Náchodě, kde se pod vedením paní 
Osobové učí různé plavecké styly a uží-
vají si vodních hrátek. Žáci 1. stupně ZŠ 
navštívili edukační program Práce s bar-
vou v Galerii výtvarného umění v Nácho-
dě. Učili se míchat barvy a na pohádkové 
téma si vytvářeli monotyp. Žáci 2. stupně 
podnikli velmi zajímavou exkurzi do ar-
chivu, kde mohli nahlédnout do historic-
kých dokumentů. Žáci ZŠ speciální se učili 
správnému stolování a zkusili si připravit 
jednoduché pokrmy a pohoštění ve cvič-
né kuchyňce. A jako každý měsíc si uži-
li i svou lekci plavání. Seznámili se blíže 
s osobností Josefa Zemana, jehož jméno 
naše škola nese, a na městském hřbito-
vě uctili jeho památku zapálením svíčky 
a položením kytičky. V rámci primární 
prevence – zdravovědy proběhla beseda 
s paní L. Zelenou, ředitelkou ČČK v Nácho-
dě, na téma prevence úrazů a praktický 
nácvik ošetření různých druhů poranění. 
Žáci prokázali své praktické znalosti a do-
vednosti, někteří z nich se pak v květnu 
zúčastní okresního kola zdravotnické sou-
těže. V rámci masopustu jsme uspořáda-
li karneval. Přípravy byly velké, peklo se, 
chystalo pohoštění, soutěže a hry, vybí-
rali jsme písničky k tanci, připomenuli si 
tradiční zvyky. Nejvíce se dětem líbila ho-
nička s medvědem, klokaní závody a lov 
kaprů. Nejhezčí masky byly odměněny 
pěknými cenami. Studenti praktické ško-
ly (střední školy) vyráběli pro maminky 
krásná navoněná mýdla ve tvaru růžiček 
a srdíček, v městském muzeu navštívili 
výstavu „Z dějin Náchodska“. Děti ve škol-
ní družině si zhotovily tučňáky plovou-
cí na ledové kře, zasněžené barevné do-
mečky z polystyrenu, udělaly si krásná 
valentýnská přáníčka. Také děti v mateř-
ské škole při Oblastní nemocnici Náchod 
měly možnost vyrobit si valentýnská přá-
níčka, karnevalové masky a prožít maso-
pust. Proběhlo dlouho očekávané přátel-
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ské posezení všech zaměstnanců školy 
(Náchod i Jaroměř) v Hotelu Holzbecher 
ve Zlíči u České Skalice. Navázané přátel-
ské vztahy jistě zúročíme v dalších mě-
sících na společných akcích školy. Zima 
je pomalu za námi, a tak všichni již ne-
dočkavě vyhlížíme teplé paprsky sluníč-
ka a jaro!

Ředitelství PrŠ, ZŠ a MŠ Josefa Zema-
na, Náchod, vyhlašuje zápis žáků do prv-
ního ročníku školního roku 2018/2019 
pro děti se zdravotním postižením a spe-
ciálními vzdělávacími potřebami.

Zápis se bude konat na PrŠ, ZŠ a MŠ 
Josefa Zemana (ul. Jiráskova 461, Ná-
chod), ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 12.00 hod. 
do 15.00 hod.

 Mgr. Marie Hrachovcová
učitelka PrŠ, ZŠ a MŠ J. Zemana, Náchod

Výhledy do budoucna 
– ZŠ T. G. Masaryka Náchod

V minulém čísle Náchodského zpra-
vodaje vyšla informace o dění ve škole 
v průběhu uplynulého pololetí. S druhou 
částí školního roku se před námi otevře-
ly další úkoly.

Jak již bylo několikrát řečeno, chceme 
ve škole od příštího školního roku otevřít 
třídy s rozšířenou výukou jazyků a tří-
dy, které budou zaměřeny spíše směrem 
k technickým a přírodovědným oborům. 
Tato koncepce samozřejmě vyžaduje úpra-
vy školního vzdělávacího programu (ŠVP) 
a změny v rozložení vyučovacích hodin.

Ruku v ruce s těmito nutnými kroky 
jde i o zajištění kvalifikovaného pedago-
gického sboru. Mohu říci, že v tuto chvíli 
ve škole pracují učitelé, kteří mají státní 
zkoušky z jazyka anglického, španělské-
ho, německého, francouzského. Mohou 
učit jak na 1., tak na 2. stupni základ-
ní školy. Považuji za důležité dodat i to, 
že s posílením hodin cizího jazyka bude 
přidána i hodina jazyka českého v prv-
ní třídě, neboť kvalitní základy našeho 
mateřského jazyka podcenit rozhodně ne-
chceme. S rozšířením výuky souvisí i pří-
prava jazykových učeben, výjezdy do za-
hraničí a myšlenka vyhledání partnerské 
školy v zahraničí.

Pokud jde o třídy se zaměřením na pří-
rodní disciplíny a techniku, je třeba říci, 
že se děti budou učit standardním před-

mětům základní školy, chceme děti pod-
pořit i v manuálních činnostech – vždyť 
dnes platí možná více než kdy dříve, „že 
řemeslo má zlaté dno“. V současné době 
škola oslovuje ke spolupráci průmyslové 
podniky v okolí, daří se nám získat i spon-
zorské dary, které směřujeme právě k do-
budování nové školní dílny. Rovněž se 
zase naplno rozbíhá činnost ve školním 
skleníku a na zahradě, kde se hodně věnu-
jeme bylinkové zahradě. Na renovaci čeká 
i školní kuchyně.

Kromě exkurzí a programů ve zmiňo-
vaných firmách, je připravena i spoluprá-
ce se středními školami – např. polygra-
fickou školou ve Velkém Poříčí, na kterou 
již tradičně směřuje několik žáků devá-
tých ročníků. V těchto bodech klademe 
důraz na to, aby si naši žáci mohli práci 
a různé úkony vyzkoušet sami.

Do budoucna připravujeme více dnů 
otevřených dveří, aby se co nejvíce dětí 
a rodičů mohlo přijít podívat, vidělo ško-
lu, její prostory, vybavení a seznámilo se 
i s učiteli, mělo možnost potkat se se sou-
časnými žáky a přímo od nich slyšelo, jak 
ve škole probíhá každodenní výuka.

 Mgr. Radka Lokvencová, 
ředitelka ZŠ T. G. Masaryka

Parkour
Dne 25. ledna se na naší škole ZŠ T. G. 

Masaryka uskutečnilo vystoupení „par-
kouru“ a „freerunu“. Vystupovali zde „Ra-
remove“ (M. Káňa, M. Čejchan, V. Kliment, 
J. Kliment, M. Ilšner), Miky a Max. Vystou-
pení zhlédl celý první stupeň. Všichni ne-
jen sledovali výkony chlapců, ale také si 
zkusili nácvik na tento náročný druh 
sportu.

Děkujeme za skvělé zážitky.
 Iva Zeisková

Prázdninový výlet školní družiny
Každý rok o pololetních prázdninách 

jezdíme s dětmi ze školní družiny i s je-
jich staršími sourozenci na výlet. Pravi-
delně jsme navštěvovali TONGO v Hradci 
Králové. Vzhledem k tomu, že od letošní-
ho roku nesmí Tongo brát o prázdninách 
školní výpravy, jsme přemýšleli, kam by-
chom se s dětmi „vrtli‘‘.

Los padl na podobnou, jen prostorem 
mnohem menší, FLY ZONE PARK, také 
v Hradci Králové. Cena na internetu na le-
táčku pro školy byla příznivá a nabídka 
aktivit také. Tak jsme 2. 2. 2018 v 8 hodin 
vyrazili s 50 dětmi směr Hradec. Jaké však 

bylo naše zklamání, když jsme až na mís-
tě zjistili, že ta „příznivá cena‘‘ byla myš-
lena za 1 hodinu pobytu v herně a že in-
zerovaná virtualní realita není v ceně, ale 
je zpoplatněna dost značnou částkou. Nic 
z toho však na internetovém letáčku pro 
školy nebylo!

Ale nedali jsme se! Sice jsme trochu při-
platili, avšak paní vedoucí s vědomím, že 
informace na internetu jsou nedostateč-
né, nám přece jen zlevnila oproti částce, 
kterou zprvu požadovala. Ale to už se děti 
s nadšením rozběhly na nabízené atrakce: 
trampolínky, horolezeckou stěnu a další. 
Ty děti, které měly u sebe dost peněz, ab-
solvovaly i virtualní realitu.

Po čtyřhodinovém pobytu jsme je udý-
chané, zpocené a s rudými tvářemi svo-
lávali k odjezdu. Děti byly spokojené, pří-
jemně unavené a plné zážitků, které si 
ještě v autobuse navzájem sdělovaly. A to 
byl účel našeho výletu. Tak se nám to pře-
ce jen vydařilo.
 Michaela Šimonová, ved. vych . ŠD ZŠ TGM

Výlet do světa filmů
 Dne 2. února 2018 navštívily třídy  

6. A a 6. B ZŠ TGM Náchod Herecký dům 
Viktorka v Ratibořicích. Přímo na místo 
nás dopravil autobus, který uhradil Spo-
lek rodičů a přátel školy při ZŠ TGM Ná-
chod.

 Žáci si nejdříve prohlédli 1. herecké 
muzeum v Čechách. Provázel nás sám re-
žisér Tomáš Magnusek. K vidění byly fil-
mové a divadelní rekvizity, kostýmy z fil-
mů i soukromé šaty herců, originální 
scénáře, fotografie a další zajímavosti.

 Po zhlédnutí filmu „Kluci z hor“ násle-
dovala beseda s režisérem Magnuskem. 
Bylo to příjemně strávené dopoledne, kdy 
jsme mohli nahlédnout do zákulisí filmo-
vého světa.                               Třídy 6. A a 6. B

ZŠ BABÍ
ŠIKULOVÉ NA BABÍ

 Na konci ledna, pro jiné v obyčejný 
středeční den, vládlo u nás ve škole vel-
ké napětí, obrovské vzrušení a nesmírné 
těšení.

Paní vychovatelka s kroužkem doved-
ných ručiček totiž pozvala do školy před-
stavitele pořadu ŠIKULOVÉ z České televi-
ze a oni pozvání přijali!

 A tak ve středu 24. 1. dorazil do ško-
ly oblíbený Ivo s Janou i s celým televiz-
ním štábem.
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 Děti s nimi prožily krásný den, kdy 
poznaly, jak to probíhá při natáčení. Že 
k natočení pořadu nestačí jen moderáto-
ři a kameraman, ale také režisér, zvukař, 
výtvarník či asistent. Zároveň si společně 
vyrobili i čytři krásné výrobky, které jim 
budou zdobit pokojíčky.

 Byl to pro všechny super zážitek, za 
který děkujeme, a na který jen tak neza-
pomeneme!

(Natáčení pořadu Šikulové (na Babí) jste 
mohli vidět v neděli 18. 2. na ČT Déčko)

Děti ze ZŠ Pavlišovská

 Vážení čtenáři,
 uplynulé týdny byly ve znamení po-

loletního vysvědčení, podávání přihlášek 
k dalšímu studiu a množství vědomost-
ních i sportovních soutěží a projektů.

Florbal je moderním fenoménem. 
Z hlediska mládežnické základny se stal 
po fotbale druhým nejpopulárnějším 
sportem v České republice a sportem čís-
lo jedna v českých školách. Mohou ho 
hrát jak chlapci, tak děvčata. Florbalo-
vé družstvo mladších žáků z naší školy 
se zapojilo do celorepublikového turnaje 
pro základní školy. Po skvělých výkonech 
v okresním kole náš tým (A. Paulová, M. 
Hanuš, J. Jireček, T. Knapp, J. a V. Majero-
vi, J. Steiner a E. Vlach) s převahou zvítě-
zil i v kole krajském, které se konalo 18. 1. 
v Předměřicích. V březnu jej čeká národní 
finále v Olomouci.

Koncem ledna proběhlo Školní kolo 
soutěže v anglickém jazyce. V písemné 

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

části soutěžilo celkem 23 žáků v katego-
rii 6.–7. ročník a 19 žáků v kategorii 8.–9. 
ročník. Do ústní části soutěže postoupili 
žáci s nejlepšími výsledky. Vítězové škol-
ního kola Jonatan Cvrkal a Lukáš Habr 
postoupili do okresního kola, které se ko-
nalo 7. 2. 2018 (kat. I. A) a 14. 2. 2018 (kat. 
II. A). Snad jim fakt, že jsme jim drželi pal-
ce, pomohl. V době vzniku tohoto příspěv-
ku jsme výsledky neznali.

Matematické olympiády se naši „páťá-
ci“ účastní každoročně. V letošním roce 
se do školního kola soutěže přihlásilo  
38 žáků. Pokoušeli se vyřešit celkem  
šest centrálně zadaných úloh, zaměře-
ných především na logiku a prostorovou 
představivost. Úspěšných řešitelů, kte-
ří postoupili do okresního kola, bylo na-
konec devět (T. Brandejsová, V. Dostál, K. 
Francová, J. Geťko, V. Hronková, N. Kor-
dová, A. Misarová, J. Němec, M. Šmejdo-
vá). A k naší nemalé radosti se neztratili 
ani mezi matematickými talenty z jiných 
škol okresu.

V okresním kole, které se konalo  
24. ledna, soutěžilo 25 dětí. Měly stanove-
ný čas 90 minut na tři úlohy. Za bezchyb-
né splnění každé z nich získaly 6 bodů. 
Nakonec v „souboji mozků“ zvítězil Jero-
ným Němec z naší 5. B. Získal 16 bodů 
z 18 možných. Dobře si vedla i děvčata: 
Anna Misarová a Nicol Kordová (po 9 bo-
dech).

Blahopřejeme a děkujeme všem zú-
častněným za velmi úspěšnou reprezen-
taci školy.

Třída 5.C se zapojila do projektu Čes-
ké spořitelny „Abeceda peněz“. Žáci mají 
za sebou exkurzi v místní pobočce, kde 
mohli nahlédnout do míst, kam běžný 
návštěvník nechodí, a také si ověřit zna-
losti v oblasti finanční gramotnosti. Nyní 
si mají zkusit sami jako třída podnikat, 
sestavit svůj podnikatelský záměr, po-
stupně ho zrealizovat a z původního ka-
pitálu vytvořit zisk. Jejich společné úsi-
lí vyvrcholí na Velikonočním jarmarku 
27. 3. 2018 v prostorách České spořitelny. 
Všechny moc zveme, přijďte nás podpořit.

Třída I.C se zapojila do projektu „Kníž-
ka pro prvňáčka“. V rámci tohoto projek-
tu budou děti jedenkrát v měsíci docházet 
do knihovny, kde pro ně bude připraven 
program. První setkání proběhlo 6. úno-
ra. Žáci si prohlédli celé prostory městské 
knihovny, získali cenné informace o kni-
hách, zaposlouchali se do četby. V závě-
ru dopoledne malovali obrázky pohád-
kových postav a řešili hádanky. Další 
setkání bylo naplánováno na 13. února. 
Co bylo náplní tohoto dne, nám díky dří-
vější uzávěrce zůstává utajeno.

Ve středu 24. ledna se ve školní druži-
ně konal již 7. ročník „Talentmánie“, kde 
se děti za účasti svých rodičů pochlubi-
ly svým uměním. Nechyběla ani porota, 
která rozhodně neměla jednoduchý úkol, 
neboť všechny zúčastněné děti předved-
ly svá vystoupení na jedničku. 

V úterý 30. 1. 2018 se konalo první se-
tkání budoucích prvňáčků a jejich rodi-
čů v naší škole. Prvním tématem bylo roz-
víjení jemné motoriky dětí. Rodiče mohli 
pozorovat své děti při práci s učitelkami. 
Setkali se se speciální pedagožkou Mgr.  
I. Třískovou, která jim poradila, jak mo-
hou své děti do doby nástupu do školy 
rozvíjet. 

V slavnostní den předávání vysvědčení 
se žáci 1. stupně zúčastnili krásného di-
vadelního představení při příležitosti 110. 
výročí narození spisovatelky Astrid Lin-
dgrenové. Seznámili se s nejen s jejím ži-
votem, ale také s hlavními hrdiny jejich 
knih. Představení si připravily děti z dět-
ského souboru Za oponou knihovna pod 
vedením Mgr. Moniky Jelínkové.

 Kolektiv ZŠ Komenského Náchod 
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STAVEBKA

PROFI GO 2018 – 3. místo
Michaela Brožová, žákyně 4. roční-

ku oboru cestovní ruch, získala 3. místo 
na 24. ročníku soutěže talentů pro cestov-
ní ruch PROFI GO 2018, pořádanou pod 
záštitou Ministerstva pro místní rozvoj 
České republiky, Agentury CzechTourism 
a Asociace krajů ČR. Soutěž je určena stu-
dentům středních a vyšších odborných 
škol a jejím cílem je podpora k uplatně-
ní v oblasti cestovního ruchu. Podmínkou 
účasti je znalost alespoň jednoho světo-
vého jazyka a lze soutěžit pouze jednou. 

Porota hodnotila písemný test všeobec-
ných znalostí z oblasti zeměpisu, historie, 
kultury, literatury apod., následoval „vi-
deotest“ s českými a světovými paměti-
hodnostmi a poslední částí byla praktická 
ústní prezentace jazykových schopnos-
tí. Naše žákyně mluvila v ruském jazyce 
na téma „Co bych ráda ukázala zahranič-
ním turistům v České republice“ – vybrala 
si pevnost Josefov a hospitál Kuks.

Michaela získala nádherné 3. místo 
a tímto jí chceme poděkovat za úspěšné 
reprezentování naší školy a přejeme dal-
ší nejen studentské úspěchy.

Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy

Je jím teprve 12letý Michal Večeře. 
Michal byl jedním z mých prvních stu-

dentů, když jsem před sedmi lety zača-
la učit angličtinu metodou Helen Doron. 
Bylo mu tehdy 5 let. 

Před dvěma lety, tedy ve svých 10 le-
tech, poprvé složil mezinárodní zkouš-
ku z angličtiny Cambridge – úroveň YLE 
Starters. Ačkoliv Cambridge doporuču-
je dvouletý odstup mezi jednotlivými 
stupni, Michalovi stačí jeden rok. Loni si 
do svých „angličtinářských“ úspěchů při-
dal vyšší stupeň YLE Movers a za pár týd-
nů v dubnu bude skládat již třetí stupeň – 
YLE Flyers. Za zmínku určitě stojí i to, že 

Okres Náchod má 
výborného angličtináře

obě předešlé zkoušky složil na 100 % bez 
ztráty jediného bodu. 

Michal je od letošního školního roku 
studentem víceletého Gymnázia v Brou-
mově. Jako nejlepší angličtinář školy byl 
vyslán do okresního kola soutěže v ang-
lickém jazyce, které se uskutečnilo 7. 2. 
2018 v Náchodě. A zde je výsledek….

Míšo, ze srdce gratuluji a přeji Ti, aby 
Tvá výborná znalost angličtiny byla klí-
čem k mnohým „dveřím“ ve Tvém životě, 
ať již profesním, či osobním.

Martina Pohanková

Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
29. 3. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin

Přijďte se podívat na naše třídy 
upravené do center aktivit. 
Rodičům zodpovíme dotazy. 
Děti si budou moci pohrát 

a zapojit se do činností 
probíhajících na třídách. 

MŠ Vítkova

POZVÁNKA NA  
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
Myslbekova ulice

Srdečně vás zveme do naší mateřské ško-
ly, Myslbekova ulice, Náchod

ve středu 21. března 2018
 v době od 7.30 do 10 hodin.

Podíváte se do tří nově moderně vybave-
ných tříd, vaše děti se mohou zapojit do 
her s dětmi z MŠ, zhlédnete ukázku naší 
práce s dětmi, můžete získat bližší infor-
mace o činnosti MŠ a vzdělávacím progra-
mu naší MŠ.

MŠ Myslbekova

Pozvánka na VELIKONOČNÍ výstavu 
panenek vyrobených pro UNICEF
spojenou s hlasováním o Miss panenku,
která se bude již pošesté konat v prosto-
rách Domova mládeže VOŠ a SPŠ stavební 
arch. J. Letzela v Náchodě. 

Výstavu můžete navštívit ve dnech  
26. 3. – 28. 3. a 3. 4.–13. 4. 2018 od 10 do 
16 hodin.

Studenti, kteří jsou ubytováni v Domo-
vě mládeže a vyrobili panenku, soutěží  
o MISS panenku DM. Další panenky vyro-
bili zaměstnanci DM. Hlasovat může kaž-
dý návštěvník výstavy, vyhrávají tři pa-
nenky s nejvyšším počtem hlasů a další 
cenu získá originální panenka. 

Domov mládeže se nachází v Raisově 
ulici č. p. 678 naproti benzinové pumpě.

Výstava panenek je umístěna tak, aby 
ji měli možnost navštívit i tělesně posti-
žení občané a především děti.

 V případě zájmu skupin žáků z jiných 
škol prosíme o oznámení, kdy chtějí vý-
stavu navštívit, na tel. č. 491 423 241. 

Drobné sponzorské ceny pro vítěze jsou 
vítány – předem děkujeme!

Srdečně zveme všechny zájemce!
 Pracovníci Domova mládeže. 

Výstava Němí svědkové holocaustu 
v Náchodě

Ve vstupní hale náchodské Městské 
knihovny bude možné ve dnech 27. břez-
na až 20. dubna 2018 zhlédnout výstavu 
věnovanou památce náchodských židov-
ských spoluobčanů, z nichž většina v dů-
sledku zrůdné nacistické ideologie v prů-
běhu 2. světové války zahynula. Je další 
součástí školního projektu, který začal 
být realizován v průběhu roku 2017. Jeho 
cílem bylo nejprve vytvořit vyučovací po-
můcku – prezentaci, která by prostřed-
nictvím jednotlivých staveb v Náchodě 
představila jejich předválečné židovské 
majitele či nájemníky, ukázala jejich po-
dobu a informovala o jejich dalších, bohu-
žel většinou tragických osudech (o projek-
tu se můžete dozvědět více na stránkách 
školy www.voss-na.cz).

Mgr. Marie Vintrová, VOŠ stavební a SPŠ 
stavební arch. J. Letzela, Náchod 
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Domov důchodců Náchod Vás zve na 
PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ 

VÝSTAVU RUČNÍCH 
PRACÍ NAŠICH KLIENTŮ. 

Výstava se koná 
dne 27. 3. 2018 

(9:00-16:00 hod.) 
v přízemí nové budovy 
– vchod od nemocnice. 

SOPKY KAMČATKA
ZVEME VÁS NA JIRÁSKOVU TURISTICKOU CHATU, 

KDE PROBĚHNE DNE 9. 3. 2018   
OD 17 HODIN PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ S VÝKLADEM 

PANA HYNKA LANGA, KTERÝ PROCESTOVAL  
POLOOSTROV KAMČATKA 

NA RUSKÉM DÁLNÉM VÝCHODĚ.

Kamčatka je zemí rozsáhlých pohoří pokrytých sněhem, desí-
tek vysokých aktivních sopek, a lesů, kde vládnou medvědi.

Je to kraj kontrastů v životě lidí, kde turistika má jinou podo-
bu, než na kterou jsme zvyklí a bez terénního Kamazu se té-

měř nikam nedostanete.
Rezervace možná na tel. Čísle 725 506 540 

 
 
 
 

které pořádá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výcvikové kurzy základní 
poslušnosti a ovladatelnosti psa, 

začínají v sobotu, 17. března 2018, v 14:00 hodin.  
Jsou vhodné pro štěňata i dospělé psy. 

Věnovat se Vám budou zkušení instruktoři. 

Více na www.zkonachodsport.4fan.cz 
Přihlásit se můžete u paní Borkovcové  na mobil. č. 
723221872 nebo email zkonachodsport@seznam.cz 
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Okénko do historie
Roku 1952 proběhla zajímavá a netradiční společná výstava 

výtvarníků z Tepny, Rubeny a MEZu jako pokus o sloučení vý-
tvarných kroužků v Náchodě. Profesor Votýpka vyjádřil radost 
ze sjednocení těchto kroužků těmito slovy: „Tepna je kroužkem 
nejstarším, Rubena aktivním a MEZ kroužkem nejmladším – teprve 
začátečníků.“ Roku 1953 prof. Votýpka odešel z vedení kroužku, 
a členové tak řešili situaci s hledáním nového prostoru k setká-
vání. Dne 16. 12. 1953 byl zvolen předsedou J. Vyskočil, místo-
předseda Jiří Kaufman a jednatelem V. Neuman. Novým umělec-
kým vedoucím se stal prof. B. Španiel. 

Každý rok byl důkladně naplánován – pro představu uvádí-
me plán práce: „1 – 2 přednášky o výtvarném umění pro veřejnost, 
1 – 2 zájezdy na výstavy do Prahy nebo jinam.“ V roce 1954 kro-
nikář J. Zhibo uvádí: „3 x V – Velká Výprava Výtvarníků: po 5 dnů 
lilo, sem-tam bliklo slunce, krajina byla úchvatná – zážitek nezapo-
menutelný – Kost, Trosky, Velká cesta Českým rájem.“ Od roku 1954 
probíhaly pravidelné přednášky a výstavy pro širokou veřejnost.

Rok 1955 byl ve znamení nejen 3. stěhování kroužku, ale i vý-
stavy věnované milému městu, malebnosti a krásám starých zá-
koutí s názvem „U nás“, zastoupené obrazy s názvy Cesta k láz-
ním, Zámecká alej, Zámek od Plhova, Mizející Náchod, Jeden 
z mostů. 

Na podzim roku 1956 se konala okresní výstava nejlepších 
prací v oboru výtvarného umění vybraných porotou v klubovní 
místnosti závodní jídelny Tepna, Náchod.

„…porota výtvarného kroužku si vyhrazuje právo umístění Va-
šich prací, které bude provedeno na základě jednotné estetické kon-
cepce uspořádání, 2 – 3 práce zarámované a opatřené titulkem se 
jménem autora, názvem práce, datem a technikou…“ 

VI. členskou výstavu navštívilo přes tisíc platících návštěvní-
ků, kdy tisící návštěvník byl odměněn. Kdo to byl a o jakou od-
měnu se jednalo, ale nevíme. (Možná je ale někdo mezi vámi, 
kdo toto ví.) 

Soutěže a kroužek 
Rok 1957 – pro členy výtvarného kroužku to byla příležitost 

se účastnit soutěže o vytvoření plakátu k 75. výročí založení zá-
vodu – soutěž byla anonymní a ceny? „… ceny jsou hmotné/pe-
něžní a i v materiálu…“

Další soutěží bylo Náchodské textilní léto 1.–15. 6. 1957, zadání 
se týkalo vytvoření plakátu s konkrétními pokyny týkajícími se 
barevnosti, formátu a technického zpracování (4 barvy, formát 
A1, litografie nebo zinkografie).

Pro Textilní léto došlo k realizaci sochy Přadleny od J. Rou-
bíčka, absolventa kamenické školy v Hořicích, za pomoci čle-
nů kroužku. V této souvislosti můžeme podotknout, že sochař 
J. Roubíček vedl i školení o sochařství. V srpnu roku 1957 se ko-
nala schůze ustavujícího poradního sboru pro výtvarné umění, 
který se snažil vyřešit zejména některé otázky v zájmu zlepšení 
práce v tomto oboru. „A pokud se výstav týká, je Dům osvěty (bý-
valý Beránek) nevyhovující, stále doufáme, že bude brzo vybudová-
no důstojné místo pro stálé výstavy s dokonalým osvětlením a pokud 
možno přízemní.“ Dům osvěty dále pořádal v roce 1958 výstavu 
pro lidové výtvarníky a členy kroužků našeho okresu.

 Jitka Amalberga Pácaltová

Jiří Prokop 1934–2018
Nekrolog
Dne 2. 2. 2018 jsme se napo-

sledy přišli rozloučit do koste-
la svatého Jana Křtitele v Ná-
chodě – Starém Městě s naším 
kamarádem a dlouholetým čle-
nem spolku AMAG panem Jiřím 
Prokopem.

Malíř Jiří Prokop objevoval 
ve svých obrazech vždy krásu 
naší krajiny a půvab květino-
vých zátiší.

Expresivní barevností doká-
zal oslovit mnoho návštěvní-
ků našich výstav doma i v za-
hraničí.

Ať nás dál hřejí a těší jeho ob-
razy. Milan Jícha

Aktuálně
 Opět zveme veřejnost nad další Den otevřených dveří, který pro-

běhne v sobotu dne 10. března od 9.00 do 11.00 hod, kino Vesmír ve  
2. patře. Prohlédnete si zde malby – výsledky činnosti členů spol-
ku. Zároveň si prohlédnete prostředí, kde mnohá z vystavených 
děl vznikala. Těšíme se na vaši návštěvu. 

 Jiří Spíšek, foto: J. Spíšek      

Jiří Prokop, jak ho na svém obra-
zu zachytila jeho dlouholetá ka-
marádka, výtvarnice Hana Šálo-
vá-Koblížková roku 2008

3xVV   J. Fiedler, J. Zaňka, J. Kaufman, J. Brumlich

Náchod. Jak zní spojení melodického bluegrassu, swingu, roc-
kabilly a čtyř mužských hlasů? Odpověď dostanete od skupiny 
Professional de Formation, kterou v roce 2016 založil kytarista 
a zpěvák Jakub Racek (Plavci, ex. Pavel Bobek). Hvězdnou sesta-
vu doplňují neméně významní muzikanti s letitou hudební pra-
xí, Miloš Klápště kontrabas (ex. Richard Muller), dobrista Radek 
Vaňkát a banjista Petr Vošta. Živá vystoupení kapely jsou nabi-
tá energií a hudebními legráckami. Vychutnáte si lyrické bala-
dy vkusně doplněné barevnými vokály a skvělé instrumentální 
výkony nenechají nikoho na pochybách, že je součástí něčeho 
výjimečného. Na náchodský koncert se můžete těšit v sobotu  
7. dubna 2018 od 19.00 v koncertním sále ZUŠ.

Professional de Formation – elektrizující hudba čtyř sympatických darebů
Web: https://professionaldeformation.webnode.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/professionaldeformation/
Náchod sál ZUŠ – sobota 7. dubna 2018 v 19.00  
Rezervace vstupenek na: hudbajinak@hudbajinak.info
+420 604 672 252, www.hudbajinak.cz
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MĚSTO BROUMOV

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
BAVÍME SE SPORTEM

TERMÍNY TÁBORA
9.-13.7.
16.-20.7.
23.-27.7.

30.7.-3.8.
13.-17.8.
20.-24.8.

Pohybové centrum
 Plhov

CENA
1400 KČ

Tábor je určen pro děti od 4 do 10 let

2018

SPORT | KAMARÁDI | ZÁBAVA | VÝLETY | HRY | SOUTĚŽE

 

přihlášky:  http://bavimesesportem.cz/prihlaska-3/

 Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje     

PŘÍMĚSTSKÝ PLAVECKO – SPORTOVNÍ TÁBOR  
Jste z Náchoda či blízkého okolí? Hledáte příměstský tábor pro své dítko, které ještě 
neumí plavat nebo je jako ryba ve vodě? Tak právě pro něj je náš plavecko - sportovní 
tábor, ve kterém se zdokonalí v plavání, pozná nové kamarády a užije si spousty 
zábavy. 

Věk dětí: 5 – 11 let 
Kapacita dětí: 20 dětí  
Turnusy:  9. - 13.7.2018 

 23. - 27.7.2018  
 6. - 10.8.2018 (vhodný pro starší děti 8 – 11 let) 

- každý den od 7:00 – 16:00 
- členům plaveckého oddílu Delfín Náchod bude poskytnuta sleva na plavecké 
soustředění v hodnotě 500,- 
 
Cena: 2 500,- V ceně je zahrnutý pronájem bazénu, pitný režim, strava (svačiny, oběd) 
 
Vedoucí:  Kateřina Kramlová  

Hana Rutová 
* obě vedoucí jsou kvalifikované trenérky plavání 
 
Kontakt: V případě zájmu 
Kramlová:  mobil: 604 239 796 
Rutová:  mobil: 731 321 622 e-mail: h.97@seznam.cz 
 
Náplň dne: Každý den se sejdeme ve skautské klubovně v Náchodě (u stadionu 
Hamra). Dopoledne se budeme věnovat plavecké výuce. Oběd zajištěn v restauraci 
Elko. Odpolední program bude zaměřen na sportovní aktivity (běh, míčové hry, …). 
Jeden den si vyrazíme na celodenní výlet. 
 
Vhodné i pro začátečníky – výuka základních plaveckých dovedností a u pokročilých 
zdokonalení plaveckých způsobů 

 
        

                CYKLOTURISTICKÝ TÁBOR 
                Cykloturistický kroužek Ventilek 

 
 

Pojeďte s námi na kole 
poznávat okolí Žacléře a 
Krkonoš a další zajímavá 

místa 

V termínu 
18. – 26. Srpna 2018 

 

    A každé úterý od 16 hod 
       na výlety na kolech po 

okolí Náchoda 

KONTAKT 
Petr Vojtěch – hlavní 

vedoucí tábora 
tel.: 602 208 993 

e-mail: 
vojtapetr@centrum.cz 

web: www.ventilek.org 
 

Déčko Náchod 
Zámecká 243, Náchod 

tel.: 491 428 744 

 

VEŘEJNÉ   BRUSLENÍ 
BŘEZEN 2018 

 Neděle 4.3.2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Sobota 10.3.2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 11.3.2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Sobota 17.3.2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 18.3.2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 25.3.2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 

 
 
        

www.zimni-stadion-nachod.cz                                                zimni.stadion@mestonachod.cz                        
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SKLO
vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dis-
pozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: barevné do ze-
leného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, 
pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není 
nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá 
skleněný odpad recyklovat do nekonečna. 

 
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, napří-
klad lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vho-
dit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken 
a ze dveří.
Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od keču-
pů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani 
autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená 
skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do ze-
leného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracej-
te zpět do obchodu. 

PLAST
patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabíra-
jí nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich 
třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. V někte-
rých městech a obcích se spolu s pastovým odpadem třídí i ná-
pojové kartony. Záleží na podmínkách a technickém vybavení 
třídících linek v okolí. Proto je důležité sledovat nálepky na jed-
notlivých kontejnerech. Mimo níže uvedených značek do těch-
to kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označení číslem 7.

 

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, se-
šlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických 
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie 
od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plas-
tů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čis-
tících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných 
látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. 

PAPÍR
patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě 
papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmot-
nostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším 
způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytu-
jí sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, na druhou stra-
nu nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu.
 

ANO
Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, 
papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliový-
mi okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kance-
lářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublin-
kové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
NE
Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pou-
ze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, 
mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už 
nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Po-
zor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na pa-
pír, ale do popelnice! 

NÁPOJOVÝ KARTON (Tetrapak)
se v Náchodě sbírá buď do žlutých kontejnerů společně s plasty, 
nebo do oranžových pytlů. 
Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potra-
vin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující 
zbytky nápojů a potravin. 
Zpracováno podle podkladů kolektivního systému EKO-KOM, 
který přispívá na provoz systému nakládání s komunálním od-
padem města Náchod.
Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla již v roce 1997 
založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato 
nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje ce-
lorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využi-
tí obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý kom-
plex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název 
„Systém EKO KOM.“ Více informací naleznete na www.ekokom.cz

Třídění odpadů
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Dr.Max Lékárna Náchod
Polská 379, 547 01

Otevírací doba
Po–Ne 8:00–20:00 hod.

www.drmax.cz

Sleva až polovina 
z doplatku na recept. 
Pro každého.
Každý den.*

*Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění 
maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky a zdravotnické prostředky 
hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou 
uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků nebo zdravotnických 
prostředků dostupných na  lékařský předpis ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. 
Plnou výši slevy nelze poskytnout v  případě, že by sleva byla vyšší, než je 
maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku 
nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo na  úrovni nákladů, které 
Dr.Max vynaložil na  jeho pořízení. Výše doplatku pacienta je tedy nastavena 
na  nejnižší možnou cenu tak, aby nedošlo k  porušení právních předpisů. 
Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou 
k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

Akceptujeme 
e-recept
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Město Náchod v letošním roce plánu-
je výstavbu lávky přes železniční trať 
v Náchodě, která bude křížit obousměr-
nou trať Týniště nad Orlicí – Meziměstí 
v žkm 58,632 v intravilánu Města Nácho-
da. Lávka spojí konec ulice na Letné s uli-
cí Za Tratí. Součástí projektu je i výstav-
ba nových chodníků na předmostí vhodně 
doplněná novým veřejným osvětlením.

Nový objekt je navržen pro převede-
ní pěších v daném příčném řezu přes již 
zmiňovanou trať. Lávka pro pěší je na-
vržena se šířkou mostovky 2,5 m. Délka 
přemostění lávky je 22,3 m, délkou nos-
né konstrukce lávky 23,85 m a délkou láv-
ky pro pěší 29,8 m. Nová konstrukce lávky 
je navržena jako ocelová nosná příhrado-
vá konstrukce tvořena dvěma souběžný-
mi příhradovými nosníky výšky 1,41 m.

Výstavba lávky bude probíhat během 
výluky tratě Týniště na Orlicí – Broumov, 
která je plánovaná na období od 5. 9. 2018 
do 30. 11. 2018.

Lávka přes železniční trať, Náchod

Přestože je považována za nešťast-
nou,  byla třináctka třetí lednovou sobotu  
20. ledna 2018 veskrze pozitivním číslem. 
Protože to bylo právě po třinácté, co se 
v hostinci „U Antošů“ v Náchodě na Ry-
bárně sešli amatérští šipkaři. Přijali totiž 
pozvání pořadatelské dvojice – manželů 
Šárky a Milana Belákových.

Na startovní čáru a před terče se mělo 
postavit opět 40 hráčů, ale nakonec star-
tovní listina obsahovala jen 35 jmen. 
Z toho pět bylo s příponou -OVÁ a pat-
řily střelkyním. Pánové tedy opět byli 
v přesile. Stejně jako vloni se do šipkové-
ho turnaje přihlásilo 15 nováčků a někte-
ří způsobili i překvapení. Navíc všichni 
beze zbytku skvěle zapadli do kolektivu. 
Úspěch hned na poprvé slavil třetím mís-
tem v mužské kategorii Jiří „Guťa“ Hodan, 
který nestačil na dalšího stálého účastní-
ka Josefa Habra a absolutním vítězem se, 
podle pořadatelů docela překvapivě, stal 

TŘINÁCTKA nebyla v hostinci 
„u Antošů“ nešťastné číslo

 Pokusy ve školce. 
Naši školkáčci se pod odborným dohle-

dem rodičů proměnili v malé vědce. Moh-
li si vyzkoušet, jak napsat tajnou zprávu. 
Přesvědčit se, že oheň potřebuje kyslík. 
Vyzkoušet si nafouknout balónek pomocí 
jedlé sody. Jak odpoledne pokročilo, bylo 
jasné, že nejeden odborný dohled v sobě 
objevil malého vědce. Učíme se celý život 
a hravě nejraději. Děkujeme paní učitel-
ce Mirce Formanové za krásně strávené 
odpoledne.

 
A šila a šila

Byla jednou jedna sestra a ta ušila de-
vět košil pro svých devět zakletých bra-
trů. Naštěstí dnes už slečny nemusí šít 
ručně jako chudák Bohdanka z pohád-
ky Sedmero krkavců. A tak šicí stroj vrčí 
o přestávce, vrčí ve družině, vrčí, dokud 
prsty poslouchají a oči vidí jemný steh. 
Šití na šicím stroji zažívá poslední dobou 
velký návrat do našich domácností a nás 
těší, že školáci ze Zvoněnky mohou říct, 
že umí. Práce šlechtí, a když může ještě 
bavit, je to paráda. 

Montessori 
mateřská škola 
a základní škola

Předpokládané náklady na akci činí 
3.790.000 včetně DPH. Projekt s názvem 
„Lávka přes železniční trať, Náchod“ se 
uchází o podporu z prostředků Evropské 
unie – Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj a ze státního rozpočtu ČR pro-
střednictvím Integrovaného regionálního 
operačního programu ve výší 1,7 mil. Kč.

Město Náchod se rozhodlo pro realiza-
ci výše uvedeného projektu zejména z dů-
vodu zvýšení bezpečnosti obyvatel města. 
V místě realizace stavby si totiž nezod-
povědní chodci již řadu let zkracují cestu 
a hrozí zde riziko úrazu.

Pavel Čtvrtečka. Mezi ženami byla kon-
kurence menší, ale samozřejmě to nezna-
mená, že by méně bojovaly. Třetí skonči-
la pořádající Šárka Beláková, za druhou 
a v turnaji poprvé hrající Markétou Erbe-
novou. A prvenství mezi ženami si vystří-
lela Jana Tučková. Také letos byl udělen 
titul „Čulibrk turnaje“, který vždy náleží 
hráči s nejvyšším (tedy nejhorším) skóre. 
Ten si letos odnesl Andrea „Ital“ Ioele. Ti-
tulem „Skokan roku“ se oceňuje hráč, kte-
rý v loňském roce startoval a ve výsled-
kové listině zaznamenal největší posun. 
Tím byl letos Miro Hajduk, který se posu-
nul o 15 příček na své konečné 10. místo. 
Vloni zavedená cena za „nejvyšší nához 
na tři šipky“ se podařila ukořistit kupo-
divu poslednímu muži loňského turnaje 
Danu Machovi, který hodil 140 bodů.

Už potřetí turnajovému klání jen při-
hlíželi tři stálí účastníci Milan Belák st., 
jinak jeden z hlavních pořadatelů, a dále 
Karel Beneš a Jan Pařízek, protože v pra-
vidlech soutěže je formulace, která zapo-
vídá účast hráčům registrovaným v šip-
kařské lize. A právě tito borci reprezentují 
v šipkařské lize za tým Lelci z Kramolny. 

Letošní 13. ročník byl přátelský a v zá-
sadě poklidný. Byla zaznamenána i mezi-
národní účast, kromě Čechů a Slováků se 
zapojil i jeden „Ital“ . 

Velký dík organizátorů patří každoroč-
ně a letos tedy po třinácté Jindřichu An-
tošovi za poskytnuté zázemí, také všem 
sponzorům a donátorům, kteří pro hrá-
če věnovali krásné ceny. Ale i těm, kteří 
jakkoliv přiložili ruku k dílu, to znamená 
všem závodníkům. Tak zase za rok, kdy se 
(snad) sejdeme už po čtrnácté!         Beláci

Když děti čtou
Četli jste jako malí žáčci knihy? Čtou 

vaše děti rády? Děti ze Zvoněnky čtou ve-
lice rády. Jen co dočtou jednu knihu, už ze 
školní knihovničky vytahují knihu další. 
Oblíbené jsou knihy dobrodružné, nové, 
starší, čeští i zahraniční autoři. 

Protože jsme školička mladá, i naše kni-
hovnička je mladá. Rádi bychom dětem 
zajistili i klasickou dětskou literaturu, 
kterou si pamatujeme ze základní školy 
i my starší. Leží vám na půdě nebo v ko-
moře dětské knihy, které chcete darovat 
na dobrou věc? Dovezte knihy k nám do 
Montessori základní školy nebo nás kon-
taktujte na mail info@skolkazvonenka.cz  
a my pro knihy přijedeme sami. 

Krásnou zimu přeje, 
Lenka Horváthová a Petra Voltr
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Vzdát se? 
To jsem nikdy nechtěl. 
Pavel Rys, narozen 17. ledna 1974 v Prostějově. Jednatel ve spo-
lečnosti Hotel Zlatý Beránek s.r.o.
Vzdělání: Střední škola hotelová Pelhřimov, Sociální a mediál-
ní komunikace UJAK. Praxe v oboru 30 let, v prvotřídních re-
stauracích v centru Prahy (např. U tří Pštrosů, U Zlaté hrušky, 
Kamenný most). Zájmy: gastronomie, historie, divadlo a kul-
tura.

Pavel Rys. Ten, který denně vstává brzy a chodí pozdě spát. 
Ten, jehož pracovní den je hektický. Řeší stovky běžných i neo-
čekávaných situací denně a jako „bonus“ přeskakuje překážky, 
kterým sám ani za mák nerozumí. Ten, který nosí nálepku „Jsem 
z Prahy a provozuji Beránek“. 

„Rád bych vnesl trochu světla do situace okolo změny provo-
zovatele náchodského Beránku. Nechci zde sáhodlouze vysvět-
lovat vše do detailů, proto jen stručně. 

Výběrové řízení na nového provozovatele Beránku: Byl jsem 
osloven napřímo, na základě zkušeností a prokazatelných vý-
sledků, které v oboru mám. Bylo mi řečeno, že je nutné najít ně-
koho, kdo to zvládne rychle převzít, aby provoz takového kolo-
su nebyl ohrožen nebo dlouhodobě přerušen.

Převzetí náchodského Beránku: Vše probíhalo velice rychle. 
Reálně jsme měli na přípravu asi tři týdny. Vůbec jsme netušili, 
do čeho jdeme. Před samotným procesem přebírání jsme nedo-
stali možnost nahlédnout do zázemí domu. Netušili jsme, kde 
co vlastně je. Po zpřístupnění objektu byl Beránek prázdný. Na-
prosto. Chybělo zde vybavení, inventář a některé základní věci. 
Dovedete si představit, že nikde, doopravdy nikde nebyl jediný 
toaletní papír, jediná lžička, téměř žádné žárovky? Doufali jsme, 
že převezmeme stávající zaměstnance, vybavení, informace, lo-
gistiku provozu, což je běžná praxe. Nic z toho se nekonalo. At-
mosféra byla jasná, byli jsme nežádoucí. 

Dali jsme dohromady tým lidí, který se měl starat o celkový 
provoz. Vnímali jsme to jako výzvu. Kdyby se Beránek zavřel, tak 
bylo po plesech, divadlech a dalších kulturních akcích. Nikdo by 
nenabízel občerstvení. Na zařízení všech právních, provozních 
i osobních věcí bylo šibeničně málo času. Limitní byl datum ote-
vření. Celý provoz jsme převzali 1. prosince kolem páté odpoled-
ne. Hned 3. prosince se měl konat taneční věneček. Za dva dny! 
Obvyklé, při převzetí takovéhoto provozu, by bylo zavřít mini-
málně na měsíc. Minimálně. Pořádně všechno převzít, převést 
a seznámit se s prostředím je nutnost. O to větší, jde-li o takový 
kolos, jakým Beránek je. My ten čas neměli. Slíbili jsme, že neo-
hrozíme plesy a kulturní akce v divadle.“

Co následovalo?
„Vím, že Beránek je hodně specifické místo. Náchodští mají 

k tomuto místo opravdu zvláštní vztah. Jeho provozovatel je 

pod velkým drobnohledem i politickým tlakem. To jsme pře-
dem netušili. Brali jsme to čistě profesně. Přišla nabídka, šli jsme 
do toho s čistými úmysly. Při rozhodování jsme se soustředili 
na to, abychom to, pokud možno, důstojně zvládli. Chtěli jsme 
vyhovět a dostát svým slibům. Normálně bychom si provoz při-
pravili, převzali personál. Nepočítali jsme s tak obrovskou ne-
gací. Hned z kraje jsme zachytili různé fámy. Že jsme mafie, 
„pereme“ peníze, padala tady slova o korupci, kamarádíčková-
ní. Dodnes jsem to nepochopil, to se přiznám. Věděli jsme, že to 
nebude jednoduché. Ovšem tohle nás vážně zaskočilo. I vláda, 
která nastoupí, má sto dní hájení. My jsme na rozběhnutí pro-
vozu měli jeden a půl dne. Předchozí nájemce zde udělal veli-
ký kus dobré práce. Ale při vší úctě – nejde jeden den zhasnout 
a druhý den rozsvítit. My se o to pokusili na základě slibu, kte-
rý jsme dali. A byli jsme, po zásluze, potrestáni. Čekala nás ob-
rovská vlna zloby a nepochopení. Nulová tolerance, agresivita 
hostů a anonymní osočování ze sociálních sítí. Byli jsme napros-
to bezbranní. Tohle vás zasáhne a velice špatně se v tom pracu-
je. Kdybychom to vzdali, ničemu bychom nepomohli. Provoz by 
se zavřel. A bývalý nájemce by se nevrátil. Bylo tu dusno. Nerad 
na to vzpomínám.“

Jak to vnímám teď? 
Těší mě, že jsme ten krutý začátek překonali. Důsledky z té 

doby si ale neseme doposud. Jsem rád, že si k nám lidé našli a na-
cházejí cestu. Snažíme se naše služby neustále zlepšovat a na-
vázat na tradici místa. Naštěstí se mi povedlo obklopit se lidmi, 
kteří chtějí za Beránek „dýchat“, vzali si to velice za své a tím mi 
ohromně pomáhají. Za to jim patří mé neskonalé díky! Ta dru-
há strana mince je nedostatek kvalitního personálu. Není to nic 
nového. Potýká se s tím každý obor, od technologií po strojíren-
ství. Ovšem my hrdě neseme kategorizaci čtyř hvězd. A to není 
jen tak. Zde musí být personál na vysoké profesní, lidské i etic-
ké úrovni. A to je právě velice obtížné. 

Jak vnímáme hodnocení našich hostů?
„Více kladných recenzí máme od přespolních než domácích 

hostů. To nás samozřejmě mrzí, snažíme se naše služby neustále 
zlepšovat. Možná je to tím, že přespolní nejsou zatíženi historií 
a spory, které zde kdy vznikly. Hodnotí služby takové, jaké jsou. 
Proto je pro nás jejich hodnocení důležité. Když jsou spokojeni, 
napíší to. Když je někde chyba, tak vím, že může mít reálný zá-
klad. S tím pracujeme a situaci napravíme. Pak jsou tady ale vy-
myšlené a zveličené, někdy až provokativní a zlé posty. A napra-
vujte si něco, o čem víte, že je to jen dobře mířená rána. A ještě 
se najde dobrák, který vám s radostí řekne, kdo za tím stojí. Pak 
se z drobnosti stane veliký problém a předmět debaty na soci-
álních sítích, kde se nemůžete relevantně bránit. A upřímně – 
ani se bránit nechci. Kdo chce škodit, bude škodit dál. Je to jeho 
osobní vizitka.“ 
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Pro snadnější orientaci ve městě již několik let slouží infor-
mační panel DarumaGO! umístěný na Karlově náměstí. Minulý 
měsíc se panel dočkal výrazné proměny. Část, na které je umís-
těn vestavěný LCD displej sloužící pro promítání video spotů, 
je nově doplněna o další obrazovky a reklamy na vybrané míst-
ní firmy.

Konkrétně se jedná o čtyři displeje, na kterých je možné pro-
mítat nejrůznější fotografie nebo plakáty, díky čemuž mohou 
být místní obyvatelé i návštěvníci města informováni o aktu-
álním kulturním, společenském či sportovním dění. Promítání 
probíhá v době od 6 do 22:20 hodin. Po dobu trvání jednoho ob-
razového informačního slide 32 vteřin se tak na 4 jednotlivých 
displejích zobrazí různé černobílé upoutávky. Perioda zobraze-
ní je cca 5 minut. 

Současně lidé mohou vidět na orientačním plánu města a oko-
lí po zadání číselné kombinace na klávesnici světelnou lokali-
zaci zvolených objektů zájmu a turistických cílů rozblikáním 
autoLED v aktivním orientačním plánu města a mapě okolí. Re-
produkce audio spotů probíhá v českém, anglickém, německém 
nebo polském jazyce. Promítané video spoty lze pak stáhnout 
prostřednictvím QR kódů. Chytré mobilní telefony lze také vyu-
žít pro mobilní aplikaci, jež obsahuje zajímavé turistické infor-
mace o městě a okolí s audio i videospoty.

Věříme, že turisté a návštěvníci našeho města tento interak-
tivní prvek ocení a bude zároveň sloužit jako pozvánka na akce 
i upoutávka na turistické cíle.

Informační panel DarumaGO! 
prošel renovací

A co dál?
„Provozujeme restauraci, kavárnu a hotel. Ze smlouvy nám 

vyplývá i zajištění občerstvení při divadlech, koncertech, ple-
sech či jiných společenských akcích. Při chronickém nedostatku 
personálu je to logisticky náročné. Vypomáhat musejí brigádně 
studenti či kolegové z jiných provozů. Při takovém vytížení dě-
lají všichni. Jinak je spolupráce s divadlem velice dobrá. S paní 
ředitelkou si vyhovíme a myslím si, že na sebe docela dobře sly-
šíme. Jsme na tom podobně. I ona se má co ohánět, aby bylo di-
vadlo neustále připravené a přitom co nejvíce vytížené kvalit-
ním programem. Hodně fajn je, že jsme společně zrestartovali 
prostory Blues Baru, kde se konají pravidelné besedy, malá di-
vadla a hudební soirée. Tohle všechno je ale také o představen-
stvu Beránku, v čele s panem starostou, které se o celý objekt, 
z mého pohledu, velice dobře stará. Bez této důležité kooperace 
by provozování nebylo vůbec možné. Čím je budova starší, tím 
větší pozornost vyžaduje. Je to tak trochu černá díra. Nasypete 
do údržby peníze a mnohdy nejsou vůbec vidět.

Myslím, že toho bylo řečeno, již dost. Nechci zde používat frá-
ze i klišé. 

Začátek se nepovedl. To víme všichni. Ať byla situace jakáko-
liv. Snažili jsme se o nápravu v mnoha směrech. Neustále na sobě 
pracujeme a chceme držet tu pomyslnou laťku, která zde byla 
předchozím provozovatelem velice dobře nastavena. Chceme být 
neustále tou pomyslnou výkladní skříní Náchoda. Kolektiv Be-
ránku tvoří pevné jádro, jehož základem je tým špičkových ku-
chařů. Kuchyni vnímám jako základ. Na něj navazují další pro-
fese, tvořené z lidí, kteří jsou, stejně jako já, Beránku oddáni. 

Na závěr bych chtěl prostě jen říci: Dokážeme Vám, že je mno-
ho důvodů se do Beránku vracet. Děkujeme za šanci, kterou jste 
nám dali. A vy, kteří jste nám ji nedali, to zvažte. Dveře jsou tu 
otevřené pro každého.“

Cenné kovy necinkají  jen sportovcům v daleké Koreji. Hned 
dva nejcennější přivezl minulý týden také sládek Náchodského 
pivovaru PRIMÁTOR a.s. Petr Kaluža z mezinárodní degustační 
soutěže Zlatá pivní pečeť 2018 konané v rámci 28. ročníku Mezi-
národního pivního festivalu v Českých Budějovicích. 

Na soutěži, kde poroty hodnotily 1007 vzorků piva z 222 pivo-
varů z 18 zemí, získal v ohromné konkurenci  zlatou pivní pečeť 
v kategorii extra silné pivo PRIMÁTOR® Rytířský 21 %, speciál-
ní ležák. Toto výjimečné sváteční pivo charakterizuje  nádech 
karamelu, jemný říz a příjemná doznívající chmelová hořkost. 

V kategorii pšeničné pivo potvrdil své výsadní postavení PRI-
MÁTOR®  Weizenbier, svrchně kvašené nefiltrované pšeničné 
pivo s jemnou hořkostí a podmaňující vůní banánu a hřebíčku. 
Rozšířil tím svou bohatou sbírku zlatých kovů z tuzemských  
i mezinárodních degustačních soutěží (World Beer Awards 2013, 
Brussels Beer Chalenge 2015, Zlatá pivní pečeť 2017 a další).

Zlatý začátek roku 
Náchodského pivovaru
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Pro děti na I. a II. stupni základních škol pořádá Oblastní spo-
lek ČČK v Náchodě 9. května 2018 Soutěž mladých zdravotní-
ků. Přihlásit se mohou do 20. dubna 2018 pětičlenná družstva. 
Bližší informace i přihlášku zájemci najdou na našich stránkách 
www.osccknachod.cz.

Projekt výuky první pomoci je určen právě pro věkové skupi-
ny, které jsou nejvíce přístupné aktivnímu zájmu o problemati-
ku záchrany života a pomoci druhému člověku. Jednotlivé části 
projektu tvoří na sebe navazující systém a právě absolventi ce-
lého systému bývají v oblasti laického poskytnutí první pomoci 
aktivní i v dospělém věku.

 Snahou ČČK je proškolit teoreticky a prakticky co nejvíce dětí 
a mladých lidí. Těšíme se na další spolupráci s těmi, kdo se do 
projektu zapojí. Prosíme sponzory o finanční nebo věcnou po-
moc při zajišťování akcí pro děti. 

                  L. Zelená, za OS ČČK Náchod

Umíš poskytnout 
první pomoc?

Výstraha seniorům
Ahoj babi, to jsem já, tvůj vnuk!

Takhle se opakovaně snažil podvodník na Náchodsku po tele-
fonu vymámit ze seniorů 180.000 korun. 

Ve čtvrtek 8. 2. 2018 policisté na Náchodsku zaznamenali ně-
kolik podvodných telefonátů seniorům. Přibližně od půl třetí 
do pěti hodin odpoledne volal někdo mužským hlasem na pev-
né linky do domácností starších lidí v Náchodě a blízkém okolí. 

V telefonátu předstíral, že je vnuk nebo jiný blízký z rodiny. 
Snažil se seniorům namluvit, že je ve velké nouzi a potřebuje 
ihned půjčit peníze. Policie v rozmezí necelých třech hodin při-
jala celkem pět oznámení od seniorů nebo někoho z okruhu je-
jich rodiny, v nichž volali, že od nich někdo chtěl půjčit finanční 
částky od 100 do 180 tisíc korun. Senioři si však ověřili, že tele-
fonát nepochází od nikoho z rodiny a peníze nepůjčili.

Policisté začali po podvodníkovi okamžitě pátrat a vyzýva-
jí všechny seniory, aby byli při telefonování opatrní. Ročně řeší 
policisté na Náchodsku až desítky takových případů. Někteří se-
nioři bohužel dokonce nástrahám podlehnou a peníze pro faleš-
ného vnuka předají úplně cizím lidem. Policie se dozví o těchto 
případech s velkým časovým zpožděním, kdy se na místě ne-
nachází ani domnělý vnuk, ani jeho komplic, a peníze jsou fuč.

Bezpečnostní zásady při telefonování zní:
  nikdy sami neříkejte do telefonu jméno vašeho příbuzného, 
ale počkejte, až se vám telefonující představí

  pokud by od vás chtěl hned půjčit nějaké peníze, nic nepůjčuj-
te a vždy si ověřte, zda se jedná opravdu o vašeho příbuzného

  pokud je to možné, zaznamenejte si číslo volajícího
  v případě jakýchkoli pochybností okamžitě volejte linku 158!
  policie neodkladně celou situaci prověří

Rada seniorům na závěr: Všechna důležitá rozhodnutí nej-
prve konzultujte s nejbližšími příbuznými nebo důvěryhod-
nými osobami!

prosinec 2017 – leden 2018
Koncem prosince a začátkem ledna měla JSDH Běloves na svém 

kontě dva výjezdy. Ráno 26. prosince vyjely jednotky SDH z Ná-
choda, Lipího a Bělovse k ohlášenému požáru kotelny a uhlí 
ve firmě Morávek v Náchodě-Bražci. V pondělí 8. ledna vyjíždě-
li profesionální hasiči z Náchoda společně s dobrovolnými hasi-
či z Bělovse k požáru v panelovém domě v ulici Bílá. Po příjez-

AKTUALITY z SDH BĚLOVES

Prvním, dokonce i druhým a možná také třetím pohledem 
na rozpis koncertů Police Symphony Orchestra se zdá, jako by 
si muzikanti v březnu užívali pověstného zimního spánku. Kde 
nic, tu nic. Kdekdo by si pomyslel, že ta líná čeládka po bujarém 
únorovém plesu v poklidu hibernuje.

Ano, přiznáváme. Po tak náročném výkonu, jakým ples „Smí-
me prosit?“ bezpochyby byl, jsme si chvilkový oraz dát prostě 
museli. Bylo to asi tak přibližně 8 hodin 26 minut a 32 vteřin, 
než jsme po sobě museli všechen ten sprask v náchodském Be-
ránku uklidit. Odpočinek to byl vskutku vydatný. A proto se nyní 
v plné parádě můžeme pustit do další dřiny a PSOlečných rado-
vánek. Rozhodně si tak zimního spánku neužíváme, ale plně se 
soustředíme na nadcházející koncerty.

Již první dubnovou sobotu (7. 4.) nás čeká zastávka v Sukově 
síni v Pardubicích a o další dva týdny později (21. 4.) se ukáže-
me v Masarykově divadle v Jičíně. Následovat bude květnový 
koncert před katedrálou v polských Vambeřicích a v červnu se 
nás ujme Krakonoš na svém trutnovském náměstí v rámci oslav 
zlatavého moku.

Jelikož jsme uskupení rozmanitých individuí, kterých je téměř 
sedmdesát, není vždy jednoduché se na každé zkoušce, v hor-
ším případě i koncertě, sejít v plném počtu. Mnozí starší z nás 
jsou už v plném pracovním nasazení, jiní víceméně úspěšně bo-
jují s vysokoškolským systémem, někdo si v tomto období sna-
ží urovnat nervy před maturitou, z těch mladších zase učitelé 
nervy na středních školách ztrácejí. A i když nám nové nabíd-
ky na koncertování neustále přicházejí, nejsme bohužel schopni 
ve všech případech kladně vy-
hovět a mrzí nás to. Na dru-
hou stranu jsme ale velmi 
rádi za vaši podporu a pří-
zeň, bez nichž bychom tako-
vé nabídky stěží dostávali. 
Vždyť už nyní se nám začíná 
plnit kalendář i na rok 2020! 
A za to vám mnohokrát děku-
jeme.

Za PSO Štěpán Stehlík, 
klarinetista

du na místo bylo zjištěno, že se jedná o zahoření elektrického 
kabelu.

135. VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
V sobotu 6. ledna se v prostorách hotelu Bonato v Bělovsi ko-

nala již 135. výroční valná hromada. Po uvítání vzácných hostů 
(přítomen byl poslanec MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, mís-
tostarosta města Náchoda Ing. Jan Čtvrtečka, nebo Mjr. Bc. Pa-
vel Čižmář, velitel stanice Náchod) následovalo schvalování roz-
počtu a usnesení a čtení zpráv jednotlivých vedoucích a velitele 
jednotky. Jakmile byla tato důležitá část splněna, přistoupilo se 
k diskuzi a ocenění zasloužilých bratrů a sester hasičů. 

K závěru si vzal slovo pan poslanec Bělobrádek, který zvažoval 
vstup mezi členy SDH Běloves společně se svým synem. Pochválil 
činnost hasičů a popřál jim do budoucna mnoho úspěchů. Zvláš-
tě mladým hasičům popřál mnoho zdaru v hasičském sportu. 

Druhým řečníkem byl pan místostarosta Jan Čtvrtečka, který 
rovněž popřál sboru mnoho úspěchů v nadcházejícím roce a za-
vtipkoval nad několika akcemi, které se v loňském roce u sboru 
odehrály. Nezapomněl ocenit zásluhu na kulturním dění ve měs-
tě a všechny přítomné na závěr seznámil se stavebními aktivi-
tami města Náchoda v roce 2018. 

S přáním všeho dobrého vystoupili také další přítomní hos-
té: sestra Milada Řeháková (OSH) a bratr Jan Černý (starosta SDH 
Náchod).                            

       Richard Švanda, kronikář SDH Běloves

Zimní spánek v PSO?
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Na základě & 2 Zákona č. 172/9le. přešly v roce 1992 z vlastnic-
tví státu do vlastnictví města Náchoda lesní pozemky o výměře 
377,6072 ha a rybník o výměře 1,7749 ha. Výrazně se na tomto 
úkonu podílel starosta Miloslav Čermák ve spolupráci s personá-
lem Lesní správy Náchod, která se původně stala odborem MěÚ. 
Náchodský lesní majetek byl zpočátku organizačně rozčleněn 
na lesnický úsek Montace a lesnický úsek Trubějov. Úloha lesní-
ho personálu v té době nebyla vůbec jednoduchá. Na Trubějově 
přebíral čerstvě zalesněnou více než desetihektarovou holinu 
po větrné kalamitě z července 1986. Tato holina těsně sousedi-
la přes „Bílou cestu“ s lesními porosty postiženými v třicátých 
letech minulého století rozsáhlou kalamitou způsobenou beky-
ní mniškovou. Tyto lesní porosty vyžadovaly pečlivě provede-
né výchovné zásahy s důkladným nasazením obětavých lesních 
dělníků vybavených dobře vycvičenými koňskými potahy a spe-
ciálními lesnickými traktory. Lesník na tomto lesnickém úseku 
organizující a řídící prováděné práce musel být nejen výborným 
lesnickým odborníkem, ale zároveň člověkem milujícím les a jím 
obklopenou přírodu.

Dění na lesnickém úseku Montace nebylo o nic jednodušší. 
Montace bezprostředně přiléhala k městským sídlištím a patři-
la tak nejen k lesu hospodářskému, ale byla přitom nádherným 
a velmi přitažlivým lesem rekreačním s rozsáhlou návštěvnos-
tí občanů Náchoda a venkovních turistů. Velkou částí lesnic-
kého úseku prochází lesní cesta, na níž navazoval myslivecký 
areál k výcviku loveckých psů, tzv. „Liščí nora“. V další části pro-
cházky byl odpočinkový koutek s chatičkou (tzv. Karetní bouda) 
a po něm dětské přírodní hřišťátko ukončené jezírkem před láv-
kou přes řeku Metuji. Na ní navazovala lesní cesta pod Mraven-
čí skálou. Bohužel tyto překrásné kouty byly ohrožovány ničite-
li z města, přičemž došlo k požáru mladého lesního porostu pod 
„mravenečníkem“. Proto bylo dětské hřišťátko zrušeno a nahra-
zeno plantáží vánočních stromků, což opět přispělo k jeho obdi-

Město Náchod před 25 lety opět vlastníkem lesa
vuhodné popularitě. V lesních porostech, navazujících na tyto 
rekreační zajímavosti, bylo opět lesnicky opatrně hospodařeno 
v porostech se zastoupením douglasky tisolisté, která zde velmi 
dobře odrůstá a je žádanou pilařsky zpracovávanou dřevinou. 
Douglaska se zde přirozeně obnovuje a je odolná proti hmyzím 
škůdcům na rozdíl od smrku. Lesní porosty lesnického úseku 
Montace postupovaly od Náchoda k Dobrošovu, kde přiléhaly 
k hranici s Polskou republikou („Na Rudě“). Les v této části les-
nického úseku Montace byl zajímavý i z mysliveckého pohledu, 
neboť byl přitažlivý pro skupinky mufloní zvěře, která je lákavá 
pro lovecké hosty navštěvující Náchod.

Hospodaření v městských lesích bylo pro občany a návštěv-
níky Náchoda zajímavé a přitažlivé. Samozřejmě však vyžado-
valo pracovní úsilí a vynaložení nákladů. Tyto majitel získává 
hospodařením na lesním majetku spojeným s podnikatelskou 
činností. Tato situace byla z pohledu města jako majitele lesa 
obtížně řešitelná. Z tohoto důvodu byla lesní správa jako odbor 
města zrušena a po důkladném šetření a vyhledávání byla na-
hrazena společností s ručením omezeným nazvanou Lesy měs-
ta Náchoda s úkolem kvalitně hospodařit s lesnickým majetkem 
města tak, aby se kvalitou i výměrou rozrůstal a výtěžek jeho 
produkce dokonale pokryl činnost lesu věnovanou. Vytvořením 
této společnosti v roce l993, tj. před 25 lety, patřil Náchod k prv-
ním majitelům lesního majetku takto hospodařícím v rámci Čes-
ké republiky. Zároveň byla tato společnost začleněna do Sdru-
žení Vlastníků obecních lesů (SVOL). Lesy města Náchoda, spol. 
s r.o., oslaví v tomto roce 25. výročí svého vzniku. V životě lid-
ském je 25 let mládí, ale v životě společnosti již úctyhodná his-
torie. Tato se projevila nejen velmi pěknou lesní přírodou kolem 
Náchoda, ale zároveň více než zdvojnásobením lesního majet-
ku města z necelých 383 ha na téměř 800 ha pozemků určených 
k plnění funkcí lesa.                               Ing. Josef Hašek

Jednatel lesů města Náchoda (od r. 1993 do 2017)

V prvních měsících tohoto roku mi náchodský rodák a světo-
vě uznávaný spisovatel Josef Škvorecký zprostředkoval dva skvě-
lé zážitky, o které bych se s vámi ráda podělila. Tedy samozřejmě 
zprostředkoval pouze pomyslně, protože 3. ledna 2012 v kanad-
ském Torontu zemřel. A právě k výročí jeho úmrtí se každoročně 
v Praze koná akce nazvaná Čtení pro Josefa Škvoreckého. Popr-
vé v dubnu 2012 to bylo velmi spontánní Non stop čtení trvají-
cí celých 24 hodin na Gymnáziu JŠ, poté se akce zkrácená na 12 
hodin na několik let přesunula do baru Krásný ztráty, až posled-
ní dva roky nalezla důstojné útočiště 
v Knihovně Václava Havla. Na čtvrtek 
4. ledna 2018 pozvali zástupci Společ-
nosti Josefa Škvoreckého a Českého 
centra PEN klubu ke krátkému literár-
nímu zastavení od 17 do 22 hodin pře-
dem přihlášené účastníky i veřejnost. 
Několik let jsem bývala členkou pozva-
né náchodské delegace, letos jsem byla 
v Praze soukromě, a protože mi do od-
jezdu posledního autobusu zbývaly asi 
dvě hodiny, rozhodla jsem se na čte-
ní zajít a znovu prožít jeho atmosféru. 
Bez přípravy, předem jsem to neplánovala. K mému překvape-
ní i k potěšení pořadatelů jsem byla tentokrát z Náchoda jediná, 
oficiálně jsem byla přivítána, a ač jsem nečetla, dostalo se mi cti 
zapsat do pamětní knihy. „Za rodné město Náchod …“ Nemoh-
la jsem z časových důvodů absolvovat celý program, ale alespoň 
ve zkratce. Kromě jiných vystoupili spisovatelé Jaroslav Vejvoda 
a Jáchym Topol, malíř Tomáš Císařovský, největší aplaus si vy-
sloužili a zasloužili zpěvačka Jana Koubková, která četla i zpívala, 

Dvakrát Škvorecký a písničkář, publicista a spisovatel Vladimír Merta, který naopak 
nezpíval a pouze četl a vyprávěl. Na rozdíl od předchozích let se 
nečetlo jen z knih JŠ, ale hodně z korespondence a vzpomínek. 
Také bylo plno hudby – kytara, klarinet a dokonce harfa. Náchod-
ské studenty tentokrát zastoupili studenti z Gymnázia Botičská, 
kteří si připravili scénář na motivy Zbabělců včetně hry na saxo-
fon. Ačkoli popředí sálu dominuje velká podobizna Václava Hav-
la, Josefa Škvoreckého připomínala nejen fotografie na stole, kni-
hy ve vitrínách, ale hlavně společná radost a sdílení jeho díla.

Druhý zážitek je náchodský. Nedávno jsem navštívila nejno-
vější místní kavárnu na Komenského třídě. Je nevelká, ale pro-

storově velmi variabilní, přímo navazuje 
na voňavou prodejnu, obsluha je pečují-
cí a s výrazně osobním přístupem, klien-
tela mladá, převážně studentská. A hlav-
ně se ta kavárna jmenuje Škvorecký Café. 
Otevřel ji kulturní měsíčník Náchodský 
SWING, respektive lidé s ním úzce spoje-
ní Hana Stoklasová a Daniel Šafr, v listopa-
du 2017 při příležitosti deseti let vydávání 
magazínu. Už před těmi deseti lety, když 
ho teprve připravovali, požádali o rozho-
vor Josefa Škvoreckého a současně i o svo-
lení užít jeho jméno pro název budoucí ka-

várny, která tehdy byla pouze snem. Spisovatel dal souhlas, loni 
ho potvrdila i Zdena Salivarová-Škvorecká a sen se stal realitou. 
Tuším, že interiér, kde naleznete Škvoreckého knihy, se stále ješ-
tě dotváří a věřím, že mezi občasnými komorními programy (li-
terární, hudební i filmové) se v brzké době objeví i témata přímo 
„škvorecká“. Sledujte plakáty a přijďte si dát dobrou kávu nebo 
skvělou zázvorovou limonádu. Mně přišla náramně vhod. 

Lydia Baštecká    
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 Sobota 3. března ve 20 hodin
Záznam koncertu z Brixton Academy v Londýně
SEX PISTOLS: ANGLIE TU BUDE NAVŽDY
SEX PISTOLS – Nikdo jiný neměl takový postoj, takové koule, ta-
kovou upřímnost. Na hudební scénu vtrhli v roce 1975, udělali 
bordel a zmizeli stejně rychle, jako přišli. Legendárním koncer-
tem “Anglie tu bude navždy” oslavili 30 let a zmizeli znovu. Na-
štěstí ho zaznamenali pro velká plátna kin… SEX PISTOLS jsou 
PUNK. Ti ostatní jsou “punk rock”. Velkej rozdíl… Vstupné 180 Kč. 
 Neděle 4. března v 15.45 hodin

Satelitní přímý přenos baletního představení z Velkého diva-
dla v Moskvě
PLAMENY PAŘÍŽE
Hudba: Boris Asafjev, choreografie: Alexej Ratmanskij.
Dramatický balet o dvou dějstvích s historickým námětem 
z doby Velké francouzské revoluce, na hudbu ruského skladate-
le Borise Asafjeva a námětu z díla francouzského básníka Félixe 
Grase, jehož děj se odehrává v Paříži v roce 1792. Plameny Paří-
že měly premiéru v Mariínském divadle v tehdejším Leningradě 
(1932), v choreografii Vasilije Vajnonena, kdy v hlavních rolích 
vystoupili Natalia Dudinská, Konstantin Sergejev a Vachtang Ča-
bukiani. Hned v následujícím roce se dočkal premiéry i v mos-
kevském Bolšoji (1933) s hvězdným obsazením: Alexejem Jermo-
lajevem a Marinou Semenovou. Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč 
(studenti, důchodci, ZTP), baletní abonentní 230 Kč.
 Sobota 10. března v 18.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
GIOACHINO ROSSINI
SEMIRAMIS
Angela Meade se v Met poprvé objeví v titulní roli Rossiniho Se-
miramis, která se na jeviště Met vrací po 25 letech. Pod taktov-
kou Maurizia Beniniho dále vystoupí Elizabeth DeShong v roli 
velitele asyrského vojska Arsaceho, Javier Camarena jako indic-
ký král Idreno, Ildar Abdrazakov v roli prince Assura a Ryan Spe-
edo Green bude zpívat nejvyššího kněze Oroeho.
Nastudováno v italském originále, uváděno s anglickými a čes-
kými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchod-
ci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.
 Čtvrtek 22. března v 19.30 hodin

Hudební dokument
NO MANIFESTO FILM O MANIC STEET PREACHERS
V roce 1991 se na britské hudební scéně objevila kapela s podiv-
ným jménem Manic Street Preachers. Prohlásili, že vydají jednu 
desku, prodají 16 miliónů kusů a pak se rozpadnou… O čtvrt-
století později, s mnoha deskami plných hitů a jedním záhad-
ně zmizelým členem, jsou stále tady. Hudební dokument vyprá-
ví jejich příběh: sleduje jejich turné, kombinuje záběry natočené 
doma i na cestách s cennými archivními záznamy a podává uce-
lený pohled na jednu z nejlepších rockových kapel na světě… 
České titulky. Vstupné 150 Kč.
 Úterý 27. března v 19 hodin

Hudební dokument ERIC CLAPTON
Oslavte narozeniny Erica Claptona spolu s diváky v kině! (naro-
dil se 30. 3.)
„CLAPTON JE BŮH“. Grafity s těmito slovy zaplavily celý Londýn 
a Eric Clapton se stal díky své unikátní hře na kytaru národním 
hrdinou. Dodnes je bezesporu jednou z největších ikon hudeb-
ního světa. Film Eric Clapton přináší divákům nevšední intimní 
pohled na umělcův osobní život, kariéru, vzestupy a pády. Celý 
dokument je naprosto věrohodný mimo jiné i tím, že je dopl-
něn o vyprávění samotného kytaristy a jeho blízkých sestave-

to vše v kině Vesmír v Náchodě v BŘEZNU 2018
OPERY, BALET, KONCERT I FASCINUJÍCÍ DOKUMENTY

né z historických a nově zaznamenaných rozhovorů. Divákům 
se naskytne možnost nahlédnout do Ericova osobního archivu, 
ve kterém jsou videozáznamy z jeho nejlepších představení a ze 
zákulisí, domácí videa, soukromé fotografie, ručně psané dopisy 
a osobní zápisy z Ericova deníků. Claptonův talent je zde znázor-
něn ryze, bez pozlátka. Za jeho úspěchy totiž stojí zejména am-
bice, tvrdá práce a životní tragédie. České titulky.
Vstupné 120 Kč.
 Sobota 31. března v 18.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
WOLFGANG AMADEUS MOZART
TAKOVÉ JSOU VŠECHNY
Phelim McDermott se do Met vrací s novou inscenací Mozartovy 
komedie Così fan tutte, kterou bude řídit David Robertson. Děj 
přenesl na americký Coney Island do 50. let 20. století. Inscenace 
Così fan tutte vznikla v koprodukci s Anglickou národní operou.
Nastudováno v italském originále, uváděno s anglickými a čes-
kými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchod-
ci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245, 
491 427 321. Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě 
pondělí od 9 do 17 hodin.

 1918–1938 Umění Československa v období let 1918–1938 
(3. 3. – 22. 4.) Vernisáž v pátek 2. března v 17 hodin 
Výstava ze sbírky GVUN soustředí v chronologickém sledu 
díla, která vznikla v období 1918–1938, doplněná o dobové 
dokumenty. Zahrne i aspekty slovenského umění, ruské emi-
grace do Československa a také regionální podmínky a tvor-
bu, včetně významných událostí regionu, jako byla kupř. „Vý-
stava Náchod 1938“. 

 Od květu k linii – Antonín Kybal (1901–1971) 
a Otto Eckert (1910–1995)
(3. 3. – 22. 4.) Vernisáž v pátek 2. března v 17 hodin 
Výstavní projekt konfrontuje tvorbu textilního výtvarníka 
Antonína Kybala (1901–1970) a užitkovou keramiku Otty Ec-
kerta (1910–1995) ve vybraných ukázkách jejich děl od 30. až 
do konce 70. let 20. století. Dva výjimeční pedagogové a uměl-
ci v oborech uměleckého designu, vyjadřující se specifickými 
materiály, zásadně formovali nejen domácí představy o tex-
tilní a keramické tvorbě. Výstava má zároveň uctít Antonína 
Kybala jako rodáka z nedalekého Nového Města nad Metují. 

 Alžběta Bačíková / Prohnutá dlažba. 
Výstava z cyklu Umělci do 40 let.
(8. 3. – 22. 4.) vernisáž ve středu 7. března v 17 hodin 
Alžběta Bačíková, letošní finalistka Ceny Jindřicha Chalupec-
kého, užívá ve své tvorbě dokumentární formy. Prostřednic-
tvím média pohyblivého obrazu zkoumá, do jaké míry je tato 
forma předmětná a nestranná. Oslovují ji současná společen-
ská témata (vliv technologií, digitalizace nebo sebeprožívá-
ní). V náchodské galerii představí práci z poslední doby, kte-
rá je založena na videoprojekci.

 Sobotní výtvarná dílna – Co je na dně nádoby?
Dílna pro rodiče s dětmi se uskuteční 10. března v prostorách 
galerie od 14 do 16 hodin. Navážeme na připravovanou výstavu 
Antonín Kybal a Otto Eckert: Od květu k linii. Určeno pro ro-
diče s dětmi od 5 let, mladší sourozenci jsou také vítáni, po-
dle svých možností a chuti se mohou dílny účastnit. Doporu-
čujeme pracovní oděv.
Hlaste se prosím nejpozději do čtvrtka 8. března na adre-
se: info@gvun.cz, nebo telefonicky 491 427 321. Na setkání  
s Vámi se těší Tereza Burdová a Veronika Mesnerová.
Více informací na www.gvun.cz 
nebo facebook.com/galerienachod
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             100 let vzniku 
   Československé republiky

                             v Náchodě
ÚNOR    
24. 2.–11. 11.
Výstava Osudové osmičky 20. století v Náchodě
vernisáž: 23. února v 16 hodin 
Regionální muzeum v Náchodě čp. 18

BŘEZEN   
3. 3.–22. 4.
Umění Československa v období let 1918–1938
výstava děl meziválečného období 
doplněná o dobové dokumenty
Galerie výtvarného umění v Náchodě, zámecká jízdárna

KVĚTEN
6. 5.
Koncert ZUŠ Náchod Canto s hostem
kostel sv. Vavřince, Masarykovo náměstí
7. 5.
Náchodské Májování s ohňostrojem
Masarykovo náměstí
14. 5.
Výstava věnovaná výročí republiky v Náchodě
Masarykovo náměstí
16. 5.
Muzejní noc / 16–22 hodin
zážitková prohlídka muzea s programem, 
beseda s panem L. Šušlíkem
Regionální muzeum v Náchodě čp. 18

ČERVEN 
2.–3. 6.
100 let republiky
celodenní prezentace vojenské techniky 
a života vojáků z válečného období
Pěchotní srub Březinka
3. 6.
Výstava Academia Mercurii pro širokou veřejnost
prostory školy, otevřeno každý pracovní den 8–15 hodin 
8. 6.
Den otevřených dveří Státního okresního 
archivu Náchod „Rok 1918 na Náchodsku“ 
Státní okresní archiv Náchod 

19. 6.
Připomenutí zahájení Výstavy Náchod 1938
Křest katalogu fi rem okresu Náchod
Městské divadlo Dr. J. Čížka, Masarykovo náměstí
20. 6.
Koncert Musica Viva / 19 hodin
kostel sv. Michaela Archanděla

ZÁŘÍ
Slavnostní rozsvícení historických budov ve městě
24. 9.
Vysazení stromu Olgy Havlové
budova okresního soudu, ul. Janáčkova

ŘÍJEN 
21. 10.
Návrat do minulosti  28. 10. 1918 
inscenovaná scénka historických událostí roku 1918 v Náchodě
Masarykovo náměstí
Vysazení stromu svobody 
park u čerpací stanice Benzina
28. 10.
Slavnostní akademie Sokol Náchod / 14 hodin
slavnostní vystoupení členů Sokolu Náchod
Sokolovna Náchod
Koncert Police Symphony Orchestra / 17 hodin
Městské divadlo Dr. J. Čížka, Masarykovo náměstí
Ohňostroj věnovaný 100. výročí 
vzniku republiky / 19.00 hodin
Masarykovo náměstí

LISTOPAD 
Výstava – Fotoklub Náchod
vernisáž a křest knihy Náchod včera a dnes III.
Masarykovo náměstí, prostory staré radnice (Pranýř)
17. 11.
Prvorepublikový taneční večer
pořádá Skaut Náchod a Pěvecký sbor Hron
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

Bližší informace k akcím budou průběžně zveřejňovány na plakátovacích plochách, 
webových stránkách města, facebooku a Náchodském zpravodaji.  
Změna programu vyhrazena.
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Házená 

FotbalPROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – březen 2018

* * *

1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 10. 3. 2018 11.00 SKK Primátor Náchod – SK Žižkov Praha
 7. 4. 2018 11.00 SKK Primátor Náchod – KK Blansko
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 3. 3. 2018 14.00 TJ Červený Kostelec – SKK Bohušovice
 17. 3. 2018 14.00 TJ Červený Kostelec – TJ Sokol Kdyně
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 3. 3. 2018 10.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Lokomotiva České Buděj. 
17. 3. 2018  10.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Lokomotiva Ústí n. L.
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 10. 3. 2018 15.00 SKK Primátor Náchod A – SK Žižkov Praha
 7. 4. 2018 15.00 SKK Primátor Náchod A – KK Jiří Poděbrady
Východočeský přebor mužů: (hrací den – pátek)
 9. 3. 2018 17.00 SKK Primátor Náchod B – KK Přelouč
 23. 3. 2018 17.00 SKK Primátor Náchod B – KK Hradec Králové B
Memoriál Františka Majera – turnaj neregistrovaných dvojic – ZMĚNA
 Kvalifikace: od 19. 3. 2018 do 14. 4. 2018
Finále:  sobota 21. 4. 2018
Více o turnaji na www.kuzelky.nachod.net 

O víkendu 10. a 11. února proběhlo v Li-
berci MČR juniorek, kde měl náchodský 
krasobruslařský oddíl své zastoupení. 
Pan František Blaťák, choreograf a trenér 
a Klára Pavlovičová, trenérka doprováze-
li své dvě svěřenkyně v závodě. Obě dív-
ky bojovaly ze všech sil a výsledkem je  
9. místo Oluši Gajdošové a 10. místo Ven-
duly Maršíkové. Trenéři, kteří by vlastně 
neměli být nikdy spokojeni, tak přesto 
mohou své závodnice pochválit. Určitě se 
obě přesvědčily, že mají našlápnuto k vr-
cholovému českému juniorskému kraso-
bruslení.                   Jaroslava Pavlovičová 

Krasobruslení

FK Náchod na březen 2018
 Sobota 17. 3. FK Náchod – Slavia Hra-

dec králové – KP mužů – 15 hodin
 Neděle 18. 3. FK Náchod – FK Jablonec 

– Liga dorostů – 10 + 12 hodin
 Neděle 18. 3. FK Náchod „B“ 

– Trutnov „B“ – I. A třída – 15 hodin
 Sobota 31. 3. FK Náchod „B“ – Libčany 

– KP mužů – 16 hodin
 Neděle 1. 4. FK Náchod – Pardubice 

– Liga dorostů – 10 + 12 hodin
 Neděle 1. 4. FK Náchod „B“ – Kobylice

 – I. A třída – 16 hodin
Všechna mistrovská utkání se hrají na sta-
dionu v Bělovsi. Občerstvení zajištěno. 

 Sobota 10. března 2018
HC TJ Náchod
– Sokol Vršovice
od 15.00 2. liga ml. dorostenci
Sokol Vršovice
od 17.30 1. liga muži (Muži „A“)

 Sobota 24. března 2018
HC TJ Náchod
– Lokomotiva Vršovice
od 11.00 2. liga ml. dorostenci
– Lokomotiva Vršovice
od 13.00 2. liga st. dorostenci
– Házená Legata Hustopeče
od 16.00 1. liga muži (Muži „A“)
– HK Lovosice „B“
od 18.00 2. liga muži (Muži „B“)

Když jsme vyjížděli s dětmi na jejich 
první velký turnaj, přáli jsme si, ať to je 
naše malé házenkářské Nagano ale záro-
veň jsme se obávali, aby náš první velký 
turnaj neskončil výbuchem jako v Naga-
saki. Naše děti ve věku 8–9 let ve svém 
kraji nebyly za poslední rok poraženy. 
Proto jsme se rozhodli je za odměnu při-
hlásit na mezinárodní turnaj do Kostelce 
na Hané. Turnaje se zúčastnilo 16 týmů 
z České republiky, Slovenska a Maďarska.

Začátek turnaje chlapci zvládli skvě-
le a z pěti zápasů měli pět výher. Bohu-
žel v semifinále jsme si vybrali všechnu 
smůlu a prohráli jsme o gól a to s týmem, 
který jsme ve skupině porazili o deset 
branek. V tu chvíli se kluci ocitli v nové 
situaci, na kterou reagovali týmovým asi 
půlhodinovým stékáním slz po jejich od-
hodlaném a bojovném výrazu obličeje. 
Přes veškerou snahu se nám je nepodaři-
lo dát k zápasu o třetí místo dohromady 
a i když bojovali za náchodské barvy seč 
jim síly stačily, tak opět prohráli o jediný 
gól. Zůstala tak na ně nepopulární bram-
borová příčka.

Ve stejný den hrál i druhý tým náchod-
ské přípravky na turnaji v Jičíně. Tento 

tým byl složený především z mladších 
ročníků, či z kluků, kteří s tímto krás-
ným sportem teprve začínají. Taky bylo 
znát to, že jsme jedna velká náchodská 
házenkářská rodina a oba tábory trenérů 
a hlavně rodičů, se vzájemně podporova-
ly i na dálku. 

Rovněž chceme poděkovat za ochotu 
starostovi města, panu Janu Birke, který 
nám zajistil propagační materiály o na-
šem krásném městě a drobné dárky pro 
naše soupeře, a mohli jsme tak dělat čest 
městu nejen nesporným házenkářským 
umem dětí, ale mohli jsme se i pochlubit 
krásou našeho města. 

Trenér družstva přípravky Jiří Galba

Příprava házenkářských nadějí
Airsoft je moderní druh sportu, při kte-
rém proti sobě týmy bojují se zbraněmi 
střílejícími malé plastové kuličky. Je mož-
né ho pojmout mnoha způsoby, např. jako 
drobnou přestřelku nebo jako simulaci re-
álného vojenského či policejního zásahu. 
V Déčku samozřejmě jen nestřílíme. Učí-
me se také různé vojenské taktiky, správ-
né střelecké postoje, základy první pomo-
ci ve vojenském provedení, zamaskování 
v různém terénu a mnohé další doved-
nosti potřebné pro tento sport. Členové 
potřebují vhodné, ideálně maskáčové ob-
lečení a pevnou obuv. Ostatní vybavení 
zajišťuje Déčko. Je plně zajištěna bezpeč-
nost členů, zejména ochrana zraku speci-
álními brýlemi. 
Kroužek je určen pro chlapce i dívky 
ve věku 12–19 let, koná se jednou za 14 
dní v pátek od 16 do 19 hodin v prosto-
rách Déčka. Je možné přijít se nezávazně 
podívat na některou schůzku. 
Kontakt na odbornou vedoucí: 
svob. Vaňková Zuzana, 
e-mail: suzane281@gmail.com

Airsoftový kroužek Déčka 
Náchod nabírá nové členy
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Státní zámek Náchod

v březnu 2018 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

Ohlédnutí za sezónou 2017 na Státním zámku v Náchodě.
Loňskou sezonu jsme odstartovali 1. dubna, kdy sám kníže 

Ottavio Piccolomini pomyslně odemknul návštěvní sezonu a pro-
vedl tak téměř první návštěvníky svým honosným sídlem. Téměř 
proto, že pár dychtivých nadšenců trvalo na prohlídce v promrz-
lém zámku už v lednu a v únoru. I přes rekonstruované komu-
nikace ve městě se nám podařilo provést zámkem přes 40 tisíc 
návštěvníků a realizovat všechny kulturní akce včetně svateb. 
Své ANO si svatebčané nejčastěji říkali v oblíbené Piccolomins-
ké zahradě.

Novinkou sezony 2017 byly pravidelné prohlídky barokní kap-
le Nanebevzetí Panny Marie včetně kruchty, kde byla vystavena 
část původních vitráží z oken zámecké kaple. V prohlídkách hod-
láme pokračovat i letos a to vždy první neděli v měsíci od dub-
na do října. 

Nejbohatší program samozřejmě začal o letních prázdninách, 
kdy se uskutečnily večerní prohlídky, komentovaná šermířská 
vystoupení, prohlídky zámeckých půd, ale i velmi hojně navště-
vované specializované prohlídky pro dětské návštěvníky, pořá-
dané v expozici Na dvoře vévodském.

Sezóonu jsme definitivně zakončili adventními prohlídkami 
na konci listopadu. Jako každoročně jsme uspořádali předvánoč-
ní koncert ve Velkém sále na I. nádvoří. Na koncertě vystoupila 
renesanční vokálně-instrumentální skupina dobových nástrojů 
La Bilancetta společně s moravským historickým tanečním sou-
borem Vere Gratia.

V přízemí budovy bývalé lesárny na IV. nádvoří bylo loni po-
prvé otevřeno Městské informační centrum pro tuzemské i za-
hraniční návštěvníky.

Ani zámecké expozice nezůstaly beze změny. V rámci postup-
né reinstalace interiérů Reprezentačních pokojů Piccolominiů 
do doby druhé čtvrtiny 18. století byly v Kuřáckém salonu umís-
těny dva restaurované příborníky, naplněné souborem kerami-
ky z Holíče. 

V rámci lepších služeb pro zámecké návštěvníky byly v pro-
dejní pokladně propojeny obě prodejní pokladny, včetně samo-
statné prodejny upomínkových předmětů.

Na revitalizaci zámeckého kopce je připravena a schválena 
projektová dokumentace. V současné době se hledají finanční 
prostředky na realizaci. 

V průběhu roku probíhaly opravy a nátěry šindelových střech. 
Na historické studni na III. nádvoří zámku byla měněna sta-
rá dožívající smrková šindel za modřínovou štípanou šindelo-
vou krytinu.

Je zpracováváno několik projektů – zaměření Úřednického 
traktu, veřejné bezbariérové toalety v lesárně a opravy střech 
na hlavních budovách… 

V rámci restaurátorských příprav a průzkumů byly připrave-
ny restaurátorské záměry na obnovu vrat do zámecké kaple, ob-
nova pískovcové kašny na III. nádvoří. Připravují se restaurátor-
ské průzkumy historických výmaleb v interiérech.

Návštěvní sezóna v roce 2018 začíná na Velký pátek 30. 3., 
poté 31. 3., v oba dva dny je otevřeno stejně jako o víkendech 
v dubnu.

V dubnu nabízí náchodský zámek návštěvníkům prohlídky 
Reprezentačních pokojů Piccolominiů, Salonů druhého patra, 
věže, terasy a gotického sklepení, o víkendech od 10 do 15 ho-
din, v ostatních dnech prohlídky možné pro objednané skupi-
ny deseti a více osob. 

Kulturní a jiné akce v březnu a dubnu 2018:
 30. 3. – „odemykání“ zámku s Ottaviem Piccolomini a jeho 

manželkou v 10, 12, 14 hodin – prohlídky I. okruhu – Reprezen-
tačních pokojů Piccolominiů s knížetem Ottaviem a jeho dru-

hou manželkou Marii Benignou. Na závěr krátké hudební vstu-
py v podání žáků ZUŠ Police nad Metují. Vstupné se nemění.

 1. 4. – Prohlídka zámecké kaple v 13 hodin – prohlídka zá-
mecké barokní kaple včetně sakristie a kruchty.
Vstupné jednotné: 50 Kč 

 7. – 8. 4. a 28. – 29. 4. – Výstava obrazů a fotografií posled-
ních majitelů zámku v jedné z místností Reprezentačních po-
kojů Piccolominiů vždy v 11, 13, 14 a 15 hodin. Výstava obrazů 
a fotografií ze zámeckého depozitáře přiblíží návštěvníkům ži-
vot v Náchodě mezi lety 1842–1945.
Vstupné jednotné: 20 Kč

 14.–15. 4. – Mezinárodní den památek a historických sídel  
– speciální exteriérové prohlídky celého zámeckého areálu se za-
měřením na stavební aktivity Ottavia I. Piccolomini a Piccolomi-
niů, včetně prohlídky zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie 
v 11, 13 a 15 hodin. Vstup zdarma.
Více informací na www.zamek-nachod.cz.

Těšíme se na vaši návštěvu! Správa zámku Náchod

Móda za časů protektorátu
Do 29. dubna 2018 mohou návštěvníci ve výstavní síni (roh Zá-
mecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu, která je zavede o ně-
kolik desetiletí zpět a pokusí se jim přiblížit, co se nosilo a jaké 
oděvy byly moderní v nelehké protektorátní době. V roce 2016 
proběhla v Regionálním muzeu v Náchodě sbírka oděvů právě 
z 30. a 40. let minulého století. Díky přízni dárců se podařilo 
nashromáždit velké množství zajímavého dámského i pánské-
ho oblečení, bot a dalších doplňků z tohoto období, které – a ne-
jenom ty – si zde mohou návštěvníci prohlédnout. K vidění je 
např. luxusní persiánový kožich, kožešinové límce s hlavičkami 
lišek a další dámské a pánské šaty. Protektorát byl však přede-
vším obdobím nedostatku, což platí i pro odvětví textilu. Nechy-
bí proto ani doma šité či přešívané oblečení, boty z náhražko-
vých materiálů a mnoho dalšího. Otevřeno denně mimo pondělí 
9–12, 13–17 hod. 

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska 
Stálá expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masarykově 
náměstí čp. 18 mapuje dějiny náchodského regionu od nejstar-
ších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po součas-
nost. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 
nebo na e-mailu expozice@muzeumnachod.cz. Otevřeno denně 
mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. 

Osudové osmičky 20. století v dějinách Náchoda
Do budovy stálé expozice Regionálního muzea v Náchodě na Ma-
sarykově náměstí čp. 18 srdečně zveme zájemce k návštěvě vý-
stavy Osudové osmičky 20. století v dějinách Náchoda. Výstava 
mapuje nejdůležitější milníky našich dějin zakončené osmičkou 
(1918, 1938, 1948 a 1968), mapuje události, k nimž v naší vlas-
ti a na Náchodsku došlo, a díky desítkám trojrozměrných před-
mětů, z nichž některé jsou prezentovány zcela poprvé, připomí-
ná návštěvníkům pohnuté události 20. století. Výstava potrvá 
do 11. listopadu 2018. Součástí výstavy je rovněž ojedinělá ex-
pozice figurek vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře 
Měli jsme se bránit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. 

Velikonoce v muzeu
Regionální muzeum v Náchodě si vás dovoluje pozvat na tvoři-
vou dílnu Velikonoce v muzeu. Vyzkoušet si zde můžete různé 
techniky zdobení vajíček, pletení pomlázky a jiné aktivity.
Kdy: 24. 3. 2017 od 9.00 do 15.00 hodin
Kde: v přednáškové místnosti muzea. 1. patro Staré radnice 
(čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě. Vstupné: 35 Kč.
Požadavky: přineste si s sebou vyfouknutá vajíčka
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Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

březen
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

 3. 3. Dvě pohádky pro rošťáky

 10. 3. Dvě pohádky pro rošťáky

 17. 3. Ostrov splněných přání

 24. 3. Ostrov splněných přání

INFORMACE O PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH 
Déčko Náchod získalo grant z programu 
pro rodinných opatření MAS Stolové hory, 
díky kterému je možné výrazně zvýhod-
nit cenu příměstských táborů v Náchodě. 
Snížená cena je poskytnuta, pokud oba 
rodiče pracují (mají uzavřenou pracovní 
smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti 
či provedení práce, popř. jsou OSVČ), nebo 
studují, nebo jsou žadateli o zaměstnání. 
Tento fakt musí být rodiči řádně předem 
doložen na formulářích, které jsou ke sta-
žení na webové stránce Déčka. Člen Déčka 
(tj. zapsaný do nejméně jednoho pravidel-
ného kroužku se zaplaceným celoročním 
poplatkem) má dále nárok na slevu 200 Kč 
z ceny tábora.
Cena pětidenního tábora zvýhodněná do-
tací MAS je 950 Kč, pro člena Déčka 750 Kč. 
Cena nezvýhodněná je 1500 Kč, pro člena 
Déčka 1300 Kč. 

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 9. března 

– KERAMIKA NA ZKOUŠKU 
tematické tvoření – velikonoční a jar-
ní dekorace a zápichy, práce s hlínou pro 
děti i dospělé, děti do 6 let v doprovodu 
rodičů, program od 16 do 18 hodin, s se-
bou pracovní oděv, přezůvky, vstupné 40 
Kč/osoba, informace Bc. Tereza Išová, tel. 
774 223 296 

 sobota 3. března 
– BREAK DANCE SOUTĚŽ BBOY ASSASSIN
taneční soutěž v break dance stylu, 3 ka-
tegorie – děti, začátečníci, profi, porota – 
Bboy Gregory, Bboy Grushka, Bboy Sigi, 
vstupné 80 Kč, informace Jaroslav Kará-
sek, tel. 775 223 919 

 sobota 17. března 
– KURZ KRESBY – PERSPEKTIVA
celodenní workshop perspektivní kres-
by, lektorka Věra Voltrová, pro zájem-
ce od 12 let, program od 9 do 16 hodin, 
s sebou pracovní oděv, přezůvky, cena 

800 Kč (členská cena 500 Kč, při přihlášení 
do 12. 3. cena 400 Kč), v ceně kurzu káva, 
čaj a výbava pro kresbu, informace Bc. Te-
reza Išová, tel. 774 223 296 

 sobota 10. března 
– SOBOTA S ANGLIČTINOU 
Jarní sobota pro děti od 6 do 12 let, pro-
gram od 9 do 15 hodin, hravá výuka an-
gličtiny, hry, hrátky a soutěže, s sebou 
vybavený penál a přezůvky, přihláš-
ky do 8. 3., cena 130 Kč pro členy Klubu, 
150 Kč pro ostatní, v ceně strava, materiál, 
pojištění, informace PhDr. Jaroslava Nývl-
tová, jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223 
291.

 sobota 17. března 
– KURZ KRESBY – PERSPEKTIVA
celodenní workshop perspektivní kresby, 
lektorka Věra Voltrová, pro zájemce od 12 
let, program od 9 do 16 hodin, s sebou pra-
covní oděv, přezůvky, cena 800 Kč (člen-
ská cena 500 Kč, při přihlášení do 12. 3. 
cena 400 Kč), v ceně kurzu káva, čaj a vý-
bava pro kresbu, informace Bc. Tereza Išo-
vá, tel. 774 223 296.

 23. – 25. března 
– SEMINÁŘ BUBNOVÁNÍ NA DJEMBE
ve spolupráci s NIDV MŠMT, víkend s lek-
torem Davidem Oplatkem, výuka techni-
ky bubnování na djembe a další akustické 
nástroje, cena 800 Kč zahrnuje lekce, stra-
vu a ubytování, účastník získá certifikát 
MŠMT, informace Ing. Ludmila Pohanko-
vá, tel. 775 223 919.

 sobota 24. března – HODINA ZEMĚ 
Náchod se opět připojuje k celosvětovému 
happeningu na podporu ochrany životní-
ho prostředí – Zhasněte na jednu hodinu 
světla a vypněte co nejvíce elektrických 
spotřebičů, program od 20.30 do 21.30 
hodin na Masarykově náměstí, symbolic-
ké zapálení svíček, vystoupení tanečních 
skupin SVČ Déčka, žonglování s ohněm, 
hudební vystoupení, informace Ing. Kate-
řina Hiebschová, tel. 775 223 294. 

 29.–31. března – TANEČNÍ VELIKONOCE
víkend s nejlepšími street dance taneční-
ky České republiky, cena 900 Kč zahrnuje
6 tanečních lekcí, stravu a ubytování, in-

formace Jaroslav Karásek, tel. 775 223 
919.

 ESKYMÁCKÉ POHÁDKY 
– DĚTSKÁ VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ 
od 12. března je možné zhlédnout v pro-
storách Déčka výstavu výtvarných prací 
– ilustrací pohádek, obrázků dětí z mateř-
ských a základních škol z Náchoda na mo-
tivy eskymáckých pohádek, výstava je 
přístupná v provozní době Déčka zdarma.

AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA
čtvrtek 8. března 
– BEZOBALOVÁ DOMÁCNOST
od 16 do 17 hodin, praktické rady, typy 
Terezy Prouzové a Ivety Papežové z Ne-
balíme to, cena 30 Kč, informace Mgr. Ji-
tka Ničová, tel. 774 635 232, mc@decko-
nachod.cz

 čtvrtek 15. března – ČTYŘI ŽENY V NÁS
rozhovor s Janou Myšákovou, cyklické 
fáze ženy, charakteristika jejich hlavních 
rysů, od 16 hodin, vstupné 30 Kč, infor-
mace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232, 
mc@deckonachod.cz 

 čtvrtek 22. března 
– FALEŠNÝ VELIKONOČNÍ PATCHWORK 
PRO DOSPĚLÉ 
od 16 do 18 hodin, zdobení polystyréno-
vých tvarů dekoračními látkami bez šití, 
cena 55 Kč, informace Mgr. Jitka Ničová, 
tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz

 pátek 23. března 
– FALEŠNÝ VELIKONOČNÍ PATCHWORK 
pro maminky s dětmi i širokou veřejnost, 
od 9.30 do 11.30 hodin, zdobení polysty-
rénových tvarů dekoračními látkami bez 
šití, cena 55 Kč, informace Mgr. Jitka Ničo-
vá, tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz

Na akce Déčka je třeba se hlásit přes regist-
rační systém na www.decko-nachod.cz, kde 
také najdete další informace. Členům Déčka 
bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.

 3. 3. a 4. 3.  MUDr. Alena Zdražilová Denisovo nábřeží 665
  Náchod  tel.: 491 427 548
 10. 3. a 11. 3. MUDr. Blanka Hulánová  Smetanova 144
  Nové Město nad Metují tel.: 491 428 502
 17. 3. a 18. 3. MUDr. Milan Hýbl  Hálkova 367
  Náchod  tel.: 491 428 636
 24. 3. a 25. 3. MDDr. Tomáš Hýbl Hálkova 367
   Náchod  tel.: 491 428 636
 30. 3. MUDr. Hana Jelenová Denisovo nábřeží 665
  Náchod  tel.: 491 431 104
 31. 3. MUDr. Vlasta Hýblová Hálkova 367
  Náchod  tel.: 491 428 636
  1. 4.  MUDr. Vlasta Hýblová Hálkova 367
  Náchod  tel.: 491 428 636
 2. 4. MDDr. Michal Jánský ZŠ TGM, Bartoňova,
  Náchod  tel.: 491 421 604

* * *
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Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc ThDr. Kontakt mobil 776 736 885, pevná linka (pouze  
v úřední hodiny) 491 426 223, e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. 
Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium otevřeno den-
ně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají ve Farského síni 
CČSH, vchod Raisova ul. v neděli v 8.15 hod. Biblické hodiny 
ve čtvrtek v 16 hod.
Římskokatolická farnost
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod, Masarykovo ná-
městí 75, 547 01 Náchod. Kontakty: kancelář 491 428 355, dě-
kan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří 
Jakoubek 720 206 260, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 
776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@
tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–
17.00, úterý, středa a pátek 9.00–11.00, v jinou dobu po před-
chozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00, 
úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 
a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. Mše sva-
té pro děti a mládež jsou slouženy v kostele sv. Michaela v neděli 
v 10.15. Modlitební setkání v kostele sv. Michaela probíhá každý 
druhý čtvrtek od 19:00. Příležitost ke svátosti smíření se naský-
tá půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší sva-
tou. Před velikonočními svátky bude možné přistoupit ke svá-
tosti smíření v následujících dnech a časech: 22. 3. od 9.00–11.00 
hod., 23. 3. od 9.00–11.00, od 16.00–18.00 a od 19.00–21.00 hod., 
24. 3. od 16.00–18.00 hod., 26. 3. od 9.00–11.00 a od 15.00–17.00 
hod., 27. 3. od 9.00–11.00 a od 16.00–18.00 hod., 28. 3. od 9.00–
11.00 a od 17.00–21.00 hod. Postní duchovní obnova proběhne 
v sobotu 17. března a povede ji RNDr. Mgr. Miloš Pachr, CSc. Mše 
svatá na Zelený čtvrtek 29. 3. začne v 18.00 v kostele sv. Vavřin-
ce. Velkopáteční obřady 30. 3. zahájíme v 16.00 a Vigilii na Bílou 
sobotu 31. 3. v 19.00 hod. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně připa-
dá na neděli 1. 4. Pokojné a požehnané prožití doby postní a Tri-
dua přeje P. Zdeněk Kubeš, děkan.
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny, objedná-
ní rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické domluvě. 
Bohoslužby až do konce března vždy v neděli v 10.00 hod. pouze 
ve sborovém domě v Náchodě. V neděli 11. 3. společné bohosluž-
by pro celý sbor s vysluhováním svaté večeře Páně. Na Květnou 
neděli 25. 3. výroční sborové shromáždění v Náchodě od 10.00 
hodin. Bohoslužby v Oáze v Novém Městě nad Metují s Markem 
Bártou ve čtvrtek 8. 3. od 11.15 hod. Bohoslužby v Evangelickém 
domově Betanie (Špreňarova 1053) v pátek 9. 3. od 13.00 a v ne-
děli 18. 3. od 15.30 hod. Ve čtvrtek 22. 3. bohoslužby v Domo-
vě důchodců v Náchodě od 9.30 hod. Biblické hodiny ve stře-
du vždy od 16.00 hodin (7. 3. a 28. 3. v Novém Městě nad Metují 
a 14. 3. a 21. 3. v Náchodě). Biblická hodina v Harmonii s Mar-
kem Bártou ve čtvrtek 29. 3. od 9.30 hod. Schůzky dětí v pátek 
16. 3. a 23. 3. v Šonově na faře vždy od 17.30 hod. Setkání střed-
ní generace v rámci společného výjezdu na hory od čtvrtka 1. 3. 
do neděle 4. 3. Přehled všech akcí a aktuální informace nalezne-
te vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mo bil. 739 481 014,  
Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hodin.
Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“

Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. Petr Geldner, telefon 777 217 968,  
e–mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior Jiří Hofman, telefon 
605 973 056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., tele-
fon 722 948 196. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin, Rozhovory 
nad Biblí ve středu od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

 čtvrtek 1. 3. od 14 hod. „GRUZIE – trekking po Svanetie“ film 
a vyprávění si pro nás připravil p. Roman Krejčiřík;

 čtvrtek 8. 3. od 15 hod. bude v restauraci Reduta (Plhovská ul.)
výroční členská schůze. od 14.30 platby členských příspěvků, 
zálohy na zájezdy, od 15 hodin krátká přednáška k finanční gra-
motnosti, od 15.30 zprávy o činnosti, hospodaření a program na 
r. 2018, různé – informace k rekreacím, zájezdům, sportovním 
hrám. Od 16.30 nám přijdou zahrát „Roušarovci“ – trochu zá-
bavy, tance a zpěvu nám prospěje.

 čtvrtek 15. 3. od 14 hod. „Jordánsko a Izrael“ – film ze své ces-
ty nám promítne a bude vyprávět p. Zdeněk Nývlt;

 čtvrtek 22. 3. od 14 hod. „Láska, zdraví a žití v radosti“ , na 
dané téma přijde mezi nás na besedu p. Kateřina Hofmanová;

 čtvrtek 29. 3. od 14 hod. „ISLAND“ – III. část přijde promítnout 
a o životě na severu bude opět vyprávět p. Jiří Hubka. 
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když 
nejsou členy Svazu důchodců.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR. Na zájez-
dy se budete moci přihlásit a zaplatit dané zálohy od 1. března 
v klubovně Harmonie 2 vždy ve čtvrtek nebo v pondělí od 15.30 
do 16 hod. 8. března od 14.30 v restauraci Reduta. Zájemci o re-
kreace na r. 2018 – informace obdržíte v klubovně Harmonie 2.

Srdečně zveme své členy a příznivce na naší
Jarní veselici, která se koná ve středu dne 21. 3. 2018 v 14.00 hod.
v hotelu ELKO (v ul. Českých bratří, Staré město – za Penny mar-
ketem).
Program:
– seznámení s připravovanými programy, výletem, výběr při-
hlášek členů na chystané akce v květnu, červnu.
– překvapení
– splnění hudebních přání – naším členem
– občerstvení, dotazy, náměty a jiné.
Drobné občerstvení zajištěno – vybíráme 70 Kč, nečleni 80 Kč. 
Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se při-
hlásit včas. Každou středu 13–15 hodin v klubovně SZdP – Pala-
chova ul. 1303 – přízemí, případně tel. 724 908 861.
Těšíme se na Vás i na Vaše podněty, přejeme hodně zdraví a vše 
dobré.
Za Výbor SZdP Náchod: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček       
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Městská knihovna Náchod informuje v březnu 2018

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátech a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz.  (Vo)

Rozvoz knih
V pondělí 5. března se v dopoledních hodinách uskuteční roz-
voz knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Studovna

 JIŘÍ VÍT – PODMANIVÁ PŘÍRODA
14. února – 31. března. Výstava fotografií Jiřího Víta.
Dětské oddělení
LABYRINT ULIČEK JAROSLAVA FOGLARA
1.–30. března. Výstava tvorby Jaroslava Foglara.
Hala

 PRODEJNÍ VÝSTAVA SŠ POLYGRAFICKÉ
12.–16. března. Ukázka tvorby studentů Střední školy propagač-
ní tvorby a polygrafie z Velkého Poříčí. Jako vždy bude možné si 
vytvořené jarní dekorace zakoupit. 

 CHARITATIVNÍ VÝSTAVA SOŠ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ 
19.–23. března. Výstava SOŠ Sociální a zdravotnické – Evange-
lické akademie v Náchodě. 
Výtěžek z výstavy bude věnován na humanitární pomoc.

 NĚMÍ SVĚDKOVÉ HOLOCAUSTU V NÁCHODĚ
27. března – 20. dubna. Výstavu vytvořili studenti VOŠ a SPŠ sta-
vební arch. Jana Letzela v Náchodě. Prostřednictvím jednotli-
vých staveb se seznámíte s jejich předválečnými židovskými ma-
jiteli či nájemníky a jejich dalším, většinou tragickým, osudem.

LiStOVáNí – A taková to byla láska…
Ve čtvrtek 8. března vás od 18 hodin zveme do studovny na scé-
nické čtení románu Anny Gavaldy A taková to byla láska…, 
v němž účinkují členové projektu LiStOVáNí Věra Hollá a Zde-
něk Černín. Děj se odehrává na venkově, kde Chloé, matka dvou 
dětí, již právě opustil manžel, tráví několik dní v letním domku 
se svým tchánem. Prostřednictvím vzájemných rozhovorů se po-
malu sbližují; aby však k sobě našli cestu, musí se objevit Mathil-
de, osudová žena z Hongkongu. Předprodej vstupenek probíhá 
ve studovně, cena 120 Kč.

Sečuán očima Petra Voldána
V pondělí 19. března se v další besedě s Petrem Voldánem, vy-
pravíme do čínské provincie Sečuán, kterou nedávno navštívil. 
Sečuán je nejen domovem pandy velké, ale i místem, které dalo 
světu ručně tkaný brokát, čaj, sečuánský pepř, kuře Kung-pao 
a další pozoruhodnosti, včetně sochy největšího sedícího Buddhy 
na světě. Začátek je v 18 hodin v dětském oddělení, vstupné dob-
rovolné. 

Velké podvečerní čtení
Ve čtvrtek 22. března pro vás od 18 hodin chystáme tradiční 
Velké podvečerní čtení. Přijďte si navzájem předčítat ze svých 
oblíbených knih. Těšíme se na vás v oddělení pro dospělé čtená-
ře, kde pro vás bude připraveno malé občerstvení.

Autorské čtení Jiřího Hájíčka
V úterý 27. března bude od 18 hodin probíhat ve studovně be-
seda a čtení s Jiřím Hájíčkem, autorem románů a povídek z jiho-
českého venkova. Jeho první román Dobrodruzi hlavního proudu 
vyšel v roce 2002, přičemž oba následující romány, Selský baro-
ko (2005) i Rybí krev (2012), byly oceněny Magnesií Literou. Svou 

volnou trilogii završil v roce 2016 románem Dešťová hůl. Jiří Há-
jíček patří k nejúspěšnějším současným českým spisovatelům. 
Jeho knihy vyšly v mnoha světových jazycích a v září 2016 měl 
premiéru film natočený podle jeho knihy Zloději zelených koní.

Dílna pro seniory – jarní dekorace 
Ve středu 14. března vás zveme na další kreativní dílnu pro se-
niory. Tvořit budeme od 9 do 12 hodin v dětském oddělení. Tato 
výtvarná dílna je podpořená z projektu Evropské unie Aktiv-
ní senior polsko-českého příhraničí a přihlášky na ni přijímáme 
ve studovně. 

Náchodská univerzita volného času
  5. března prof. RNDr. Jan Černý, PhD. – Jak náš život mění po-

kroky genetiky 
POZOR! Pouze v 15.30 hodin v aule gymnázia

  26. března prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. – O životě nejen s me-
dicínou 
POZOR! Pouze v 15 hodin v aule gymnázia
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní doho-
dě s organizátory vstupné 50 Kč.

Kurz dějin umění
 13. března Italské quattrocento
 27. března Kubismus

Noc s Andersenem 2018 
Druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci POZOR! Opět se můžete utkat 
o účast na Noci s Andersenem. Letos nahlédneme do světa hr-
dinů Rychlých šípů. Úkol na březen: Jistě všichni víte, kdo byl 
tvůrcem Rychlých šípů. Vyplňte kvíz o tomto autorovi.
Úkoly odevzdejte nejpozději do 16. března v oddělení pro děti. 
Sledujte nástěnku v knihovně, web a Facebook knihovny. Noc 
s Andersenem se uskuteční 23. března 2018.

Jarní výtvarná dílna pro děti
V pondělí 26. března pořádáme od 14 do 17 hodin v dětském od-
dělení dílnu, během níž si děti budou moci vytvořit nejrůzněj-
ší jarní dekorace.

S knížkou do života
Od dubna se naše knihovna zapojí do mezinárodního projektu 
na podporu čtenářství S knížkou do života (Bookstart) zaměře-
ného na nejmenší děti a jejich rodiče. Cílem je upozornit na vý-
znam četby pro vývoj dítěte. 
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březen
PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR V BŘEZNU 2018 NAJDETE NA STRANĚ 26 NZ

COCO
Pozvání do světa, kam se dosud žádný živý člověk nedostal… České znění. Film získal Zlatý glóbus 2017 a je i nominován na Oscara za rok 2017 za Nejlepší animovaný film.
Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

TRIKY S TRPASLÍKY
Malí človíčci, velké starosti… Dobrodružná animovaná komedie o trpaslících, kteří jsou skutečně živí a ochraňují obyvatele domu… České znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
Akční dobrodružná komedie, ve které se pravidla hry změnila, ale legenda původního filmu pokračuje! České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

PRAČLOVĚK
Animovaná rodinná komedie, odehrávající se v dávné době, kdy po naší zemi ještě kráčeli mamuti a lidé si vážili svých rodných jeskyní… České znění. Vstupné 125 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

NOČNÍ HRA
Nepoznáte, co je skutečné a co ne… a věci, kterým nebudete věřit… Akční krimi komedie o párty se záhadnou vraždou, včetně falešných lupičů a federálních agentů. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

RUDÁ VOLAVKA
Má mnoho tváří: Je mistryní ve svádění a manipulaci. A především je špičkově vycvičenou agentkou ruské tajné služby! Jenifer Lawrence v hlavní roli napínavého thrilleru. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ
Věříte na duchy? Děsivý příběh ze sídla démonů, který doplňuje i neopakovatelná a temná viktoriánská atmosféra, kostýmy a výprava – to vše v hororu od tvůrců filmu Jigsaw se slavnou Helen Mi-
rren v hlavní roli. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
„Nikdy se nevzdám. Nikdy neustoupím…“ Gary Oldman jako Winston Churchill získal Zlatý glóbus za rok 2017 za nejlepší mužský herecký výkon a film má i šest nominací na Oscara za rok 2017. 
České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let

TÁTOVA VOLHA Mimořádná předpremiéra!
Nový film režiséra Jiřího Vejdělka. FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ V ČELE S REŽISÉREM JIŘÍM VEJDĚLKEM. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Jak zachránit krachující manželství? Stačí jeden šílený plán: Stačí naordinovat manželům nevěru - a vzájemně se přistihnout in flagranti! A bláznivá hra může začít… 
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
Komediální drama, které získalo čtyři Zlaté glóby za rok 2017 (včetně nejlepšího filmu), ocenění na festivalech v Benátkách a Torontu a na svém kontě má i sedm nominací na Oscara za rok 2017. 
České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Nenechte si ujít vyvrcholení! V hlavních rolích filmu, natočeném podle knižní předlohy spisovatelky E. L. James, Dakota Johnson a Jamie Dornan. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

TVÁŘ VODY
Trochu jiný příběh o lásce… Režie Guillermo del Toro. Dramatické fantasy, které bylo oceněno dvěma Zlatými glóby za rok 2017 (mj. i za nejlepší režii), patří i k nejžhavějším kandidátům při letoš-
ním udílení Oscarů za rok 2017 – celkem má 13 nominací. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

S LÁSKOU VINCENT
Celovečerní film o malíři van Goghovi. Film byl natočen kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb. Za nejlepší animovaný film je tento snímek nominovaný na Oscara za rok 2017. 
České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TÁTOVA VOLHA
Nový film režiséra Jiřího Vejdělka. Veteránem Volha GAZ 21 po stopách bývalých milenek a přátel… Komedie i drama – to vše v emotivní, napínavé a zábavné jízdě, se skvělými hereckými výkony 
Elišky Balzerové, Tatiany Vilhelmové, Martina Myšičky, Boleslava Polívky, Emilie Vášaryové, Vilmy Cibulkové, Evy Holubové, Hany Maciuchové, Jany Plodkové a Václava Neužila.
Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
Začínají velké Medové hry a s nimi zcela nové dobrodružství Včelky Máji a jejich kamarádů v soutěži o Zlatý pohár. Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

PŘÁNÍ SMRTI
Sebrali mu jeho rodinu. Nastal čas jim to vrátit... Poháněný touhou se pomstít, vezme zákon do vlastních rukou, aby nevinným životy zachraňoval a zločincům je bral. V hlavní roli Bruce Willis. 
České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

PREZIDENT BLANÍK
Tonda Blaník na Hrad! Celovečerní satirický film „o spasiteli českého veřejného života“, navazující na úspěšný internetový seriál Kancelář Blaník, zasazený do letošní prezidentské volby…
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

JÁ, TONYA
Skandální příběh o nejlepší tehdejší krasobruslařce světa, natočený podle skutečné události… Film získal Zlatý glóbus za rok 2017 a je nominován ve třech kategoriích na Oscara 2017. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

LADY BIRD
Neobyčejný příběh o obyčejném dospívání holky, která zoufale hledá to, co všichni ostatní – kluka a smysl života. Film patří mezi nejlepší snímky roku 2017, získal dva Zlaté glóby a má čtyři nomi-
nace na Oscara. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

HORA
Vztah člověka a hor jako impozantní dokumentární symfonie. Film je oslňující analýzou naší posedlosti horami. Dokument Hora nám ukazuje okouzlující sílu výšin a jejich věčnou moc, se kterou 
formují naše životy i naše sny… Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ONI 2: NOČNÍ KOŘIST
Lov začíná! Můžete utéct, můžete se schovat, nebo bojovat. Horor pro diváky pevných nervů o rodině, která se na noc ubytuje v odlehlém kempu, ten navštíví tři maskovaní psychopati a podrobí je 
zkoušce až po ty nejzazší meze… České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

TOM RAIDER
Každá legenda má svůj začátek. Alicia Vikander je Lara Croft. Akční dobrodružství, ve kterém se naše hrdinka vydává po otcových stopách hledat legendární hrobku na mýtickém ostrově někde po-
blíž japonského pobřeží. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TLUMOČNÍK
Každá cesta má své tajemství… Jiří Menzel, Peter Simonischek a Zuzana Mauréry v tragikomediální roadmovie režiséra Martina Šulíka. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
Že jsou trollové jen malé roztomilé bytůstky? Velké dobrodružství se spoustou příšer, magie i kouzelných míst – ve fantasy pohádce, uváděné v českém znění.
Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

COCO
Pozvání do světa, kam se dosud žádný živý člověk nedostal… A brzo tam bude pěkně živo – na velké oslavě, kterou jen tak nezažijete!!! Rodinná komedie od studia Disney-Pixar v českém znění.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

BLACK PANTHER
Nový akční dobrodružný film od studia Marvel. České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

TÁTOVA VOLHA
Nový film režiséra Jiřího Vejdělka. Veteránem Volha GAZ 21 po stopách bývalých milenek a přátel… Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

THE FLORIDA PROJECT
Neuvěřitelně lidský a originální film, neobyčejně silný snímek, který se stal miláčkem kritiků i diváků ihned od svého uvedení na festivalu v Cannes. Willem Dafoe má nominaci na Oscara za rok 
2017. České titulky. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ
Kaiju versus Jaegeři. Monstra z vesmíru versus pilotovaní obří roboti. Druhé kolo. Výpravné akční sci-fi. Hvězda Star Wars John Boyega a Scott Eastwood z Rychle a zběsile vedou tým, který je po-
slední nadějí na přežití planety. České titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MÁŘÍ MAGDALÉNA
Konečně poznáte její příběh… Historické životopisné drama o jedné z nejtajemnějších ženských postav naší civilizace a nejzáhadnější biblické postavě. V hlavních rolích Rooney Mara (Máří Mag-
daléna), Joaquin Phoenix (Ježíš Kristus) a Chiwetel Ejiofor (apoštol Petr). České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KRÁLÍČEK PETR
I králík může mít zaječí úmysly… Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní, a už vůbec 
ne se zvířaty. A tak začíná válka – mezi ním a obyvateli zahrady… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč) Mládeži přístupný.

FERDINAND
Stvořen pro boj. Zrozen pro lásku… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Film má nominaci na Oscara za rok 2017 za nejlepší animovaný film. 
Vstupné 110 Kč (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.

1. čtvrtek pouze v 15 hod.

2. pátek pouze ve 14 hod.
3. sobota pouze ve 14 hod.

2. pátek pouze v 16 hod.

4. neděle pouze ve 14 hod.

1. čtvrtek pouze v 17 hod.
2. pátek pouze ve 20 hod.
3. sobota pouze v 15.45 hod.

1. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
3. sobota pouze v 17.45 hod.

2. pátek pouze v 18.15 hod.
4. neděle pouze v 18.45 hod.

5. pondělí pouze v 17 hod.

5. pondělí pouze v 19.45 hod.

6. úterý pouze v 17 hod.

6. úterý pouze v 19 hod.

7. středa pouze v 17 hod.

7. středa pouze v 19.15 hod.

8. čtvrtek pouze v 19 hod.

8. čtvrtek pouze v 17 hod.
9. pátek pouze v 19.45 hod.
10. sobota pouze v 16.30 hod.
11. neděle pouze v 18 hod.
12. pondělí pouze v 17 hod.
14. středa pouze v 19.30 hod.
9. pátek pouze v 16 hod.
10. sobota pouze ve 14.45 hod.
11. neděle pouze ve 14.30 hod.
14. středa pouze v 16.15 hod.
9. pátek pouze v 17.45 hod.
11. neděle pouze v 19.45 hod.
13. úterý pouze v 17 hod.

11. neděle pouze v 16.15 hod.

12. pondělí pouze v 19 hod.

13. úterý pouze v 19.15 hod.

14. středa pouze v 18 hod.

15. čtvrtek pouze v 17 hod.
18. neděle pouze v 19 hod.
20. úterý pouze v 19.15 hod.

15. čtvrtek pouze v 19 hod.
16. pát, 19. po pouze v 17 hod.
21. středa pouze v 19.45 hod.

16. pátek pouze v 19.30 hod.
20. úterý pouze v 17 hod.

17. sobota pouze v 15.45 hod.
18. neděle pouze v 15 hod.
21. středa pouze v 16 hod.

17. sobota pouze v 13.45 hod.

17. sobota pouze v 17.45 hod.

17. sobota pouze ve 20 hod.
18. neděle pouze v 17 hod.
21. středa pouze v 18 hod.

19. pondělí pouze v 19.30 hod.

22. čt, 26. po pouze v 17 hod. – 2D
23. pátek pouze v 17.30 hod. – 3D
24. sobota pouze v 19.30 hod. – 2D
25. neděle pouze v 19 hod. – 3D

23. pátek pouze v 19.45 hod.
24. sobota pouze v 17 hod.

23. pátek pouze v 16 hod.
24. sobota pouze v 15 hod.
25. neděle pouze v 15.30 hod.

25. neděle pouze ve 13.30 hod.

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ, MEČIAR, PLANETA ČESKO, VČELKA, MÁJA: MEDOVÉ HRY, TÁTOVA VOLHA, ČERTOVINY, KRÁLÍČEK PETR, MÁŘÍ MAGDALÉNA, 
SHERLOCK KOUMES, READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
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- nezajdem dneska na kafe?

- jo!

- stejně jako minule?

- Škvorecký café?

- to si piš!

ŠKVORECKÝ CAFÉ 
Komenského 1203, Náchod 
www.skvoreckycafe.cz

pondělí—pátek: 700—1900 / sobota: 800—1200


