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Další akce 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka

MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

 uvádí v únoru
Pátek
1. 2. 2013
v 19.00 hodin

Středa
6. 2. 2013
v 19.00 hodin

Středa
13. 2. 2013
v 19.00 hodin
SLEVA

12. 2. 2013
v 19.00 hodin

Pátek
15. 2. 2013
v 10.00 hodin

17. 2. 2013
v 15.00 hodin

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

Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P. 
Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek. Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

Petr Kroutil Orchestra
Just The Way I Am
Velký sál ve stolovém uspořádání
Vstupné: 170 Kč
Předprodej od 10. 1. 2013

Všechnopartička
Karel Šíp a Josef Alois Náhlovský
Vstupné: 250 Kč   
Předprodej od 19. 11. 2012

Věra Martinová & 
Jamie Marshall a spol.
Hosté: Pavlína Jíšová a Adélka Jonášová
Vstupné: 260, 240, 220 Kč  
Předprodej od 19. 11. 2012

Šumné stopy Jana Letzela
Literárně hudební večer s Radovanem 
Lipusem a Davidem Vávrou
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 21. 1. 2013

Filmový koktejl
Kristýna Šebková 
– Divadlo Slunečnice Brno
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 40 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně 
divadla

O princezně, Luciášovi 
a makových buchtách
Divadlo HP Praha 
Činoherní pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 21. 1. 2013

Filharmonie Hradec Králové
Sólista: Christof Reiff – klarinet
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 180, 160, 140 Kč   
Předprodej od 28. 1. 2013 

Christopher Hampton: 
Nebezpečné vztahy
Městské divadlo Mladá Boleslav
Abonentní cyklus – skupina „A“
Vstupné: 400, 380, 360 Kč
Předprodej od 4. 2. 2013

Španělský večer s Carmen
Edita Adlerová – zpěv, tanečnice 
fl amenca – Lola Karpenko,
doprovodná skupina Žáry
Vstupné: 170, 160, 140 Kč  
Předprodej od 4. 2. 2013

Středa
20. 2. 2013
v 19.00 hodin
SLEVA

Úterý
26. 2. 2013
v 19.00 hodin

Čtvrtek
28. 2. 2013
v 19.00 hodin
SLEVA

Ples Střední průmyslové školy 
Nové Město nad Metují
Pořádá Občanské sdružení SPŠ Naše škola

2. Regionální veletrh fi ktivních fi rem 
Náchod
Pořádá Obchodní akademie Náchod
Vstup zdarma
 
Ples Gymnázia Dobruška
Pořádá SRPG při Gymnáziu Dobruška

Reprezentační ples Města Náchoda 
a Primátoru, a. s.
Pořádá Město Náchod a Primátor, a. s.

9. 2. 2013
ve 20.00 hodin

21. 2. 2013
v 10.00 hodin

22. 2. 2013
ve 20.00 hodin

23. 2. 2013
ve 20.00 hodin

Literárně hudební večer
Šumné stopy Jana Letzela

Popravdě řečeno bude tento večer spíš poeticko fi lmový než literárně hudební. Po úspěšném cyklu České televize Šumná města 
natočila a stále ještě natáčí autorská dvojice Lipus – Vávra nový seriál Šumné stopy, v němž obrátila svoji pozornost k neprávem 
opomíjenému a zapomínanému odkazu českých architektů ve světě. Náchoďané mohou být hrdi na to, že první díl byl věnován 
náchodskému rodákovi Janu Letzelovi (1880–1925) a jeho stavbám. Hned v úvodu slyšíme slova: „Tak nebuďme zapomětliví 
a nevděční lidoopi, pojďme do světa hledat šumné české stopy! A není to žádná náhoda, že do Japonska dnes startujeme právě z Náchoda!“ 
V Náchodě se natáčelo již v listopadu 2010 jednak v archivu, jednak na náměstí. Ne každému se pak podařilo vidět snímek v roce 
2011 v televizi, proto si ho znovu promítneme. A naši hosté – Radovan Lipus (scénář a režie) a David Vávra (scénář a průvodce 
pořadem) ho uvedou a doplní vlastním komentářem a „historkami z natáčení“.

Jóga jaro 2013 – 12 lekcí pod vedením lektorky 
Mgr. Jarmily Koudelkové, zahájení předprodeje abonentek 
4. února 2013 v ICC v Náchodě
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V roce 1953 se v hlavách několika nad-
šenců, zaměstnanců tehdejších ZZN v Ná-
chodě, zrodila myšlenka založit loutkovou 
scénu. Zakládajícím principálem se stal 
pan Miroslav Klicpera, obětavý a zasvě-
cený divadelní ochotník a loutkář, a sou-
boru byl dán do vínku charakteristický 
a příznačný název „Dětem pro radost“.

Scéna byla umístěna v suterénu bývalé-
ho hotelu Slávie, později Domova mladých 
n. p. Rubeny Náchod. Divadlo se mělo čile 
k světu, soubor se postupně tvořil, obmě-
ňoval a doplňoval a jeho činnost byla za-
ložena na svépomoci nejen v dramaturgii 
a vlastní umělecké činnosti, ale i v oblas-
ti jednotlivých řemesel. Kromě nepřetr-
žité vlastní loutkářské divadelní tvorby 
na mateřské scéně soubor pravidelně hos-
toval i na okresních a krajských přehlíd-
kách, vystoupil na loutkářské přehlídce 
„Skupovy Strakonice“ a hrál i v Kopecké-
ho rodných Libčanech.

Soubor přinášel radost nejmenším, kul-
turu i kus lidskosti i do odlehlých a těžko 
přístupných míst, kde se příchozí s lout-
kami setkávali vůbec poprvé, jako např. 
na  Pomezních  Boudách  v  Krkonoších, 
v dětské léčebně Vesna v Janských Láz-
ních,  v  řadě odlehlých vesniček Podkr-
konoší a Podorlicka a opakovaně zajížděl 
také do Domova mentálně postižených 
dětí v Jaroměři. Hrál, kde se dalo. 

Z významných událostí v historii lout-
kové scény Dětem pro  radost  lze uvést 
především 1. srpen 1994, kdy byla uza-
vřena dohoda o bezplatném užívání pře-
nosné marionetové scény z majetku Měs-
ta Náchoda s panem starostou Čermákem 
na dobu neurčitou. Tento pro soubor vý-
znamný akt byl i předzvěstí pozitivního 
vztahu města k práci souboru, což se mělo 
v blízké budoucnosti beze zbytku potvr-
dit. Havarijní stav podzemí v místě dnes 
už bývalého působiště loutkářského sou-
boru v bývalém hotelu Slávie totiž ohro-
žoval jak loutkáře, tak diváky. Provoz byl 
proto na podzim roku 1998, po šesti peč-
livě  připravených  a  odehraných  před-
staveních nové sezóny, zastaven. Po slo-
žitých  jednáních  bylo  nalezeno  řešení 
a mezi Městem Náchod a LS Dětem pro 
radost došlo dne 17. 12. 1999 k uzavření 
darovací smlouvy. Na jejím základě vyčle-
nil Sokol Náchod v zadním traktu své so-

Náchodská loutková scéna 
„Dětem pro radost“ 
slaví a bilancuje

kolovny prostor, kde bylo možné v rámci 
rekonstrukce připravit podmínky pro in-
stalaci nové scény loutkového divadla pod 
záštitou nového zřizovatele – MěÚ v Ná-
chodě. Po dvou letech, 26. 11. 2000, byl 
zahájen zkušební provoz nového loutko-
vého divadla. 

Způsob  práce  loutkářského  souboru 
prakticky vylučuje provoz na scéně, kde 
by současně vystupovaly i jiné subjekty. 
V  rámci  vybudování  veškerého  zázemí 
včetně instalace scény, osvětlení, regálů 
pro kulisy, poschoďového hlediště s lavi-
cemi, dekorací atd. odpracovali současní 
členové souboru stovky hodin. Od zaháje-
ní provozu v nových prostorách do součas-
né doby bylo na této scéně odehráno více, 
než 400 představení, která zhlédlo více 
než 20 tisíc malých i dospělých diváků. 
Soubor hraje pravidelně v období od září 
do dubna každou sobotu od 15 hodin, a to 
nepřetržitě, už celých šedesát let. V tomto 
smyslu jde nesporně v rámci amatérského 
divadla o republikovou raritu.  

Součástí marionetových, maňáskových 
i javajkových představení jsou i průběžně 
zařazována živě mluvená představení, při 
kterých dochází k oceňované komunikaci 
loutek i živých herců s dětmi. 

V současné době je nedílnou součástí 
souboru i velmi úspěšné šestičlenné dív-
čí uskupení mladých loutkohereček pod 
vedením dlouholetého člena souboru Jar-
dy Šotoly.

Neloučíme se
Společným cílem všech stávajících čle-

nů  souboru  pod  vedením  současného 
principála Dana Šárky je i nadále posky-
tovat dětem radost tak, jak to stojí v sa-
motném názvu divadla. Vede nás k tomu 
i odkaz a úcta k tradici souboru založe-
ného před šedesáti lety našimi předchůd-
ci.  Jsme  hluboce  přesvědčeni,  že  práce 
s dětmi a pro děti má stále, a v současné 
době více než kdy jindy, smysl. Loutkové 
divadlo je pro děti už celé generace ně-
čím těžko zastupitelným. A ohlasy a re-
akce veřejnosti jsou pro nenahraditelné 
zase pro nás, loutkáře. Jsou posilou, zdro-
jem, ze kterého čerpáme síly pro každé 
další představení. Snad se tedy ani dlou-
ho po šedesátce nebudeme loučit.

Miloš Jirman, člen souboru od roku 1967
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Zprávy 
z radnice
Rada města 8. 1. 2013
Jednání rady města se 
zúčastnilo osm radních, 
jeden byl omluven.
Číselný popis u zprávy 
představuje poměr hlasů při hlasování 
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 RM schválila zřízení přístupu do areálu 

firem AUTO-AKU a DRANA přes městský 
pozemek č. 1162/2 za budovou polikliniky 
v ul. Němcové s tím, že veškeré náklady 
spojené s touto akcí uhradí žadatel, tj. fir-
ma DRANA, s. r. o. Současně rada doporu-
čila zastupitelstvu města schválit prodej 
části tohoto městského pozemku do vlast-
nictví firmy AUTO-AKU, s. r. o.  7-0-1

 RM  souhlasila  s  uzavřením  dodatku 
k nájemní smlouvě uzavřené se společ-
ností KA Contracting ČR, s. r. o. Dodatkem 
se snižuje počet pronajatých výměníko-
vých stanic o jednu na celkový počet 33. 
Účinnost dodatku je od 1. 1. 2013.  8-0-0

 RM souhlasila se zveřejněním záměru 
pronajmout pozemkovou parcelu č. 129 
o výměře 325 m² v místě křižovatky ulic 
Mlýnské  a  Českých  Bratří  pro  zřízení 
okrasné zahrádky a pro pěstování  léči-
vých bylin.  8-0-0

 RM  souhlasila  s  uzavřením  nájemní 
smlouvy na pronájem části pozemkové 
parcely č. 2067/80 v k. ú. Náchod o výmě-
ře 73,2 m², za cenu 35 tis. Kč/rok + DPH. 
Smlouva  se uzavírá na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Na prona-
jatém pozemku bude umístěna dočasná 
stavba autoškoly a veřejných WC.  8-0-0

 RM souhlasila s vyhlášením výběrové-
ho řízení na pronájem restaurace Na kou-
pališti.  Podrobnosti  na  www.mestona-
chod.cz.  8-0-0

 RM  souhlasila  s  uzavřením  dohody 
o ukončení nájemní smlouvy mezi Čes-
kými drahami a současnými nájemci sta-
vební parcely č. 471 v prostorách nádraží 
k 30. 4. 2013. V případě, že dojde k po-
sunutí termínu zahájení stavby autobu-
sového nádraží v Náchodě, bude termín 
ukončení nájemní smlouvy posunut dle 
dohody.  8-0-0

 RM souhlasila  s uzavřením smlouvy 
o výpůjčce na užívání části pozemkové 
parcely č. 2029 o výměře 37 m² a části po-
zemkové parcely č. 2036/2 o výměře 25 m² 
v ulici Českoskalické. Smlouva bude uza-
vřena na dobu neurčitou s platností od  
1. 1. 2013.  8-0-0

 RM  souhlasila  s  uzavřením  dohody 
o ukončení nájemních smluv uzavřených 
na pronájem propagačních tabulí a vý-
věsních skříněk na nádraží k 30. 4. 2013. 
V případě, že dojde k posunutí termínu 
zahájení  stavby  autobusového  nádraží 
v Náchodě, posune se termín ukončení 

těchto nájemních smluv s nájemci opět 
dle dohody.  8-0-0

 RM schválila uzavření dodatků o navý-
šení nájemného k jednotlivým nájemním 
smlouvám na nebytové prostory z důvo-
du navýšení DPH o 1 % DPH.  8-0-0
Stavební úpravy bytového domu 
č. p. 269, Duhová ul., Náchod  8-0-0

 RM  schválila  Podmínky  Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace k projektu „Staveb-
ní úpravy bytového domu č. p. 269, Duho-
vá ul., Náchod“. Jedná se o výměnu stou-
paček  splaškové  kanalizace,  stoupaček 
vody, stavební úpravy balkonů a lodžií, 
stavební úpravy terasy a provedení vněj-
ších vstupních ploch a schodišť tohoto by-
tového domu. Podmínkou pro získání fi-
nanční podpory na tento projekt, který je 
realizován v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města Náchoda, je nutné schvále-
ní uvedených podmínek.
Záměr – rekonstrukce schodiště 
Na Strži – ZŠ TGM  8-0-0

 RM schválila záměr rekonstrukce scho-
diště z ulice Na Strži k ZŠ TGM. Současně 
radní schválili záměr rekonstrukce pěšiny 
nad ulicí Na Strži a uložili odboru investic 
a rozvoje města připravit návrh na realiza-
ci včetně způsobu financování obou akcí. 
Stavba rodinného domu 
v ul. Promenádní v Bělovsi  7-0-1

 RM souhlasila  se  stavbou  rodinného 
domu a s tím spojeným zásobováním ma-
teriálem. Budoucí běžný provoz, zřízení 
sjezdu a uložení přípojek (vodovod, splaš-
ková kanalizace, plyn a elektro) na po-
zemku města bude probíhat za standard-
ních podmínek.
Veřejné osvětlení v ulici Za Tratí  8-0-0

 RM uložila odboru správy majetku a fi-
nancování zahrnout do návrhu rozpoč-
tu 2013 veřejné osvětlení ulice Za Tratí 
ve výši 77 tis. Kč vč. DPH. 
Výběrové řízení na místo 
ředitelky/ředitele 
Náchodská kultura o.p.s.  8-0-0

 RM vzala na vědomí organizační zabez-
pečení výběrového řízení na místo ředi-
tele/ky Náchodská kultura, o. p. s., a jme-
novala členy komise pro otevírání obálek 
a pro výběrové řízení všechny členy rady 
města a tajemnici MěÚ. 
Autobusové nádraží Náchod  8-0-0

 RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
se společností Atelier TSUNAMI, s. r. o., 
Náchod na vypracování projektové do-
kumentace  k  provádění  a  zadání  stav-
by na akci „Autobusové nádraží Náchod“ 
za nabídkovou cenu 790.000 Kč bez DPH.
Odstranění stávajících objektů 
v prostoru přednádraží Náchod 
a objektu WC ve Strnadově ulici  8-0-0

 RM souhlasila s vystavením objednávky 
pro společnost Atelier TSUNAMI, s. r. o., 
Náchod na vypracování projektové doku-
mentace na odstranění stávajících objek-
tů v prostoru přednádraží a WC ve Str-
nadově ulici za nabídkovou cenu 53.240 Kč 
včetně DPH 21 %.

Rekonstrukce veřejného osvětlení 
města Náchoda – VIII. etapa  8-0-0

 RM souhlasila s navrženým rozsahem 
8. etapy rekonstrukce veřejného osvětle-
ní v Náchodě.
Rozsah 8. etapy vychází z potřeb doře-
šit lokality tak, aby výměna byla v uve-
dených oblastech města zcela dokončena. 
Výměna svítidel (předpokládáme 122 ks 
svítidel) se uskuteční v ulicích Běloveská, 
Hřbitovní, Jiráskova, Jugoslávská, Mácho-
va, Nová, Odboje, Partyzánská, Pekelská, 
Poděbradova, Polská, Sokolská, Stará zá-
mecká cesta, Trčků, U Zastávky, Vrchlic-
kého, Za Tratí, Zákoutí a Zámecká.
Předpokládané náklady dosáhnou přibliž-
ně 800 tis. Kč bez DPH a očekávaná úspora 
el. energie po rekonstrukci výměny veřej-
ného osvětlení bude cca 35–40  %.
Integrovaný plán rozvoje města 
Náchoda – sídliště Plhov  8-0-0

 RM souhlasila se zpracováním Integro-
vaného plánu rozvoje města Náchoda – 
sídliště  Plhov  společností  Centrum  EP 
– regionální rozvojová agentura Králové-
hradeckého kraje, Hradec Králové, a sou-
hlasila se zpracováním žádosti o schvá-
lení Integrovaného plánu rozvoje města 
Náchoda –  sídliště  Plhov  a dokumentu 
Integrovaný plán rozvoje města Nácho-
da – sídliště Plhov. Zpracování tohoto do-
kumentu je předpokladem pro využití fi-
nančního nástroje JESSICA.
Náchod 
– Evropské město sportu 2013   8-0-0

 RM schválila záměr využití dotačních 
programů PORT a ACES SPORT v souvis-
losti s titulem Náchod – Evropské měs-
to sportu 2013 a uložila odboru investic 
a rozvoje města připravit výběr generál-
ního poradce. Více v samostatné tiskové 
zprávě.

 RM pověřila vedení města přípravou 
projektů, které budou předmětem žádos-
tí v rámci záměru Město sportu Náchod 
a jejich plynulé předkládání ke schválení. 
Škvoreckého lavička  8-0-0

 RM schválila předpokládaný harmono-
gram zadání a zadávací dokumentaci pro 
soutěž podle zákona č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách, na návrh lavičky Jose-
fa Škvoreckého. Současně rada schválila 
složení výběrové komise pro vyhodnoce-
ní uvedené soutěže a její umístění.

TELEGRAFICKY:
 RM souhlasila s poskytnutím příspěv-

ku ve výši 5.000 Kč na podporu propagač-
ní hvězdicové jízdy Cyklo Glacensis 2013 
pro mladé.  7-1-0

 RM vzala na vědomí předložené zprá-
vy o výsledcích kontrol za rok 2012 u pří-
spěvkových organizací města a příjem-
ců dotací provedené interním auditorem 
a schválila plán kontrol a auditů ve veřej-
né správě na rok 2013.  8-0-0

 RM zamítla poskytnutí finančního pří-
spěvku občanskému sdružení PES SENIOR 
a Psímu domovu Lukavice.  8-0-0
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Zaplaťte do konce února 2013 
– výrazně ušetříte!
Zastupitelstvo město Náchoda schváli-
lo na svém prosincovém jednání vydá-
ní Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů.
Tato vyhláška stanovuje základní saz-
bu  místního  poplatku  za  komunální 
odpad pro rok 2013 na částku 650 Kč 
za osobu. 
Ten,  kdo  však  zaplatí  celý  poplatek 
do 28. 2. 2013,  získá  slevu  ve  výši 
200 Kč a může tak zaplatit stejně jako 
v roce 2012 a v letech předchozích – 
450 Kč. 
Při  platbě  ročního  poplatku  v  obdo-
bí od 1. 3. do 31. 5. 2013 získáte slevu 
150 Kč z celkové roční sazby poplatku 
a zaplatíte 500 Kč. Do 30. 9. 2013, kdy 
je nutné poplatek uhradit nejpozději, 
platí základní sazba – 650 Kč, po tom-
to datu se již navyšuje o sankci ve výši 
50 %.
Nezapomeňte tedy zaplatit „poplatek 
za odpad“ včas – výrazně ušetříte! 

Jak poplatek uhradit? 
bezhotovostním  převodem  na  účet  
č. 19337551/0100 vedený u Komerční 
banky, a. s., variabilní symbol – rod-
né číslo poplatníka, specifický symbol 
– číslo domu, složenkou nebo hotově 
na Městském úřadu v Náchodě na ad-
rese Němcové 2020 (vedle polikliniky) 
– v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 14.00 
hodin, v pondělí a ve středu od 8.00 
do 17.00 hodin.

POZOR! Změna 
ve výběru poplatku 
za odpad v roce 2013

 RM uložila odboru správy majetku a fi-
nancování zahrnout do návrhu rozpočtu 
2013 finanční příspěvek ve výši 15.000 Kč 
pro hasičské sbory Dobrošov, Jizbice, Lipí, 
Běloves a Pavlišov na pořádání jubilejních 
oslav.  7-0-1

 RM souhlasila s uzavřením dohody se 
ZŠ Trivium Plus, o. p. s. se sídlem v Dobřa-
nech pro školní rok 2012/2013 a s úhra-
dou neinvestičních výdajů na žáka ve výši 
4.000 Kč.  8-0-0

 RM vzala na vědomí zápisy z komise 
sociální  a prevence kriminality  ze dne  
14. 11. 2012 a 12. 12. 2012 a zápis z jedná-
ní letopisecké a místopisné komise ze dne 
17. 12. 2012.  8-0-0

 RM vzala na vědomí zprávu o plnění 
rozpočtu za prosinec 2012.  8-0-0

 RM  schválila  dočasné  převedení 
150.000 Kč z městského účtu spravované-
ho Správou budov, s. r. o. na vlastní účet 
Správy budov, s. r. o. pro zajištění služby 
veřejně prospěšných prací v roce 2013. 
  8-0-0

 V souvislosti se zřízením nové kavárny 
na Karlově náměstí v Náchodě souhlasi-
li radní s parkováním vozidel návštěvní-
ků na přilehlých komunikacích: Tepenská, 
Hurdálkova a na Masarykově náměstí.   
  8-0-0

Zastupitelstvo města 21. 1. 2013
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo  
19 zastupitelů, později 22, pět bylo omluveno.
Majetkoprávní úkony obce

 ZM schválilo nabytí pozemkové par-
cely č. 1142/1 o výměře 153 m² za cenu 
76.500 Kč  ze  soukromého  vlastnictví 
do vlastnictví Města Náchoda. Jedná se 
o pozemek potřebný pro přesunutí chod-
níku v rámci rekonstrukce kruhové křižo-
vatky u Čedoku.  19-0-0

 ZM schválilo nabytí objektu občerst-
vení čp. 17 na nádraží v Náchodě za cenu 
znaleckého posudku do vlastnictví měs-
ta Náchoda a směnu pozemků p. č. 3321/1 
a 3321/2 (opět ze soukromého vlastnic-
tví) za část pozemku p. č. 1135/2 o rozloze 
100 m². Jedná se o vypořádání pozemků 
v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí 
nádraží.  18-1-0

 ZM schválilo prodej nebytové jednotky 
č. 1503/501 o výměře 52,75 m² – bývalý 
kryt CO v domě čp. 1503 a 1504 – z vlast-
nictví města Náchoda do vlastnictví Spo-
lečenství vlastníků jednotek Purkyňova 
1503 a 1504, Náchod.  19-1-0

 ZM schválilo prodej  části městského 
pozemku č. 1162/2 za budovou poliklini-
ky do vlastnictví firmy AUTO-AKU, s. r. o. 
za cenu 1.200 Kč/m². Důvodem je záměr 
firmy zřídit přístup do svého areálu fir-
my s průjezdem mezi polikliniky a pikov-
kou.  19-0-1

 ZM  schválilo  bezúplatné  nabytí  sta-
vebních objektů v ul. Volovnice, Za Tep-
lárnou, Za Továrnou, Tylova, Smiřických, 
Kollárova, příjezd k autobusovému nádra-
ží a veřejné osvětlení vzniklých stavbou 

s názvem „I/14 Náchod – rekonstrukce sil-
nice a křižovatky“ z vlastnictví České re-
publiky Ředitelství silnic a dálnic Hradec 
Králové  do  vlastnictví  Města  Náchoda. 
Jedná se o stavební objekty, které před-
stavují stavební úpravy křižovatek v uli-
cích Plhovská a Kostelecká (sjezdy a ná-
jezdy na místní komunikace) a přeložku, 
jejichž investorem je ŘSD.  19-0-1

 ZM schválilo nákup lesních pozemků 
par.č. 2844/53, č. 2845/1, č. 3591, č. 3592, 
č. 2988/8, č. 2860/7, č. 2980/5, č. 2988/7 
v katastrálním území Rtyně v Podkrko-
noší za úhrnnou cenu 650.000 Kč včetně 
DPH ze soukromého vlastnictví do vlast-
nictví města Náchoda. Uvedené lesní po-
zemky  jsou  sice  mimo  katastr  Nácho-
da,  ale  jedná  se  o  dokonale  ucelenou 
plochu se zastoupením lesních porostů 
vhodných k produktivnímu hospodaře-
ní s možností přičlenění dalších nemo-
vitostí přikoupením sousedících lesních 
pozemků.  19-0-1
Záměr – Město sportu Náchod  20-0-0

 ZM schválilo záměr Město sportu Ná-
chod s realizací 5 let, tj. do roku 2017.
Město Náchod je v letošním roce držite-
lem titulu Evropské město sportu 2013. 
Na základě tohoto prestižního ocenění se 
město Náchod snaží v současné době zís-
kat finanční prostředky na zvelebení stá-
vajících sportovišť z různých zdrojů. Aby-
chom mohli případných finančních zdrojů 
využít, musíme být včas připraveni. Pro-
to odbor investic a rozvoje města MěÚ Ná-
chod připravil seznam připravovaných re-
spektive požadovaných investic, které by 
mohly být v případě získání financí rekon-
struovány nebo nově vybudovány. Dalším 
krokem v přípravě jednotlivých projektů 
je výběr generálního poradce. 
Stavební úpravy bytového domu 
čp. 269 v ulici Duhové  20-0-0

 ZM schválilo vyhlášení veřejné zakáz-
ky na dodavatele stavby „Stavební úpra-
vy bytového domu č. p. 269, Duhová ul., 
Náchod“ a odůvodnění této veřejné za-
kázky.

 ZM  souhlasilo  se  spolufinancová-
ním projektu „Stavební úpravy bytové-
ho domu č. p. 269, Duhová ul., Náchod“ 
ve výši rozdílu mezi celkovými způsobi-
lými výdaji a dotací, tj. ve výši min. 60  % 
celkových způsobilých výdajů. 

 ZM souhlasilo s financováním 100  % 
nezpůsobilých výdajů projektu s tím, že 
podíl  Města  Náchoda  za  stavební  prá-
ce bude přenesen na stávající nájemníky 
a budoucí vlastníky bytů v č. p. 269 Du-
hová.
MAS Stolové hory 
– příprava Integrované strategie 21-0-0

 ZM souhlasilo s přípravou Integrované 
strategie na svém území. Uvedená strate-
gie je potřebná k získání dotace. 

TELEGRAFICKY:
 ZM schválilo rozpočtová opatření usku-

tečněná od 10. 12. 2012.  21-0-0

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

Vyplněné žádosti na předepsaném 
formuláři zašlete na adresu: Kultur-
ní a sportovní nadace města Náchoda, 
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. 
Termín podání – do 28. února 2013. 

Více informací včetně formuláře pro po-
dání žádosti najdete na http://www.mesto-
nachod.cz/mesto-nachod/nadace/.

Podání žádostí 
o nadační příspěvek (grant)  
I. kolo v oblasti kultury 
a sportu rok 2013
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V prosinci 2012 se narodili:
  2. 12.  Natálie Amálie Hejnyšová
  9. 12.  Martin Javůrek
 18. 12.  Tomáš Žďárský
    Dominik Šrůtek
 21. 12.  Daniel Rydlo
 23. 12.  Viktoria Simlerová
 26. 12.  Martin Čermák
 27. 12.  David Kejzlar
 28. 12.  Viktor Zahálka
 31. 12.  Daniel Hanuš
    Matyáš Jiří Hauck

Skautům v Náchodě se v minulém roce 
podařilo získat další příspěvek do jejich 
pokladničky, který jim umožnil zkvalitnit 
jejich program a zázemí. Činnost Junáka 
v Náchodě totiž byla podpořena z grantu 
Královéhradeckého kraje. Skauti tak zís-
kali například novou sekačku, díky kte-
ré bude jejich pozemek okolo klubovny 
na Hamrech v příštím roce moci konkuro-
vat v kvalitě trávníku nedalekému fotba-
lovému stadionu. Vedle toho se podařilo 
získat dataprojektor, který umožní dělat 
atraktivnější a názornější programy s vy-
užitím počítačové techniky. V roce 2013 
dokonce skauti s  jeho využitím chysta-
jí promítání Skautského filmu a také fo-
tografií z cest do zahraničí. A aby toho 
nebylo málo, příspěvek Královéhradec-
kého kraje přispěl i na energie a nájem-
né kluboven, takže z dalších dostupných 
prostředků bylo možné zkvalitnit naše 
táborové  vybavení.  Za  tento  příspěvek 
Královéhradeckému kraji děkujeme a dou-
fáme, že i v dalším roce se podaří nějaké 
prostředky touto cestou získat.

Pokud by někoho činnost skautů v Ná-
chodě zaujala, stále mezi sebe přijímáme 
nové členy. Působíme v několika klubov-
nách  napříč  Náchodem.  Zájemci  získa-
jí příslušné informace na http://nachod.
skauting.cz/.

Za Junák Náchod Pavel Král, zástupce 
vedoucího střediska

Činnost Junáka 
v Náchodě byla podpořena z grantu 
Královéhradeckého kraje

Řada starších občanů, hlavně z Bělov-
se, si vzpomene na běloveského občana 
pana Karla Kašpárka. Rok s rokem se se-
šel a jmenovaný se dožil 21. prosince 2012 
významného jubilea 107 let. Co více, nyní 
se řadí na první místo  jako muž – nej-
starší občan České republiky. O několik 
měsíců jej předbíhá pouze několik žen. 
Z místních jej dohání pouze pan Vlastimil 
Šubert, který se zakrátko dočká 100 roků.

Karel Kašpárek – nejvzácnější jubilant
Jmenovaný byl ještě v roce 2005 pozván 

a přišel do hotelu Bonato na valnou hro-
madu SDH, kde mimo blahopřání dostal 
ocenění za 60letou práci ve Sboru dobro-
volných hasičů v Bělovsi. Dnes už se pro-
chází jen po chodbách domova, poněkud 
hůře slyší, ale humor ho neopouští.

  I tentokrát za jeho práci v obci i míst-
ním Sboru dobrovolných hasičů mu přišli 
blahopřát starostka SDH Šárka Cimbální-
ková s delegací členů, kronikář Osadního 
výboru příměstské části Běloves Antonín 
Samek a místostarosta Městského úřadu 
ing. Tomáš Šubert. Přidal se i jeho dlou-
holetý přítel Vlastimil Šubert. Blahopřát 
přišel oslavenci i ředitel domova důchod-
ců Václav Voltr. Jeho vrstevníci dávno ze-
snuli, ale jmenovaný se raduje z každé ná-
vštěvy známých v náchodském Domově 
důchodců, kde již řadu let spokojeně žije. 
Z rozhovorů vyplývá, že by si  jen přál, 
aby byl nejméně o padesát roků mladší. 
Do dalších let tedy přejeme našemu jubi-
lantovi především hodně zdraví a neutu-
chající optimizmus.

Antonín Samek, běloveský kronikář
Místostarosta Tomáš Šubert 
blahopřeje panu Kašpárkovi

Ve středu 2. ledna 2013 v 10 hodin a 47 
minut  se  narodil  první  náchodský  ob-
čánek tohoto roku, Matěj Dudek, vážící 
3610 g a měřící 49 cm. V pátek 4. ledna jej 
přivítal starosta města Jan Birke a mís-
tostarosta Tomáš Šubert. 

Matějově  mamince  předali  zástupci 
vedení města Náchoda květinu a tradiční 
malý dárek pro miminko (řetízek s přívěs-
kem Kozoroha). Šťastné mamince prvního 
náchodského občánka popřáli i předsta-
vitelé náchodské nemocnice – náměstek 
ředitele prim. MUDr. Antonín Housa, pri-
mář Gynekologicko-porodnického odděle-
ní MUDr. Marek Střecha, primář dětského 

oddělení MUDr. Luděk Týce a vedoucí úse-
ku Infocentra Hana Voborníková.

Rodičům a Matějově sestřičce, která už 
se na sourozence těší doma na Lipí, přejeme 
do nového roku především zdraví!

Prvním náchodským občánkem 
je Matěj Dudek

Byli oddáni v prosinci 2012 
1. 12.
Sharon Barkai, Praha
Gabriela Andrejsová, Praha
8. 12.
Jan Petřík, Rtyně v Podkrkonoší
Klára Pichová, Batňovice
12. 12.
Martin Jaroš, Rychnov nad Kněžnou
Ludmila Macháňová, Rychnov n. K.
20. 12.
Jakub Stawowy, Náchod
Vendula Klecandrová, Náchod
22. 12.
Pavel Sedláček, Náchod
Markéta Votavová, Náchod

Házená
ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ 
HÁZENKÁŘSKÉHO KLUBU TJ NÁCHOD
Házená ve sportovní hale TJ Náchod 
– Na Hamrech
ÚNOR 2013

 So 23. 2. ve 14.30 hodin 
II. liga st. dorostenci
TJ Kovofiniš Ledeč nad Sáz. 

 So 23. 2. ve 17.00 hodin
I. liga muži
ČZ HBC Strakonice 1921    
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Zápis do 1. tříd náchodských 
základních škol pro školní rok 
2013/2014 se koná ve čtvrtek 7. úno-
ra a v pátek 8. února 2013 od 14 do 17 
hodin. 

Při zápisu  je  třeba předložit  rod-
ný list dítěte. Kritéria pro přijímání 
žáků budou zveřejněna na webových 
stránkách základních škol. 

Zápis do 1. tříd
základních škol

Základní  škola,  Náchod, 
Komenského 425 zve všech-
ny zájemce, především však 
budoucí prvňáčky a jejich ro-
diče na „Den otevřených dveří“, který se 
uskuteční v úterý 5. 2. 2013 v budově prv-
ních tříd v Sokolské ulici od 8.00 do 16.00 
hodin.  Při  návštěvě  se  můžete  sezná-
mit s prostředím, vybavením a režimem 
v  prvních  třídách  a  ve  školní  družině. 
Na setkání s Vámi se těší učitelky a vy-
chovatelky Základní školy Komenského.

ZŠ Komenského

Měly jsme možnost navštívit dne 5. 12. 
2012 otevřenou výuku v 5. C ZŠ Komen-
ského, kam chodí náš vnuk. Byl to pro nás 
nezapomenutelný zážitek. Celou hodinu 
jsme sledovaly, někdy i se slzami v očích, 
vynikající  způsob  výuky  českého  jazy-
ka p. učitelkou Mgr. Dočekalovou, která 
svým přístupem dovedla získat k aktivní 
práci celou třídu.

 Výuka byla vedena zábavnou formou, 
ne tak jak jsme na ni byly zvyklé my z dob 
naší i našich dětí, ale tak, že si ji určova-
li samotní žáci, které nikdo nemusel na-
pomínat nebo okřikovat, ale byli aktivní 
po celou hodinu.

  Ještě  jednou  děkujeme  paní  učitel-
ce Mgr. Dočekalové i všem žákům za pro 
nás krásně prožitou hodinu a přejeme jim 
mnoho dalších úspěchů.

babičky J. Čejchanová
L. Čermáková

Zábavná forma výuky 
je účinnější než 
napomínání

Omlouváme se za špatně uvede-
né  jméno u  jednoho z oceněných 
dárců  krve,  které  jsme  zveřejni-
li v lednovém čísle. Nedopatřením 
jsme uvedli u ocenění Zlatého kří-
že III. třídy jméno Radka Ulmanová. 
Správné znění je JANA Ulmanová 
z Náchoda. Děkujeme za pochope-
ní.

Oprava

Již rok se děti v jednom oddělení škol-
ní družiny při ZŠ T. G. Masaryka v Nácho-
dě baví tím, že pod vedením paní vycho-
vatelky skládají obrazy z čajových sáčků. 

Na velkém formátu knihařského plátna 
mají předkreslený, dětmi zvolený, motiv 
na který následně vybírají vhodné barvy 
sáčků a nalepují je. Výsledkem jsou poté 
nádherné, barevné mozaiky.

Tvoření z čajových sáčků je velmi ob-
líbená činnost, a tak jsme ji před vánoč-
ními svátky ještě obohatili další techni-
kou – skládáním. Vznikalo tak množství 
různých hvězdiček, stromečků, kouliček 
apod., které  jsme využili  jako přáníčka 
nebo ozdoby na stromek.

Naší  největší  pýchou  jsou  ale  naše 
velké  obrazy,  kterých  máme  vyrobeno 
už celkem 18 ks. Některé zdobí vestibul 
nebo chodby naší školy a od listopadu až 
do konce ledna rozveseluje našich 10 ča-

Recyklace čajových sáčků – tvoření

jových obrazů i chodbu Městského úřa-
du v Náchodě – odbor školství a sociál-
ních věcí. 

Od února pak celá tato výstavka popu-
tuje do Městské knihovny v Náchodě, kde, 
jak doufáme, potěší další děti i dospělé. 
Jak se nám naše práce vydařila, posuďte 
sami.         

  M. Šimonová
vychovatelka ZŠ T. G. M.

V sobotu 19.ledna byla škola na Plhově 
plná dětí. V rámci akce „Dopoledne ote-
vřených dveří“ jsme přivítali ve škole de-
sítky dětí, které v příštím školním roce 
nastoupí do 1.tříd, a také žáky budoucích 
šestých tříd. Ti všichni se spolu se svými 
rodiči mohli podívat, jak vypadá plhovská 
škola „za provozu“. 

Návštěv se u vchodu ujali žáci osmých 
a devátých tříd a provedli je po škole. Co 
bylo k vidění? Výuka v obou prvních tří-
dách, předškoláci si spolu s našimi prv-
ňáky mohli například zkusit, jak se dají 
rozhýbat obrázky na interaktivní tabuli. 
Čtvrťáci měli hodiny angličtiny, ve tře-
tí třídě byla výtvarná dílna. Na druhém 
stupni byly otevřeny odborné pracovny 
fyziky, chemie, přírodopisu, angličtiny, 
zeměpisu, společenských věd. Ve všech 

Ve škole na Plhově se učilo v sobotu
odborných třídách pracovali žáci 2. stup-
ně. V kuchyňce pekli žáci 7. tříd štrúdl, 
v  keramice  pracovali  malí  návštěvníci 
s hlínou. Aby byla představa o práci v pl-
hovské škole kompletní, představili jsme 
i práci školní družiny, v tělocvičně spor-
tovali florbalisté a gymnastky, starší žáci 
využili možnosti zacvičit si v posilovně. 
K nahlédnutí byla  i čítárna, počítačová 
pracovna, jídelna.

Školu jsme na jedno sobotní dopoled-
ne otevřeli  již čtvrtým rokem za sebou 
a jsme rádi, že budoucí školáci možnost 
vidět školu „v akci“ využívají. Ve dnech 
7. a 8. února se bude konat zápis do 1. tříd, 
a tak doufáme, že většina sobotních ná-
vštěvníků se do plhovské školy vrátí.

Vladimír Honzů
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Únorová výročí
 V půli prosince vyšlo další, již 45. číslo 

vlastivědného sborníku kraje Aloise Jirás-
ka, Boženy Němcové a bratří Čapků Rod-
ným krajem. Vychází dvakrát ročně, ob-
vykle v červnu a prosinci. Na obálce nás 
upoutá ilustrace Jiřího Škopka ze soukro-
mého vydání Babičky v r. 2009. Stopade-
sáté výročí úmrtí Boženy Němcové připo-
míná v čísle i několik textů (V. Vlčková: 
Odkaz  BN  k  dnešku,  Frant.  Drahoňov-
ský: BN v mém životě, J. Uhlíř: Les a lesní-
ci v díle BN). Náchoda se týká zasvěcená 
stať Alexandra Skalického st.: Rozvoj vý-
stavby města Náchod na fotografiích a ve-
dutách malířů po roce 1890 a článek Pohled 
na Náchod dávné minulosti  běloveského 

Náchod v novém čísle 
sborníku Rodným krajem

kronikáře Antonína Samka. Klára Lukášo-
vá seznamuje se správkyní náchodského 
panství Hedvikou Smiřickou, Aleš Fetters 
píše o zářijovém ocenění aktivit někdejší 
absolventky náchodského gymnázia Olgy 
Hrubé z New Yorku ministrem zahraničí. 
V čísle pokračuje text Petra Hnyka o puto-
vání zakladatele skautingu A. B. Svojsíka 
naším krajem v r. 1892. Nedožitým 80. na-
rozeninám Jiřího Zhiba se věnuje článek 
Borise Ekrta. 

 V čísle jsou i další zajímavé texty, ne-
chybí ani pravidelný přehled literatury se 
vztahem k regionu. I toto šedesátistrán-
kové číslo je k dispozici na obvyklých pro-
dejních místech za pouhých 30 Kč.     (AF)

Těsně  před  Vánocemi  vyšel  obsáhlý 
(448 s.) sedmý svazek muzejních sborní-
ků Náchodsko od minulosti k dnešku, vě-
novaný památce PhDr. Ladislava Hladké-
ho, CSc. (11. 7. 1942 – 25. 2. 2011). Úvodní 
příspěvky připomínají význam jeho osob-
nosti. Sborník přináší na čtyři desítky tex-
tů, včetně jednoho polského. 

 K Náchodu a Náchodsku se vztahují 
Nové poznatky o běloveské tragédii Vác-
lava Sádla, Ludmila Štěpánová píše o dře-
vozpracujícím průmyslu v regionu od kon-
ce 19. století do r. 1945, vztahu pražských 
velkobank k střednímu textilnímu pod-

Náchodsko od minulosti k dnešku
nikání za první republiky se věnuje člá-
nek Jiřího Novotného a Jiřího Šouši, text 
Vlastimila Havlíka pak dobročinným ak-
tivitám a mecenášství Bartoňů a Čerychů. 
Studentskými časopisy na náchodském 
gymnáziu, zejména málo známými z ob-
dobí 1945–1948, se zabývá stať Aleše Fe-
tterse. Michal Bureš připomíná slovem 
i  fotodokumentací mlýny a vodárenské 
stavby v severní části našeho okresu. Dal-
ší zajímavé příspěvky se věnují námětům 
místně vzdálenějším. 

 Studium statí ve sborníku obohatí čte-
náře o mnohé významné poznatky.    (AF)

 Na letošní únor připadá již 65. výro-
čí událostí, které znamenaly konec na-
dějí na demokratické uspořádání v re-
publice po druhé světové válce. Začalo 
více než čtyřicetileté období komuni-
stické totality, jejíž následky bohužel 
dodnes přetrvávají, a co je horší, „rudá 
záře“ začíná opět leckde probleskovat. 
V únoru 1828 založil učitel Karel Kejklí-
ček školní knihovnu, jednu z prvních 
v  Čechách.  Knihovna  sloužila  nejen 
školní mládeži, ale i občanům města.

 Na letošní 21. únor připadá už 110. 
výročí narození významné náchodské 
osobnosti, učitele, sbormistra a výbor-
ného pěvce Augustina Ptáčka. Ač už 
velmi dlouho není mezi námi, zůstá-
vá  stále v  živé paměti mnoha  svých 
žáků,  členů  Hronu  a  mnoha  dalších 
lidí. O deset let dříve se v Úpici (28. 2. 
1893) narodila akademická malířka Ju-
lie Mezerová – Winterová, jejíž dílo je 
do značné míry spjato s naším regionem. Na  
17. únor připadají nedožité 70. naroze-
niny bibliografa, knihovníka Ladislava 
Vaciny. Působil několik let v Náchodě, 
začal tu s tradicí zpracovávání biblio-
grafií regionálních osobností i událos-
tí. Dne 19. února by se dožila šedesát-
ky PhDr. Lenka Gocová, psycholožka, 
někdejší ředitelka zdejší pedagogicko-
-psychologické poradny, člověk s hlu-
bokým pochopením pro druhé. Před 
deseti  lety  podlehla  zákeřné  choro-
bě. Před deseti lety 27. února 2003 ze-
mřel violoncellista Lubomír Nemasta, 
významná osobnost náchodského hu-
debního života, sólista orchestru FOK.

 Ve středu 12. února oslaví osmdesát-
ku akademický malíř Vladimír Suchá-
nek, předseda sdružení grafiků Hollar. 
Studoval a maturoval na náchodském 
gymnáziu, v Náchodě mnohokrát vy-
stavoval a má tu mnoho přátel. Patří už 
léta mezi světově uznávané grafiky. Jen 
o den mladší je fotograf Bronislav Ho-
fman, mj. autor fotografií v knize Ná-
chod, to krásné město Kostelec. Pětase-
dmdesátku oslaví 23. února režisér Jiří 
Menzl. Při besedě v našem kině vzpo-
mínal i na své návštěvy u příbuzných 
v Náchodě na Plhově. Přejeme jim pev-
né zdraví a ještě mnoho uměleckých 
úspěchů.                  (AF)

Přesně v den prvního výročí úmrtí nej-
známějšího náchodského rodáka a svě-
tově uznávaného spisovatele se v Praze 
ve čtvrtek 3. ledna konala akce nazvaná 
Čtení pro Josefa Škvoreckého. Stejně jako 
loni se organizace ujalo soukromé gym-
názium nesoucí spisovatelovo jméno, ko-
morní prostředí  tentokrát poskytla ka-
várna Krásný ztráty známá z oblíbeného 
televizního pořadu. Nepřetržitě po celých 
12 hodin, od deseti dopoledne do deseti 
večer, zde zněly ukázky ze Škvoreckého 
knih. Vnímavé a pohotově reagující publi-
kum tvořili převážně studenti, kteří vedle 

Druhé čtení pro Josefa Škvoreckého
přihlášených osobností kulturního života 
(např. Jiří Černý, Jana Koubková, Vladimír 
Merta, Daniela Kolářová a mnozí další) 
byli sami občas také aktivními účastní-
ky. Vystoupení náchodské delegace mělo 
značný ohlas, pravděpodobně i proto, že 
se neomezilo na pouhou interpretaci kniž-
ních  textů  Škvoreckého.  Místostarost-
ka Drahomíra Benešová si vybrala část 
z publikované korespondence Škvorecký  
– Zábrana, ředitelka náchodského archivu 
Lydia Baštecká pustila unikátní nahráv-
ku z roku 1948, na níž sám Škvorecký čte 
úryvek z právě tehdy vznikajících Zbaběl-
ců, Petr Havel přečetl vlastní esej. Něko-
lik kapitolek z málo známého textu zvolil 
knihovník Marek Vašíček a studenti Jirás-
kova gymnázia Barbora Balcarová, Lucie 
Schneiderová, Jakub Schneider a Pavel Lo-
kvenc si připravili pod vedením profeso-
ra Štěpána Macury pásmo ze Škvoreckého 
poezie. Více než hodinové vystoupení Ná-
choďanů bylo bezesporu výrazným obo-
hacením celého programu a současně dů-
kazem, že Náchod na Josefa Škvoreckého 
nezapomíná.           (LB)  
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Náchodští autoři, spisovatelé a básníci

2. Bedřich Jaroslav Ježek
Pokřtěn byl 6.6.1856 ve Staré Pace jako Bedřich. To poněkud 

symbolické druhé jméno Jaroslav začal užívat až později ve spo-
jitosti s literární tvorbou a současně jím demonstroval i svoji lás-
ku k přírodě. Ve svých devadesáti letech napsal:

A proč jsem na svůj věk tak mlád?
Protože květinky mám rád.
A tyto moje květinky
 jsou moje hezké vzpomínky.
A ruka moje o nich lehce píše
a přitom se mi pěkně dýše.

Zavzpomínejme si tedy s ním na jeho životaběh. Selský synek 
měl podle představ rodiny převzít po otci hospodářství. Táhlo 
ho to však jinam, a tak se po absolvování učitelského ústavu v Ji-
číně stal na celý život učitelem na obecné škole.

Jdi, hochu, národním buď učitelem,
tajného ducha já jsem slyšel hlas,
a vzdělání buď pilným šiřitelem,
v hlavičkách dětských rozži k práci jas.
Na svém prvním působišti v Němčicích u Litomyšle, kam na-

stoupil 1. 1. 1875 jako výpomocný podučitel, měl možnost se 
občas setkávat s profesory litomyšlského gymnázia – zejména 
s Aloisem Jiráskem a A. V. Šmilovským. Pro nadšeného mladíka, 
zapáleného vlastence a obdivovatele národní historie s literár-
ními sklony byla tato setkání velmi podnětná a významná. Jeho 
první literární pokusy pod pseudonymem B. J. Němčický uveřej-
nil učitelský časopis Posel z Budče.

Ó, jak jsem spěchával rád k Litomyšli,
bych spatřil milého mi Jiráska,
kdy první knihy jeho tiskem vyšly!
Zvědavost moje, důvěrná otázka
s úsměvem došla svého ukojení
a z toho radost, k psaní povzbuzení.

Také druhá škola, kde působil již jako samostatný, i když pro-
zatímní správce, byla poblíž Litomyšle. V malé chudé vesničce 
Svinná kromě učení na místní jednotřídce spolu s přáteli orga-
nizoval kulturní a společenský život (divadlo, hudba, zpěv, čte-
nářské besedy, vlastenecké výlety aj.). V této době se oženil s Ka-
teřinou Vytlačilovou z Pazuchy a své dvě děti obdařil, jak jinak, 
vlasteneckými jmény – Oldřich a Božena. Pokračoval v literár-
ní  tvorbě. Byla  to 
především  poe-
zie  ref lektující 
jeho osobní zážit-
ky, vztahy a vzpo-
mínky (např. sbír-

ka „Pomněnky svinovské“) nebo básně s historickými tématy 
(knížka „Komenského pomněnkový věnec“). Po krátkých, někdy 
téměř jen epizodních pobytech na několika dalších venkovských 
školách v okolí Lanškrouna zakotvil Ježek v roce 1893 natrvalo 
jako řídící učitel obecné školy v Bezděkově u Police nad Metují. 
Zde pak strávil 30 dlouhých a plodných let. 

Často jsem navštěvoval z Bezděkova
památná místa v jeho okolí.
Já vodil děti také do Machova
v to hezké romantické údolí.
A vypravoval jsem jim z minulosti
městečka toho, jak lid tady žil,
jak týrán býval krutě od vrchnosti,
pro víru trpěl, pánům robotil.
A odtud jsme pak na Bor vystoupili
a vyhlídkou se krásnou potěšili.

Byl pohotovým příležitostným veršotepcem. Například kaž-
dému dítěti ze školy, které zemřelo, složil báseň, kterou osobně 
přednesl u hrobu, řadu básní zapsal také do školní kroniky. His-
torie kraje ho inspirovala k několika romancím, poblíž Hronova 
se mu znovu připomněl Jirásek. Široké pole působnosti z hledis-
ka osobního uplatnění mu poskytovala hasičská župa „Metuj“ se 
sídlem v Polici nad Metují a z hlediska publikačního její stejno-
jmenný časopis. Téměř v každém čísle nalezneme nejméně jed-
nu jeho báseň, úvahu nebo část vzpomínek (např. seriál „Ožive-
né bezděkovské hroby“). 

A přišla doba, kdy jsem v prázdné chvíli
se tázal sebe, komu, kde a v čem,
bych mohl věnovati svoje síly
a zvolám, víš co, budeš hasičem!
A župa „Metuj“ Věstník vydávala,
pro ten jsem prosou, veršem články psal
a nebyla to pro mne pocta malá,
že jsem se náměstkem starosty župního stal.

V roce 1935 vydal v Náchodě knížku, která je jakousi jeho ver-
šovanou autobiografií a z níž je většina uvedených ukázek. Za-
čínala:

Když osmdesátka ti na hřbet leze,
to zanech psaní, kup si růženec
a zavolej si raděj, hochu, kněze
a mysli, drahý kamaráde na konec.

Přesto ještě o deset let později následovala další sbírka básní 
vydaná vlastním nákladem s názvem „Vzpomínky“. Bedřich Ja-
roslav Ježek dožíval v Náchodě, kde 10. 7. 1951 ve věku 95 let ze-
mřel.              Mgr. Lydia Baštecká
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Ve čtvrtek 3. ledna 2013 v 9.00 hodin 
otevřel starosta Jan Birke společně s mís-
tostarostou  Tomášem  Šubertem  v  pří-
stavbě  budovy  radnice  na  Masarykově 
náměstí nové sociální zázemí pro širo-
kou veřejnost. Provoz dosavadních veřej-
ných WC ve Strnadově ulici byl k tomuto 
datu ukončen. Stavbu provedla firma STA-
VOS Náchod Jiří Fabián, s. r. o., v období 
od 3. září do 14. prosince loňského roku. 
Náklady na celý projekt dosáhly 1,5 mil. 
Kč. Součástí budou nejen veřejné toalety, 
ale i zázemí pro matky s dětmi pro pře-
balování, které v centru města již dlou-
ho chybělo. „Osobně jsem velmi rád, že se 
podařilo projekt dotáhnout úspěšně do kon-
ce a nyní už se jako představitelé města ne-
budeme muset stydět za kvalitu poskytova-
ných služeb, které každý z nás čas od času 
potřebuje využít“, dodal starosta Jan Bir-
ke. Veřejné toalety se samostatným vcho-

Moderní sociální zázemí v centru Náchoda

dem z ulice Radniční budou otevřeny den-
ně od 7.00 do 18.00 hodin a budou sloužit 
veřejnosti bezplatně.

Nový portál Náchodské info na inter-
netové adrese www.nachodske.info byl 
spuštěn 15. října 2012. Náchodské info je 
nezávislý zpravodajský internetový por-
tál, který si klade za cíl seriózně a nezávis-
le informovat o dění na Náchodsku. Nalez-
nete zde aktuální zpravodajství z kultury, 
sportu, ekonomiky, politiky i zajímavos-
ti  z Náchoda, Červeného Kostelce, Čes-
ké Skalice, Nového Města nad Metují, Ja-
roměře či Hronova. Součástí stránek  je 
přehled kulturních, sportovních a spole-
čenských akcí, do kterého mohou být za-
řazeny i akce, které pořádáte vy.

Náchodské  info,  které  navazuje 
na úspěšnou činnost serveru Naše Brou-

V říjnu 2012 byl spuštěn nový 
zpravodajský portál z Náchodska

movsko, vydává občanské sdružení Agen-
tura  pro  rozvoj  Broumovska  se  sídlem 
v broumovském klášteře.

Stránky  Náchodské  info  nabízí  part-
nerství podnikatelům, firmám i dalším 
subjektům,  kteří  tak  budou  mít  mož-
nost dlouhodobě oslovovat cílovou sku-
pinu svých čtenářů. Svým partnerstvím 
současně podpoří činnost redakce webu 
a umožní tak jeho rozvoj.

Stránky jsou otevřené všem dopisova-
telům. Je zde prostor pro prezentaci čin-
nosti, pro zajímavosti i názory. Budeme 
se těšit na vaše příspěvky. Za redakci Ná-
chodského  infa René Herzán, herzan@
broumovsko.cz , 777 314 251.

www.nachodske.info

 Janáčkova 801 – volný byt č. 801/5  
– 1+1, výměra 51,37 m2, s podílem o ve-
likosti 5137/55489 na společných čás-
tech domu čp. 801 vč. stavební parcely 
č. 966 k. ú. Náchod. 
Vyvolávací základní cena 390.000 Kč

 Němcové 929 –  volný  byt  č.  929/3  
– 1+1, výměra 46,50 m2, s podílem o ve-
likosti 4650/102328 na společných čás-
tech domu čp. 929, 930 vč. stavebních 
parcel č. 1143 a č. 1144 k. ú. Náchod.  
Vyvolávací základní cena 360.000 Kč.

 Bílá 1958 – volný byt č. 1958/3 – 3+1, 
výměra 70,79 m2, s podílem o velikos-
ti 7079/392232 na společných částech 
domu čp. 1958, 1959, 1960 vč. staveb-
ních parcel č. 461, č. 462 a č. 463 k. ú. 
Staré Město nad Metují. 
Vyvolávací základní cena 803.160 Kč.

 Bílá 1973 – volný byt č. 1973/11 – 1+1, 
výměra 39,81 m2, s podílem o velikos-
ti 3981/294600 na společných částech 
domu čp. 1973, 1974, 1975 vč. staveb-
ních parcel č. 473, č. 474 a č. 475 k. ú. 
Staré Město nad Metují. 
Vyvolávací základní cena 484.240 Kč.
Ukončení  přijímání  přihlášek  do  vý-
běrového  řízení  v  pátek  15.  2.  2013 
ve 13.00 hodin.
Nabídku do obálky na každý byt samo-
statně a v levém horním rohu ji označit:

 Výběrové řízení – byt 801/5 
– neotvírat

 Výběrové řízení – byt 929/3 
– neotvírat

 Výběrové řízení – byt 1958/3 
– neotvírat

 Výběrové řízení – byt 1973/11 
– neotvírat
Prohlídky  nemovitostí  lze  domluvit 
na tel. 491 426 978, 491 427 304 – Sprá-
va budov Náchod, s. r. o.
Žádost adresovat na MěÚ Náchod, od-
bor správy majetku a financování, Ma-
sarykovo nám. 40, Náchod
Informace tel. 491 405 233 nebo e-mail: 
gustav.sourek@mestonachod.cz

Město Náchod 
prodá volné byty výběrovým

řízením formou obálkové metody

Obyvatelé sídliště u nemocnice v Ná-
chodě  se  dočkali  nového  přístupového 
schodiště

Slavnostní otevření 
schodiště u sídliště u nemocnice

Ve  středu  16.  ledna  2013  slavnostně 
otevřeli zástupci města Náchoda – sta-
rosta Jan Birke a místostarostové Tomáš 
Šubert a Drahomíra Benešová společně 
s představiteli dodavatelské firmy ELEK-
TROIN,  spol.  sr.  o.,  Náchod  –  Vladimír 
a Jan Žákovi dokončené schodiště na síd-
liště u nemocnice v Náchodě. 

Stavba  schodiště  byla  vybudována 
v  rámci projektu „Veřejná prostranství 
Náchod –  II.  etapa – schodiště“ v době 
od 11. 9. 2012 do 4. 1. 2013. Dodavatelské 
firmě se podařilo dokončit dílo o měsíc 
dříve. Celkové náklady představují část-
ku 1,9 mil. Kč (z toho dotace EU činí 85 %).

„Je  to  opravdu  velmi  povedené  dílo, 
na které zejména obyvatelé sídliště u ne-
mocnice mnoho let čekali. Schodiště vý-

znamně  zkrátí  a  usnadní  lidem  cestu 
do centra města, za nákupy, za prací nebo 
do školy. Tato zkratka je odjakživa hodně 
využívána, ale ještě nedávno se tudy mu-
seli lidé doslova „kutálet ze stráně“, uve-
dl starosta Jan Birke.

Projekt je realizován v rámci Integro-
vaného plánu rozvoje města Náchoda – 
problémová zóna u nemocnice a je spolu-
financován z Evropské unie, Evropského 
fondu pro regionální rozvoj prostřednic-
tvím Integrovaného operačního progra-
mu.
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OKÉNKO  zastupitelů

Zvednout alespoň na chvíli oči od papírů nebo monitoru počí-
tače a podívat se ke stropu sálu, kde jemnocit architekta a peč-
livost řemeslníka stvořily ty drobné radosti secese zapouzdřené 
do ornamentů, ploch a detailů. Secese náchodského Beránku je 
přesně taková, jaká secese má být: Nenásilná, bez zbytečného 
napětí. Ideální protiváha pro jednání městského zastupitelstva, 
které se většinou koná právě v jeho prostorách. Secese jako pre-
vence proti zbytečným hádkám, architektura jako sedativum 
na brunátné tváře, ostrá gesta, silná slova. Naštěstí je většina 
běžné činnosti člena zastupitelstva vzdálena od revolučních pro-
jevů. Spíše je to práce, při které se musíte prokousat stohy papí-
rů, kolonkami rozpočtů, soupisem termínů, výčtem norem. Nau-
číte se vážit si slov, která jsou pronesena v pravou chvíli, protože 
platí, že devět desetin moudrosti je být moudrý včas. „Otevírám 
diskuzi k tomuto bodu“, slova starosty mě vrátila od secesního 
stropu zpátky do židle. Trochu jsem se v projednávaných bo-
dech ztratil. Kde jen ta lejstra jsou? Snad tahle stránka? Písme-
na mi tančí před očima. Sehnat tohle stádečko do logické struk-
tury věty dá fušku. Ideály samosprávné demokracie se rozutekly 
do neostrých pastvin. Secesní lustr mi k tomu ještě škodolibě 
propouští málo světla. Poprvé se na dnešním zastupitelstvu ne-
obejdu bez brýlí na čtení. 

Laskavý čtenář zpravodaje jistě ocení doznání, že jsem při 
jednání městského zastupitelstva stihl kochat se secesí a ještě 
hlasovat. Omluvou je snad pouze fakt, že na místě, kam jsem si 
kdysi položil ideály, nalezl jsem svoje první brýle na čtení. A co 
znamená desetiletá mezihra mezi těmito „milníky“: V prvé řadě 
je to vědomí odpovědnosti za mandát získaný v komunálních 
volbách. Cítím stále vědomí sounáležitosti s Náchodem a jeho 
proměnami. Pak je tu také hrdost na to, že mohu být aktivní 
součástí procesu zastupitelské demokracie, té křehké, nedoko-
nalé, zranitelné, ale přesto tolik silné a houževnaté vize. Stav, 
který nyní bereme jako samozřejmý a se stejnou samozřejmos-
tí na něj nadáváme, je výsledkem usilování bezpočtu generací. 
„Nikdy není nutné nahrazovat demokracii jako celek, je nutné 
opravovat pouze dílčí chyby demokracie“, tak nějak to prý ří-
kal Tomáš Masaryk. A možná si pan profesor při lampičce ně-
kde v noci takto teoretizoval právě v době, kdy moudří otcové 
Náchoda rozhodovali o stavbě secesního Beránku. A teď uměře-
ná a zklidňující secese hledí v Náchodě na Masarykovo náměs-
tí. Když si uvědomím takové vazby napříč historií, naplní mě to 
opakovaně úžasem, pokorou a chutí k další práci. Možná vždyc-
ky na místě, kam si v mládí položíte ideály, naleznete později 
vaše první čtecí brýle... To však vůbec nevadí! Být aktivní sou-
částí proměn je mnohem lepší, než jen pasivně přihlížet a stát 
se škarohlídem z přesvědčení. Současný Náchod je místo, o jehož 
zvelebení stojí za to usilovat. Stejně jako Vy, i já se těším na pro-
měnu náchodského nádraží, držím palce podpoře náchodských 
sportovišť prostřednictvím zdrojů z Evropské unie, chutná mi 
náchodská IDA a bubnuji nervózně palci do volantu v dopravní 
špičce na Pražské ulici. A ideály do budoucna? Jsem přesvědčen, 
že až se naučím držet brýle déle na nose, nějaké ve složce mate-
riálů pro příští jednání městské rady nebo městského zastupitel-
stva stejně zase objevím. Jsou pro život nezbytné jako ty drob-
né secesní radosti zapouzdřené do ornamentů, ploch a detailů 
v náchodském Beránku. Dávají osvěžení a chuť do další práce, 
pozdravují budoucnost od minulosti. Jsou drahé, ale taky krás-
né. Ideály nejsou zadarmo. Je škoda je ztrácet. 

Mirek Brát * 1969, 
člen městského zastupitelstva 
od roku 2002, 
člen městské rady od roku 2010

Od ideálů k brýlím
Projekt na vzdělávání pedagogických pracovníků byl ukon-

čen na konci roku 2012. Vyhodnocení uskutečněného vzdělávání 
proběhlo v rámci dvou akcí – moderovaná diskuse a moderova-
ný workshop. Závěrečnou aktivitou vzdělávání vedoucích pra-
covníků bylo společné vzdělávací setkání proškolených ředitelek 
MŠ – Moderovaná diskuse, která proběhla v pondělí 26. listopa-
du 2012, zhodnotila získané poznatky a zúčastnění pedagogičtí 
pracovníci si předali nabyté zkušenosti. 

Moderovaný workshop pro pedagogické pracovníky MŠ pro-
běhl z důvodu vysokého zájmu ve dvou termínech – 12. a 19. 11. 
2012. Cílem workshopu byla konzultace přínosů vzdělávacích ak-
tivit a výstupních materiálů – nově vzniklých ukázkových pří-
prav na přímou pedagogickou činnost a záznamů ze stínování 
kolegyň z jiných mateřských školek (Shadowing). 

Úkolem realizačního týmu bylo provést i závěrečné vyúčtová-
ní projektu. Celkově byly fi nanční prostředky vynaložené na re-
alizaci projektu vyčerpány z 93 %, celkově se jednalo o část-
ku 786 131 Kč. Lze konstatovat, že tato částka posílila rozpočty 
všech sedmi zapojených MŠ především v oblasti fi nančních pro-
středků věnovaných dalšímu vzdělávání pedagogů, ale částeč-
ně také poskytla prostředky na zlepšení vybavení zázemí práce 
pedagogů předškolního vzdělávání.

Velký dík členů realizačního týmu patří také zástupcům zři-
zovatele mateřských škol v Náchodě, především paní místosta-
rostce Mgr. Drahomíře Benešové za podporu, kterou po celou 
dobu přípravy i realizace projektu poskytovala. 

Mgr. Jan Žaludová, Odborný garant projektu
Mgr. Jana Schierlová, Manažerka projektu

Závěr projektu 
„Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických 
pracovníků námi zřizovaných MŠ“

  

Závěr projektu „Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi 
zřizovaných MŠ“ 

Projekt na vzdělávání pedagogických pracovníků byl ukončen na konci roku 2012. Vyhodnocení 
uskutečněného vzdělávání proběhlo v rámci dvou akcí – moderovaná diskuse a moderovaný 
workshop. Závěrečnou aktivitou vzdělávání vedoucích pracovníků bylo společné vzdělávací setkání 
proškolených ředitelek MŠ - Moderovaná diskuse, která proběhla v pondělí 26. listopadu 2012, 
zhodnotila získané poznatky a zúčastnění pedagogičtí pracovníci si předali nabyté zkušenosti. 
Moderovaný workshop pro pedagogické pracovníky MŠ proběhl z důvodu vysokého zájmu ve dvou 
termínech – 12. a 19. 11. 2012. Cílem workshopu byla konzultace přínosů vzdělávacích aktivit a 
výstupních materiálů  - nově vzniklých ukázkových příprav na přímou pedagogickou činnost a 
záznamů ze stínování kolegyň z jiných mateřských školek (Shadowing). 
Úkolem realizačního týmu bylo provést i závěrečné vyúčtování projektu. Celkově byly finanční 
prostředky vynaložené na realizaci projektu vyčerpány z 93 %, celkově se jednalo o částku 786 131 
Kč. Lze konstatovat, že tato částka posílila rozpočty všech sedmi zapojených MŠ především v oblasti 
finančních prostředků věnovaných dalšímu vzdělávání pedagogů, ale částečně také poskytla 
prostředky na zlepšení vybavení zázemí práce pedagogů předškolního vzdělávání.
Velký dík členů realizačního týmu patří také zástupcům zřizovatele mateřských škol v Náchodě, 
především paní místostarostce Mgr. Drahomíře Benešové za podporu, kterou po celou dobu přípravy i 
realizace projektu poskytovala.  
Mgr. Jan Žaludová
Odborný garant projektu

Mgr. Jana Schierlová
Manažerka projektu

Návštěvnost  internetových stránek města Náchoda http://
www.mestonachod.cz/ opět vzrostla. Ve srovnání s rokem 2011 
došlo v roce 2012 k celkovém nárůstu o téměř 100.000 unikát-
ních návštěv na konečných 705.501 návštěv. V průměru tedy hle-
dalo informace na našich stránkách denně 1927 návštěvníků.

Nově chceme také upozornit 
na provoz meteostanice umís-
těné na budově plaveckého ba-
zénu,  která  informuje  občany 
o aktuální teplotě a dalších me-
teorogických údajích, které pře-
hledně  zaznamenává  do  sta-
tistik. V komplexním přehledu 
o počasí tak doplňuje webové ka-
mery spušťěné v loňském roce.

www.mestonachod.cz 
láká stálá více návštěvníků
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otevřeno: Po–Pá 8.00–16.30 hod.
 finanční odměna 

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

na místě odtahu u zákazníka
 autovrak zdarma odvezeme 

z celé oblasti východočeského kraje

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

                    ZÁKLADNÍ ŠKOLA PAVLIŠOVSKÁ ,NÁCHOD – BABÍ             

                                         zve všechny předškoláky do naší přípravné

                      ŠKOLIČKY                                                       

Školička je určená dětem, které v září 2013 nastoupí do 1. třídy. 

Náplní ŠKOLIČKY je připravit vaši ratolest co nejlépe do školy. 

Budeme si hrát, kreslit, zpívat, naučíme se nové básničky a spoustu dalších zajímavých věcí. 

Začínáme ve středu 13. února 2013 v 16 h organizační schůzkou pro rodiče 

1. setkání s dětmi bude dne 20. 2. 2013 od 14.30 – 16h

Pokud máte zájem, aby vaše dítě navštěvovalo ŠKOLIČKU, ozvěte se, 
prosím, na uvedené kontakty.

Účast dítěte ve ŠKOLIČCE neznamená, že dítě musí nastoupit do 1. třídy 
k nám. 

Moc se na vás všichni těšíme.

KONTAKT: danacejchanova@seznam.cz , BiancaK@seznam.cz,  

tel.: 491 423638

POZVÁNKA K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY 
dne   7. a 8. února  2013 vždy od 14 do 17h 

Nabízíme: malé počty dětí ve třídách, individuální přístup k dětem, školní družinu od 6.30h – 
16h, celoroční akce pořádané pro děti i rodiče, školu v blízkosti 
lesa, řadu zájmových kroužků – sportovní a flétna, anglický jazyk 
náprava pro děti s obtížemi ve čtení a psaní tanečky a dramatický 
kroužek, přírodovědný a zdravotní kroužek. 

ZŠ PAVLIŠOVSKÁ NÁCHOD ( BABÍ) 

 Kontakt: tel: 491 423 638, email: zs.nachod.babi@tiscali.cz               

K zápisu s sebou vezměte rodný list dítěte. 

 

         

 

 

 

POZVÁNKA K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY 
dne   7. a 8. února  2013 vždy od 14 do 17h 

Nabízíme: malé počty dětí ve třídách, individuální přístup k dětem, školní družinu od 6.30h – 
16h, celoroční akce pořádané pro děti i rodiče, školu v blízkosti 
lesa, řadu zájmových kroužků – sportovní a flétna, anglický jazyk 
náprava pro děti s obtížemi ve čtení a psaní tanečky a dramatický 
kroužek, přírodovědný a zdravotní kroužek. 

ZŠ PAVLIŠOVSKÁ NÁCHOD ( BABÍ) 

 Kontakt: tel: 491 423 638, email: zs.nachod.babi@tiscali.cz               

K zápisu s sebou vezměte rodný list dítěte. 

 

         

 

 

 

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

 775 777 073   www.trigareality.cz   774 777 073

Prodej stavebního pozemku v klidném a krás-
ném místě nedaleko centra obce Bezděkov 
nad Metují. Inž. sítě: elektřina na pozemku, 
voda na hranici, kana-
lizace na hranici, plyn 
u pozemku. Celková 
výměra pozemku 
618 m2. 

CENA: 179.000 Kč

Prodej bytu 3+kk v os. Vlast. o podlahové 
ploše 63 m2 v Novém Městě nad Metují  
- Krčíně. Byt se nachází v 1. p. nově postave-
ného domu. Byt má plastová okna a koupelnu 
obloženou v moderním stylu. K bytu patří 
sklepní koje, ga-
ráž a k užívání je  
i část zahrady. 
CENA: 
980.000 Kč

Prodej  krásného, udržovaného domu 4+kk 
s garáží s vraty na dálkové ovládání, kotelnou, 
skládkem a se zahradou o výměře 637 m2 
v obci Rohenice u Českého Meziříčí. Kolauda-
ce v roce 2007, zastavěná plocha je 170 m2 . 
Vytápění automatickým 
kotlem na pelety a krbo-
vými kamny. 

CENA: 3,690.000 Kč

Nabízíme k prodeji rodinný dům v Červeném 
Kostelci  3+1 s možností podnikání v přízemí, 
kde jsou dvě velké dvougaráže o celkové 
podlahové ploše cca 
103 m2 a dílna o rozloze 
cca 100 m2, přímo  
u hlavního tahu na 
Hronov.  Celkové po-
zemky jsou  542 m2. 
CENA: 2.699.000 Kč

Nabízíme k prodeji chalupu ve Slatině nad 
Úpou – Končiny. Jedná se o komplex dvou 
nemovitostí propojených stodolou. První 
objekt je zděný z roku 1940, dispozičně 2+1, 
Druhý objekt je roubenka 
postavená asi r. 1884 – 
dispozičně 2+1. Možnost 
odprodeje i rozsáhlých 
pozemků cca 5 ha. 
CENA: 1.590.000 Kč

Nabízíme k prodeji krásný stavební pozemek  
v klidné lokalitě obce Hořičky . Pozemek je  
o výměře 1179 m2 – tvar obdélníku 
cca 23x51 m. 
Inženýrské sítě jsou 
na hranici pozemku.

CENA K JEDNÁNÍ: 
498.000  Kč

Prodej dřevěné chaty v krásném prostředí 
Náchoda - V Kalhotách. Elektřina 230/400V, 
voda veřejná, vytápění krbem. Pozemky 
celkem 
336 m2. Oploceno. 
Přístup po obecní 
komunikaci. 

CENA: 
469.000 Kč

Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví o podla-
hové ploše 55,3 m2 v Náchodě. Byt se nachází 
ve zvýšeném přízemí panelového domu. 
Byt je původní, 
jádro umakarto-
vé, nová plastová 
okna. 

CENA: 
729.000 Kč

Už po osmé se sešli příznivci šipkového sportu na turnaji pořá-
daném manžely Šárkou a Milanem Belákovými v prostorách hos-
tince U Antošů, lidově Na Rybárně. „Šipkaři“ se setkali v hostinci 
U ANTOŠŮ – neboli Na Rybárně 12. ledna tohoto roku a účastnilo 
se ho nakonec 32 hráčů, z původně 46 přihlášených. Na poklesu 
počtu účastníků měl hlavní podíl virus chřipky. 

Výsledková listina je dvojí, protože se generově hráči oddělují. 
V ženské kategorii 3. místo obsadila Alena Motlová, 2. místo vlo-
ni první Monika Beránková a vítězkou se stala Markéta Barešová.

 U mužů pak bronz získal Míra Kráčmar, který tak ještě zís-
kal titul Skokan roku, protože se mu podařil z loňska skok o 25 
míst. Stříbro vybojoval Tomáš Smrček a nejvyšší metu obsadil 
a loňské vítězství obhájil Karel Beneš. 

 Turnaj sleduje také u pravidelných účastníků jejich pokroky, 
tudíž je udělován i titul „Skokan roku“. Toho už jsme prozradili, 
ale na zcela opačném pólu než se nachází vítěz, se každoročně 
ocitne hráč, který obsadí poslední pozici. Letos si titul „Čulibrk“ 
hrdě odnesl Honza Fátor.

 Pořadatelé Šárka a Milan Belákovi se postarali nejen o samot-
ný turnaj, ale také o rozruch na něm. Místo rodinné soudržnosti 
zvítězil sportovní duch Milana, a vloni stříbrná Šárka byla svým 
mužem vyřazena z dalších bojů hned v prvním kole. Uzavřel hru 
takovým způsobem, aby manželka nemohla zasáhnout do další-
ho klání. V kuloárech se říkalo, že to byl omyl, ale „hříšník“ do-
dnes tvrdí, že to byla Štěstěna, kdo při něm stál. A tak dlouhole-
té manželství Belákových prošlo zatěžkávací zkouškou a dobrá 
zpráva je, že obstálo!!! Takže za rok na viděnou při předjubilej-
ním devátém turnaji.

 Velký dík organizátorů patří Jindřichu Antošovi za poskyt-
nuté zázemí, všem sponzorů, kteří věnovali ceny účastníkům. 
A také děkují všem za příjemný sportovně společenský den!!!
        Beláci

Šipkaři opět zápolili
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www.hopsacek.cz
MC Hopsáček

 Po čtyřech letech – přesně – vydává náchodské autorské šan-
sonové seskupení 6 NaChodníku druhé studiové album, které do-
stalo název Misky vah. 

 Celá deska slibuje odlišný zvuk než akusticky natočený de-
but Bar Babylon. Na desce se také podílela značná řada hostí. 
Kromě standardní sestavy „NaChodníků“, za producentského 
dohledu osvědčeného Pavla Sondy 
se v několika studiích na východě 
Čech i v Praze sešli i další hudebníci 
a umělci (herec Pavel Rímský nebo 
kytarista Oldřich Bohadlo). 

Ale nejprve mladý aranžér a di-
rigent Jakub Mikunda čtyři příbě-
hy vybavil orchestracemi pro další 
nástroje. „NaChodníci“ oslovili só-
listy z Náchodska a z nich také pro 
své účely sestavili smyčcový kvar-
tet, který nahrával ve složení:

  Josef Vlach (housle), primárius 
komorního orchestru Slávy Vorlo-
vé,  ředitel  ZUŠ  Hronov,  Věra  Vlč-
ková (housle) – primárius PSO (Po-
lice Symphony Orchestra), učitelka 
houslí ZUŠ Nové Město nad Metují, Martina Poláčková (viola)  
– studentka konzervatoře, Jaromír Pacner (violoncello) – hráč ko-

morního orchestru Slávy Vorlové a PSO. A ještě pro potřebu jed-
né skladby vzniklo dechové trio, kdy klarinet a fagot obstarali 
chlapci z „NaChodníků“ Petr Záleský a Milan Poutník a na ho-
boj si zahrál další skvělý muzikant – (ex)hobojista Filharmonie 
Hradec Králové Jan Molinger. Tuto sestavu pak obohatila stu-
dentka hry na cembalo ve francouzském Strasbourgu, Kristý-
na Konečná.

 Misky vah je deska s patnácti příběhy, které se neodkláně-
jí od stylu 6 NaChodníku. Stále jde o sdělení a o emoce. Ale do-

volili jsme si výrazně více experi-
mentovat  s  akustikou  a  zvukem 
jako takovým. A proč? No, to je jas-
né! Abychom neměli po čtyřech le-
tech  hudební  „dvojče“.  Deska  vy-
šla 21. prosince 2012 a v Náchodě je 
k dostání v obchodním domě Zefyr 
a také v obchůdku Dohajan, nebo 
na stránkách kapely www.6nachod-
niku.cz.

 S předstihem si Vás také dovolu-
jeme pozvat na křest, který proběh-
ne 21. března 2013 v Městském diva-
dle Dr. Josefa Čížka od 19.00 hodin, 
za účasti jmenovaných hostů. 

Předprodej vstupenek od 16. led-
na v IC Náchod a www. beranekna-

chod.cz. Mediálními partnery jsou Český rozhlas Hradec Králo-
vé a kulturní měsíčník Náchodský Swing.

 6 NaChodníku

První pololetí školního roku je za námi 
a  dost  z  Vás  se  ptá  na  možnost,  na-
vštěvovat  některé  z  nabízených  krouž-
ků.  Odpověď  je  samozřejmě  ano.  Kro-
mě  pravidelných  kroužků  jako  je 
karate pro všechny bez rozdílu věku od  
4 do 15 let můžete navštívit kroužek břiš-
ních tanečnic v pondělí, flétničku a flor-
bal v úterý, kytaru ve středu, angličtinu 
v úterý nebo ve středu. Na kroužek vaře-
ní se můžete přijít podívat každou stře-
du od 17 do 18.30 hod. Oblibě se stále těší 
kroužek šikovných ručiček každý čtvrtek 
od 16 do 18 hodin. 

 POZOR! Nově nabízíme od 7. 2. kroužek 
breakdance pod vedením Jaroslava Klasi-
ka Karáska – těšíme se na Vás každý čtvr-
tek od 15.30 do 17.00 hodin – věk nerozho-
duje, těšíme se na chlapce i děvčata, kteří 
si chtějí pořádně protáhnout tělo a naučit 
se nějaký ten "tríček".

 Dopoledne pravidelně každý den pro-
bíhá setkávání s nejmenšími dětmi. Rádi 

bychom  touto  cestou  poděkovali  všem 
maminkám, které se podílejí na jeho or-
ganizaci a těšíme se, že se řady aktivních 
maminek ještě rozšíří. 

 Tradiční noční bobování s nocováním 
v Hopsáčku proběhne z 15. do 16. 2. Pří-
padní zájemci volejte 604 610 581 nebo 
608 970 406. Nocování je přizpůsobeno 
dětem od 4 do 10 let. 

 V neděli 24. 2. se můžete těšit na tradič-
ní Hopsáčkovský karneval – Ty nejmen-
ší zveme s rodiči dopoledne od 9.30 ho-
din nebo Vás všechny bez rozdílu věku 
odpoledne od 15.30 hodin. Těšit se může-
te na soutěže, tombolu, tanečky a drobné 
občerstvení.

 V pondělí  25.  2.  je pro Vás připrave-
na beseda na téma „Znakování batolat“  
– bližší info najdete na www.znakovani.
cz nebo na tel. 608 161 634. 

 Všechny, co si chtějí zdravotně protáh-
nout tělo, zveme na pravidelné seminá-
ře Qigongu, které proběhnou v následují-
cích termínech – 2. 3., 23. 3., 27. 4. a 25. 5.

 Burza jarních potřeb proběhne od nedě-
le do čtvrtka 17.–21. 3. Příjem věcí do bur-
zy je v pátek 15. 3. od 9 do 11.30 hod. nebo 
od 15.30 do 20 hodin. Zveme všechny pro-
dejce i nakupující. 

 Pro  všechny,  koho  zajímají  informa-
ce o příměstských táborech – nejpozději 
do konce února budou vyhlášeny termí-
ny. Případní zájemci mohou psát na hop-
sacek@seznam.cz
Těšíme se na Vaše nápady a postřehy. Piš-
te na email hopsacek@seznam.cz, sledujte 
naše www.hopsacek.cz nebo facebook Klub 
SUN Náchod – MC Hopsáček. 

V  Náchodě  se 
v létě uskuteční dru-
hý  ročník  Pivobra-
ní. Stane se tak třetí 
prázdninovou sobo-
tu 20. července. Pre-
miéra  pivních  slav-

ností na Masarykově náměstí měla loni 
velký  úspěch.  Na  akci  se  prezentovaly 
tři pivovary, dorazily téměř tři tisícovky 
lidí a po celý den probíhal kulturní pro-
gram. Hlavní hvězdou byl Láďa Křížek se 
skupinou Kreyson. Letos se organizátoři 
rozhodli, že si hudební hvězdu Pivobraní 
vyberou pomocí hlasování sami návštěv-
níci. Na výběr budou mít ze tří interpretů 
a hlasování bude probíhat na webech ča-
sopisu Náchodský Swing, města Náchoda 
a Pivobraní. Hvězdné klání začne v pátek 
1. března 2013. Zpěvák, zpěvačka či kape-
la s nejvyšším počtem hlasů pak v sobo-
tu 20. července zazpívá v centru Náchoda 
na Pivobraní 2013. 

O hvězdě náchodského 

Pivobraní 
rozhodne hlasování
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Dne 20. 12. 2012 přijali zastupitelé měs-
ta Náchoda pozvání Občanského sdruže-
ní Cesta a speciální školy MŠ a ZŠ J. Zema-
na na tradiční vánoční besídku konanou 
v prostorách budovy denního stacionáře 
a speciální školy v Bělovsi.

 Vánoční čas je prý plný zázraků a ta-
jemství,  a  tak  není  divu,  že  s  prvním 
krokem náchodského starosty do budo-
vy přijelo auto plně naložené novým vy-
bavením do naší společenské místnosti, 
na které jsme čekali už několik měsíců.

Po zdařilém programu, který si pro ná-
vštěvu připravily děti pod vedením svých 
učitelek ze speciální školy, došlo i na krát-
kou prohlídku stacionáře a tříd. Nevím, 
zda hosté ochutnali cukroví, které pekly 
naše šikovné děti, ale myslím, že dosta-
čující odměnou nám všem byla jedineč-
ná a přátelská atmosféra panující na obou 
stranách. Pokud do tohoto dne děti nevě-
děly, jak vypadá Ježíšek, tak dnes už má 
většina z nich jasno. Pan Birke se ujal roz-
dávání dárků, které byly nachystané pod 
stromečkem a tak se stalo, že podoba Je-
žíška v myslích našich klientů doznala 
podstatných změn.

 Tak to byl jeden z posledních dnů roku 
2012, které jsme prožili v OS Cesta. Nezbý-
vá mi než si přát, aby příští rok přinesl 
alespoň tolik dobrých věcí jako ten minu-
lý, aby naše sdružení poskytovalo dobré 
zázemí lidem s postižením a aby brány 
vstřícnosti města Náchoda byly pro nás 
i nadále otevřené.

 Denisa Voborníková
 Ředitelka účelových zařízení

OS Cesta Náchod

OS Cesta 
přivítalo starostu 
i Ježíška zároveň

V  době  vánočních  svátků  uspořáda-
lo nově vzniklé občanské sdružení“ Jiz-
bice  2012“  výstavu  jizbického  betlému 
spojenou s výstavou dobových historic-
kých fotografií naší obce. Stáří betlému 
je odhadováno na 100 let a jeho historie 
je značně nejasná. Byl vytvořen na začát-
ku 20. století místním občanem. V roce 
1945 přestál velký požár, ale musel být 
opraven a přelakován. Nějakou dobu byl 
pak vystavován v místní kapli. Následně 
byl uložen na půdě místní školy a do roku 
2000 pak na půdě truh-
lárny u Špačků. V tomto 
roce byl po dlouhé době 
vystaven v budově hasič-
ské zbrojnice. Dobové fo-
tografie zapůjčili místní 
starousedlíci. Velice zají-
mavé byly především po-
rovnávací  snímky  jed-
notlivých míst na Jizbici 
z historie a nyní. O vý-
stavu, která byla otevře-
na tři odpoledne, byl ne-
čekaný zájem a zhlédlo 
ji 149 návštěvníků. A že 
se výstava velmi  líbila, 
o  tom  svědčí  celá  řada 
děkovných a povzbuzu-

Jizbický betlém lákal

Pojďme  si  ještě  krátce  připomenout 
předvánoční čas, kdy ještě naše děti s ra-
dostným očekáváním vyhlížely Vánoce – 
čas radosti a dárků. No a kdo z nás by si 
rád nezazpíval  koledy v předvánočním 
období. Jistě se tací najdou, ale mezi dět-
mi z náchodských škol a školek, které na-
vštívily dva dopolední koncerty „Hvězdič-
ka betlémská“ 19. prosince v kině Vesmír, 

Vánoční zpívání 
s Michaelou Novozámskou v kině Vesmír

byste je hledali těžko. Michaela Novozám-
ská, autorka a hlavní protagonistka kon-
certů,  spolu  s  Hudebním  divadlem  dě-
tem z Hradce Králové totiž rozezpívala 
děti, které zcela zaplnily kinosál a vtáh-
la je do svého příběhu a zpívání opravdu 
od první vánoční písně. Ano, mimo spous-
ty společného zpívání se i děti v prostém 
vánočním příběhu dozvěděly o tom, jak 
vznikla tradice dávat si dárky na Štědrý 
den. Na jevišti se odehrál příběh o naroze-
ní Ježíška, kterému tři mudrcové a pastýři 
přinesli v den jeho narození 24. prosince 
dárky do jesliček ve městě Betlémě. V den, 
kdy na obloze zazářila vánoční Hvězda 
betlémská. Michaela Novozámská za po-
moci velkých loutek dětem cestu mudrců 
a pastýřů přiblížila a po této cestě samo-
zřejmě zněla jedna koleda za druhou. Děti 
v představení „Hvězdička betlémská“ Vá-
noce uviděly i z jiného úhlu pohledu a po-
dle velkého potlesku, kterým odměnily 
nejenom celý koncert, ale i jeho jednotli-
vé pasáže, se jim toto působivé pojetí vá-
nočního příběhu líbilo. Hudební divadlo 
dětem by chtělo touto cestou poděkovat 
náchodským firmám Vella, CDS, Niky, Fast 
střechy, lékárně U Stříbrného orla, firmě 
Hašpl, Togaz GDS a firmě Zdeněk Kozák 
za jejich pomoc při realizaci koncertů pro 
děti v Náchodě – děkujeme!

 (mbnb)

jících slov v návštěvní knize. Po skonče-
ní výstavy byl betlém ošetřen a opětov-
ně uložen do beden. Veřejnosti bude opět 
zpřístupněn v roce 2015, kdy Jizbice osla-
ví 600 let od první zmínky o této obci. 
Členové „Jizbice 2012“ děkují všem spo-
luobčanům za zapůjčení fotografií i všem, 
kteří se podíleli na stavbě i opětovném 
rozložení betlému. Tato výstava se velmi 
vydařila a již nyní připravuje občanské 
sdružení další akce. I letos se mohou (ne-
jen) jizbičtí občané těšit na tradiční pále-
ní čarodějnic, Dětský den či II. ročník Dra-
kiády.                                   Blanka Majerová
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SVĚTOVÁ OPERA I BALET, KONCERTY…

Základní kynologická organizace Náchod – Sport č. 784 byla 
v rámci environmentální výchovy žáků pozvána na besedu do ZŠ 
a MŠ J. Zemana v Náchodě. Žáci se dozvěděli základy chovu a vý-
cviku čtyřnohých kamarádů. Mohli si prohlédnout a „ohmatat“ 
pomůcky, které jsou pro výcvik používány. K vidění byly různé 
pešky, balónky, létající talíře, aporty, stopovací postroje, stopo-
vací šňůry a v neposlední řadě ochranný oblek a ochranný ru-
káv. Na besedě byli samozřejmě přítomni i pejsci a tak kdo chtěl, 
mohl si je pohladit a přesvědčit se, že není „zlého“ plemena. Ky-
nologickou organizaci na besedě zastupoval a dětem něco málo 
ze svého umění předvedl americký stafordšírský teriér Pavla Re-
meše ml., flanderský bouvier Zuzky Jirmanové a belgický ovčák 
Vráti Jirmana. Jednalo se o příjemně strávené dopoledne se žáky 
a pedagogy, kteří se do besedy aktivně zapojili.

www.zkonachodsport.4fan.cz

Kynologové mezi žáky

V pátek 18. ledna se na Jiráskově turistické chatě na Dobrošo-
vě uskutečnilo setkání partnerů Jiráskovy chaty. Za klavírního 
doprovodu pana Jana Linharta z Náchoda byla zahájena výsta-
va kreseb a olejů pana Jiřího Součka z Hronova. Dále byly hos-
tům představeny ukázky práce se dřevem pana Lubomíra Ze-
mana z Náchoda a několik děl akademického malíře Michala 
Burgeta z Náchoda. S velkým zájmem se setkalo pásmo sním-
ků z web kamer, umístěných pod věží rozhledny Jiráskovy cha-
ty, autora Jiřího Nováka z Rychnova nad Kněžnou. Aktuální vý-
hledy kamer včetně archivu najdou zájemci na webové stránce 
www.meteo-rychnov.cz. 

Návštěvníkům chaty sdělujeme, že výstavy prací zmiňova-
ných autorů budou na chatě umístěny po celé první pololetí le-
tošního roku. Pro velký zájem i nadále trvá výstava fotografií zá-
padů Slunce a atmosférických jevů ing. Hynka Langa z Náchoda, 
s nímž připravujeme na měsíc únor pásmo o jeho loňské již něko-
likáté cestě na sever kontinentu, tajgou a tundrou po Laponsku. 

Přítomní podnikatelé byly též vyzváni k podpoře výstavby 
Bezručovy turistické chaty na Lysé hoře, a to formou zakoupení 
palety cihel.               Marcela Štěpánková, vedoucí Jiráskovy chaty

Jiráskova chata žije kulturou

 Čtvrtek 7. února v 19.45 hodin
Přímý satelitní přenos baletního představení z Haagu 
NEDERLANDS DANS THEATER – VEČER S … CRYSTAL PITE 
To nejlepší ze současného moderního tance. Třetí přímý přenos 
moderního baletu, prezentovaný těmi nejlepšími tanečníky… 
Crystal Pite je známá svým lyrickým a poetickým choreografic-
kým stylem. Její choreografie tohoto večera vám poskytnou ši-
roký pohled na její taneční vize.
Nederlands Dans Theater je dnes jedním z nejúspěšnějších sou-
borů současného tance na světě z holandského Haagu, Soubor 
na cestu k neutuchající světové slávě přivedl český emigrant, ge-
niální choreograf Jiří Kylián a jeho mistrovský kus Sinfonietta 
v roce 1978. Během téměř 40 let působení Jiřího Kyliána se NDT 
trvale udrželo na špičce současného tance. Současným umělec-
kým ředitelem souboru je choreograf Paul Lightfoot. 
Délka přenosu cca 120 minut. Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (stu-
denti, důchodci, ZTP), baletní abonentní 230 Kč.

 Neděle 10. února v 15.45 hodin
Záznam baletního představení 
z Baletu Velkého divadla v Moskvě
DON QUIJOTE
Hudba: Ludwig Minkus. Choreografie: Alexej Faděječev podle Ma-
ria Petipy. Nádherný, temperamentní balet plný horkého špa-
nělského slunce podle španělského románu Miguela Cervante-
se, originálně vytvořený pro Bolšoj Mariem Petipou v roce 1969. 
Don Quijote je jedním z nejpopulárnějších baletních titulů, je 
plný technických fines. Můžeme říci, že Don Quijote je „Carmen 
v baletu“. Obsazení: Kitri: Natalia Osipova. Basilio: Ivan Vasili-
jev. Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), balet-
ní abonentní 230 Kč.

 Sobota 16. února v 18.45 hodin
Přímý satelitní přenos z Metropolitní opery v New Yorku
RIGOLETTO (RIGOLETTO)
Hudba: Giuseppe Verdi, Libreto: Francesco Maria Piave
Spolu s Traviatou a Trubadúrem tvoří Rigoletto (1851) známou 
trojici děl, která Verdiho proslavila po celém světě. Verdiho me-
lodické bohatství a mistrné vykreslení charakterů hlavních po-
stav dodnes uchvacuje operní publikum celého světa. Režisér 
Michael Mayer zasadil novou inscenaci Verdiho slavné tragé-
die do Las Vegas šedesátých let dvacátého století. Nastudováno 
v italském originále a uváděno s anglickými a českými titulky. 
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné vstupné (studenti, důchodci, ZTP) 
300 Kč, abonentní vstupné 270 Kč.

 Pondělí 18. února 2013 v 19.30 hodin
Digitální záznam koncertu – PETER GABRIEL: NEW BLOOD
„New Blood: ŽIVĚ z Londýna“ zachycuje vystoupení Petera Ga-
briela s Orchestrem New blood, složeným ze 46 členů. Jejich re-
pertoár je složený z coververzí z Gabrielova alba „Schratch My 
Back“, které obsahuje dnes již klasické písně z celého průbě-
hu jeho sólové kariéry, to vše ve zbrusu nových orchestrálních 
aranžmá. Gabrielova živá vystoupení jsou pověstná, jeho pódio-
vé charisma a nezaměnitelný hlas se ideálně doplňují se zvuko-
vou paletou orchestru, a vdechují tak notoricky známým pís-
ním zcela nové kouzlo. Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den konání 
200 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 Pátek 8. března 2013 v 19.30 hodin

Digitální záznam koncertu – Bocelli: Love in Portofino 
Romantický koncert nevidomého zpěváka Andrea Bocelliho.
Vstupné 250 Kč. Předprodej vstupenek od 11. února 2013 v poklad-
ně kina Vesmír.
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Ahoj, já jsem Filip a jestli to chcete vědět, tak jednou budu já 
a moji kamarádi hrát v reprezentaci. Jsou nám sice jen čtyři roky, 
bruslit se teprve učíme, ale už nám to jde. 

Scházíme se v pondělí, středu a čtvrtek, někdy i v neděli v Ná-
chodě na zimáku. Trenéři jsou na nás moc hodní, stále nám vy-
mýšlejí nějaká zábavná cvičení, a když se nám to povede, najde 
se i sladká odměna. Největší odměnou ale je, když můžeme hrát 
opravdový hokej. Abyste viděli, že si nevymýšlím, koukejte, jak 
nás i na zimáku našel Mikuláš a čerti. Musíme se pochlubit, že 
i když trénujeme jen krátce, tak už máme za sebou i pár zápasů 
tedy já ještě né, ale „kámoši“ si už vyzkoušeli, jaké to je oprav-
du. Tak to je zatím vše. Určitě vám napíšu ještě pár řádek, než 
nám zase led rozmrzne. 

Jó a pokud chceš taky hrát hokej, tak se na nás přijď podívat 
2. února od 9 hodin na zimní stadion v Náchodě.

HOKEJ

Rozlosování HC Náchod na únor
MUŽI
 17. 2.  HC Náchod – HC Dvůr Králové nad Labem  v 17.00 hod.
 24. 2.  HC Náchod – HC Semechnice  v 17.00 hod.
JUNIOŘI
  8. 2.  HC Náchod – St. Nový Bydžov  v 20.00 hod.
 15. 2.  HC Náchod – HC Dvůr Králové nad Labem  v 20.00 hod.
DOROST
 1. 2.  HC Náchod – TJ HC Jablonec n. Nisou  v 10.00 hod.
 17. 2.  HC Náchod – HC Opočno  v 10.00 hod.
 24. 2.  HC Náchod – HC Krkonoše             v 10.00 hod.

Josef Matyáš z Delfínu Náchod přivezl pět medailí z mistrov-
ství republiky. Tři šampionáty mají za sebou v různých věko-
vých kategoriích plavci Delfínu Náchod. Dvanáctiletí startovali 
v Trutnově a o rok starší v Jihlavě.

Zimní mistrovství ČR 2012 dorostu a dospělých se odehrálo 
v Plzni 13.–16. 12. Na 25metrovém bazénu byly překonány dva 
rekordy ČR. Janem Mickou na 800 m vol-
ný způsob a štafetou mužů jihlavského 
plaveckého klubu Axis na 4x100 m po-
lohově. V Plzni se rozloučil se závodním 
plaváním Květoslav Svoboda, legenda 
českého plavání.

Do závodů se kvalifikovalo také sedm 
zástupců plaveckého oddílu Delfín Ná-
chod. Osm medailí,  ať už v kategorii 
staršího dorostu nebo v kategorii mužů, 
vybojoval 18letý starší dorostenec Pavel 
Janeček. Svoje letošní vedoucí postave-
ní v tabulkách mužů na 400 m poloho-
vě potvrdil mistrovským titulem a ča-
sem 4:16,46, když do posledních metrů 
atakoval svůj český dorostenecký re-
kord, který mu nakonec unikl o nece-
lou sekundu.

Dvě zlaté v obou kategoriích pak zo-
pakoval na poloviční trati časem těsně 
nad dvě minuty – 2:00,85. Na 100 m po-
lohovce zlepšil svůj výkon z nedávného 
ME ve francouzském Chartres na stříbr-
nou hodnotu 56,57, což však nestačilo 
na vítězný čas Havránka z Bohemians.

Stejné pořadí mezi  staršími doros-
tenci pak ohlásila časomíra Omega také 

Janeček mistrem 
republiky na 400 m polohově

po doplavání distance 200 m motýl – další stříbrný kov. Třešnič-
kou na dortu pak byly dva bronzy a těsný dohmat před Svobo-
dou na trati 200 m volný způsob časem 1:49,64. Na svoje výkony 
z mezistátního utkání v Žilině navázal Josef Matyáš v ročníku 
1996, který vybojoval celkem 5 cenných kovů. Pouhých 14 se-
tin ho dělilo od vytouženého zlata na trati 100 m VZ, když do-
hmátl jen těsně za Petrem Novákem z Bohemians časem 51,75. 
Druhé stříbro je z poloviční sprintérské trati časem 23,82 a tře-
tí z 200 m VZ za 1:52,57. Na doplňkových motýlkářských tra-
tích se Matyášovi podařilo proniknout na stupně vítězů dvěma 
3. místy na 50 a 100m. Třikrát se podařilo umístit do 10. místa 

Štěpánu Remešovi, jehož nejlepší start 
na 200m polohově znamenal 9. pozici 
mezi starším dorostem. Stejného umís-
tění dosáhl v závěru náročné plavecké 
sezony také Daniel Halaška na 100 m 
znak, který spolu s Remešem, Janečkem 
a Matyášem vybojoval 6. místo ve šta-
fetě na 4x100 m VZ. Martina Ulmanová 
plavala nejlépe jako 14. na 200 m mo-
týl. V Trutnově na šampionátu dvanác-
tiletých se dařilo Viktoru Tomkovi, kte-
rý přiváží dvě 6. místa na tratích 200 
a 400 m volný způsob. Do 15 nejlepších 
se ještě vešel Aleš Cedidla v náročné dis-
ciplíně 200 m motýlek.

Mezi o rok staršími dominovala v Jih-
lavě 5. místem na 100 m prsa Lucie Kra-
mlová,  která  na  dvojnásobné  distan-
ci obsadila 6. pozici. Pátá a šestá také 
skončila štafeta Delfínu na 4x50m vol-
ným způsobem, resp. polohově, plava-
jící ve složení Kramlová, Felgrová, Ko-
řínková a Jermanová. Daniela Felgrová 
dohmátla v individuálním závodě nejlé-
pe jako 7. na 100 m znak.

(pj)



16 Náchodský zpravodajSPORT

Volejbal
SK Rubena Náchod Na Hamrech 

 v neděli 10. února 2013
liga juniorek od 10.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod – TJ Kralupy n./Vl.

 v neděli 17. února 2013
od 9.00 hod. turnaj KP kadetky

 v sobotu 23. února 2013
II. liga ženy od 10.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod – VŠTJ Stavební fakul-
ta Praha

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – únor 2013
1.  kuželkářská liga mužů:
9. 2. 2013    15.00   Primátor Náchod  – SKK Vrchlabí
2. 3. 2013    15.00  Primátor Náchod  – TJ Valašské Meziříčí
1.  kuželkářská liga žen:
9. 2. 2013    11.00  Primátor Náchod  – KK Zábřeh
2. 3. 2013 1  5.00  Primátor Náchod  – TJ Valašské Meziříčí
1. kuželkářská liga dorostu:
10. 2. 2013 10.00 Primátor Náchod A  – SKK Jičín A
24. 2. 2013   10.00  Primátor Náchod B  – Lokomotiva Trutnov
3. 3. 2013    10.00  Primátor Náchod A  – Primátor Náchod B
3. kuželkářská liga mužů:
2. 2. 2013    15.00  Primátor Náchod B  – Spartak Rokytnice nad Jiz. 
23. 2. 2013   15.00  Primátor Náchod B  – Lokomotiva Ústí nad Labem
Východočeská divize mužů:
8. 2. 2013    17.00  Primátor Náchod C  – Jiskra Hořice
Východočeská soutěž:
8. 2. 2013    19.30  Primátor Náchod D  – Sokol Smiřice
22. 2. 2013   17.00  Primátor Náchod D  – Pardubice
Slavnostní vyhlášení výsledků Turnaje neregistrovaných:
9. 2. 2013    20.00  Nový sál MÚ ve Velkém Poříčí

V sobotu 5. ledna 2013 se v hotelu Atom 
v Třebíči konalo slavnostní vyhlášení an-
kety o nejlepšího kuželkáře a kuželkář-
ku České republiky za rok 2012. A ani zde 
nechyběli zástupci náchodského klubu. 
V nejprestižnější kategorii mužů se Jaro-
slav Hažva umístil na vynikajícím 3. mís-
tě, když byl nejlépe umístěným hráčem, 

Náchodští kuželkáři mezi nejlepšími

Náchodský Martin Kováčik přebírá ocenění 
pro nejlepšího kuželkáře v kategorii Talent 
roku 2012

který hraje domácí nejvyšší soutěž. Jaro-
slav Hažva získal s družstvem SKK Pri-
mátor Náchod „double“ (titul mistrů ČR 
+ vítězství v Českém poháru), z Mistrov-
ství České republiky jednotlivců si přivezl 
dvě stříbrné medaile a ČR reprezentoval 
na Mistrovství světa jednotlivců v Lesz-
ně, kde v konkurenci 90 nejlepších hrá-
čů světa obsadil velice slušné 29. místo. 
Ale to nebylo v Třebíči vše. V kategorii ta-
lent roku (hráči do 15 let) nenašel Mar-
tin Kováčik přemožitele a v této kategorii 
zvítězil! Potvrdil tak jen vynikající prá-
ci náchodského klubu v mládežnických 
kategoriích. Připomeňme jen, že Martin 
vyhrál  v  loňském  roce  nejvýznamnější 
mládežnickou republikovou soutěž – Po-
hár mladých nadějí a reprezentoval ČR 
na Světovém poháru mládeže v Němec-
ku, kde obsadil 7. místo. Oba hráči svým 
umístěním v této anketě jen potvrdili vy-
nikající rok náchodských kuželkářů. Lze si 
jen přát, aby se i ten letošní nesl ve zna-
mení podobných výsledků.

Prvním závodem letošního roku v rych-
lobruslení na krátké dráze, short tracku, 
byl třetí závod kvalifikace juniorů A a B 
v Budapešti. Úspěšní závodníci a závodni-
ce se kvalifikovali na Evropský pohár juni-
orů, který se uskuteční v březnu v Baselga 
di Piné v Itálii. Náchodska rodačka Tere-
za Kolesáriková, juniorka B (KSB Benátky 
nad Jizerou), se tímto závodem v Budapeš-
ti kvalifikovala do Baselgy, kam postupuje 
ze třetího místa v celkovém pořadí ve své 
kategorii. 

Tereza se bude účastnit  i dalších vý-
znamných závodů. Dalo by se říct, že to 
jsou malé olympijské hry juniorských ka-

Pořádá  na  zimním  stadionu  23.  2. 
2013 4. ročník Náchodské brusličky. Zá-
vody probíhají od 8.00 po celý den.

Z  náchodských  děvčat  se  představí 
v  kategorii  přípravka:  Tereza  Marková 
a Leontýna Šolcová. V kategorii nováč-
ci  mladší:  Eliška 
Gajdošová,  v  ka-
tegorii  nejmladší 
žákyně:  Kristýna 
Holubová  a  Sára 
Lelková, v katego-
rii  mladší  žáky-
ně: Tereza Rýdlová 
a Oluša Gajdošová. 
Přijďte fandit, těší-
me se na vás.

Na  símku:  Eliš-
ka  Gajdošová  no-
váček mladší – 3x 
1.  místo  v  závo-
dech poháru ČKS.

TJ KRASO Náchod

V neděli 17. února od 9.30 do 15 hodin 
v sokolovně v Náchodě se uskuteční semi-
nář na téma: „NOVÉ POZNATKY Z OBLAS-
TI POHYBU PRO ZDRAVÍ“.

Tento seminář je především určen pro 
cvičitele  a  členy  Sokola,  ale  je  otevřen 
i pro zájemce z řad občanů, kteří nejsou 
členy Sokola. Od nich bude vybírán po-
platek 60 Kč. K pití bude zajištěna ochuce-
ná voda, čaj nebo káva. Jídlo si musí při-
nést každý sám. Samozřejmostí je přezutí 
do cvičební obuvi a cvičební oděv (dopo-
ručuje se raději teplejší z více vrstev, kte-
ré se mohou v případě zahřátí odložit). 
K zápisu získaných znalostí je dobré vzít 
si s sebou psací potřeby. Zájemci o účast 
na tomto semináři se mohou hlásit na tel. 
491 423 380 nebo 723 683 536 do úterý 
12. února.

V neděli 24. února se bude konat v so-
kolovně v České Skalici od 9.30, kdy pro-
běhne vážení, do 13 hodin se zakončením 
a předáním cen PŘEBOR v BENCHPRES-
SU – pro ženy bez rozdílu vah, pro muže 
ve  dvou  kategoriích:  do  100 kg  a  nad 
100 kg. Přihlášky se mají zasílat

do 20. února na mail: horaksokol@at-
las.cz nebo tel. 731 626 183.

Akce náchodského 
SOKOLA v únoru 2013

Úspěchy náchodské rychlobruslařky
tegorii EYOF 2013 (European Youth Olym-
pic Festival – Evropský olympijský Festi-
val mládeže) a konat se budou ve dnech  
17.–22. 2. 2013 v rumunském Brašově, kde 
mezi zimními sporty juniorských katego-
rií je právě i SHORT TRACK (rychlobrusle-
ní na krátké dráze). Hned na to navazuje 
její účast na JUNIORSKÉM MISTROVSTVÍ 
SVĚTA 2013 (ISU WORLD JUNIOR CHAM-
PIONSHIPS 2013), které se koná ve dnech  
22. –24. 2. 2013 v Polsku – Warszavě.

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů 
v dalších závodech.  
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v únoru 2013 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

  Lidová roubená architektura Kladského pomezí
Od 23. 2. 2013 do 30. 3. 2013 mohou návštěvníci ve výstavní síni 
muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) spatřit výstavu dokumentu-
jící lidovou roubenou architekturu na Kladském pomezí, doplně-
nou o modely z muzejních fondů. Výstava vznikla v rámci stejno-
jmenného česko-polského projektu číslo CZ.3.22/3.3.02/11.02366, 
který byl spolufi nancován Evropskou Unií z prostředků ERDF 
prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Vernisáž proběhne v pá-
tek 22. 2. od 16 hodin. Otevřeno bude denně mimo neděle a pon-
dělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod. 

  Jak jsme budovali /ne/šťastné zítřky
Ve dnech 2. 2. až 31. 3. 2013 mohou zájemci v budově stálé expo-
zice na Masarykově nám., čp. 18 navštívit výstavu Jak jsme budo-
vali /ne/šťastné zítřky připomínající dobu tzv. budování sociali-
smu. K vidění budou dobové tiskoviny i trojrozměrné exponáty. 
Otevřeno bude denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod. 

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

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

Únorového představení abonentního cyklu komorní hudby 
2012–2013 se tentokrát ujme Andreas Sebastian Weiser, šéfdiri-
gent hradecké Filharmonie, a Christos Reiff, sóloklarinetista Jen-
ské fi lharmonie. Koncert se odehraje 20. února 2013. 

Andreas Sebastian Weiser pravidelně spolupracuje jako asis-
tent s Lorinem Maazelem, dirigoval mj. Lucernský symfonický 
orchestr, Symfonický orchestr Středoněmeckého rozhlasu v Lip-
sku a Stuttgartské fi lharmoniky, hostoval v Ópera de Nice, Stát-
ním divadle v Kasselu, Státní opeře v Praze a dalších. Nyní je di-
rigentem Českého komorního orchestru, ve Filharmonii Hradec 
Králové působí od roku 2006.

Christof Reiff vystupuje jako komorní hráč především s kla-
víristkou Helenou Suchárovou. Úspěšně vystoupil za doprovodu 
Klassische Philharmonie Bonn, Státního fi lharmonického orches-
tru Halle a Jenské fi lharmonie. Jeho srdeční záležitostí je spoje-
ní klarinetu se smyčcovým kvartetem. Od roku 1997 je sólokla-
rinetistou Jenské fi lharmonie.

Hradecká Filharmonie 
opět zavítá do náchodského divadla

V pátek 22. února 2013 v 16.00 hod. bude ve výstavní síni Regio-
nálního muzea v Náchodě (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zaháje-
na výstava nazvaná „Lidová roubená architektura Kladského po-
mezí – mizející tvář krajiny“. Otevřeno do 30. března 2013, den-
ně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod.

Putovní výstava vznikla v rámci stejnojmenného česko-pol-
ského projektu číslo CZ.3.22/3.3.02/11.02366, který byl spolufi -
nancován Evropskou Unií z prostředků ERDF prostřednictvím 
Euroregionu Glacensis. Cílem projektu realizovaného Regionál-
ním muzeem v Náchodě ve spolupráci s Muzeem Kultury Ludo-
wej w Kudowie Zdroju je dokumentace zanikající lidové roube-
né architektury, která patří k nejohroženějším objektům našeho 
regionálního kulturního dědictví. V rámci projektu jsou také 
vyhledávány a digitalizovány historické fotografi e, skleněné 
negativy, kresby, obrazy, plány a modely historických staveb. 
V současné době má databáze, která je stále průběžně doplňo-
vána a rozšiřována, záznamy o více jak 1250 číslech popisných 
na 52 katastrech Náchodska a tzv. Českého koutku. Na výstavě 
je prezentován pouze zlomek z těchto dokumentů. Představeny 
jsou především nejstarší stojící stavby (Svobodný dvůr v Hro-
nově a fara ve Stárkově), roubené budovy škol, kovárny, mlýny, 
hospody, statky ale i tkalcovské chaloupky. Historické snímky 
jsou doplněny fotografi emi zachycujícími současný stav, map-
kami a texty. Výstava byla již s velkým úspěchem prezentována 
v Hronově (27. 8.–22. 9. 2011) a v Polsku ve skanzenu ve Strouž-
ném/Pstrążna (25. 9. 2011–9. 3. 2012) a Polici nad Metují (7. 12. 
2012 – 6. 12. 2013). V Náchodě bude výstava ve větší míře doplně-
na místními historickými fotografi emi a kresbami, trojrozměr-
nými modely lidové architektury a ukázkami vybavení domác-
ností jako je lidová keramika a kamenina, nářadí, nábytek apod.

Výstava Lidová roubená 
architektura Kladského pomezí



18 Náchodský zpravodajPOHOTOVOST, DÉČKO, LOUTKÁŘI

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

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

ÚNOR
PROGRAM

www.decko-nachod.cz

  2. a 3. 2.  MUDr. Jana Šťovíčková  Denisovo nábřeží 665,   
    Náchod  Tel.: 491 423 748
  9. a 10. 2.  MUDr. Alena Zdražilová  Denisovo nábřeží 665,   
    Náchod  Tel.: 491 427 548
  16. a 17. 2.  MUDr. Jana Vaňková  Sokolská 215,
    Červený Kostelec  Tel.: 491 463 421
     23. a 24. 2.  MUDr. Alois Vejmola  Palackého 20
    Náchod  Tel.: 491 424 524

AKCE PRO VEŘEJNOST
 keramika na zkoušku – KERAMICKÉ 

PÁTKY – pro zájemce z řad veřejnosti je 
i letos každý první pátek v měsíci otevře-
na keramická dílna – začínáme 8. února 
od 15.00  hodin ( a dále 1. 3., 5. 4., 3. 5., 
7. 6.) na téma již velikonoční; vyzkouší-
te si práci s hlínou při tématickém tvoře-
ní nebo točení na hrnčířském kruhu, pro 
děti i dospělé, děti do 6 let v doprovodu 
rodičů; s sebou: pracovní oděv, přezůvky, 
jednorázové vstupné: 30 Kč; bližší infor-
mace podá Bc. T. Išová na tel.: 774 223 296 

 sobota 9. února od 17.00 hodin – VA-
LENTÝNSKÁ DD DISKOTÉKA PRO TEEN-
AGERY  –  vstup  30 Kč,  bližší  informace 
podá Jaroslav Karásek, tel.: 775 223 919

 sobota 9. února od 10.00 hodin – KLON-
DIKE – recesní zlatokopecké a zálesácké 
putování – zlatokopecké putování dvojic 
a rodin během kterého budou připraveny 
různé netradiční soutěže ( rýžování zlata, 
chytání bizona, střílení z luku a kuše, lo-
vení mustangů, hra v salonu apod.); při-
hlášení do 9.30 před budovou Déčka, start 
od 10.00 hodin; s sebou do týmu: sáňky či 
pekáč, rýžovací pánev na zlato a další dů-
ležité pomůcky zálesáka; bližší informace 
podá Gerd Weinlich na tel.: 775 223 292

 sobota 9. února od 20.00 hodin – COUN-
TRY BÁL v restauraci U Jiřího z Podě-
brad (Vatikán) – Country bál pro mladé 
i dospělé tanečníky; připraveny soutěže 
(o nejsilnějšího muže a ženu bálu, nej-
družstvo bálu, nej taneční par), Na nejlep-
ší účastníky v zálesáckých soutěžích čeka-
jí pěkné dobové či užitečné ceny! K tanci 
hraje kapela Domamazec Machov. Vstu-
penky jsou slosovatelné! Více informací: 
Gerd Weinlich na tel.: 775 223 292 

 víkend 16. a 17. února – PŘEHLÍDKA 
ORIENTÁLNÍHO TANCE „HVĚZDA ORIEN-
TU“– ve spolupráci s taneční školou SA-
HAR pořádá středisko volného času Déčko  
2. ročník soutěžní přehlídky orientálního 
tance; o titul Hvězda Orientu 2013 se bu-
dou ucházet tanečnice a taneční uskupe-
ní z různých koutů celé ČR, v sobotu 16. 2. 
budou tančit děti do 18 let, a v neděli 17. 2. 
soutěží kategorie nad 18 let; taneční výko-
ny bude zkušeným okem hodnotit odbor-
ná porota, ve které přivítáme osobnosti 

české orientální scény – tanečnice a lek-
torky Eglal, Mona, Sheyla, Karolína Idri-
sová a řada dalších; program ve velkém 
sále Déčka začíná po oba dny v 10.00 (sóla) 
a 13.00 (skupinové choreografie) předpo-
kládaný konec v 18.00, je přístupný i veřej-
nosti. Více informací www.deckonachod.
cz a www.hvezda-orientu.wz.cz; vstupné 
pro veřejnost  50 Kč (vstupenky v prodeji 
na místě, kapacita omezena!)

AKCE NA POLOLETNÍ 
PRÁZDNINY

 pololetní prázdniny v pátek 1. 3. 
9.00–11.00 hodin FIMO DÍLNIČKA  –  ze-
jména pro holky od 7  let – modelování 
a výroba drobných korálků, náušnic a ji-
ných šperků z polymerové hmoty FIMO, 
začátek v 9.00, s sebou přezůvky, na díl-
ničku je třeba se předem přihlásit na tel. 
774 223 296 – Bc. Tereza Išová, cena: 50 Kč
9.00–12.00 hodin KERAMICKÁ DÍLNIČ-
KA – dílna pro všechny děti od 7 let, kte-
ré si chtějí vyzkoušet práci s keramickou 
hlínou, modelování, otiskování a točení 
na kruhu, na keramiku lze přijít kdyko-
liv během dopoledne bez přihlášení, s se-
bou přezůvky a pracovní oděv, info na tel. 
774 223 296 – Bc. Tereza Išová, cena: 30 Kč

AKCE NA JARNÍ PRAZDNINY
 1. – 6. března 2013 – LYŽOVÁNÍ V AL-

PÁCH – pojeďte s námi do rakouských ly-
žařských  středisek  –  Kaprun  a  Zell  am 
See – lyže, snowboard, kluzky, začáteční-
ky naučí základům lyží nebo snowboar-
du naši instruktoři; bližší informace podá 
Bc. Gerd Weinlich tel.: 775 223 292 

 4.–8. března od 8 do 16 hodin – JARNÍ 
PRÁZDNINY SE ZVÍŘÁTKY – příměstský 
tábor pro děti od 5 do 10 let; hry, soutě-
že, výtvarné a sport. aktivity s jiným zví-
řátkem, krmení zvířátek v naší mini ZOO; 
cena: 750 Kč (člen Déčka 690 Kč) na celý tý-
den včetně obědu a pitného režimu, 190 Kč 
(člen Déčka 160 Kč) za jednotlivý den; s se-
bou: svačina, přezůvky, pastelky, teplé ob-
lečení;  Informace podá J. Nývltová  (tel.: 
775 223 291). Přihlášky nejpozději do 28. 2.

AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA 
MACÍČEK

 pátek 8. února od 10 hodin – KARNE-
VAL TENTOKRÁT S KŔEMÍLKEM A VOCHO-
MŮRKOU 
– program pro děti do 4 let, vstupné 40 Kč 
(rodič+dítě, sourozenec 20 Kč) nutné se 

předem přihlásit přímo v MC či telefonic-
ky Martině Hladíkové tel.: 774 635 232

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

 pondělí 4. února – TURNAJ V BLOKUSU
– Přijďte se pobavit s kamarády v zábav-
né hře Blokus.

 pondělí 11. února od 19.00 hodin – PRE-
ZENTACE O LITVĚ – Svoji  rodnou zemi 
Vám  představí  dobrovolnice  Evropské 
dobrovolné služby Simona Osipovaite.

 úterý 12. února – BUBNOVÁNÍ – Chcete 
si vyzkoušet bubnovat na djeme? Chytně-
te tuto příležitost za pačesy! Každé úterý 
je pro Vás připravená hodinka bubnování.
– středa 13. února – TURNAJ V SUDOKU
– Ve středu 13. 2. proběhne miniturnájek 
v sudoku. Připravené pro vás jsou různé 
obtížnosti. Stačí si jen vybrat v jaké úrov-
ni budete chtít vítězit!

 pondělí 18. února od 19.00 hodin – 
PREZENTACE O NĚMECKU – Svoji rodnou 
zemi Vám představí skupina německých 
dobrovolníků  Evropské  dobrovolnické 
služby.

   pátek 22. února – TURNAJ V BOW-
LINGU NA X-BOXU – Chtěli byste si za-
hrát na X-boxu? Přijďte v pátek do Klubu 
Hnízdo! Bude zde pro Vás připraven tur-
naj v bowlingu.

 čtvrtek 28. února – TURNAJ VE STOL-
NÍM FOTBÁLKU – Je tu pro vás opět při-
praven turnaj ve stolním fotbálku. Přijďte 
si zahrát a jen tak se odreagovat!
Více o akcích najdete na www.decko-na-
chod.cz.
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Církve v Náchodě

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp-nachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“
  čtvrtek 7. 2. od 14 hod. – film z výletu „Walbrzych a okolí“ při-

pravil a promítne p. Miloslav Hlaváč; 
  čtvrtek 14. 2. od 14 hod. – „Homeopatie-Ayurveda“, na dané 

téma pohovoří dipl. homeopat p. Kateřina Hofmanová;
 čtvrtek 21. 2. od 14 hod. „Island – ostrov osobité krásy“,  

II. část, film ze své cesty doplní vyprávěním p. Zdeněk Nývlt;
  čtvrtek 28. 2. od 14 hod. „Gipsy Way“, koncert houslisty Pav-

la Šporcla s cimbálovkou s originálními úpravami slavných me-
lodií – mimořádný zážitek, promítne p. Otto Mach. 
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť 
jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členo-
vé výboru MO SD ČR.  

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

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefo-
ny: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, 
past. asistentka Hana Zítková 721 697 409, http://www.nachod.
farnost.cz/, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pon-
dělí, středa 8.15 do 10.00, od 16.45 do 17.30, pátek 8.15 do 10.00, 
v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kos-
tele sv. Vavřince: út. 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, 
ne 7.30, 9.00. V kostele sv. Michaela mše sv. pro děti a mládež 
v ne v 10.15. Na svátek Uvedení Páně do chrámu – lidové "Hrom-
nice" 2. 2. mše sv. budou v kostele sv. Vavřince v 7.30 a 18.00. 
Na Popeleční středu 13. 2. bohoslužby v kostele sv. Vavřince bu-
dou v 7.00, 16.00 a 18.00, v České Čermné v 16.30. Křížové po-
božnosti v kostele sv. Vavřince v postním období budou vždy 
ve středu a pátek 30 min před večerní mši sv. (kromě Popeleční 
středy). Příležitost ke svátostí smíření před ranní a večerní mší 
sv., v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Vyučování ná-
boženství na děkanství dle rozvrhu. Povídání o Bohu a zpívání 
pro nejmenší děti „Andělka“ v pátek od 17.00 hod. na děkanství. 
Modlitební společenství „Večeřadlo“ se koná v pátek po večer-
ní mši sv. na děkanství. Společenství mladších manželů, setká-
ní nad Písmem s modlitbou, se koná v neděli od 20.00. Modli-
tební setkání "Modlitby matek" vždy 2. neděli v měsíci od 19.30.

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

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

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

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

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

  Naše Galerie – C ést la vie, 7. ročník výtvarné soutěže 
 pro občany Náchodska. (do 17. 2.).

  Svět pohádek a příběhů 
 – Ilustrační tvorba Artuše Scheinera (do 17. 2.). Výstava ze 

sbírky galerie připomene 150. výročí narození oblíbeného 
ilustrátora, kreslíře a malíře Artuše Scheinera. Dnes si již 
nedovedeme představit naše klasické pohádky B. Němcové 
nebo K. J. Erbena bez jeho půvabných obrázků romantického 
líčení světa králů, princezen, princů a dalších pohádkových 
postav. Vystaveny nebudou jen pohádkové ilustrace, ale 
i velmi zajímavý soubor prací s historickými tématy, která 
nás provedou dějinami od dob Sokratových až po vyhlášení 
německého císařství v roce 1871.

  Náchodský výtvarný podzim  –  29.  přehlídka  umění 
regionu. Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální 
tvorby (na ochozu prodlouženo do 17. 2.).
Výstavy jsou otevřeny denně 
kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

  Svět nesmrtelných bohů a mocných králů. 
Sobotní výtvarná dílna – 16. února od 14 do 16 hodin 
Program pro děti od 2 do 12 let, není nutná žádná příprava. 
Doporučujeme vzít s sebou pracovní oděv. Cílem tvořivého 
odpoledne je přiblížit rodinám s dětmi i dospělým současné 
i starší výtvarné umění a zároveň podnítit jejich fantazii 
a inspiraci ke společné výtvarné činnosti nejen v galerii. 
Přihlášky prosíme nejpozději  dva dny předem na  čísle 
491 423 245 nebo na e-mailové adrese mesnerova@gvun.cz.

  Srdečně zveme své příznivce a členy na Výroční členskou 
schůzi, která se koná v restauraci Odas, Karlovo náměstí Náchod 
ve čtvrtek 14. 2. 2013 od 14 hod. Program: Přivítání členů, hos-
tů; Hodnocení činnosti v roce 2012; Návrh činnosti na rok 2013; 
Zpráva o hospodaření organizace; Vyúčtování dotace od MěÚ Ná-
chod; Zpráva revizní komise; Prostor pro hosty; Pozvaní hosté: 
představitelé MěÚ, MSSS, úřadu Práce (S-karty) sociálního odbo-
ru MěÚ, Poradenského centra pro ZP HK, Klubu DIA, Senior klubu. 
Drobné občerstvení zajištěno organizací.

  Různé: vybírání členských příspěvků, dotazy, návrhy, infor-
mace o příhraniční turistice – připravovaném výletu do Polska.

  Sociální rekondice – Senioři proti samotě (opět na chatě Prim), 
připravované přednášky, pomoc při Ratibořickém pojezdu vozíč-
kářů, aj.
Těšíme se na Vaši účast, zájem a přejeme hodně zdraví.
Za Výbor SZdP Náchod: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček
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Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v pátek 5. 2. 
v dopoledních hodinách.

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

Náchodskou univerzitu volného času 
4. 2. Jak poskytnout první pomoc aneb…
18. 2. Žena na křídlech – plachtařka Jana Vepřeková

Kurz trénování paměti
6. 2., 11. 2., 20. 2., 25. 2., 6. 3., 11. 3., 20. 3. a 25. 3.
V březnu proběhne v knihovně minikurz práce s počítačem 
pro seniory. Nutnost přihlášení do konce února. Podrobnosti 
v knihovně nebo na jejich www stránkách.

Výstavy
HALA

 Atelier Tsunami – Od plenek k autům – do 6. 2.
 Od 7. 2. Výstav dětských obrázků „Děti na zahrádce“

STUDOVNA
 Místa a lidé

Výstava obrazů Jitky Friedové 6. 2. – 6. 3. 2013
Vernisáž výstavy 6. 2. v 18 hodin za hudebního doprovodu flét-
nistky Rut Brodské.

A v oddělení pro děti na vás čeká...
 Koláže z čajových sáčků 

– Výstava dětí ze školní družiny ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě
  KLUB DESKOVÝCH HER DRÁČE  každou  středu  odpoledne 

od 12.30 do 16.30 hodin
 Tematické kufříky pro děti a rodiče
 Cesta k Andersenovi

Soutěžní hra pro druháky, třeťáky, čtvrťáky a páťáky a šesťáky, 
která probíhá od 1. ledna do 22. března 2013. Kdo se chce zúčast-
nit 13. Noci s Andersenem v náchodské knihovně, musí splnit 
tři úkoly a odevzdat je všechny do 22. března v knihovně. Úkol 
na únor: Vytvoř komiks nebo alespoň strip na téma Já a knížky.

 LOVCI PEREL
Potopme se do hlubin příběhů. Co kniha to perla.
Navlečte co nejdelší šnůru perel! Milé holky a kluci, milovní-
ci knížek a příběhu! Nyní se můžete zapojit do celoroční hry, 
ve které se stanete skutečnými lovci perel. Od října 2012 do červ-
na 2013 máte šanci získávat za přečtené knihy perly.
Stačí, objevíte-li speciálně označené knihy, tzv. „perlorodky“, 
přečtete je a zodpovíte několik otázek. V každé „perlorodce“ je 
ukryta speciální karta.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích 
a na www.mknachod.cz                (Vo)    
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REBELKA
Legenda o odvážné princezně Meridě, která se vzepře tradici a vezme svůj osud do vlastních rukou... Musí využít všechny své schopnosti i pomoc přátel – včetně mazaných a nezbedných bratrů 
trojčat – aby zlomila děsivou kletbu, než bude příliš pozdě. Animovaný rodinný film ze studia Pixar, uváděný v českém znění. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný.

PARALELNÍ SVĚTY FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! Premiéra v ČR!
Láska ve stavu beztíže… Adam je obyčejný kluk žijící v neobyčejné realitě. Vede skromný život a stále myslí na dívku, kterou kdysi potkal. Ta však pochází ze zcela jiného světa, ze světa naruby, 
který je přímo nad tím Adamovým, ale mimo jeho dosah. Jednoho dne ji zahlédne již jako dospělou v televizi a už ho nic nezastaví, aby ji získal zpět. Kirsten Dunst a Jim Sturgess v hlavních ro-
lích romantického sci-fi. České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

MÉĎA BÉĎA FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Prosíme, nekrmte medvědy!!! Dobrodružství nejslavnějšího medvěda a jeho kamaráda Bubu z Jellystonského parku, které spojují animaci s živými herci a nově i 3D formátem... V rodinné kome-
dii je náš hrdina postaven před největší výzvu svého života – musí dokázat, že je opravdu chytřejší než průměrný medvěd a spolu s Bubu a správcem parku Smithem spojí síly, aby společně našli 
způsob, jak park zachránit... Film je uváděn v českém znění. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný.

HOTEL TRANSYLVÁNIE
Kam jezdí strašidla slavit narozeniny??? Drákula není jen princem temnoty, ale je také vlastníkem luxusního pěti hvězdičkového hotelu Transylvánie, kde se mohou všechna světová monstra do-
stat daleko od všech smrtelníků a být jen „sami sebou“ v bezpečném prostředí bez lidí. Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný.

GANGSTER SQUAD – LOVCI MAFIE Premiéra v ČR!
Beze jména. Bez identity. Bez lítosti... Gangster a brooklynský rodák Mickey Cohen má v podstatě pod kontrolou vše, a nikdo ho proto nemůže ohrozit. Je schopen zastrašit i otrlé policisty, kteří 
by se chtěli jeho nekalým praktikám vzepřít. Výjimku by snad mohla představovat tajná jednotka losangeleské policie, kterou dá dohromady snaha zničit Cohenův svět. V hlavních rolích akční-
ho dramatu Josh Brolin, Ryan Gosling, Sean Penn, Nick Nolte, Emma Stoneová a další. České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

NIC NÁS NEROZDĚLÍ
Naděje nikdy neumírá… Silný příběh filmu je založen na skutečné události jedné rodiny, která v roce 2004 přežila úder ničivé vlny tsunami v Indickém oceánu. Naomi Watts a Ewan McGregor 
v hlavních rolích dramatického thrilleru. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

BÍDNÍCI
Boj. Sen. Naděje. Láska… aneb největší muzikálový fenomén současnosti, tentokrát ve filmovém zpracování. Oscarový tvůrce Královy řeči, režisér Tom Hooper, výjimeční herci – Hugh Jackman, 
Russell Crowe, Anne Hathaway, Eddie Redmayne, Amanda Seyfried, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen – a nesmrtelné písničky, jež uslyšíte v aranžmá, v jakém jste je asi ještě neslyše-
li. Přijměte pozvání a prožijte společně osudy s Jeanem Valjeanem. Film patří k favoritům letošních Oscarů – má celkem 8 nominací. České titulky. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

SUNSET BOULEVARD
Režie Billy Wilder. Největší hollywoodský příběh všech dob… Nejslavnější a nejtrpčí portrét hollywoodské továrny na slávu je příběhem druhořadého scenáristy a zapomenuté hvězdy němého fil-
mu, kteří bez skrupulí využívají jeden druhého k naplnění svých ambicí. Jejich posedlost a šílená touha vedou ale nakonec k tragédii… Film byl oceněn 3 Oscary a 4 Zlatými glóby. České titulky.
Vstupné 70 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MANIAK Premiéra v ČR!
Maniak je Jackem Rozparovačem 21. století, odehrávající se v současném Los Angeles. Nové zpracování kultovního filmu, který je mnohými označován za nejlepší thriller všech dob – intim-
ní, obrazově odvážný, psychologicky komplexní a hluboce děsivý výlet do noční můry vraha a jeho obětí… V hlavní roli Elijah Wood. České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

KONEČNÁ Premiéra v ČR!
Důchod je pro bábovky… Arnold Schwarzenegger se vrací – se šerifskou plackou kdesi v zapadákově u mexických hranic! Akční krimi thriller o honbě na nebezpečného bosse mexické mafie, 
na kterého je i celá FBI krátká… České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
První díl trilogie filmových adaptací J.R.R. Tolkiena. Dobrodružné fantasy, odehrávající se ve Středozemi 60 let před „Pánem prstenů… Bilbo Pytlík na dobrodružné výpravě, jejímž cílem je znovu 
si nárokovat ztracené trpasličí království Erobor, o které hobity připravil drak Šmak. Film má 3 Oscarové nominace za rok 2012. České znění. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
Hodinové pásmo krátkých kreslených pohádek pro nejmenší s oblíbenými pohádkovými hrdiny. Vstupné 30 Kč.

HITCHCOCK
Za filmem, který šokoval svět, se skrývá ještě jeden příběh… Píše se rok 1960 a Alfred Hitchcock právě natáčí svůj nový film. Film, který má rozhodnout o jeho úspěchu nebo zatracení. Film, kte-
rému téměř nikdo nevěří a za který se sám Hitchcock musí filmovému studiu zaručit svým majetkem. Film, který se později stane legendou.  Životopisné drama odhalující nejen historii natáčení 
jednoho z nejslavnějších filmů všech dob, ale také podmanivý milostný příběh slavného režiséra, ve skvělém ztvárnění Anthony Hopkinsem. V dalších rolích Helen Mirren, Scarlett Johansson, Je-
ssica Biel, a Michael Stuhlbarg. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

NESPOUTANÝ DJANGO
Vzali mu svobodu, on si vezme mnohem víc… Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama z období před vypuknutím Občanské války., jehož hlavním hrdinou je otrok Django. Ten 
má šanci získat díky nájemnému lovci lidí dr. Schultzovi svobodu, pokud se mu povede dopadnout vraždící bratry Brittlovi. Djangovi se tak zároveň naskytne příležitost najít ženu, kterou musel 
před lety nedobrovolně opustit. Ani jeden z hlavních hrdinů však netuší, jak blízko jsou nejnebezpečnějšímu dobrodružství svého života… V hlavních rolích Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Sa-
muel L. Jackson, Kerry Washington a Christoph Waltz. Film má celkem pět nominací na Oscara za rok 2012. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

HLEDÁ SE NEMO – 3D FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! Premiéra v ČR!
Slavný rodinný animovaný film, který byl oceněn Oscarem, se vrací na velké plátno ve formátu 3D. V tomto ohromujícím podvodním dobrodružství s nezapomenutelnými postavami, humorem 
a upřímnými city nabízí studio Pixar zábavnou a poučnou cestu příliš starostlivého mořského klauna za ztraceným synem jménem Nemo. České znění.
Vstupné 175 Kč/děti do 15 let 145 Kč, v neděli tzv. levný den – jednotné vstupné 150 Kč. Mládeži přístupný.

BABOVŘESKY Premiéra v ČR!
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno…, sleduje ku-
pící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům. Ve filmu, ve kterém nechybí láska, žárlivost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se někte-
ří i najdou, hrají Lukáš Langmajer, Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Vondráčková, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský, Miro Noga, Jitka Sedláčková, Lucie Bílá, Jiří Pecha, Jan Kuželka, Lubomír Kos-
telka, Norbert Lichý a další. V pátek 15. února v 19,30 filmové představení za účasti režiséra Zdeňka Trošky a dalších hereckých představitelů.
Vstupné 140 Kč/děti do 15 let 110 Kč, v pondělí tzv. levný den – jednotné vstupné 115 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ANNA KARENINA
Epický milostný příběh a nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila láska… Podle románové předlohy Lva Nikolajeviče Tolstého film natočil režisér Joe Wright  a dokázal vytvořit naprosto unikátní 
filmový zážitek – tak, jak se mu to podařilo už v adaptacích dalších literárních klasik, v Pýše a předsudku nebo Pokání. V hlavních rolích romantického dramatu Keira Knightley  a Jude Law. Film 
má 4 Oscarové nominace za rok 2012. České titulky. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

NÁDHERNÉ BYTOSTI
Temná tajemství vyjdou na světlo… Sotva utichly dozvuky upíří ságy, míří do kin další výjimečná romance, která má také našlápnuto stát se fenoménem. Jejími protagonisty jsou obyčejný kluk 
jménem Ethan a záhadná kráska Lena, která má nadpřirozené schopnosti, jež však příliš nejdou dohromady s tak přízemním citem, jakým je láska. První částí ságy „Kronika prokletých Zaklína-
čů“ autorek Kami Garciové a Margaret Stohlové, která se v kategorii knih pro teenagery stala celosvětovým bestsellerem. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LET Premiéra v ČR!
Oscarový režisér „Forresta Gumpa“ a „Trosečníka“ Robert Zemeckis natočil jeden z nejprovokativnějších filmů roku. Drama o pilotovi, který manévrem za hranicí lidského chápání zachránil leta-
dlo plné cestujících. Přesto se nestal hrdinou, ale psancem. V hlavní roli Denzel Washington. Film má 2 Oscarové nominace za rok 2012. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL
Tajemstvím to teprve začíná… Fantastické dobrodružství z tajemných Zimních lesů, které je pro jeden svět malé… Pohádka o velkém dobrodružství víly Zvonilky, která se s přáteli vydá do zaká-
zaného světa, kde najde svoji sestru – stejně veselou a hravou vílu Modrovločku. Rodinný animovaný film ze studia Disney, uváděný v českém znění. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný.

BABOVŘESKY
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno… 
Vstupné 130 Kč/děti do 15 let 105 Kč, v pondělí tzv. levný den – jednotné vstupné 105 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

30 MINUT PO PŮLNOCI
Největší hon na člověka v dějinách… Brzy nad ránem 2. května 2011 speciální jednotka americké armády dopadla a zastřelila nejhledanějšího teroristu světa, Usámu Bin Ládina. Desetiletý hon 
na démona zaznamenala v mistrovsky natočeném thrilleru oscarová režisérka Kathryn Bigelow. Její film se stal nejlépe hodnoceným snímkem roku 2012 v žebříčku prestižního filmového serveru 
Metacritic.com a má 5 Oscarových nominací. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ARGO
Film byl podfuk, mise byla skutečná… Dramatický thriller o tajné operaci na záchranu šesti rukojmích, která se odehrála v Íránu. Skutečnost, která nebyla známa celá desetiletí. Film režíroval 
a hlavní roli v něm ztvárnil Oskarem oceněný Ben Affleck („Město“, „Dobrý Will Hunting“), jedním z producentů filmu je i další Oscarem oceněný herec a režisér George Clooney. Film patří k fa-
voritům při letošním udílení Oscarů – celkem má 7 nominací. České titulky. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE Premiéra v ČR!
Oblíbení hrdinové konečně ve filmu! Dobrodružný filmový příběh plný humorných a gagových situací. Dynamický, vtipný, moderní animovaný film se spoustou nečekaných zápletek, legrace a pře-
kvapení. Po více než čtyřiceti letech od zrodu prvního legendárního českého komiksu Čtyřlístek (první vydání vyšlo v roce 1969), se chystají oblíbené postavičky Fifinky, Myšpulína, Bobíka a Pin-
ďi zaútočit i na kina v kresleném filmu ze současné i rudolfínské doby. V pátek 1. Března filmové představení za účasti delegace tvůrců – přijďte se vyfotografovat s hlavními postavičkami a vez-
měte památníčky, autor a „duchovní otec“ Čtyřlístku pan Jaroslav Němeček rád kreslí… Vstupné 120 KčMládeži přístupný.

JENÍČEK A MAŘENKA – LOVCI ČARODĚJNIC Premiéra v ČR!
Pomsta je sladší než perník… Pokud jste si pod vlivem známé pohádky mysleli, že Jeníček s Mařenkou po upečení čarodějnice žili šťastným životem bez dalších incidentů, šeredně jste se spletli! 
Jak léta ubíhala, stali se z nich obávaní lovci čarodějnic, bosorek a ježibab, jenže hrozba, které budou tentokrát čelit, bude pro jejich schopnosti pořádnou výzvou. Akční fantasy komedie, uvádě-
ná s českými titulky. Vstupné 150 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

1. pátek pouze v 15 hodin

1. pátek pouze v 19.15 hodin
2. sobota pouze v 19.15 hodin

2. sobota pouze v 15 hodin

3. neděle pouze v 15 hodin

1. pátek pouze v 17 hodin
2. sobota pouze v 17 hodin
3. neděle pouze v 19.15 hodin
4. pondělí pouze v 19.15 hodin

3. neděle pouze v 17 hodin
4. pondělí pouze v 17 hodin
5. úterý pouze v 19.30 hodin

5. úterý pouze v 17 hodin
6. středa pouze v 17 hodin

6. středa pouze v 19.30 hodin

7. čtvrtek pouze v 17 hodin
8. pátek pouze v 19.15 hodin
9. sobota pouze v 17.30 hodin

8. pá, 11. po pouze v 17 hodin
9. sobota pouze v 19.30 hodin
10. neděle pouze v 19.30 hodin

9. sobota pouze ve 14.30 hodin

10. neděle pouze ve 14.15 hodin

11. pondělí pouze v 19.30 hodin
12. úterý pouze v 17 hodin
13. středa pouze v 19.30 hodin

12. úterý pouze v 19 hodin
13. středa pouze v 16.30 hodin

14. čtvrtek pouze v 16 hodin
15. pátek pouze v 15 hodin
16. sobota pouze ve 14 hodin
17. neděle pouze ve 14 hodin

14. čtvrtek pouze v 18 hodin
15. pátek 17 a 19.30 hodin
16. sobota pouze v 16 hodin
17. neděle pouze v 18.30 hodin
18. pondělí pouze v 17 hodin
19. úterý pouze v 17 hodin
20. středa pouze v 19.30 hodin

17. neděle pouze v 16 hodin

19. úterý pouze v 19.30 hodin
20. středa pouze v 17 hodin

21. čtvrtek pouze v 19.30 hodin
22. pátek pouze v 17 hodin
23. sobota pouze v 17 hodin
24. neděle pouze v 18.30 hodin

23. sobota pouze v 15 hodin

21. čtvrtek pouze v 17 hodin
22. pátek pouze v 19.45 hodin
23. sobota pouze v 19.45 hodin
24. neděle pouze v 16 hodin
25. pondělí pouze v 17 hodin
26. úterý pouze v 19.30 hodin
27. středa pouze v 17 hodin

25. pondělí pouze v 19.30 hodin
26. úterý pouze v 16.30 hodin

27. středa pouze v 19.30 hodin

28. čtvrtek pouze v 17 hodin
BŘEZEN 2013
  1. pátek pouze v 16 hodin
  2. sobota 14 a 16 hodin
  3. neděle 14 a 16 hodin

28. čtvrtek pouze v 19.15 hodin
BŘEZEN 2013
  1. pátek pouze v 19.15 hodin
  2. sobota pouze v 18 hodin
  3. neděle pouze v 19.45 hodin

PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR V MĚSÍCI ÚNORU 2013 NAJDETE NA STRANĚ 14 NÁCHODSKÉHO ZPRAVODAJE
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Dan Bárta 
& Robert Balzar 
Trio

22.3.2013
Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec

Bratři 
Ebenové

12.4.2013
Divadlo Dr. J. Čížka, Náchod

Two
Voices

17. 5. 2013
Zámek Nové Město nad Metují

Monology 

Vagíny

19.4.2013
Kolárovo divadlo Police nad Metují 

Ženy 
přežijí! 

25.2.2013
Divadlo J. K. Tyla, Červený Kostelec

Hra 
o manželství

30.1.2013
Kolárovo divadlo, Police nad Metují
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Náchod
Informační centrum

(Kamenice 144, tel.: 491 420 420)

Broumov
Informační centrum

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

Červený Kostelec
Informační centrum
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Informační centrum

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

Hronov
Cestovní agentura Martincová

(Jiráskova 320, tel.: 606 111 413)

Police nad Metují
Informační centrum

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

Česká Skalice
Informační centrum

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

Teplice nad Metují
(Horní 13, 

tel.: 491 581 197)

Trutnov 
(Krakonošovo náměstí 72, 

tel.: 499 818 245)

Předprodejní místa kulturní sezóny 
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5 Kč z každé prodané vstupenky 
je věnováno Domovu Svatého Josefa
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