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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Městském informačním centru v hotelu U Beránka, Masarykovo náměstí 74, Náchod
otevírací doba: pondělí – pátek 9–12, 12.30–17 hodin, v sobotu od 10 do 15 hodin a v neděli od 10 do 13 hodin, 

tel. 491 426 060 a v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě,
otevírací doba: pondělí – pátek  8.00 – 17.00 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.

 uvádí v dubnu
Vladimír Kracík: O Pračlovíčkovi
Divadlo Tramtarie
Pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 17. 3. 2014

F. Hrubín, V. Kracík: 
Romance pro křídlovku
Divadlo Tramtarie
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 60 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně 
divadla

Filharmonie Hradec Králové
Jan Vobořil – lesní roh
Andreas Sebastian Weiser - dirigent
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 150, 130, 110 Kč  
Předprodej od 19. 3. 2014

J. L. Godard: Bláznivý Petříček
Hrají: Tatiana Vilhelmová a Vojtěch Dyk
Vstupné: 350 Kč v předprodeji, 
390 Kč na místě
Předprodej od 15. 1. 2014

„Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
házejí perly swingu“
Vstupné: 400, 380, 360 Kč   
Předprodej od 24. 2. 2014

Neděle
6. 4. 2014
V 15.00 hodin

Pondělí
7. 4. 2014
V 9.00 hodin

Středa
9. 4. 2014
V 19.00 hodin
SLEVA

Neděle
13. 4. 2014
V 19.00 hodin 

Středa
23. 4. 2014 
V 19.00 hodin

Koncert Pěveckého sboru Hron 
a Pěveckého sboru 
náchodského gymnázia 
ke 100. výročí otevření divadla
Vstupné: 50 Kč   
Předprodej od 24. 3. 2014

Den otevřených dveří Městského divadla 
Dr. Josefa Čížka v Náchodě 
a hotelu U Beránka 
Prohlídky s průvodcem v 10.00, 11.00, 
13.00 a 14.00 hodin, 
začátek u hlavního vchodu do divadla. 
Max. počet 20 účastníků v jedné skupině, 
rezervace přijímá Městské informační 
centrum Beránek.

Josel Lada, Miroslav Pokorný: 
Pohádky kocoura Mikeše
Divadlo Aha! Praha
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 60 Kč
lze zakoupit před představením 
v pokladně divadla

G. Verdi: Nabucco 
Severočeské divadlo Ústí n. Labem
Slavnostní večer 
ke 100. výročí otevření divadla
Vstupné: 380, 350, 330 Kč   
Omezený počet vstupenek ve volném prodeji.
Předprodej od 27. 3. 2014

Pátek
25. 4. 2014
V 19.00 hodin

Sobota
26. 4. 2014

Pondělí
28. 4. 2014
V 10.00hodin

Úterý
29. 4. 2014
V 19.00 hodin
SLEVA

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se zabývají autentickou interpretací populární hudby období raného a vrcholného swingu od počátku 
let třicátých až k raným letům čtyřicátým. Pestrý repertoir zahrnuje atraktivní skladby širokého žánrového spektra, sweet and hot, 
od hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla swingových big-bandů. Vitální jazzový výraz interpretů je umocňován smyslem pro show, 
nadhledem a humorem. Strhující hra orchestru je korunována výkony sólistů, především pak uměleckého ředitele bandu - zpěváka, speakra 
a tanečníka Ondřeje Havelky. Použití autentických hudebních nástrojů, pietní přístup k rekonstrukci autentických aranžmá a systematické 
studium a osvojování si dobových interpretačních technik přinášejí nečekané, okouzlující výsledky v podobě autentického zvuku, který známe 
z dobových nahrávek či fi lmů.

Den otevřených dveří Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě a hotelu U Beránka 
Prohlídka divadla vás zavede i do prostor, kam běžně oko diváka nedohlédne – do zákulisí, na jeviště, do zvukové kabiny, šaten účinkujících. 
Návštěvníci se také podívají do hotelového apartmá a projdou se novou částí hotelu. Startujeme vždy v celou hodinu – 10.00, 11.00, 13.00 
a 14.00 hodin od hlavního vchodu do divadla.

Giuseppe Verdi: Nabucco
Severočeské divadlo Ústí nad Labem

Režie: Martin Dubovic. Účinkují: Nabucco: Nikolaj Někrasov, Ismael: Jaroslav Kovacs, Zachariáš: Serguei Nikitine, Abigail: Valeria Vaygant, 
Fenena: Barbora Kadlčíková/Lenka Schützová-Jarolímková, Velekněz: Petr Matuszek, Abdallo: Tomáš Brázda, Anna: Anna Klamo a další.
Vášnivá a stále silná Verdiho hudba vypráví biblický příběh o utiskovaném židovském národu a jeho osvobození z babylonského zajetí, sbor 
Židů „Va, pensiero, sull áli dorate“ („Leť, myšlenko, na zlatých křídlech“) patří k nejkrásnějším sborům celé operní literatury. Operu uvádíme 
v rámci oslav 100. výročí otevření Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě.
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Příchod jara 
a ochrana životního prostředí

Máme za sebou první jarní den, ale slu-
nečné počasí, které nás v letošním roce 
doprovází, připomíná spíše některý z let-
ních dnů. Při tak pěkném počasí jistě ne-
zůstane duše zahrádkáře klidná a neje-
den z nás se tak s plným nadšením vrhne 
do jarní úpravy či úklidu své zahrady.

Každý přemýšlíme, čím svoji zahrád-
ku vylepšit či zkrášlit, jaké nové kytičky, 
keříky nebo stromky vysadit, popřípadě 
sháníme lepší stanoviště pro svého tr-
paslíčka. Jaro je nejpříznivějším obdobím 
pro výsadbu zejména prostokořenných 
dřevin (růží, některých ovocných stromů 
a keřů), u nichž se před výsadbou prová-
dí nejen řez větví, ale i částečné zakrá-
cení kořenů. Řezy provádíme proto, aby-
chom rostlinám usnadnili nové uchycení 
a zakořenění. 

Dalším nemalým úkolem je úklid naší 
zahrady, a s tím související otázka co s od-
padem, který při takové činnosti vznikl? 
Ať už je to vyhrabané listí a stará tráva, 
ostříhané větvě z keřů a stromů nebo vy-
trhané plevele, je nejlepším řešením vy-
užít je znovu v koloběhu života naší za-
hrádky, a to především kompostováním. 
Větší větvě je možné před kompostová-
ním naštěpkovat. Pokud nemáme vlastní 
kompost nebo nevlastníme kompostér, 
můžeme využít k likvidaci rostlinných 
odpadů hnědých popelnic na bioodpad 
rozmístěných ve stanovištích pro tříděný 
odpad na území města Náchoda nebo je 
můžeme odvézt přímo do sběrného dvora. 

Naprosto nevhodným způsobem likvi-
dace těchto odpadů je jejich pálení ještě 
v syrovém stavu na otevřených ohništích 
za vzniku velmi nepříjemného a štipla-
vého kouře, který umí zahalit celé město 
do obtěžujícího šedého oparu. Navíc tím 
můžeme porušit zákon, jelikož na otevře-
ných ohništích lze spalovat pouze suché 
rostlinné materiály, neznečištěné chemic-
kými látkami. Zcela neakceptovatelné je 
takovéto odpady vyhazovat na břehy vod-
ních toků, kde mohou po splavení způso-
bit ucpání koryta. Při větších průtocích vod 
tak může dojít i k zaplavení míst, která by 
jinak nebyla povodní vůbec ohrožena.

Jarní úklid se netýká pouze zahrádek 
ve vlastnictví občanů, ale také veřejných 

prostranství, která uklízí město Náchod 
prostřednictvím Technických služeb Ná-
chod, s.r.o. Tento úklid obnáší především 
zajištění čistoty komunikací, vyhrabá-
ní listí ze zelených ploch, ale i nepříjem-
né odklízení stále se ve velkém množství 
vyskytujících psích exkrementů. Bohu-
žel je mezi námi ještě mnoho spoluobča-
nů, kteří si neuvědomují svoji povinnost 
a po svém psím mazlíčkovi výkaly neuklí-
zejí. Těm, kdo respektují své spoluobčany 
a je pro ně odklízení psích exkrementů již 
samozřejmostí, patří velké díky. 

S jarním úklidem souvisí i celá řada 
akcí poukazujících na ochranu životního 
prostředí. V tomto měsíci, konkrétně dne 
22. dubna, se bude konat tradiční osla-
va naší Země pod názvem DEN ZEMĚ. Jde 
o ekologicky motivovaný svátek upozor-
ňující lidi na dopady ničení životního pro-
středí. V tento den budou na mnoha mís-
tech naší republiky pořádány nejrůznější 
hry a soutěže pro děti zaměřené na ochra-
nu životního prostředí a Země. Další za-
jímavou akcí, kterou je vhodné zmínit, 
je mezinárodní kampaň UKLIĎME SVĚT, 
kdy skupiny dobrovolníků na celém světě 
organizují úklid svého okolí, parků, cest, 
břehů řek a potoků, chráněných území či 
likvidaci černých skládek. Smyslem těch-
to akcí není pouze uklízet, ale přivést člo-
věka k zájmu o stav životního prostředí, 
ve společné věci zaangažovat různé zá-
jmové skupiny lidí, školy, fi rmy, státní 
správu i jednotlivce a přimět je k aktiv-
nímu postoji. 

Také různé organizace realizují akce 
podporující ochranu životního prostře-
dí. Například školní recyklační program 
určený všem základním a středním ško-
lám v ČR s názvem RECYKLOHRANÍ ANEB 
UKLIĎME SI SVĚT. Jeho cílem je prohloubit 
znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace 
odpadů a umožnit jim osobní zkušenost 
se zpětným odběrem baterií a použitých 
drobných elektrozařízení. 

Závěrem nezbývá, než popřát pohodu 
a příjemný pocit z dobře odvedené práce 
s myšlenkou chránit to, co by nám mělo 
být vedle zdraví nejdražší, a to je naše pří-
roda. 

Pracovnice odboru životního prostředí
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2 Náchodský zpravodajZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města 18. 2. 2014
Jednání rady města se zúčast-
nilo sedm, později osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Číselný popis u zprávy před-
stavuje poměr hlasů při hlasování PRO 
– PROTI – ZDRŽEL SE

Majetkoprávní úkony obce
 RM schválila zveřejnění prodeje části 

pozemkové parcely č. 1203/7 pod trafo-
stanicí v ulici Českých Bratří společnos-
ti ČEZ. 6-0-1 

 RM schválila pokračování v nabíze-
ní prodeje stánku na stavební parcele  
č. 2765 za čp. 1671 v ulici Běloveská uve-
dených nemovitostí za 250.000 Kč inzero-
váním. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy se společností Lesy města Ná-
choda, spol. s r.o., na pronájem pozemko-
vých parcel č. 2844/53, č. 2845/1, č. 3591, 
č. 3592, č. 2988/8, č. 2860/7, č. 2980/5  
a č. 2988/7 v katastrálním území Rtyně 
v Podkrkonoší, za účelem těžby dřeva 
a odborného lesního a mysliveckého hos-
podaření. Nájemní smlouva bude uzavře-
na na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 
2015. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy se společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s. Smlouvou se společnosti ČEZ přene-
chává do užívání stavební parcela č. 9/1 
a budova, č. 2153, č. 2869 a budova a část 
pozemkové parcely č. 326/3 vše v k. ú. Ná-
chod. Dále stavební parcela č. 578 v k. ú. 
Běloves a stavební parcela č. 456, č. 457 
a č. 478 vše v k. ú. Staré Město nad Metu-
jí. Pronajaté parcely a budovy budou vy-
užity k provozu transformátorových sta-
nic. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 
s účinností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2025.   
 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy na pronájem části pozemkové 
parcely č. 351/11 v ulici Smiřických o vý-
měře 100 m² s využitím pro parkování 
osobních a zásobovacích vozidel. Smlou-
va se uzavírá na dobu neurčitou s účin-
ností od 1. 1. 2014.  7-0-0
Oprava mostu přes řeku Metuji 
u pivovaru v Náchodě 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
s firmou DABONA, s.r.o. na administraci 
veřejné zakázky „Oprava mostu u pivova-
ru v Náchodě“.
Žádost o dotaci na projektovou 
dokumentaci kanalizace V Úvoze 7-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o dotaci na zpracování projektové doku-
mentace kanalizace V Úvoze z prostředků 
Královéhradeckého kraje.
Smlouva o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Náchoda – veřejná 
podpora de minimis 8-0-0

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – veřejná 
podpora de minimis na částku 35.000 Kč 
pro o. p. s. Náchodská Prima sezóna a po-
věřila starostu města jejím podpisem.
Projekt „Sadové úpravy parku 
u nádraží v Náchodě“ 8-0-0

 RM potvrdila pro veřejnou zakázku „Sa-
dové úpravy parku u nádraží v Náchodě“ 
komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
a hodnotící komisi ve složení: Bc. Andrea 
Brandejsová (náhradník Ing. Ondřej Poul), 
Eva Zákravská (náhradník Ing. Jana Ho-
ráková), Ing. Petra Čimerová (náhradník 
Ing. Romana Pichová).
Nákup hasičského vozidla 
pro JSDH Náchod 8-0-0

 RM souhlasila s předložením žádos-
ti o dotaci do programu Podpora hasič-
ské techniky pro obce s JPO vyhlášené-
ho Královéhradeckým krajem na nákup 
hasičského vozidla v rámci projektu „Ná-
kup hasičského vozidla DA 8 pro JSDH Ná-
chod“.

 RM souhlasila se spolufinancováním 
uvedeného projektu ve výši rozdílu mezi 
celkovými uznatelnými výdaji a dotací, 
tj. min. ve výši 30 % celkových uznatel-
ných výdajů.

 RM souhlasila s financováním 100 % 
případných neuznatelných výdajů pro-
jektu.
Konkursní řízení na ředitele/ky 
mateřských škol  8-0-0

 RM schválila vyhlášení konkursního ří-
zení na ředitele/ku MŠ, Náchod, Březinova 
669 a na ředitele/ku MŠ, Náchod, Havlíč-
kova 1848 (Plhov) v souladu se zákonem č. 
561/2004 Sb. v platném znění. Více na str. 
13.
Veřejná zakázka „Vybavení sběrného 
dvora v Náchodě – drtič odpadu“ 8-0-0

 RM schválila výzvu a zadávací podmín-
ky veřejné zakázky „Vybavení sběrného 
dvora v Náchodě – drtič odpadu“ v rámci 
projektu „Vybavení sběrného dvora v Ná-
chodě“, CZ.1.02/4.1.00/13.18626 a souhlasí 
se zapracováním případných připomínek 
právníka do kupní smlouvy a Státního 
fondu životního prostředí ČR do komplet-
ní zadávací dokumentace.
Nakládání s biologicky rozložitelným 
odpadem – kompostování 8-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o dotaci do programu Nakládání s odpa-
dy a ochrana ovzduší vyhlášeného Krá-
lovéhradeckým krajem na nákup 200 ks 
kompostérů v rámci projektu „Nakládání 
s BRO – kompostování“.

 RM souhlasila se spolufinancováním 
uvedeného projektu ve výši rozdílu mezi 
celkovými uznatelnými výdaji a dotací, 
tj. min. ve výši 30 % celkových uznatel-
ných výdajů.

 RM souhlasila s financováním 100 % 
případných neuznatelných výdajů pro-
jektu.

TELEGRAFICKY:
 RM souhlasila s umístěním reklamy 

firmy Magnum Náchod, s.r.o. v době od  
24. 2. do 30. 6. 2014 za poplatek 5.000 Kč 
+ DPH. Reklama bude umístěna na stá-
vajícím převěsu mezi domy čp. 113 a 135 
v ulici Kamenice. 7-0-0

Rada města 4. 3. 2014
Jednání rady města se zúčastnilo sedm, poz-
ději osm radních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
na úhradu nákladů za spotřebovanou el. 
energii zaznamenanou na odpočtovém 
elektroměru s provozovatelem prodejní-
ho stánku na pozemkové parcele č. 2228 
(za radnicí). Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou s účinností od 1. 4. 2014. 7-0-0

 RM souhlasila se zřízením sídla Sbo-
ru dobrovolných hasičů Běloves v budově  
čp. 322 v ulici U Zbrojnice v Náchodě – Bě-
lovsi. 7-0-0

 RM souhlasila se zveřejněním zámě-
ru přenechat do bezplatného užívání MŠ 
Havlíčkova pozemkovou parcelu č. 485/2 
o výměře 580 m², která je přímo v soused-
ství stávajícího pozemku MŠ Havlíčkova, 
za účelem využití pro činnost vykonáva-
nou v rámci mateřské školy. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
Elektrickým vedením budou zasaženy 
pozemkové parcely města č. 73/5, č.74/6,  
č. 50/1, č. 106/11, č. 445/7 a č. 483/1 a kon-
strukce mostu přes řeku Metuji v délce 
cca 70 bm. Jedná se o pozemky v Myslbe-
kově ulici, v ulici Na Mokřinách a v ulici 
Na Skalce. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu se společností ČEZ Distribuce, a. s. 
Vedením nízkého napětí bude zasažena 
pozemková parcela města č. 2122/1 ve Str-
nadově ulici v délce cca 16 bm. 7-0-0

 RM nesouhlasila, aby město na vlastní 
náklady dovybavilo restauraci Na koupa-
lišti o nové chladící zařízení a žádost ná-
jemce zamítla. 7-0-0
Projekt „Výstavba rodinných 
domů nad nemocnicí 
– Náchod, Podmiňující výstavba 
komunikací a inženýrských sítí“ 8-0-0

 RM schválila pořadí předložených nabí-
dek na veřejnou zakázku výběrové říze-
ní na dodavatele stavby v rámci projektu 
„Výstavba RD Nad nemocnicí – Náchod, 
Podmiňující výstavba komunikací a inže-
nýrských sítí“ realizovanou v rámci akce 
„Výstavba RD Nad nemocnicí – Náchod, 
Podmiňující výstavba komunikací a inže-
nýrských sítí“ zařazené do Integrovaného 
plánu rozvoje města Náchoda – problémo-
vá zóna u nemocnice a schválila uzavření 
smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě  
–SOVIS CZ, a. s., Hradec Králové.
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Náchodské městské informační 
centrum je nově umístěno v přístav-
bě Hotelu Beránek. Poskytuje nejen 
turistické informace o městě a okolí, 
ale i další služby pro občany města, 
informace o kulturním dění ve městě 
a okolí nebo prodej vstupenek.
Městské informační 
centrum Náchod
Masarykovo náměstí 74
547 01 Náchod 
tel./fax +420 491 426 060
infocentrum@beraneknachod.cz
Otevírací doba 
 Po–Pá 9–12; 12.30–17.00 hod.
 So 10–15 hod.
 Ne 10–13 hod.

Městské 
informační 
centrum

 RM vyloučila v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění ze zadávacího řízení vý-
běrové řízení na dodavatele stavby ucha-
zeče IVEXI, s. r. o., Pardubice – Zelené 
Předměstí a KENVI CZ s.r.o., Tutleky, oba 
pro nesplnění kvalifikace v požadovaném 
rozsahu.
Úhrada neinvestičních výdajů 
za rok 2014 obcí Vysokov 8-0-0

 RM stanovila výši úhrad neinvestič-
ních výdajů na rok 2014 na základě Ve-
řejnoprávní smlouvy s Obcí Vysokov 
na 7.000 Kč za každé dítě z obce Vysokov 
vzdělávající se v náchodských mateřských 
školách.
Dotace z Ministerstva kultury ČR 
na obnovu fasády, oken a dveří 
budovy čp. 243 v Zámecké ulici 
– Bartoňova vila 8-0-0

 RM souhlasila s realizací stavby „Obno-
va fasády, oken a dveří budovy čp. 243,  
Zámecká ul. Náchod – Bartoňova vila“ 
v plném rozsahu a se zařazením částky 
ve výši 1.419.515,84 Kč do rozpočtu Měs-
ta Náchod na rok 2014.
Program JESSICA – realizace 8-0-0

 RM souhlasila s přípravou žádosti a po-
žadovaných podkladů pro vyhodnocení 
investičního záměru do Programu JESSI-
CA pro bytový dům v ul. Borská čp. 293  
– 294. Program JESSICA nabízí vlastníkům 
bytových domů nízkoúročené úvěry.
Zvýšení kapacity školní družiny 
při ZŠ Komenského 8-0-0

 RM souhlasila se zvýšením nejvyšší-
ho povoleného počtu žáků školní druži-
ny, jejíž činnost vykonává Základní škola, 
Náchod, Komenského 425 ze 130 na 150 
s účinností od 1. 9. 2014 v rejstříku škol 
a školských zařízeních.

 RM souhlasila se zápisem nového mís-
ta poskytovaného vzdělávání školní dru-
žiny, jejíž činnost vykonává Základní ško-
la, Náchod, Komenského 425, s adresou 
Českých bratří č. p. 540 s účinností od  
1. 9. 2014 do rejstříku škol a školských za-
řízení.
Most a navazující komunikace
v ul. Na Skalce v Náchodě 8-0-0

 RM souhlasila s externí administra-
cí zadávacího řízení na zhotovitele stav-
by „Most a navazující komunikace v ul. 
Na Skalce v Náchodě“ realizovaného 
v rámci „Integrovaného plánu rozvoje 
města Náchoda – problémová zóna u ne-
mocnice“ společností DABONA, s. r. o., 
Rychnov nad Kněžnou a schválila uzavře-
ní příkazní smlouvy.
Vytvoření a zrušení funkčních 
míst, stanovení celkového počtu 
zaměstnanců města zařazených 
v MěÚ  8-0-0

 RM schválila vytvoření jednoho funkč-
ního místa a zrušení dvou funkčních míst 
odboru sociálních věcí a školství Městské-
ho úřadu Náchod s účinností od 1. 4. 2014.

 RM schválila vytvoření jednoho funkč-
ního místa odboru správy majetku a fi-

nancování Městského úřadu s účinností 
od 1. 4. 2014.

 RM stanovila podle ustanovení 102 
odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném zně-
ní, celkový počet zaměstnanců města za-
řazených v MěÚ na 158 bez zaměstnanců 
na mateřské dovolené, rodičovské dovole-
né a zaměstnanců uvolněných pro výkon 
veřejné funkce.
Karlovo náměstí 8-0-0

 RM souhlasila se zadáním projektové 
dokumentace na akci ukončení Karlova 
náměstí v několika etapách:
1. etapa – projektová dokumentace 
k územnímu řízení a stavebnímu povole-
ní (provedení stavby včetně zadláždění, 
mobiliáře) a to v rozsahu od stávajícího 
zadláždění po přístup do kopce u elek-
trického rozvaděče – zákaz vjezdu do ul. 
Příkopy – ul. Weyrova k ostrůvku u OSSZ 
+ napojení nové komunikace od prodej-
ny Lidl včetně nového plotu a chodníku – 
pozemek Geodézie
2. etapa – dokončení projektové doku-
mentace – amfiteátr k zámeckému kopci,

 RM uložila ing. T. Šubertovi připravit 
podklady a zadání pro výběrové řízení 
na zpracovatele projektové dokumenta-
ce na akci revitalizace zámeckého kopce, 
který bude 3. etapou akce (ve spolupráci 
s Národním památkovým ústavem).

 RM souhlasila s uzavřením smlou-
vy o dílo na vypracování projektové do-
kumentace pro územní řízení a staveb-
ní povolení, včetně inženýrské činnosti 
a projektové dokumentace pro provedení 
stavby na akci s názvem „Ukončení Kar-
lova náměstí v Náchodě“ (1. a 2. etapa) se 
společností OMNIA TRADING, s. r. o., Pra-
ha za nabídkovou cenu 60.500 Kč včet-
ně DPH s tím, že realizace 1. etapy bude 
v průběhu roku 2014, 2. a 3. etapa budou 
realizovány v následném období.

TELEGRAFICKY:
 RM vzala na vědomí změnu kronikáře 

obce Dobrošov. Tuto funkci bude od 1. 1. 
2014 vykonávat slečna BcA. Pavla Szabo-
vá z Dobrošova. 8-0-0

 RM schválila cenovou nabídku firmy 
Technické služby Náchod, s. r. o. na pro-
dloužení veřejného osvětlení Babí – ul. 
Tichá a Hrušková (dva nové světelné 
body). 8-0-0

Od konce března můžete v náchodský 
ulicích vidět nový speciální zametací vůz. 
Jedná se o vozidlo Scarab Merlin Hydro-
static na podvozku MAN typ 12.220 (viz. 
titulní fotografie), které nahradí více než 
20 let starý zametací vůz ČIVO na podvoz-
ku AVIA. Ten byl v poslední době již znač-
ně poruchový. Náklady na pořízení nové-
ho vozu přesáhly čtyři miliony korun.

Zametací vozy Scarab jsou známé filo-
zofií „zametání vždy jen s jedním moto-
rem“. To znamená, že veškeré zametací 
agregáty jsou poháněny pouze motorem 
podvozku a díky absenci nástavbového 
motoru dochází k úspoře paliva, nižší 
hlučnosti, snížení emisí a také ke snížení 
provozních nákladů. V neposlední řadě je 
hmotnost celé nástavby nižší a tím i mož-
nosti zatížení podvozku nameteným od-
padem vyšší. 

S nepořádkem 
v Náchodě si poradí 
nový zametací vůz

Ve středu 16. dubna 2014 navštíví Ná-
chod v rámci své třídenní návštěvy 
Královéhradeckého kraje prezident re-
publiky Miloš Zeman.
Od 17.30 hodin proběhne na Masary-
kově náměstí setkání s občany.
Jste srdečně zváni.

Prezident 
zavítá 
do Náchoda
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V únoru 2014 se narodili:
 1. 2. Ester Gyömbérová
  Arlindi Veruari
 4. 2. Eliáš Kult
 6. 2. Mikuláš Wolf
 7. 2. Lukáš Svoboda
 8. 2. Nela Hypiusová
 11. 2. Jana Vlášková
 18. 2. Jakub Balcar
 19. 2. Teodor Housa
 21. 2. Lukáš Gyurács
 24. 2. Laura Ježková
 25. 2. Jasmína Charbaková

KRONIKA narození a sňatky v únoru 2014

 26. 2. Petr Novák
 24. 1. Adéla Hurdálková
  Filip Kobližka
 29. 1. Karel Daniel Karvai

V únoru 2014 byli oddáni:
 7. 2. Pavel Ptáček, Broumov
  Renata Vlášková, Broumov
  14. 2. Michal Pročko, Stárkov
  Michaela Kobosová, Náchod
  28. 2. Richard Koutný, Česká Čermná
  Jitka Halvová, Česká Čermná

Vyšší odborná škola stavební a Střed-
ní průmyslová škola stavební arch. Jana 
Letzela z Náchoda se přihlásila do 8. roč-
níku soutěže Stavby z vlnité lepenky. Re-
kordní počet 23 středních stavebních škol 
z 12 krajů České republiky bude soutě-
žit o finanční odměny ve výši 40 000 Kč. 
Téma soutěže, pro letošní rok je to „Dům 
na Marsu“, si zvolily samotné školy. Cílem 
projektu je poukázat na ekologické před-
nosti vlnité lepenky používané k výrobě 
obalů. Pořadatelem je český Svaz výrob-
ců vlnitých lepenek. Úkolem náchodských 
studentů je vytvořit originální projekt 

Náchodští studenti postaví 
dům na Marsu z vlnité lepenky

domu, který by si představovali na Marsu, 
pokud se tam v budoucnosti začne stavět. 
Stavba s maximální podstavou 1 x 1,5 m 
musí být sestavena výhradně z vlnité le-
penky. Studenty teď čekají do 23. května 
měsíce intenzivní práce. Ze zúčastněných 
škol pak vybere odborná porota šest  mo-
delů, které v červnu postoupí do velkého 
finále v Praze. Odtud si školy odnesou fi-
nanční odměnu ve výši 25 tis. Kč za první,  
10 tis. Kč za druhé a 5 tis. Kč za třetí mís-
to.

Pavel Sobol
Crest Communications Ostrava

Náchodská střední škola ACADEMIA 
MERCURII vyučující obory Cestovní ruch, 
Ekonomické lyceum a Gymnázium, se zú-

ACADEMIA MERCURII Náchod 
na HOLIDAY WORLD 2014

častnila již 23. ročníku Mezinárodního ve-
letrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 
v Praze. Tento mezinárodní veletrh je 
nejvýznamnější akcí svého druhu nejen 
v České republice, ale i ve střední Evropě. 
Studenti cestovního ruchu měli jedineč-
nou příležitost navštívit tuto akci v den 
určený pouze pro odbornou veřejnost 
a seznámit se tak s nejnovějšími trendy 
cestovního ruchu. Prostory výstaviště se 
opětovně zaplnily stovkami exkluzivních 
expozic tourist boardů, domácích i zahra-
ničních cestovních kanceláří a reprezen-
tanty mnoha krajů, regionů a měst Čes-
ka i Slovenska.

Zápis do náchodských mateřských 
škol se uskuteční ve dnech 5. a 6. květ-
na 2014 od 9.00 do 15.00 hod. 
Údaje a doklady stanovené pro přijetí:
1.  rodný list dítěte
2.  průkaz totožnosti zákonného zá-

stupce, popřípadě doklad o zmocně-
ní zastupovat dítě v přijímacím ří-
zení v případě osob, které osobně 
pečují o dítě v pěstounské péči 

3. vyjádření školského poradenského 
zařízení, popřípadě také registrují-
cího lékaře v případě dítěte se 

 zdravotním postižením 
Kritéria pro přijímání dětí budou zve-
řejněna na webových stránkách mateř-
ských škol, nebo vyvěšena přímo v jed-
notlivých mateřských školách u zápisu.

ZÁPIS do MŠ
pro rok 2014/2015

Z kraje letošního roku proběhla na naší 
škole recitační soutěž. Z každého třídního 
kolektivu bylo vybráno několik žáků, kte-
ří potom předvedli svůj um před ostatní-
mi ve školním kole této soutěže. Ze dvou 
kategorií porota vybrala čtyři nejlepší re-
citátory, kteří reprezentovali naši školu 
v okresním kole. Byly to Denisa Hlavatá, 
Klára Šafránková, Tereza Havlenová a Kris-
týna Trávníčková. Děvčatům patří velké 
díky za reprezentaci školy a za mimořád-
ný úspěch považujeme postup Kristýnky 
Trávníčkové do kola krajského. Jsme rádi, 
že máme v našich řadách tolik šikovných 
dětí. Nejen vítězové, ale i ostatní, budou 
moci zazářit na jarním vystoupení pro ro-
diče a prarodiče, které proběhne 5. 5. 2014 
od 17 hodin v naší škole. Tentokrát bude 
program zaměřen tematicky – maminkám 
k svátku. Budete mít možnost zhlédnout 
vystoupení všech tříd, tanečního kroužku, 
pěveckého sborečku. Ovšem u nás nezpíva-
jí rády jenom děti, proto novinkou letošní-
ho roku bude i vystoupení komorního pě-
veckého seskupení, které tvoří převážně 
paní učitelky naší školy.

Snažíme se neopomíjet ani naše žáčky 
budoucí, pro které úspěšně započal krou-
žek pro předškoláky – Všeználek. V úterý  
1. dubna se budeme věnovat Velikonočnímu 
tvoření. Další setkání proběhne 6. 5. a 3. 6., 
kdy starší děti připravují pro ty mladší Po-
hádkový den, který rádi prodloužíme, aby 
se jej mohli zúčastnit i naši nejmladší.

Za zmínku stojí projektový Velikonoč-
ní týden a strašidelný Čarodějnický den, 
který pro děti na jaře chystáme. Na závěr 
bych ráda dodala, že ne každý má to štěs-
tí a chodí do práce rád. My si tohoto velice 
vážíme, jelikož většinu dní prostupuje pří-
jemná rodinná atmosféra. Velkou měrou se 
na tom podílí paní ředitelka Mgr. D  Švor-
cová, za což jí patří náš veliký dík.

 Za kolektiv pedagogů V. Štěpánková

Základní škola v Bražci



duben 2014 5ŠKOLY

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

Krásný aprílový pozdrav všem čte-
nářům Náchodského zpravodaje. Tak 
jako každý měsíc se Vám hlásíme s na-
ším pravidelným zpravodajstvím z dění 
na Základní škole Komenského v Nácho-
dě, tentokrát ještě prosyceným zážitky 
z prázdnin, které byly letos skutečně JAR-
NÍ. A na co se v dnešním článku můžete 
těšit? Nejprve samozřejmě na osvětlení 
zkratky BOV nebo na ohlasy z tematic-
kého dne věnovaného komunikaci, které 
jsme avizovali v minulém čísle. Následně 
si Vám dovolíme nabídnout něco málo ze 
zákulisí Dne otevřených dveří, nahlédne-
me na školní pozemek, a nežli se vrhneme 
do závěrečného „informačního mixu“, při-
dáme ještě trochu kultury. Přejeme Vám 
hezké počtení. 

Na chodby naší školy „vstoupila“ Perio-
dická tabulka prvků. Zájemci se tak mo-
hou libovolně procházet po individuálně 
vybraných chemických prvcích, sáhnout 
si na zlato, nebo se dokonce proskočit 
po rtuti či platině. Místo okének poslou-
žily autorům tohoto díla dlaždičky v hale 
u sborovny. Stejná tabulka prvků (liší-
cí se od „dlaždičkové“ jen tou drobnos-
tí, že okénka v ní budou prázdná) bude 
čekat na účastníky soutěže „Menděle-
jev“, jejíž třetí ročník se pro milovníky 
chemie u nás ve škole po menší pauze le-
tos opět připravuje, a v níž vyhraje právě 
ten účastník, který do „slepých“ okének 
dokáže doplnit co nejvíce prvků. Naopak 
v plném proudu je již „Badatelsky orien-
tované vyučování“ (tedy BOV), kdy žáci 
vysloví v rámci daného problému vlast-
ní hypotézu, kterou poté (např. sérií che-
mických pokusů) sami ověřují. Doufáme, 
že tato výuková metoda potvrdí naši hy-
potézu, která předpokládá zvýšení zájmu 
žáků o přírodovědné předměty. A teď zase 
na chvíli na první stupeň.

„Tento den bychom si rádi všichni zopa-
kovali“, „Nám se to líbylo“…řekněte sami, 
co mohlo organizátorkám tematického 
dne „KOMUNIKACE A VZTAHY“ (tedy ko-
legyním ze tříd 4.B, 4.C, 3.B, 3.C a Mgr.  
I. Třískové, speciální pedagožce) udělat 
větší radost, nežli tyto a mnohé podob-
né spontánní reakce zúčastněných dětí. 
No a Vy jistě přimhouříte oko a pocho-
píte, že po dni tak nabitém prožitky se 
na nějaké to i/y snad ani hledět nemůže. 
K tomu, abychom zmíněnou atmosféru 
přiblížili co nejautentičtěji, Vám poslou-
ží asi nejlépe náhled Káji ze 4.C: „…Ve 4.B 
jsme se bavili, jak komunikují zvířata a do-
zvěděla jsem se, že komunikují pomocí vý-
razu. Ve 3.C jsme povídali o tom, jak komu-
nikovali pravěcí lidé a dozvěděla jsem se, že 
když chtěli něco vyjádřit, např. radost, ská-
kali. V naší třídě jsme probírali také komu-

 Pozvánka pro žáky 5. tříd 
„malých“ náchodských škol: 

Vážení rodiče, Vaše dítě si musí pro 
budoucí 6. ročník vybrat novou základ-
ní školu. 

Rádi Vás přivítáme v ZŠ Náchod-Plhov. 
Pokud si vyberete naši školu, přihlaste se 
nám, prosím, co nejdříve, abychom moh-
li začít připravovat školní rok 2014–2015.

 Sportovní třídy ZŠ Náchod-Plhov:
ZŠ Náchod-Plhov zve 
do sportovní třídy:
– všechny dívky a kluky 4. tříd základní 

školy (budoucí páťáky)
– všechny dívky a kluky, kteří ve škol-

ním roce 2014/2015 budou navštěvovat  
2. stupeň základní školy 

 Nabízíme vám:
5. třídy – rozšířená výuka 
tělesné výchovy
–  4 hodiny tělesné výchovy, 1 hodina pla-

vání 
–  podzimní tréninkové soustředění
–  zimní lyžařský kurz
–  výuka, ve které mají své místo vzdělá-

vání, sport, výchovy, projekt…
 6.–9. třídy 

– rozšířená výuka tělesné výchovy
–  5 hodin tělesné výchovy
–  podzimní tréninkové soustředění
–  zimní lyžařský kurz
–  vynikající podmínky pro veškerou 
 školní práci
Motorické testy do sportovní třídy se ko-
nají v úterý 15. 4. 2014, 8.00 v ZŠ Náchod-
-Plhov. Náhradní termín pro absolvování 
testů je 22. 4. 2014. 
Pro přijetí do sportovní třídy je třeba:
–  vyplnit přihlášku, poslat ji do ZŠ Ná-

chod – Plhov (žáci „malých“ náchod-
ských škol dostanou přihlášku ve své 
škole, najdete ji i na „www.zsplhov.cz, 
rozšířená výuka tv“)

–  absolvovat motorické testy 
Více informací získáte:
–  osobní návštěvou školy – rádi Vás u nás 

ve škole přivítáme
–  www.zsplhov.cz
–  telefonicky – 491 427 252, 731 167 465

Vladimír Honzů

ZŠ Náchod-Plhov

Základní škola Náchod – Plhov
Již tradičně vítáme jaro velikonoční vý-
stavou, která představí práce dětí a pe-
dagogů naší školy. Výstava proběhne 
v prostoru vestibulu Městské knihov-
ny v Náchodě ve dnech 13.–16. 4. 2014.
V neděli 13. 4. 2014 ji v 17 hodin ote-
vřeme vernisáží.
Pro veřejnost bude výstava otevřena 
ve dnech 14.–16. 4. (po–st) vždy v době 
otevírací doby městské knihovny.

Těšíme se na vaši návštěvu, 
Vladimír Honzů

Velikonoční výstava

nikaci a dozvěděla jsem se, že můžeme ko-
munikovat očima, pusou a uchem. A ve 3.B 
jsem už nebyla, ale od holek vím, že tam pro-
bíraly, že se může komunikovat i tancem. Ve 
3.B jsem nebyla, proto, že bylo pět tříd a kaž-
dý stihnul jen čtyři. Taky jsem byla ještě dóle 
u paní Třískové a tam jsme se učili komu-
nikovat i s pomocí piktogramů…“. K tomu 
už asi není potřeba dodat vůbec nic. Snad 
jen, ať je nám často do skoku, třeba tak, 
jako bylo 5. března Veronice Balašové ze 
4.B.

Verču katapultoval přednes úryvku 
z knížky E. Petišky „Anička a básnička“ 
z okresního kola recitační soutěže do kola 
krajského. Držíme palce a za reprezenta-
ci školy děkujeme nejen jí, ale i ostatním, 
kteří za naši školu do okresního kola po-
stoupili, tedy V. Hauckové, K. Cibulkové, 
K. Maněnové, B. Osobové a A. Killarové. 
A aby to snad nevypadalo, že se mužská 
část drží od kultury stranou, obdiv patří 
i výkonům J. Homolky a J. Lubase.

JARNÍ SESTŘIH
Nezvykle pěkného počasí využili i mla-

dí zahrádkáři. Po průklestu a zkrácení 
malin, vyřezání náletu jasanu a vyhra-
bání loňské trávy přišel na řadu i velmi 
nelehký úkol, zimní řez stromů. Poznat, 
kterou větvičku uříznout, kterou jenom 
zkrátit a kterou zachovat, nebylo zpočát-
ku vůbec jednoduché a teprve podzim-
ní sklizeň ukáže, zda „střela neminula 
cíl“. To už budou moci zhodnotit i někte-
ří z těch, kteří využili našeho pozvání 
na Den otevřených dveří.
A CO SE ZA OTEVŘENÝMI 
DVEŘMI SKRÝVALO?

Svoje dveře otevřela 4. 3. 2014 nejen 
hlavní budova naší školy, ale i čtrnáct dí-
len, ve kterých měli naši budoucí šesťáci, 
ale i nynější páťáci z okolních, tzv. neú-
plných škol možnost zakusit pocity ba-
datelů v oblasti fyziky a chemie, obdivo-
vat krápníkovou jeskyni, pokořit lezeckou 
stěnu, být hvězdou karaoke, výtvarné, či 
keramické dílny, vyniknout v umění ku-
linářském, stát se počítačovým expertem 
či přeborníkem v dopravních hrách, tro-
chu si zaposilovat, zacestovat si pomocí 
interaktivní tabule nebo vyrobit pro ma-
minku jarního motýla. Všem, kteří proje-
vili zájem seznámit se s námi, děkujeme 
a těšíme se, že se s nimi v září potkáme.

Ale do té doby ještě doběhne tradiční 
turnaj v piškvorkách, vyhlásíme Miss Pa-
nenku, došijeme Deky z lásky a třeba zvý-
šíme i počet plastových víček, která sbí-
ráme a jejichž počet už překročil 33000.

A vy si dejte pozor, ať vás někdo nedo-
běhne aprílovým žertíkem, prožijte hezké 
Velikonoce a zase za měsíc na shledanou.

Kolektiv ZŠ. KOMENSKÉHO

* * *
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Dubnová výročí
2. 4. 1984 zemřel orientalista Lubor Ma-
touš, náchodský rodák, syn prof. Jose-
fa Matouše*. Přeložil mj. sumerský Epos 
o Gilgamešovi, jedno z nejstarších děl svě-
tové literatury. 4. 4. 1894 byl proveden 
neúspěšný pokus o atentát na továrníka 
Mautnera v den jeho 70. narozenin (v čp. 
48 ve Strnadově ulici). 4. 4. 1959 zemřel 
architekt Otakar Novotný*, který projek-
toval mj. budovu dnešní knihovny na Ka-
menici. 4. 4. se dožívá osmdesátky biolog 
a chemik našeho gymnázia Radomil Do-
stál, dlouholetý člen a řádku let také před-
seda pěveckého sboru Hron. 7. 4. 1939 ze-
mřel malíř Karel Špillar*, který spolu se 
svým bratrem Jaroslavem vytvořil šest 
fresek na budově někdejší Občanské zá-
ložny, dnes ZUŠ. Při rekonstrukci budovy 
byly restaurovány, takže dnes jsou opět 
kvalitně „čitelné“. 11. 4. 1944 zemřel so-
chař Čeněk Vosmík*, tvůrce sochy rytí-
ře Hrona na nároží radnice. 11. 4. se doží-
vá významného životního jubilea Ing. Eva 
Trejbalová, obětavá sokolská pracovni-
ce náchodského Sokola i Jiráskovy župy 
Podkrkonošské. 13. 4. 1924 zemřela matka 
sourozenců Čapkových, hronovská rodač-
ka Božena Čapková. 13. 4. 1994 zemřel he-
rec Rudolf Hrušínský. 15. 4. 1904 se naro-
dil literární historik Jan Vilikovský*.
19. 4. 1914 se narodil sochař Josef Ma-
lejovský, který mj. vytvořil hronovský 
pomník Jiráskův a sousoší bratří Čapků 
v Malých Svatoňovicích. 19. 4. 1974 zemřel 
profesor zdejšího gymnázia Vladimír Be-
ran*, průkopník literárně zaměřené tu-
ristiky. 23. 4. 1564 se narodil dramatik 
a básník, stále hraný a aktuální William 
Shakespeare. 26. 4. 1914 bylo slavnostně 
otevřeno městské divadlo dopoledním 
matiné, večer pak Jiráskovou hrou Jan Žiž-
ka, v níž v titulní roli hostoval tehdy nej-
slavnější český herec Eduard Vojan. 28. 4. 
1824 se v Náchodě narodil Hynek Řehák, 
učitel, varhaník, sbormistr i příležitostný 
hudební skladatel. 29. 4. 1939, na samém 
počátku protektorátu, sehráli náchodští 
ochotníci Vrchlického Noc na Karlštejně, 
jíž se snažili v kriticky těžké době podpo-
řit národní vědomí. 30. dubna 1954 byly 
pod tlakem světového veřejného míně-
ní zrušeny Pomocné technické prapory 
– Vojenské tábory nucených prací. Prošlo 
jimi za pět let jejich existence několik de-
sítek tisíc „politicky nespolehlivých“, vět-
šinou mladých lidí, z našeho tehdejšího 
okresu na dvě stovky. Za dobu trvání do-
šlo v PTP ke 120 smrtelným úrazům a bez-
počtu dalších zranění a zdravotních po-
škození. 

Pozn.: Hvězdičkou jsou označeny osobnos-
ti, o nichž bližší údaje najdete v knize Zane-
chali stopu… Osobnosti kultury v Náchodě. 

Slavnostní odhalení pomníku 
 Josefa Škvoreckého 
proběhne 14. dubna 2014 od 15.00 hodin 
na Staroměstském hřbitově v Náchodě.

V sobotu 15. 2. jsme, my žáci 2. stupně 
ZŠ TGM, vyrazili na lyžařský výcvik. Byli 
jsme ubytovaní na chatě Grizzly v Horní 
Malé Úpě.
V neděli ráno jsme vstali, nasnídali se 
a vyrazili na vlek u chaty. Někteří stáli 
poprvé na lyžích. Během dvou hodin už 
všichni jezdili na vleku. A bravurně sjíž-
děli stráňku. Po poledním klidu jsme vy-
razili na běžky. Hodně lidí mělo na běž-
kách premiéru, a tak bylo hodně pádů 
a modřin. 
V pondělí nás čekala velká veřejná sjez-
dovka. Po dopoledním sjezdování jsme se 
vydali na velký okruh na běžkách. Po pří-
jezdu na chatu jsme měli večer rozsáhlou 
přednášku o mazání lyží a běžek od pana 
učitele Tomáše Fidlera.
Ve středu jsme zdolávali Sněžku. Nikomu 
se moc nechtělo, ale šli jsme. Celá cesta 
tam proběhla v klidu, ale zpátky jsme šli 
jinou cestou. Kopec dolů byl zledovatělý, 
tak jsme ho celý sjeli dolů po zadku až 
k chatě Jelence. Tam jsme se občerstvi-
li a plní sil pak rozpoutali po cestě bit-
ku ve sněhu. Vrátili jsme se unaveni a šli 
jsme rovnou vzorně spát.
Ve čtvrtek jsme měli dopolední volno, jak 
nám to paní učitelka Marcela Klemmová 

Náš lyžák – ZŠ TGM NÁCHOD 
slíbila. Po odpolední lyžovačce se konal 
karneval. Všichni měli veselé a nápadité 
masky, z nichž jsme vybrali tři nejlepší.
V pátek nám naši tělocvikáři uspořáda-
li závody v běhu na běžkách. Všichni se 
závodu zúčastnili, ale brali jsme to spí-
še jako legraci. Po opět výborném obě-
dě a odpočinku jsme se vydali na výlet, 
na kterém se strhla nečekaná koulovačka. 
Byli jsme strašně promáchaní, ale byla to 
zábava. Po návratu na chatu jsme se pře-
vlékli do věcí na diskotéku. Tu nám povo-
lili až do půl dvanácté a pro mnohé to byl 
nejlepší zážitek za celý týden. 
V sobotu jsme si sbalili své věci a uklidi-
li pokoje. Všichni jsme se domů těšili, ale 
zároveň nám bylo líto, že tento týden tak 
rychle utekl. Každopádně jsme si náš ly-
žák užili, i když nebylo dost sněhu, bude-
me na něj dlouho vzpomínat.

Na úplný závěr bychom chtěli poděko-
vat našim učitelům za jejich neskonalou 
trpělivost vůči nám, a také jejich ochotu 
s námi jet a naučit nás lyžovat. Velké díky 
také patří panu Jiráskovi a všem sponzo-
rům, kteří nám pomohli tento lyžařský 
výcvik uskutečnit.

 Žáci 7.B, ZŠ TGM

Přeji všem krásný den, 
ráda bych touto cestou za sebe i za Míšu poděkovala rodičům, dětem a zaměst-
nancům MŠ Komenského Náchod, kteří se aktivně podílejí na sbírce víček v akci 
„Víčko k víčku pro Mišičku“. Tím přispěli 
k tomu, aby mohla Míša podstoupit léčeb-
ný program Klim – Therapy, který jí, dle 
slov rodičů, velmi prospěl. Dalším sběrem 
pak přispívají k realizaci Míšiných plánů. 

S velkým díky Bára Palečková 

Více o Michalce a sbírce víček na: 
www.michalka-dmo.webnode.cz
nebo na 
www.facebook.com/michalka.zahradnikova
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Procházka staroměstským hřbitovem náchodským

4. Hroby lékařů
Na hřbitově je pohřbena řada lékařů, na vymezený prostor 

ve zpravodaji se však vždy vejde pouze výběr. Provádím ho sama 
podle několika kritérií a je tudíž subjektivní, ale dokážu ho do-
statečně zdůvodnit. Proto mi nemějte za zlé, pokud zde nenalez-
nete jméno, které byste očekávali. Doplnění či připomínky přiví-
tám a časem někde uplatním.

Rozhodně by zde nemělo chybět jméno MUDr. Jindřich Stráník 
(1868–1946). Pocházel z rodiny novobydžovského advokáta a sta-
rosty a po absolvování gymnázia se zapsal na lékařskou fakultu 
Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, na které byl promován 
doktorem všeobecného lékařství 24. listopadu 1891. Jeho první 
praxe probíhala na několika ústavech v Praze ve specializaci po-
rodnictví a gynekologie, ale i ve všeobecné nemocnici. Takto vše-
stranně připraven se stal od 1. července 1895 prvním primářem 
nově zřízené všeobecné okresní nemocnice v Náchodě. Zavedl 
moderní metody chirurgických 
a porodnických operací, které 
léčily nemocné tak, že náchod-
ská nemocnice se za jeho vede-
ní stala jednou z nejvyhledáva-
nějších v širokém okolí. Doktor 
Stráník se vyznačoval nejen 
všestrannými lékařskými zna-
lostmi, ale i klidným a vlídným 
způsobem jednání a vždy mi-
lým úsměvem, což oceňovali 
zejména pacienti, láskou k pří-
rodě a k umění. V Náchodě za-
ložil lékařskou župu a veřejně 
působil v místním odboru Čes-
koslovenské jednoty. Již v srp-
nu 1898 požádal o povolení ke stavbě soukromé vily na Roudném 
naproti pivovaru, kterou v roce 1912 přeměnil na své vlastní sa-
natorium (dnešní hotel Hron). Byl to prosperující podnik, moder-
ně vybavený vodoléčbou a elektroléčbou, kde se léčily především 
ženské, nervové a vnitřní choroby. V čele náchodské nemocnice 
stál MUDr. Stráník celých 33 let až do svého penzionování v roce 
1928. Závěr života strávil v Polici nad Metují.

Do náchodské historie se nesmazatelně zapsal MUDr. Jan 
Schmidt (1900–1966), jehož jméno nalezneme na desce na hrobě 
rodiny Maizlovy v horní levé části hřbitova. Přišel do Náchoda 
v roce 1931 po praxi na předních pražských klinikách a zkušenos-
tech lodního lékaře na československé lodi Legia na cestách mezi 
Hamburkem a jižní Amerikou. Nastoupil zde jako zdravotní komi-
sař, stal se okresním lékařem a vrchním zdravotním radou. Jeho 
specializací byly plicní choroby, zejména TBC. Byl vedoucím Ma-

sarykovy Ligy proti tuberkuloze a jedním z hlavních odborníků 
tzv. Dánské akce, mezinárodního výzkumu TBC, který vyvrcho-
lil plošným republikovým očkováním a poté výrazným poklesem 
výskytu této nemoci. V paměti Náchoďanů zůstává dodnes přede-
vším jeho aktivita v letech 1945-1946, kdy se Náchod stal velkým 
repatriačním střediskem pro lidi vracející se z koncentračních tá-
borů, jejichž podstatnou část tvořili přeživší Židé, uprchlíky, za-
jatce a nuceně nasazené. Obětavý, nezištný, navenek neúnavný 
a nenáročný pan doktor Schmidt stál v čele všech akcí. Sám oběta-
vě prohlížel, léčil, řídil práci ostatních lékařů a dobrovolných pra-
covnic Červeného kříže, dokázal odvrátit hrozící nebezpečí rozší-
ření tyfové nákazy. Jen během května a června roku 1945 prošlo 
Náchodem 70 000 repatriantů a ti všichni měli MUDr. Schmidto-
vi být za co vděčni. Jeho syn, režisér Jan Schmidt, jemuž děkuji 
za poskytnuté informace, vzpomíná: „Táta. Zplodil mě. Vedl, učil 

a pomáhal celý život. Zachoval tu vyso-
ký morální kredit a charakter. Byl to no-
blesní můj kamarád.“

Výše zmíněné repatriační akce se 
účastnil také MUDr. Jaroslav Eichler 
(1883–1951), který je pochován při 
hřbitovní zdi nad kostelem. V první 
polovině 20. století byl v Náchodě nej-
oblíbenějším městským lékařem, jeho 
ordinaci v ulici Biskupa Hurdálka, 
v níž měl jako první v Náchodě rent-
genový přístroj, navštěvovali zámož-
ní i chudí. Ordinoval, dokud byli v če-
kárně lidé a poté obcházel s typickým 
koženým kufříkem domácnosti svých 
pacientů. Jeho styk s nimi byl srdečný 

a přátelský, často ordinoval i zadarmo. Za druhé světové války, 
kdy byla řada lidí závislá na posouzení svého zdravotního stavu 
při nuceném pracovním nasazení, mnoha lidem pomohl. Zůstal 
ve vzpomínkách jako skutečný lékař – lidumil.

Z lékařů uvedených na pamětních deskách u bočního vchodu 
na hřbitov, chci jen fotografií připomenout MUDr. Ignáce Mülle-
ra (1809–1881), jehož náhrobek je nyní umístěn vlevo od vchodu 
do kostela sv. Jana Křtitele. Více o něm i o MUDr. Otto Řepkovi 
(1844–1886) se dočtete v aktualizovaném vydání knížky Věry Vlč-
kové, která je již k dostání v Městském informačním centru v ho-
telu U Beránka. Hrob doktora Řepky byste však již hledali marně. 
Byl již dávno zrušen a dá se jen přibližně odhadnout jeho původ-
ní místo podle čísla 8 na orientačním plánku.

                   Mgr. Lydia Baštecká    
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ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ
Město Náchod realizuje od února 2013 do června 2015 projekt s názvem Zvýšení kvality veřejných služeb 
v Náchodě, č. projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00007. Cílem projektu je zvýšit efektivnost vykonávaných činností 
územní veřejné správy a veřejných služeb a zlepšit kvalitu řízení a managementu úřadu a zvýšení 
transparentnosti a otevřenosti úřadu vůči občanům. 
V rámci projektu dojde k nastavení systému finančního řízení města v období krize, vytvoření strategie úřadu 
a zavádění zákaznické orientace do praxe městského úřadu, vytvoření strategického plánu rozvoje města 
s výhledem na 15 až 20 let, implementaci procesního a projektového řízení do úřadu města.
Projekt Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě je realizován za finanční podpory Evropské unie – 
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Místní poplatek ze psa na rok 2014 je splatný do 30. 6. 2014.
Roční sazba poplatku ze psa, pokud není držitel osvobozen, činí:
rodinný dům .............................................................................................................400 Kč
jiný než rodinný dům (dům s více jak čtyřmi byty) .........................................1200 Kč
lokalita Dobrošov, Jizbice, Lipí, Pavlišov ...............................................................200 Kč
poživatelé důchodu (důchodů), které jsou jediným zdrojem příjmů ................200 Kč
(u druhého a dalšího psa je poplatek navýšen o 50 %)
Místní poplatek je možné uhradit na účet města Náchoda:
převodem na účet číslo: 19–222551/0100 
poštovní poukázkou na účet číslo: 19–222551/0100
hotově v pokladně MěÚ Náchod (budova radnice – Masarykovo náměstí 40)
(variabilní symbol je desetimístný – 134100 + číslo evidenční známky psa)

Ing. Ladislav Šimek, vedoucí odboru správy majetku a financování 

Poplatek ze psa

Město Náchod realizuje od 1. úno-
ra 2014 do 30. června 2015 projekt s ná-
zvem Rozvoj efektivity a kvality posky-
tování sociálně právní ochrany – OSPOD 
Náchod, číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/
C2.00026. Účelem projektu je nastave-
ní systematické práce v orgánu sociál-
ně-právní ochrany dětí a aktivity s tím 
související, tj. aktivity spojené se systé-
mem, zavádění nových metod, jejich pi-
lotní ověřování v praxi a vyhodnocování. 

Cílem projektu je naplnění stavu za-
městnanců OSPOD na odpovídající úro-
veň dle počtu dětí s trvalým bydlištěm 
v rámci projektu o tři nové zaměstnan-
ce, uskutečnění deset supervizí pro za-
městnance OSPOD, uspořádání kulatého 
stolu, kam budou přizvání regionální in-
stituce zabývající se ohroženými dětmi. 
V rámci zvýšení profesního rozvoje všech 
zaměstnanců OSPOD jsou plánovaná od-
borná akreditovaná školení, v nichž se za-
městnanci OSPOD budou vzdělávat v no-
vých metodách sociální práce, které by 
více směřovaly do preventivních aktivit, 
neboť základním východiskem je zacho-
vání rodinného prostřední pro dítě a ne 
jeho umístění mimo ni. 

Projekt Rozvoj efektivity a kvality po-
skytování sociálně právní ochrany – OS-
POD Náchod je realizován za finanční 
podpory Evropské unie – Evropského so-
ciálního fondu prostřednictvím Operač-
ního programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost.    Mgr. Marcela Šťastná

 odbor sociálních věcí a školství

Vážení voliči,  volby do Evropského parla-
mentu  se budou na území České  republi-
ky konat ve dnech 23. května a 24. května 
2014. Dne 23. května (pátek) se bude hlaso-
vat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. 
května (sobota) se bude hlasovat od 8.00 ho-
din do 14.00 hodin.

V souvislosti s nadcházejícími volbami 
do Evropského parlamentu si Vás dovo-
lujeme upozornit na některé změny, kte-
ré nastaly s novelou zákona č. 491/2001 
Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, kdy byla obcím nově 
zavedena povinnost vést volební okrsky, 
jako účelové uzemní prvky. Před novelou 
byly volební okrsky v Náchodě sice vyme-
zeny adresami, ale v některých případech 
netvořily souvislé územní celky a tedy ne-
byly územně skladebné. Pro splnění výše 
uvedených podmínek bylo nutné provést 
u některých objektů změnu v přiřazení 
do správného volebního okrsku.

Proto žádáme všechny voliče, aby této 
skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost 
a zkontrolovali si, zda volí ve stejné voleb-
ní místnosti jako doposud, nebo zda v jejich 
případě nedošlo k přesunutí jejich adresní-
ho místa (místo trvalého pobytu) do jiné-
ho volebního okrsku. Tuto informaci Měst-
ský úřad zveřejní ve Volebním oznámení 
na svých www.stránkách a na výlepových 
plochách města nejpozději dne 8. května 
2014.

Dále upozorňujeme voliče, že také do-
šlo ke změně volební místnosti, a to pro vo-
lební okrsek č. 2. Voliči, kteří doposud voli-
li ve volební místnosti, která byla umístěna 
na Veterinární správě, budou nyní nově vo-
lit ve volební místnosti v Hotelu Jindřich, Čes-
koskalická 90.

Veškeré podrobnosti k průběhu voleb 
a ke způsobu hlasování včetně žádosti o vo-
ličský průkaz, najdete na internetových strán-
kách města Náchod v odkazu – Volby do EP.
Zde vybíráme jen to nejdůležitější:

Občan České republiky má právo hlaso-
vat ve volbách do Evropského parlamentu 
za předpokladu, že:

Volby do Evropského parlamentu
– nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 
18 let
– nevznikla u něj překážka ve výkonu vo-
lebního práva
– je zapsán v seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu, případně hla-
suje na voličský průkaz (viz níže).

Překážkou ve výkonu volebního práva, 
pro kterou nelze hlasovat, je zákonem 
stanovené omezení osobní svobody z dů-
vodu ochrany zdraví lidu nebo omezení 
způsobilosti k právním úkonům

Volič hlasuje ve volební místnosti 
na území obce, u jejíhož obecního úřa-
du je zapsán v seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu. Bylo-li zříze-
no na území obce více volebních okrsků, 
hlasuje volič ve volební místnosti v tom 
volebním okrsku, kam podle místa svého 
bydliště patří.

Volič dále může hlasovat v jakékoli vo-
lební místnosti na území České republiky, 
pokud hlasuje na voličský průkaz. Volič-
ský průkaz vydá obecní úřad voliči, kte-
rý je u tohoto úřadu zapsán v seznamu 
voličů pro volby do EP, a nebude moci vo-
lit ve volebním okrsku, kam podle své-
ho bydliště patří. Požádat o voličský prů-
kaz lze ode dne vyhlášení voleb, tedy již 
nyní, a to písemným podáním opatře-
ným ověřeným podpisem voliče nejpoz-
ději do 8. května 2014. Vzor žádosti je zve-
řejněn na internetových stránkách města 
Náchod.

V případě jakýchkoli dotazů se může-
te obrátit na pracovníky Městského úřa-
du v Náchodě:
Oddělení evidence obyvatel, 
tel. 491 405 161
Vedoucí správního odboru, 
tel. 491 405 224

 Bc. Hana Horáková
Vedoucí správního odboru

* * *

Projekt efektivity a kvality

POZVÁNKA 
na VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
návrhu akcí pro revitalizaci 
veřejných prostranství v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje 
města Náchoda – problémová 
zóna u nemocnice,

které se bude konat 
dne 23. 4. 2014 od 16.30 hod.

v 1. patře budovy radnice, 
v zasedací místnosti č. 5, 
Masarykovo náměstí č. p. 40.

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40
PSČ 547 01
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ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ
Město Náchod realizuje od února 2013 do června 2015 projekt s názvem Zvýšení kvality veřejných služeb 
v Náchodě, č. projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00007. Cílem projektu je zvýšit efektivnost vykonávaných činností 
územní veřejné správy a veřejných služeb a zlepšit kvalitu řízení a managementu úřadu a zvýšení 
transparentnosti a otevřenosti úřadu vůči občanům. 
V rámci projektu dojde k nastavení systému finančního řízení města v období krize, vytvoření strategie úřadu 
a zavádění zákaznické orientace do praxe městského úřadu, vytvoření strategického plánu rozvoje města 
s výhledem na 15 až 20 let, implementaci procesního a projektového řízení do úřadu města.
Projekt Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě je realizován za finanční podpory Evropské unie – 
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Vedení města Náchod zve občany 
na veřejné projednání analytické části 
Strategického plánu rozvoje města, které 
se uskuteční v úterý 22. 4. 2014 od 16.00 
hod. v 1. patře budovy radnice v zase-
dací místnosti č. 5. Veřejného projedná-
ní se kromě zástupců vedení města bude 
účastnit i zástupce zpracovatele, společ-
nosti M.C.TRITON. Zpracovaná analytic-
ká část Strategického plánu rozvoje města 
je k dispozici na internetových stránkách 
města. 

Zpracování strategického plánu roz-
voje města Náchod je součástí pro-
jektu s názvem Zvýšení kvality ve-
řejných služeb v Náchodě, č. projektu 
CZ.1.04/4.1.01/89.00007, který je realizo-
ván za finanční podpory Evropské unie – 
Evropského sociálního fondu prostřednic-
tvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a obecního rozpočtu.

Veřejné projednání analytické 
části strategického plánu 
rozvoje města

Město Náchod prostřednictvím Technických služeb, s. r. o. provede jednorázový svoz 
nebezpečných a objemných odpadů. Harmonogram svozu: 

Pátek 25. dubna 2014

Svoz odpadů

Klínek – prodejna ...................................................... 16.30–16.45 hod.
Sokolská (u Vatikánu) ................................................. 16.55–17.10 hod.
Bezručova, Vojanova (u trafa) ................................... 17.25–17.40 hod.
Smetanova, V Zátiší (u hřiště) ...................................17.45–18.00 hod.

Sobota 26. dubna 2014

Dobrošov – náves..........................................................  8.00–8.15 hod.
Jizbice – u prodejny ...................................................... 8.20–8.35 hod.
Lipí – náves .................................................................... 8.40–8.55 hod.
Sídliště U nemocnice (u prodejny)  .............................  9.00–9.15 hod.
Kladská (parkoviště u Pekáren) ................................  9.45–10.00 hod.
Pavlišov u prodejny ....................................................10.15–10.30 hod.
Horní Babí u školy ..................................................... 10.35–10.50 hod.
Ryšavého/Lesní............................................................10.55–11.10 hod.
Malé Poříčí, naproti zastávce ČD  .............................11.15–11.30 hod.
Běloves, 1.máje (k Brodu) .......................................... 11.45–12.00 hod.
Za Kapličkou (u rybníka) ........................................... 12.15–12.30 hod.
Sídliště Plhov (před prodejnou Verner) ...................12.35–12.50 hod.
Bražec (Novoměstská u rybníka) ............................. 13.05–13.20 hod.
Bražec (Drtinovo nám.) ............................................. 13.25–13.40 hod.
Sídliště Branka (parkoviště) ..................................... 13.50–14.05 hod.

Sváženy budou následující odpady: 
a) nádoby od barev, znečištěné štětce, elektrické spotřebiče (zářivky, výbojky, televizo-

ry, počítače, chladničky a mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky apod. 
– spotřebiče nerozebírejte a předávejte kompletní), elektrické články a akumuláto-
ry, barvy, motorové oleje a filtry; 

b) nábytek, sanitární zařízení, koberce atd.;
c)  větve, listí, tráva.
Stavební odpad se nesváží, neboť se nejedná o komunální odpad (tento odpad je mož-
no za úplatu uložit přímo ve sběrném dvoře)!

Sbor dobrovolných hasičů 
Náchod pořádá
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

PÁTEK 25. 4. 2014 od 15.00 hodin
TRASA – Náchod – Nový Svět – Klínek 
– Staré Město – Skalka – Bražec 

SOBOTA 26. 4. 2014 od 9.00 hodin
TRASA – Náchod – Třešínky 
– Nad Pivovarem – Sídliště SUN 
– Plhov – Ikarie – Malé Poříčí

V případě většího množství je možné 
se telefonicky domluvit na tel. čísle: 
491 405 230 nebo 
e-mailu: hasici@mestonachod.cz.
Žádáme občany, aby měli železný šrot 
pro účely svozu v uvedených dnech při-
pravený na viditelném místě před do-
mem!

Na začátku letošního roku byl hasičům 
předán nový zásahový vůz. Konkrétně vo-
zidlo putovalo do družstva Náchod-měs-
to. Díky intervenci starosty města a ve-
dení radnice se podařilo získat finanční 
prostředky na zakoupení nového vozidla.

Jedná se o devítimístné vozidlo Nissan 
INTERSTAR. Vozidlo je v jednotce sboru 
dobrovolných hasičů zařaze-
no jako velitelský vůz a slouží 
prioritně pro potřeby velitele 
jednotky, dále pro přepravu 
zasahujícího družstva k zása-
hu. Díky počtu míst k sezení 
a úložnému prostoru je mož-
no vozidlo využít k evakuaci 
ohrožených obyvatel a k do-
pravě humanitární pomoci 
na místo určení.

Nové vozidlo nahradilo do-
pravní automobil Avia Furgon 
(rok výroby 1991), jehož pro-
voz byl značně neekonomic-
ký. Jízda s novým vozidlem 
je mnohem bezpečnější, díky 

Hasiči z Náchoda 
se dopravují k zásahu bezpečněji

řadě bezpečnostních prvků vozidla, které 
starý dopravní automobil postrádal.

Přípravné práce pro přelakování vozi-
dla a montáž potřebného zařízení proved-
li sami dobrovolní hasiči a celou přestav-
bu vozidla provedla odborná firma.

Tomáš Kavan

První závoz mléka a mléčných 
výrobků se uskuteční již 
v úterý 1. 4. 2014  
a následně každý týden v úterý. 
Více informací na 
www.mlekoazdodomu.cz, 
příp. kontaktujte 
přímo zástupce rodinné farmy 
Mejsnar:
mlekoazdodomu@seznam.cz
732 626 523 Strnad Václav
737 551 418 Alois Mejsnar

MLÉKO 
až do domu i v Náchodě
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ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

ZVEME  VÁS  K  NÁVŠTĚVĚ

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

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

 775 777 073   www.trigareality.cz   774 777 073

Rodinný dům 4+1 – Hronov.  Prostorný, blízko 
centra, po vnitřní rekonstrukci, vytápění  
na TP, poze-
mek 325 m2.
Při rychlém 
jednání 
možnost další 
slevy. 
CENA: 
1.290.000 Kč

Prostorný rodinný dům 5+1 v obci Lipí 
nedaleko Náchoda.  Udržovaná zahrada 
493 m2, bazén 
a garáž. 

CENA: 
2.275.000 Kč

Družstevní byt 3+1 
s komorou po vkusné 
rekonstrukci v roce 
2009, umístěný 
ve 3. patře zděného 
domu v Náchodě .

CENA: 
1.490.000 Kč

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

Rodinný dům s garáží v centru Náchoda.  
Dvě bytové jednotky 3+1, každá  o výměře 
cca 120 m2,   
v podkroví  
místnost a půd-
ní prostory, celý 
podsklepen. 

CENA: 
2.250.000 Kč

Družstevní byt 5+1 o ploše 88 m2 v Náchodě, 
4. p, zděné jádro, novou kuchyňská linka, dve-
ře a ve třech 
místnostech 
vestavěné 
skříně.

CENA: 
949.000 Kč

Dům se dvěma bytovými jednotkami 4+1 a 5+1 
Provodov-Šonov.  Kůlna, 2x garáž, skleník,  
udržovaná 
zahrada 661 m2,  
oploceno. 
Možno využít  
k podnikání. 

CENA: 
2.199.000 Kč

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

CENA: 5.500.000 Kč

SLEVA

SLEVA

SLEVA
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od 16.00 hodin
Madeirské levády (Petr Šupich)
Náhorní Karabach (Iva Jungwirthová)

od 18.00 hodin
Tamtam a zajímavosti při cestování 
neslyšících (Iva Jungwirthová)
Střípky z Argentiny (Iveta Raková)
Vzpomínky na Dhaulágiri 1984 (unikátní film zástupce vedoucího legendární expedice ve spojení 
se vzpomínkovým trekem kolem „Bílé hory“, Petr Schnabl)

od 19.30 hodin
Ski freeride ve Val d´Aosta (film, Martin Šupich)
Poutník Čolek na kole do Santiago de Compostela (Vít Lelek)

Akci podporují:

Program:

Výtěžek z akce bude poskytnut Středisku rané péče Tamtam 
Praha - poskytovateli sociální služby rané péče pro rodiny 
s dětmi se závažným postižením sluchu a na úhradu školného 
a základních potřeb 2 indických dětí (Vincetha a Daniela) 
v rámci charitního projektu Adopce na dálku

cestopisné přednášky a setkání cestovatelů

XIII. ročník 

Horní Rybníky (budova Obecního úřadu)

Sobota 12. dubna 2014 
od 16.00 hodin

Obecní úřad Zábrodí a přátelé cestování Vás srdečně zvou na

Doprovodný program:

Vstupné dobrovolné

Divácká soutěž o atraktivní ceny
Občerstvení s již tradiční ochutnávkou exotické kuchyně
Slack-line (volně k dispozici všem návštěvníkům)

Akci podpořili: Jiráskova turistická chata Dobrošov,
 KČT Náchod

grafi ka a tisk

PROGRAM
16.30 ......... Zapálení malého vuřtového ohně
17.00–19.00 .. Tvořivá dílnička pro děti na Dobrošově
17.00–19.00 .. VOSA JEDE – interaktivní show pro děti
19.00 ......... Pálení velké vatry a pálení čarodějnice
19.00–21.00 .. Country kapela SLAVEŇÁCI
21.30–00.00 .. Hudební skupina ELKA

Doprovodný program
Promo akce Hitrádia Magic, tetování na tělo, soutěže pro děti

Autobusové spojení Dobrošov 
16.00 ... Odjezd z autobusového nádraží Náchod
 (nádraží ul. Raisova – Klub SUN – Dobrošov)
19.30 ... Odjezd z Dobrošova
00:00 ... Odjezd z Dobrošova

Město Náchod  
a Klub SUN Náchod  

Vás srdečně zvou na

ČARODĚJNICE
NA DOBROŠOVĚ
30. dubna 2014
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Projekt „Na správnou cestu!“ (CZ.1.04/3.1.00/73.00003) 

 
 

Činnost Týmu pro mládež okresu Náchod 
 
 
Tým pro mládež okresu Náchod je skupina odborníků, kteří společně hledají cesty k řešení kriminality 
dětí a mládeže vyskytující se v okrese. Základními členy Týmu pro mládež jsou zástupci Okresního 
soudu v Náchodě, Okresního státního zastupitelství Náchod, Policie ČR - územního odboru Náchod, 
Probační a mediační služby ČR – střediska Náchod, městských úřadů (zpravidla vedoucí sociálních 
odborů nebo oddělení sociálně-právní ochrany dětí) Náchoda, Broumova, Jaroměře a Nového Města 
nad Metují a Pedagogicko-psychologické poradny Náchod.  
 
Od počátku roku 2013 je Tým pro mládež okresu Náchod zapojen do projektu Probační a mediační 
služby ČR s názvem „Na správnou cestu!“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a 
rozpočtu ČR. Díky projektu má Tým pro mládež po dobu trvání projektu k dispozici koordinátorku, 
která se věnuje práci pro Tým na plný pracovní úvazek (do té doby vedl Tým vždy jeden z jeho členů 
nad rámec své běžné pracovní agendy).  
 
Tým pro mládež se od počátku roku 2013 sešel ke čtyřem společným jednáním. První dvě jednání 
proběhla v Náchodě a byla zaměřena převážně na organizační záležitosti. Jejich výsledkem bylo nové 
uspořádání a zaměření práce Týmu a to na společné praktické řešení aktuálních témat regionu. 
Následovala setkání v Jaroměři a naposledy v lednu 2014 v Novém Městě nad Metují. Část setkání 
byla vždy věnována danému městu, jeho aktivitám a službám v oblasti péče o ohrožené a kriminalitu 
páchající děti a mládež. Druhá část pak byla zaměřena na jedno ústřední společné téma. Obou 
setkání se zúčastnili také starostové příslušných měst, tedy Ing. Jiří Klepsa ve městě Jaroměř a Petr 
Hable v Novém Městě nad Metují. 
 
Tématem jaroměřského setkání byla mravnostní kriminalita páchaná dospělými na dětech. Reagovat 
na výskyt tohoto problému v regionu se rozhodla oddělení sociálně-právní ochrany dětí, předně 
z Náchoda. Město Náchod zajistí odborné proškolení pro učitelky mateřských školek k včasnému 
rozpoznání a správné reakci na možné příznaky zneužívání dětí. 
 
Tématem novoměstského setkání byla problematika složitých rozvodových situací, ve kterých se děti 
stávají obětmi sporu rodičů. Ti si totiž často přes vlastní zlobu a zášť vůči druhému rodiči 
neuvědomují, že ubližují především svému dítěti. Ve vyhrocených případech nejsou výjimkou i případy 
falešného obvinění jednoho z rodičů ze zneužívání dítěte. Dítě pak často zcela zbytečně prochází 
policejními výslechy, lékařskými a psychologickými vyšetřeními, případně dokonce může být dočasně 
odebráno z rodiny. Toto vše má nemalý dopad na dítě, jehož základní potřeba bezpečí a jistoty je 
výrazným způsobem narušena. Dítě pak často selhává i v dalších oblastech, má problémy ve škole, 
ztrácí zájmy o své koníčky a problémy má i v kontaktu s vrstevníky. Často pak dochází i k tomu, že 
samo začne páchat trestnou činnost, případně se stává obětí trestné činnosti. 
 
Téma těžké situace dětí, jejichž rodiče se ve zlém rozvádějí, se ukázalo jako velmi aktuální pro většinu 
v Týmu zastoupených institucí. V současné době tak Tým pro mládež hledá možnosti jak situaci 
zlepšit a to například zavedením v regionu dostupné služby bezplatné rodinné mediace (tedy řešení 
sporů mimosoudní cestou pomocí třetí nezávislé osoby).  
 
Příští setkání Týmu pro mládež je plánováno na měsíc duben do města Náchod. Věnovat se bude 
dále výše zmíněnému tématu a také výsledkům Analýzy kriminality mládeže v okrese Náchod, která 
byla v rámci činnosti Týmu pro mládež vypracována.     
 
 
 

 Mgr. Helena Přibylová, 
 koordinátorka Týmu pro mládež okresu Náchod 

Tým pro mládež okresu Náchod je skupina odborníků, kte-
ří společně hledají cesty k řešení kriminality dětí a mládeže vy-
skytující se v okrese. Základními členy Týmu pro mládež jsou 
zástupci Okresního soudu v Náchodě, Okresního státního zastu-
pitelství Náchod, Policie ČR – územního odboru Náchod, Probač-
ní a mediační služby ČR – střediska Náchod, městských úřadů 
(zpravidla vedoucí sociálních odborů nebo oddělení sociálně-
-právní ochrany dětí) Náchoda, Broumova, Jaroměře a Nového 
Města nad Metují a Pedagogicko-psychologické poradny Náchod. 

Od počátku roku 2013 je Tým pro mládež okresu Náchod 
zapojen do projektu Probační a mediační služby ČR s názvem 
„Na správnou cestu!“, který je spolufinancován z Evropského so-
ciálního fondu a rozpočtu ČR. Díky projektu má Tým pro mládež 
po dobu trvání projektu k dispozici koordinátorku, která se vě-
nuje práci pro Tým na plný pracovní úvazek (do té doby vedl Tým 
vždy jeden z jeho členů nad rámec své běžné pracovní agendy). 

Tým pro mládež se od počátku roku 2013 sešel ke čtyřem spo-
lečným jednáním. První dvě jednání proběhla v Náchodě a byla 
zaměřena převážně na organizační záležitosti. Jejich výsledkem 
bylo nové uspořádání a zaměření práce Týmu a to na společné 
praktické řešení aktuálních témat regionu. Následovala setkání 
v Jaroměři a naposledy v lednu 2014 v Novém Městě nad Metují. 
Část setkání byla vždy věnována danému městu, jeho aktivitám 
a službám v oblasti péče o ohrožené a kriminalitu páchající děti 
a mládež. Druhá část pak byla zaměřena na jedno ústřední spo-
lečné téma. Obou setkání se zúčastnili také starostové přísluš-

Činnost Týmu 
pro mládež okresu Náchod

ných měst, tedy Ing. Jiří Klepsa ve městě Jaroměř a Petr Hable 
v Novém Městě nad Metují.

Tématem jaroměřského setkání byla mravnostní kriminalita 
páchaná dospělými na dětech. Reagovat na výskyt tohoto pro-
blému v regionu se rozhodla oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí, předně z Náchoda. Město Náchod zajistí odborné proškolení 
pro učitelky mateřských školek k včasnému rozpoznání a správ-
né reakci na možné příznaky zneužívání dětí.

Tématem novoměstského setkání byla problematika složitých 
rozvodových situací, ve kterých se děti stávají obětmi sporu ro-
dičů. Ti si totiž často přes vlastní zlobu a zášť vůči druhému ro-
diči neuvědomují, že ubližují především svému dítěti. Ve vyhro-
cených případech nejsou výjimkou i případy falešného obvinění 
jednoho z rodičů ze zneužívání dítěte. Dítě pak často zcela zby-
tečně prochází policejními výslechy, lékařskými a psychologic-
kými vyšetřeními, případně dokonce může být dočasně odebrá-
no z rodiny. Toto vše má nemalý dopad na dítě, jehož základní 
potřeba bezpečí a jistoty je výrazným způsobem narušena. Dítě 
pak často selhává i v dalších oblastech, má problémy ve škole, 
ztrácí zájmy o své koníčky a problémy má i v kontaktu s vrstev-
níky. Často pak dochází i k tomu, že samo začne páchat trestnou 
činnost, případně se stává obětí trestné činnosti.

Téma těžké situace dětí, jejichž rodiče se ve zlém rozvádějí, se 
ukázalo jako velmi aktuální pro většinu v Týmu zastoupených 
institucí. V současné době tak Tým pro mládež hledá možnosti, 
jak situaci zlepšit a to například zavedením v regionu dostupné 
služby bezplatné rodinné mediace (tedy řešení sporů mimosoud-
ní cestou pomocí třetí nezávislé osoby). 

Příští setkání Týmu pro mládež je plánováno na měsíc duben 
do města Náchod. Věnovat se bude dále výše zmíněnému téma-
tu a také výsledkům Analýzy kriminality mládeže v okrese Ná-
chod, která byla v rámci činnosti Týmu pro mládež vypracována. 

 Mgr. Helena Přibylová,
 koordinátorka Týmu pro mládež okresu Náchod

Přivítali jsme 76 členů a tyto hosty: paní Mgr. Drahomíru Be-
nešovou, Ing. Tomáše Šuberta – místostarosty MěÚ, pana Bc. Pav-
la Schumu – vedoucí odboru školství a sociálních věcí, ředitele 
MěSSS pana Mgr. Jaromíra Vejrycha, z Úřadu práce vedoucí odd. 
paní Mgr. Irenu Kolářovou a paní Bohunku Kučerovou, z Centra 
pro ZP HK paní Danu Vítovou, předsedu Dia pana Václava Poš-
muru a dlouholetého funkcionáře pana Josefa Seidla, za Senior 
klub předsedkyni paní Aničku Polákovou. Provedli jsme jmen-
nou vzpomínku za zemřelé členy. 

Paní předsedkyně Olga Frühaufová provedla hodnocení čin-
nosti za rok 2013, kde jsme, mimo jiné programy, uspořádali 
úspěšnou Odbornou výstavu kompenzačních pomůcek pro Zra-
kově postižené, ve spolupráci odborem školství a sociálních věcí 

MěÚ, s Tyflocentrem , Tyfloservisem, prodejnou pomůcek z Pra-
hy a s firmou Spektra. 

Ratibořický pojezd vozíčkářů, kde se sjíždějí vozíčkáři z ce-
lých Čech, se i přes nepřízeň počasí vydařil. Velká účast vozíč-
kářů svědčí o dlouhodobé práci, kterou v posledních letech pře-
vzal Miroslav Čiháček. Těšili jsme se z podpory Města Náchod. 

 Třídenní sociální rekondice „Proti samotě“ v Orlických ho-
rách i přes nepřízeň počasí splnila svůj účel, informace, poučení, 
zdravověda, hudební koncert a celodenní výlet za krásami Orlic-
kých hor se účastníkům velmi líbila a už se těší na další ročník.

Při vyhlášení dobrovolníka na udělení Ceny „Křesadlo“ v rám-
ci projektu Dobrovolnictví v Kladském pomezí, jsme přihlásili 
vozíčkáře pana Miroslava Čiháčka, který svojí skromností a pílí 
pomáhá těžce handicapovaným. Spolupracuje a jedná s institu-
cemi o odstraňování bariér, je zakládajícím členem Svazu para-
plegiků.Dále paní předsedkyně přednesla Návrh činnosti na rok 
2014, který byl přítomnými schválen. Přítomní byli seznámeni 
s připravovaným celodenním zájezdem Štiřín- Hrusice. 

Slovo dostali přítomní hosté, kteří všechny přítomné informo-
vali o příslušných záležitostech. Dále jsme se věnovali občerstve-
ní, dotazům, zaplacení výletu, členských příspěvků. Poděkovali 
jsme hostům za nám věnovaný čas, všem přítomným za zdaři-
lé odpoledne, popřáli hodně zdraví a všeho dobrého. Poděkova-
li jsme také obsluze za připravené pohoštění.

Olga Frühaufová – předsedkyně 

Zpráva z výroční členské schůze 
Sdružení zdravotně postižených Náchod dne 12. 2. 2014 

* * *
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V měsíci dubnu pokračujeme v cyklu filmů 
„Promítej i ty!“ z festivalu o lidských prá-
vech Jeden svět, konaného pod záštitou 
společnosti Člověk v tísni. Uvedeme film 
NA SEVER OD SLUNCE od norských surfa-
řů, kteří se rozhodli najít svůj ráj na zemi. 
Postavili si obydlí z naplavených věcí, kte-
ré našli na opuštěné pláži kdesi na severu 
Norska a kde strávili devět měsíců života. 
Úžasný příběh o tom, jaké to je, když se 
rozhodnete prožít své spojení s přírodou 
až na dřeň. Promítání se koná 3. 4. od 19 
hodin. Dále nás v sérii letošních koncer-
tů čeká vystoupení indie kapely SISIROE 
z Trutnova. Zahrají v pátek 25. 4. od 20 
hodin. Těšíme se na vaši návštěvu!
Veronika Bělinová, Alternativní čajový klub 

Poklop, Dokořán, o. s.

dubnová
kultura   POKLOPUv

Jarní prázdniny jsme 
s dětmi v Arše strávi-
li opět v knihovně. V le-
tošním roce byl pro děti 
připravený opravdu zají-
mavý program IQpark. 

Ti z Vás, kteří byli někdy v Liberci, vědí, 
o čem mluvím. Ostatním se pokusím to 
krátce představit. 

Interaktivní výstava IQparku byla při-
vezena z libereckého centra Babylon. Pro 
účastníky byla připravena expozice se 13 
atrakcemi. Díky nim mohli prozkoumat 
různé přírodní jevy, hlavolamy, magneti-
smus a další zákonitosti z oblasti fyziky, 
elektroniky, mechaniky či matematiky. 
Mnohé napoví už samotné názvy modelů: 
Rychlost reakce, Barevná pyramida, Tělo 
jako elektrolyt, Ježek v kleci, Dynamo, Py-
thagorova věta, Slož do bedny a Prostrč 
bez dotyku.

V úterý jsme si s dětmi šli vyzkoušet, 
jak jim zmiňované atrakce půjdou. Mys-
lím si, že se zabavily nejen děti, ale také 
my s kolegou. Vyzkoušeli jsme všechno 

Jak jsme s Archou strávili jarní prázdniny

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovních míst ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací:

 Mateřská škola, Náchod, Březinova 669
 Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848

s nástupem od 1. 8. 2014 a s předpokládanou dobou výkonu činnosti ředitele na období šest let.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky: vzdělání a pedagogická praxe dle zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů, or-
ganizační a řídící schopnosti, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
Obsahové náležitosti přihlášky:

  úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vy-
svědčení o státní závěrečné zkoušce, maturitní vysvědčení), 

  originály nebo ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické 
praxe včetně uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení za-
městnavatelů atd.)

  strukturovaný profesní životopis,
  koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
  výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání
  čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví někte-
ré další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organiza-
cích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republi-
ky, ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971),

  originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výko-
nu činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců).

  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního ří-
zení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozděj-
ších předpisů.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 11. dubna 2014 na adresu: Městský úřad Náchod, od-
bor sociálních věcí a školství, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Obálku označ-
te „KONKURS – název školy – NEOTVÍRAT“. 

Město Náchod, Masarykovo náměstí 40 
vyhlašuje

Náchodští sokolové se posledním so-
kolským „Nazdar“ rozloučili s bratrem 
Josefem Poláčkem, který nás opustil 26. 
února ve věku 87 let. Byl dlouholetým 
členem Sokola a jedním z prvních, který 
se podílel na obnově Sokola v roce 1990. 
Zapojil se ihned do činnosti výboru. 
Ve funkci jednatele župy Podkrkonoš-
ské–Jiráskovy i tělocvičné jednoty Sokol 
Náchod se zodpovědně staral o ekono-
miku sokolské činnosti až do roku 2004. 
Na jeho přátelskou povahu a práci, kte-
rou pro Sokol vykonal, nikdy nezapome-
neme. Čest jeho památce.

Vítězslava Zelená

a popravdě musím říct, že jsme se u ně-
kterých „stolečků“ opravdu zapotili. 

Odpoledne jsme se společně vydali 
po šipkách na „Cestu za pokladem“. V prů-
běhu cesty děti plnily různé úkoly a sbí-
raly body do jarní soutěže. Na konci cesty 
na děti čekal poklad v podobě čokoládo-
vých peněz. Tečkou za příjemně stráve-
ným dnem bylo opékání buřtů. Počasí 
nám přálo a my strávili opravdu krásné 
sluneční odpoledne venku v přírodě.

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
Městské knihovně za možnost vyzkoušet 
si atrakce IQparku.          Mgr. M. Rázková, 
Sociální pracovnice SASRD Archa, Dokořán, o. s.

Rozloučení

Na webových stránkách města Ná-
choda je zveřejněna Strategie rozvo-
je Evropského města Náchod – Kudowa 
2014–2020. V případě, že k uvedenému 
dokumentu máte nějaké připomínky nebo 
návrhy, pište prosím na adresu j.horako-
va@mestonachod.cz. K uvedené strate-
gii se můžete vyjádřit do 11.dubna 2014. 
Za spolupráci Vám děkují starostové Jan 
Birke a Czesław Kręcichwost. Dokument 
je zpracován v rámci projektu Strategie 
rozvoje Evropského města Kudowa 0 Ná-
chod na období 2014–2020, který je spo-
lufinancován z prostředků ERDF prostřed-
nictvím Euroregionu Glacensis.

Strategie rozvoje
Evropského města 
Náchod – Kudowa 
2014–2020

* * *
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 Sobota 5. dubna v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos 
z Metropolitní opery v New Yorku
BOHÉMA
Hudba: Giacomo Puccini
Pucciniho příběh fatálně tragické lásky dvou mladých lidí je nej-
hranější operou v historii MET. V roli křehké Mimi se představí 
Anita Hartig a jejího milence Rodolfa ztvární Vittorio Grigolo. 
To vše v klasické inscenaci Franca Zeffirelliho a pod hudebním 
vedením Stefana Ranzaniho.
Nastudováno v italském originále a uváděno s anglickými a čes-
kými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, 
abonentní 270 Kč.

 Středa 9. dubna v 19.30 hodin
Digitální záznam koncertu 
k 25. výročí legendární kapely
LAURA A JEJÍ TYGŘI – BIG BANG!
Strhující rocková show, kterou viděla i Šanghaj – kapela, jež do-
byla jako jedna z mála západní Evropu,
výjimečně rozšířená o dechovou sekci – tři Laury na scéně včet-
ně Ilony Csákové, také Jana Amrichová,Lenka Nová, Martin Poš-
ta, Tam-Tam Orchestra a pod jevištěm oddané lauří publikum… 
Výroční koncert k čtvrtstoletí existence kapely v Praze dne 21. 
10. 2010, navíc ozvláštněný řadou hostů. Neopakovatelnou atmo-
sféru a sestavu zachytilo v ten výjimečný den osm kamer spo-
lečnosti Carpe Diem…
Vstupné 90 Kč.

 Neděle 20. dubna v 18 hodin
Satelitní přímý přenos z „Velikonočního 
festivalu 2014“ v Baden-Badenu
VELIKONOČNÍ KONCERT 
BERLÍNSKÉ FILHARMONIE
Po úspěšných Silvestrovských koncertech Berlínských filharmo-
niků Vás zveme na premiéru jejich Velikonočního koncertu, kte-
rý bude přenášen živě z Baden Badenu. Speciálním hostem kon-
certu je slavná violoncellistka Sol Gabetta, diriguje šéfdirigent 
BF Sir Simon Rattle.
Na koncertě zazní díla G. Ligetiho (Atmosphéres) a R. Wagnera 
(předehra k 1. dějství k opeře Lohengrin), Koncert pro violonce-
llo a orchestr e moll op. 85 E. Elgara, který je právem pokládán 
za jednu z Elgarových nejcennějších skladeb. Koncert vygradu-
je pohanským Svěcením jara I. Stravinského.
Vstupné 250 Kč, zlevněné 230 Kč 
(studenti, důchodci, ZTP).

 Sobota 26. dubna v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
COSI FAN TUTTE 
(TAKOVÉ JSOU VŠECHNY)
Hudba: Wolfgang A. Mozart
James Levine se po dlouhém očekávání vrací do orchestřiště MET 
a bude řídit Mozartovu operu o svádění, věrnosti a lásce. Obsa-
zení je plné mladých pěveckých hvězd. V režii Lesleyho Koeni-
ga se v rolích sester Fiordiligi a Dorabelly představí Susanna 
Phillips a Isabel Leonard, Matthew Polenzani a Rodion Pogo-
ssov ztvární jejich snoubence a Danielle de Niese podnikavou 
služebnou Despinu.
Nastudováno v italském originále a uváděno s anglickými a čes-
kými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, 
abonentní 270 Kč.

to vše v kině Vesmír v Náchodě v měsíci DUBNU 2014

Jednotlivci – dospělí 
1. Pavel Janeček TJ Delfín Náchod 228 bodů
2. Michaela Drábková SK Nové Město nad Metují 167 bodů
3.   Jiří Svoboda  Svofe team  Náchod 131 bod
4. Vladimír Vitver SVC Náchod Motosport 87 bodů
5. Michaela Adamu T. J. SOKOL ČOS Náchod 86 bodů

Jednotlivci – mládež
1. Michaela  Broumová SK Nové Město nad Metují 164 body
2. Dominik Sádlo SK Nové Město nad Metují 157 bodů
3.  Petra Lemfeldová TJ Delfín Náchod 116 bodů
4. Patricie Ruferová MONA Náchod 113 bodů
5.  Jan Žaluda SK Nové Město nad Metují 76 bodů

Jednotlivci – handicap
1. Martin Zvolánek SK Nové Město n. M. 123 body
2. Michal Stefanů SK Nové Město n. M. 100 bodů
3.  Jiří Klich SK Nové Město n. M. 80 bodů 

Družstva – dospělí 
1. Seniorky MONA  Náchod (mažoretkový sport) 90 bodů
2. Ženy VK Hronov   (volejbal) 87 bodů
3. Muži  SKK Primátor  Náchod (kuželky) 49 bodů

Družstva – mládež
1.  Žačky TJ Delfín  Náchod (plavání) 91 bod
2. Starší žákyně  T.J. Sokol Krčín 58 bodů
  (národní házená)    
3. Smíšená štafeta  BK Náchod (short-track) 47 bodů

Trenéři
1. Aleš Žďárský SK Nové Město n/M 175 bodů
2. Luděk Vrzal TJ Delfín Náchod 141 bod
3. Mgr. David Šnajdr SK Nové Město n/M 70 bodů
4. Ing. Miroslav Duch SK Nové Město n/M 65 bodů
5.  Bc. Jiří Zajíček T.J. Sokol Jaroměř-Josefov 62 body

Čtenářská anketa – Hvězda deníku – Pavel Janeček
Zpracovala: Ilona Šanderová

Pořadí ankety odborníků (zástupci městských úřadů, 
sportovních komisí, výkonného výboru regionálního 
sdružení ČSTV, sportovních svazů, trenéři)

Sportovec okresu Náchod 2013

SVĚTOVÁ OPERA, BALET A DIVADLO

Státní zámek Náchod
V měsíci dubnu nabízí náchodský zámek návštěvníkům pro-
hlídky Piccolominské expozice, Salonů druhého patra a Malého 
okruhu o víkendech a svátcích od 10.00 do 16.00 hodin, v ostat-
ních dnech prohlídky možné pro objednané skupiny deseti a více 
osob. Z důvodu rekonstrukce je do věže přístup omezen.
Kulturní akce v dubnu 2014: 

 5. 4. – „odemykání“ zámku s Ottaviem Piccolomini v 10.00, 
12.00, 14.00 – prohlídky I. okruhu (Piccolominská expozice) 
s knížetem Ottaviem Piccolomini, který představí návštěvní-
kům své honosné zámecké sídlo včetně malé hudební ukázky 
v podání žáků ZUŠ Police nad Metují.
Vstupné se nemění!

 7.–13. 4. – Katastrofy lidského těla – výstava voskových figu-
rín ve Velkém sále na I. nádvoří u věže, od 10.00 do 18.00 hodin

 19.–20. 4. – Mezinárodní den památek a historických sídel 
– prohlídky půd nad hlavními zámeckými budovami, v 11.00 
a 15.00 hodin, vstup zdarma, délka prohlídky cca 30 minut.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Více informací na www.zamek-nachod.cz nebo na tel. 491 426 201. 
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13.4.2014
Sbor Církve bratrské v Náchodě, 

Purkyňova 584 (vedle hotelu Hron)
od 18.00 hod. | vstupné 40,- Kč

www.cb.cz/nachod

1.  kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 5. 4. 2014 15.00 Primátor Náchod  – Centropen Dačice
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 5.4.2014 11.00 Primátor Náchod – SKK Jičín
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 12.4.2014 10.00 TJ Červený Kostelec – Slovan Rosice
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 12. 4. 2014 15.00 Primátor Náchod B – Plaston Šluknov
1. Východočeská divize mužů: (hrací den – pátek)
 4. 4. 2014 17.00 Primátor Náchod C – Start Rychnov n. Kn. B
 18. 4. 2014 17.00 Primátor Náchod C – Jiskra Hořice B
Memoriál Františka Majera neregistrovaných
do 14. 4.  – kvalifikace dvojic (každý den kromě úterý)
19. 4. 2014  – FINÁLE
Mistrovství České republiky žákyň
Sobota 26. 4. 10.00–18.00 Mistrovství ČR jednotlivkyň na 100 hs
Neděle  27. 4. 8.00–13.00 Mistrovství ČR jednotlivkyň – sprint

Kuželky SKK Primátor
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Po dalších odehraných kolech se ná-
chodským házenkářům ztenčila šance 
na první místo v soutěži. V tabulce nyní 
ztrácí 7 bodů na vedoucí Litovel (Náchod 
má ale odehráno o jeden zápas méně).

Na začátku března k nám přicestoval 
nedávný účastník extraligy a velký rival 
jak geograficky, tak i tabulkově, a to Dvůr 
Králové nad Labem. Na jejich palubovce se 
nám na podzim nedařilo a prohráli jsme 
30:33. V tomto utkání se očekávala bo-
jovná házená, která k derby patří. Toto se 
potvrdilo, kdy nakonec soupeř dohrával 
s prázdnou střídačkou, protože během zá-
pasu byly rozdány celkem čtyři červené 
karty a z toho jen jedna domácímu Oso-
bovi. Od začátku zápasu bylo vidět, že je 
Náchod lépe fyzicky připraven, a proto se 
snažil co nejrychleji zakončovat. Po prv-
ních 30 minutách svítil na tabuli stav 
18:8. V dalších minutách zápasu bylo vi-
dět, že soupeři „ruply nervy“ a snažil se 
domácím zákeřnými zákroky hru znepří-
jemnit a Náchod byl rád, že zápas dohrál 
bez zranění s výsledkem 30:19. 

Další utkání měli házenkáři odehrát 
v Lounech, nakonec však Louny zápas od-
ložili kvůli obsazené hale na 5. dubna, kdy 
je reprezentační pauza. Náchod se tedy 
začal připravovat na velmi důležitý a ná-
ročný zápas s vedoucí Litovlí o týden déle. 
Bohužel se před zápasem zranil brankář 
Vaněček, hrající ve výborné formě.

Před tímto utkáním ztrácel Náchod 
na Litovel 3 body a chtěl tak vedoucímu 
týmu znepříjemnit cestu za vítězstvím 
v soutěži a tím i postupem do extraligy. 
Od začátku zápasu bylo znát, že je Lito-
vel zkušenější a herně vyzrálejší, naopak 
Náchod se snažil svojí bojovností a pohy-
bem tyto mezery vymazat. Díky tomu byl 
celý zápas vyrovnaný, kdy po celou hrací 
dobu domácí dotahovali, bohužel pokud 
byla příležitost dostat se do vedení a od-
skočit soupeři, tak domácí hráči zahodili 
jasné šance. Poločas skončil 13:12 pro Li-
tovel. V druhém poločase byl obraz hry 
velmi podobný, Náchod bohužel opět do-
platil na stejný problém jako v první půli. 
Nakonec zápas skončil nejtěsnější výhrou 
Litovle 26:25. Tomuto zápasu dopomohla 
také výborná atmosféra, kterou vytvoři-
li jak domácí fanoušci, tak i fanoušci hos-
tí a za to Náchodský tým děkuje a dou-
fá, že návštěvnost diváků bude s každým 
dalším zápasem stoupat. Nejbližší příleži-
tostí pro všechny bude zápas 12. 4. proti 
Strakonicím. Zápasy se konají vždy v 17.00 
v hale na Hamrech v „Plechárně“. 

Více informací na 
www.hazena-nachod.cz,

https://www.facebook.com/HcTjNachod. 
Jan Lojda

Házenkáři stále 
na medailové poziciJiž 26. ročník plaveckého závodu 

o Modrou stuhu města Náchoda se v so-
botu odehrál v náchodském 25metrovém 
bazénu. Letos se ho zúčastnilo 19 plavec-
kých oddílů z Čech a 2 z Polska. Celou sou-
těž zahájili starosta města Náchoda pan 
Jan Birke a paní ing. Jaroslava Justová. 
Historický název soutěže je Modrá stuha 
Jiráskova kraje a 1. ročník se konal v roce 
1940 na Jiráskově koupališti v Náchodě.

Do 24 disciplín bylo přihlášeno 278 
plavců, kteří soutěžili ve třech kategori-
ích. Plavci Lokomotivy Trutnov opět zís-
kali v soutěži družstev Pohár starosty 
města, když zvítězili před Delfínem Ná-
chod a Městským plaveckým klubem Ústí 
nad Labem. Ozdobou byla účast bronzové 
medailistky z ME v krátkém bazénu Ane-
ty Pechancové.

Hlavní soutěží celého plaveckého klá-
ní byl prsařský dvojboj, složený z disciplín 
50 m a 200 m prsa, ve kterém se za vítěz-
ství předává tradiční Modrá stuha. Kvalit-
ní startovní pole se sešlo v kategorii mužů. 
O stuhu se utkali bývalý náchodský pla-
vec Martin Cöger plavající v současné době 
za Pardubice a blanenský Venzel.

Na 200 m prsa zvítězil Venzel časem 
2: 23,08 o 2,5 sek před Cögerem a pardu-
bickým Prokopem. Na 50 m prsa své pr-
venství obhájil opět Venzel za 30,69 před 
stejnou dvojicí plavců. Tomu odpovídali 
i výsledky dvojboje. 

26. ročník Modré stuhy města Náchoda
Mezi ženami v dvojboji dominovala ús-

tecká Kašková před Zamazalovou z Blan-
ska a Sukovou z Trutnova.

 Z náchodských plavců ovládla dvojboj 
v kategorii mladších žaček Pavlína Lin-
hartová, která nasbírala celkem 749 bodů.

V doplňkových disciplínách se prosadi-
la za Delfín Náchod mladší žákyně Petra 
Lemfeldová, která nenašla přemožitelku 
hned ve 4 disciplínách – 100 m VZ, 100 m 
motýl, 100 m znak i 200 m polohově, kde 
se dokonce vyhoupla do čela letošních 
českých tabulek výkonem 2: 48,15. Dal-
ším hodnotným výkonem byla její krau-
lová stovka za 1:08.59 – 411 bodů FINA 
a zatím 3. místo v ČR na této trati mezi 
mladšími žačkami. Tato plavkyně byla ne-
dávno oceněna cenou Talent roku v oblas-
ti sportu města Náchoda.

 Pavlína Linhartová ve stejné kategorii 
zvítězila na 50 m prsa časem 40,10 a do-
stala se tak na 3. příčku letošních českých 
tabulek a obsadila 2. místa na 100 m mo-
týl a 200 m polohově. 

Mezi muži dominoval dorostenec Josef 
Matyáš 1. místem na 100 m znak a 100 m 
volný způsob za 54,47 před Venzelem. 

Letošním staronovým 16 let trvají-
cím generálním partnerem akce je Spo-
lečnost Duha, nadace pro děti postižené 
mozkovou obrnou Trutnov. Tento part-
ner podporuje hlavně druhou část akce, 
která se koná na náchodském bazénu 13. 
4. 2014. Ta je určena pro sportující mlá-
dež ze sociálních zařízení a stacionářů. 
Dalšími partnery Modré stuhy byla Kul-
turní a sportovní nadace města Náchoda 
a VD Sněžka Náchod. Na tom, že se letošní 
ročník stuhy vydařil, mají nejen zásluhu 
sponzoři, pořadatelé a rozhodčí domácí-
ho oddílu, ale i personál plaveckého bazé-
nu, všem patří velké poděkování. Již nyní 
se můžeme těšit na příští ročník soutěže.

(pj,rh)

V rámci výročí 760 let od písem-
né zmínky o Náchodě se koná v sobotu  
19. dubna 2014 se startem v 10.00 hodin 
od Jiráskovy turistické chaty s rozhled-
nou na Dobrošově již XXV. ročník „Jarního 
horského duatlonu" současně s X. roční-
kem „Jarního dvojběhu podle Gunderse-
na". Cíl je v místě startu. Akce pro širo-
kou veřejnost je určena jak pro aktivní, 
tak i pro zcela rekreační nadšence obé-
ho pohlaví.

Duatlon se zahajuje během na 5,7 km, 
pak následuje jízda 35 km na kole a kon-
čí druhým během na 4,2 km. Tytéž vzdá-
lenosti postupně absolvují také gunderse-
novi běžci, kteří do druhé závěrečné části 
intervalově odstartují v 11.00 hodin. Pro 
skutečné duatlonové neznalce a začáteč-

Jarní duatlonový běh 
již po pětadvacáté na Dobrošově

níky je jízda na kole (na koloběhu, ko-
loběžce, s kočárkem apod.) zcela mimo 
silnici. Trať je jen na 2,1 km a závěrečná 
procházka je dlouhá 1,9 km. 

Za Sportovní centrum Dobrošov, s pa-
tronací MAS Stolové hory, zve ke zdravé-
mu pohybu v přírodě Ing. Josef Kolisko.

* * *
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v dubnu 2014 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

Školské zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého kraje

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

GALERIE výtvarného umění v Náchodě

  Hradní fotoarchiv z let 1918–1933
Ve dnech 26. 3. až 16. 5. 2014 bude ve výstavní síni regionální-
ho muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) probíhat výstava foto-
grafií z časů, kdy byl T. G. Masaryk prezidentem. Výstavu pořádá 
Regionální muzeum v Náchodě ve spolupráci s Národním muze-
em v Praze. Vernisáž se uskuteční v úterý 25. 3. 2014 od 16 ho-
din. Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., 
v sobotu 8–12 hod.

  Krása středověkých kamen
Do 4. 5. 2014 probíhá v budově stálé expozice na Masarykově 
nám., čp. 18 výstava věnovaná dochovaným středověkým kera-
mickým kachlům a jejich výzdobě. Zájemci se mohou seznámit 
s významem středověkých kachlových kamen a jejich vývojem. 
Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.

  Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších 
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. 
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo 
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat 
na tel. čísle 491 433 722, příp. muzeumna.expozice@seznam.cz.

  Pevnost Dobrošov
Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 120 498, 
491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, 
Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muzeum-
na.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.

Vzdělávací programy na duben 2014
 Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 – A2 (pro účastníky 

po cca 1 – 2 letech studia nebo věčné začátečníky), místo konání: 
ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, konání každý čtvrtek 15.30–
17.00 hodin, lektor: Mgr. Pavel Smola

 1. 4. 2014, 12.00–16.00 hodin, Logopedické chvilky v mateř-
ské škole, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lek-
tor: Mgr. Yveta Nemešová

 1. 4. 2014, 10.00–14.00 hodin, Pohybové hry pro děti, místo 
konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Bc. Z. Krákora

 3. 4. 2014, 9.00–12.00 hodin, Skládané hvězdy na okna, mís-
to konání: SVČ Bájo, Husovo nám. 3, Česká Skalice, lektor: Paed-
Dr. Hana Vavřínová

 10. 4. 2014, 9.00–15.00 hodin, Jak na kooperativní činnosti 

v mateřské škole, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 
1005, lektor: Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.

 11. 4. 2014, 12.00–16.00 hodin, Základy právní a trestní odpo-
vědnosti pedagogů, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 
1005, lektor: Mgr. Radka Pavlišová

 11. 4. 2014, 9.00–15.00 hodin, Příklady dobré praxe ve škol-
ní družině, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lek-
tor: Naděžda Kalábová

 16. 4. 2014, 9.00–13.00 hodin, Potenciál dramatické výchovy 
v hodinách anglického jazyka, místo konání: ZŠ TGM Náchod, 
Bartoňova 1005

 16. 4. 2014, 9.00–13.00 hodin, Metodické seminář pro učitele 
dějepisu, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005

 17. 4. 2014, 9.00–15.00 hodin, Jak se radovat s dětmi a jak od-
počívat, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: 
PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D. 

 23. 4. 2014, 9.00–13.00 hodin, Cvičení k propojení mozkových 
hemisfér, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lek-
tor: Mgr. Martina Kovářová

 24. 4. 2014, 12.00–16.00 hodin, Jak motivovat děti ke zdravé-
mu životnímu stylu, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 
1005, lektor: Mgr. Jana Divoká

 25. 4. 2014, 8.30–13.30 hodin, Hudebně – výrazové prostřed-
ky jara a léta, místo konání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, 
lektor: Mgr. Jana Fikarová

 25.–27. 4. 2014, pá 16.00–ne 12.00 hodin, Hry pro každou pří-
ležitost, místo konání: Sedloňov, lektor: Bc. Zdeněk Krákora

 28. 4. 2014, 9.00–12.30 hodin, Circle Time, místo konání: ZŠ 
TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: PaedDr. Dana Mašínová

 28. 4. 2014, 13.00–17.00 hodin, Interaktivní tabule a její vy-
užití, místo konání: Jiráskovo gymnázium Náchod, Řezníčkova 
451, lektor: Mgr. Andrea Krákorová

 28. 4. 2014, 12.00–16.00 hodin, Židovská literatura, místo ko-
nání: ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Terezie Du-
binová, Ph.D. 
Podrobné informace na: 491 428 345 linka 45, 722 569 515, 
www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz

Pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy:
 Vladimír Hanuš – Krajina zevnitř. 

Práce z let 1991–2014.
(přízemí a ochoz jízdárny, 1. 3.–13. 4.)

  Aleš Brunclík – autogramiáda: Alexander Hemala
Výstava z cyklu Umělci do 40 let
(kabinet kresby, grafiky a fotografie, 6. 3.–13. 4.) 
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. 

 České malířství 19. a první poloviny 20. století  
ze sbírky GVUN
GVUN představí vůbec poprvé v reprezentativním výběru 
svůj fond českého umění do poloviny 20. století. Vernisáž 
25. dubna v 17 hodin. (přízemí jízdárny, 26. 4.–31. 8.) 

 Ivo Švorčík (1937–2004) – Z malířského díla 
Výstava připomene deset let od úmrtí hronovského umělce 
– malíře, grafika, výtvarného pedagoga a kritika, publicis-
ty, esejisty a organizátora uměleckého života.
Vernisáž 25. dubna v 17 hodin.  
(jízdárna – ochoz, 26. 4.–22. 6.)

 Lukáš Tůma / Zpaměti 
Výstava z cyklu Umělci do 40 let
Lukáš Tůma ukončil studia na AVU obhajobou diplomové 
práce v grafickém ateliéru prof. Jiřího Lindovského.Verni-
sáž 30. dubna v 17 hodin.
(jízdárna – kabinet kresby, grafiky a fotografie, 1. 5. – 22. 6.)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. 
V době přípravy nových výstav (14.–24. dubna) bude galerie uzavřena.

 Trávou, mechem, vřesem
Sobotní výtvarná dílna 26. dubna od 14 do 16 hodin.
Cílem tvořivého odpoledne je přiblížit rodinám s dětmi i do-
spělým nejen současné, ale i starší výtvarné umění, nabíd-
nout jim netradiční práci s tradičními technikami a zároveň 
podnítit jejich fantazii a inspiraci ke společné výtvarné čin-
nosti nejen v galerii. I v měsíci dubnu se necháme inspiro-
vat právě probíhající výstavou České umění ze sbírky GVUN, 
kde s dětmi zapracujeme na nových podobách obrazů téma-
ticky zaměřených na Krajinu a město, Ženu, Zátiší.
Program je pro děti od 2 do 12 let, není nutná žádná pří-
prava. Doporučujeme vzít s sebou pracovní oděv. Prosíme 
o přinesení malého množství přírodních materiálů z lesa. 
V případě zájmu se přihlaste nejpozději dva dny před daným 
termínem na čísle 491 423 245 u Mgr. Veroniky Mesnerové 
nebo na e-mailové adrese mesnerova@gvun.cz
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Stomatologická pohotovost
je v sobotu, 
v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

* * *

DUBEN
PROGRAM

www.decko-nachod.cz

 5. 4. a 6. 4. MUDr. Simona Ságlová Ph. D. ZŠ Malecí
  Nové Město nad Metují tel.: 491 520 373
 12. 4. a 13. 4. MUDr. Jiří Sedláček Kostelecká 1204, 
  Náchod tel.: 491 426 926
 19. 4. a 20. 4.  MUDr. Radmila Sedláčková MSc Kostelecká 1204, 
  Náchod tel.: 491 426 926
 21. 4. MUDr. Ludmila Jánská ZŠ TGM, Bartoňova, 
  Náchod tel.: 491 421 604
 26. 4. a 27. 4. MUDr. Vladimír Semerák Denisovo nábřeží 665, 
  Náchod tel.: 491 424 921
 1. 5.  MUDr. Anna Klikarová Náměstí ČSA 69, 
  Hronov tel.: 491 482 700

 5. 4. Kašpárek a jaga baba
 12. 4.  Kašpárek a jaga baba
  od 15 hodin

AKCE PRO VEŘEJNOST
 neděle 6. dubna od 16.00 hodin 

– VÍTÁNÍ JARA – VYNÁŠENÍ MORENY
Tradiční průvod na Smrtnou neděli s pro-
gramem pro děti, rodiče i širokou veřej-
nost.

 pátek 11. dubna od 15.30 
– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
Tentokrát na téma „JARO UŽ TU VONÍ…“ 
Vstupné: 30 Kč, info: tel. 774 223 296  
– Bc. Tereza Išová

 sobota 19. dubna od 9.00 do 12.00 
hodin – VELIKONOČNÍ FIMO PRO HOLKY
Dopolední modelování z polymerové 
hmoty FIMO pro zpestření Velikonoc.
Vhodné pro zájemce od 7 do 11 let. Třího-
dinový kurz od 9.00 (do cca 12 h.), s sebou 
přezůvky, pracovní oděv. Cena: 60 Kč (po-
můcky a materiál v ceně). Info a přihlášky 
do 17. 4. na tel. 774 223 296 – Bc. T. Išová.

 pondělí 28. dubna od 19.00 hodin 
v Městském divadle Dr. J. Čížka – pře-
dávání dobrovolnické ceny KŘESADLO 
za rok 2013
Společenský večer během kterého podě-
kujeme dobrovolníkům z našeho regi-
onu a předáme cenu Křesadlo. Srdečně 
zveme všechny občany – vstup je volný.  
DO 8. DUBNA MŮŽETE NOMINOVAT DOB-
ROVOLNÍKY ZE SVÉHO OKOLÍ. Bližší infor-
mace na monika.hovadkova@email.cz

 středa 30. dubna od 15.30 hodin 
– VESELÉ ČARODĚJNIČKY aneb Tradiční 
pálení čarodějnic na zahradě Déčka
Zahájení programu pro děti i jejich rodi-
če 15.30–16.30 (průběžné starty) od dol-
ní brány SVČ Déčko. Vstupné: čarodějni-
ce a čarodějové v kostýmu 20 Kč/ostatní 
40 Kč (v ceně 1 porce občerstvení – buř-
tík, chléb a čaj), děti do 1 m a ZTP zdarma.
Další nabídka kreativních workshopů 
a bližší informace o akcích na www.dec-
konachod.cz.

VÍKENDOVÉ AKCE
 víkend 12. – 13. dubna v budově 

Déčka – VÍKEND NA VELIKONOČNÍCH OS-
TROVECH. Pro všechny děti ve věku od 6 

do 13 let. Hry a hrátky pro malé i větší, 
trocha angličtiny, spousta zábavy. Cena 
pro členy Déčka: 190 Kč, pro ostatní: 
240 Kč. Info: J. Nývltová, tel. 775 223 291, 
jajka@decko-nachod.cz.

 víkend 18.–20. dubna 
– TANEČNÍ VELIKONOCE 
Info: Jaroslav Karásek na tel. 775 223 919.

AKCE 
NA VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

 týden 16. – 20. dubna SVĚTOVÉ VELI-
KONOCE na turistické základně Vižňov 
u Meziměstí. Více na str. 15.
  17.–18. dubna – příměstský tábor 
VELIKONOCE S TLAPÍKY. Péče o drobná 
zvířata a jejich krmení v chovatelské sta-
nici Tlapíkárna, hry a soutěže v klubovně 
i lesní tělocvičně, zdobení vajíček, plete-
ní pomlázek a velikonoční dekorace. Bliž-
ší info ing. Ludmila Pohanková.

AKCE MC MACÍČEK
 pátek 4. dubna od 10.00 hodin 

– JARNÍ DÍLNA. Jaro už je tady a za dveř-
mi Velikonoce. Přijďte si k nám i s dětmi 
vyrobit jarní výzdobu dle svých představ 
nebo podle předlohy. Cena 40 Kč.

 V týdnu od 7. do 10. 4. probíhá 
HAVAJSKÉ CVIČENÍ. Kostýmy jsou vítány. 

 pondělí 14. dubna od 17.00 v klubu 
Hnízdo – přednáška Ing. Evy Vávrové 
na téma ZDRAVÍ A DÍTĚ.
Ing. Eva Vávrová je odbornice na východ-
ní medicínu. Přednáška o tom, jaký vliv 
má na naše zdraví stravování, jaké hojivé 
a léčivé účinky mají námi dostupné bylin-
ky, jak která bylina působí proti nemocem 
a k tomu jako bonus minikurz reflexní te-
rapie. Cena 50 Kč.

 pátek 18. dubna od 10.00 hodin 
– VELIKONOČNÍ DÍLNA
Pojďte s námi různými technikami barvit 
vajíčka a připravit se na nápor koledníků. 
Kdo s námi nechce malovat, může si hrát. 
Cena materiálu 30 Kč.

 úterý 22. dubna od 17 hodin v klubu 
Hnízdo přednáška Mgr. Ivy Doudové 
na téma VÝVOJ ŘEČI
Mgr. Ivana Doudová je specialistka na pe-
dagogicko-psychologické poradenství 
a ředitelka mateřské školy v Hronově.
Dozvíme se odpovědi na otázky: Jak správ-

ně stimulovat vývoj řeči? Jaké nejčastěj-
ší chyby při vývoji dětské řeči děláme? 
Kdy je vhodné vyhledat odbornou po-
moc? Mluví moje dítě správně? Jaký vliv 
má správná řeč na školní prospěch?
Cena je 50 Kč. Bližší informace a přihlášky 
na akce MC Macíček u Mgr. Denisy Pokorné 
na mc@decko-nachod.cz

LETNÍ TÁBORY 2014
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

 30. 6.–5. 7. Vodnické prázdniny 
pro děti od 6 do 11 let  
Cena: 1450 Kč.

 25. 8.–29. 8. Tábor pro nezbedy 
a nezbednice pro děti od 6 do 10 let
Cena: 1250 Kč.
POBYTOVÉ TÁBORY

 26. 7.–1. 8. 
Vodácký putovní tábor „Překvapení“ 
Pro děti 8–18 let a pro rodiny s dětmi od 2 
let, vhodnou řeku pro náš tábor zvolíme 
až podle aktuální sjízdnosti. Cena: 650 Kč 
do 3 let, 2100 Kč do 7 let, 2700 Kč do 18 let, 
3100 Kč dospělí.

 10. 8. – 17. 8. – Výtvarný tábor  
– „Kouzelná paleta“ – turistická 
základna pro děti od 7 do 15 let
Tábor pro holky a kluky, které baví nejen 
výtvarné tvoření, kreslení a malování, 
ale i zážitkové hry a dobrodružství v pří-
rodě, více na www.vytvarnytabordecko.
wz.cz. Cena: 2 600 Kč.
Celou nabídku táborů najdete 
na www.deckonachod.cz.

Víte, že Déčko tu s námi je již 50 let?
Středisko volného času Déčko Náchod osla-
ví v letošním roce 50 let své existence a prá-
ce s dětmi. Prosíme proto náchodské občany 
o poskytnutí fotografií, informací a jiných 
vzpomínek z historie Déčka. 
Kontaktujte Bc. Moniku Hovádkovou na mo-
nika.hovadkova@decko-nachod.cz
Předem velmi děkujeme za Vaši pomoc.
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Církve v NáchoděSenior klub „Harmonie 2“

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp-nachod.cz

Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod. Farář ThDr. Stanislav 
Švarc ThD. Kontakt: 776 736 885, 491 426 22, e-mail: stanislav.
svarc@volny.cz, www: nachod.ccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 
8.30 hod. Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je ote-
vřeno denně 9–17 hod. Biblické hodiny – čtvrtek 16.00–18.00 hod.
Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Te-
lefony: 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, www.
nachod.farnost.cz, email: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední ho-
diny: pondělí, středa od 8.15 do 10.00 a od 16.45 do 17.30, pá-
tek od 8.15 do 10.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí do-
mluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00, 
čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00; v kostele sv. Michaela 
pro děti a mládež ne 10.15. Křížové cesty: středa od 15.30 a pá-
tek od 17.30 v kostele sv. Vavřince. Příležitost k přijetí svátos-
tí smíření v kostele sv. Vavřince před ranní a večerní mší sv.; 
navíc ve dnech od 10. 4. do 16. 4. 9–10 a 15–18 hod. (kromě  
12. a 13. 4.). Možnost navštívení nemocných knězem v předveli-
konoční době. Zájemce o návštěvu a přijetí svátosti prosíme o tel. 
domluvu termínu a místa. Příležitost ke společnému přijetí svá-
tostí pomazání nemocných bude ve dnech 10. 4., 11. 4. a 16. 4. 
při mších sv. v kostele sv. Vavřince. Na Zelený čtvrtek bohosluž-
ba v kostele sv. Vavřince v 18.00 hod., na Velký pátek v 16.00 hod. 
a na Bílou sobotu v 19.00 hod.; na Neděli a Pondělí velikonoční 
jako každou neděli, kromě kostela sv. Michaela, kde na Pondělí 
velikonoční nebude mše sv. Společenství mladších manželů, se-
tkání nad Písmem s modlitbou se koná v neděli od 20.00. Modli-
tební setkání „Modlitby matek“vždy 2. neděli v měsíci od 19.30. 
Povídání o Bohu a zpívání pro nejmenší děti „Andělka“ je v pá-
tek od 17.00 hod. na děkanství. Modlitební společenství „Veče-
řadlo“ se koná v pátek po večerní mši sv. na děkanství. Setkání 
s výukou sebeobrany v sobotu po večerní mši sv. na děkanství.
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby vždy v neděli 
v 9.00 hod. (není-li uvedeno jinak) a pravidelně každou neděli 
od 15.30 hod. ekumenické bohoslužby v Evangelickém domově 
Betanie (Špreňarova 1053). Na Květnou neděli 13. 4. 2014 od 10.00 
hod. společné bohoslužby pro celý sbor ve sborovém domě v Ná-
chodě s večeří Páně. Na Velký pátek 18. 4. 2014 nešpory v náchod-
ském sborovém domě od 17.00 a bohoslužby v Šonově od 18.00. 
Na Boží hod velikonoční v neděli 20. 4. 2014 bohoslužby od 9.00 
hod. ve sborovém domě v Náchodě, od 10.30 hod. v evangelickém 
kostele v Šonově a od 14.00 hod. v evangelickém kostele v Bohu-
slavicích nad Metují. Na všech místech bude slavena svatá ve-
čeře Páně. Schůzka dětí a konfirmandů na faře v Šonově 11. 4. 
a 25. 4. vždy od 17.00 hodin. Na faře v Šonově dále v sobotu 12. 4. 
od 14.00 hod. kurz pletení pomlázek a ve čtvrtek 24. 4. od 18.00 
hod. cestopisný večer. 
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Petr Adame, mo bil: 605 874 765,  
e-mail: petr.adame@volny.cz. Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 h.
Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax: 491 427 332; kazatel Ing. R. Sta něk,  
e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Ja vor nic-
ký, CSc.; stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bo ho služ by v neděli 
v 9.30 hod., studium Bible ve středu v 18.30 hod.
Křesťanská společnost Nový Život 
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384, 
http.//www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.

 čtvrtek 3. 4. od 14 hod. Cestomanie s KVD v r. 2013 – Karlštejn 
a Lidice, film z výletu připravil a promítne p. Miloslav Hlaváč;

 čtvrtek 10. 4. od 14 hod. „Nepál v roce 1997“ – film z cesty 
promítne a doplní vyprávěním p. Zdeněk Nývlt;

 čtvrtek 17. 4. od 14 hod. Jarní odpoledne s písničkami a při 
harmonice – navštíví nás p. Eliška Vichtová a zahraje p. Dana 
Pilařová; 

 čtvrtek 24. 4. od 14 hod. „Přírodní krásy světa“ – obrazem  
i hudbou pro nás připravil a promítne p. Otto Mach. 
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť 
jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členo-
vé výboru MO SD ČR. 

Zdravotní beseda
Srdečně zveme své členy a příznivce na Zdravotní besedu v rám-
ci programu „Veselý senior – zdravý senior“. Ve středu 23. 4. 
2014, od 14.30 hodin v restauraci ODAS na Karlově náměstí v Ná-
chodě.
Jarní náladu nám povelikonoční vzpomínkou zpestří tanečky 
děti z MŠ Náchod – Babí. Zdravotní besedu na téma – pohybové 
ústrojí, rehabilitace, lázně, pojišťovny, povede MUDr. Jan Falta. 
Občerstvení zajištěno. Vybíráme od členů 65 Kč, nečlenů 75 Kč. 
Dobrou náladu nám opět zpříjemní muzika.
Důležité! Opět pro zajištění občerstvení a míst je třeba se včas 
přihlásit! Nejlépe každou středu od 13 do 15 hod v naší klubov-
ně v Palachově ulici. Srdečně Vás zve výbor SZdP Náchod.

KATASTROFY
LIDSKÉHO 
TĚLA

Panoptikum voskových figurín lidských bytostí – anatomické ano-
málie, které inspirovaly mnohé tvůrce filmových hororů a jsou za-
psány v Guinessově knize rekordů.
Od pondělí 7. do neděle 13. dubna se na Zámku Náchod usku-
teční unikátní výstava voskových figurín. Expozice bude otevře-
na každý den od 10.00 do 18.00 hodin. Vstupné pro dospělé je 
60 Kč, pro děti 30 Kč.

Výstava voskových figurín

PRODEJNA OSEVA UNI v Náchodě 
vedle nádražní budovy je stále otevřena  
v nezměněné provozní době. www.osevauni.cz
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Městská knihovna Náchod informuje v dubnu 2014
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Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v pátek 4. 4. 
v dopoledních hodinách.

Výstavy
Hala

 Výstava SOŠS EA Náchod 31. 3. – 4. 4. 
 Patchwork? Já? Nikdy! 9. 4.–12. 4.

Výstava výrobků Náchodského kurzu patchworku.
 Velikonoční výstava ZŠ Plhov 13. 4. – 16. 4.
 ZEĎ 2014 – Výstava Fotoklubu Náchod 22. 4. – 4. 5.

Oddělení pro děti 
 Výstava abecedníčků vytvořených druháčky 

z náchodských škol 
Studovna

 Dnešní Náchod – Výstava obrazů Hany Koblížkové-Šálové
Výstava k 760. výročí založení města. 1. – 30. 4. 2014

 Beseda s malířem Pavlem Čechem
Čtvrtého čtvrtý ve čtyři přijměte naše pozvání na setkání 
s malířem, který má rád zarostlé zahrady, toulání, indiány, 
stará kina, čistou vodu, tajemství…a pokouší se to malovat 
na plátno nebo o tom psát a kreslit knížky.

 

 David Vávra v náchodské knihovně 15. 4. v 18 hodin
 

foto: iDnes.cz
David Vávra, architekt známý z televizního seriálu doku-
mentů Šumná města a herec divadla Sklep, zavítá v úte-
rý 15. dubna do náchodské knihovny. Povídat bude nejen 
o oblíbených knihovnách, ale i o šumných stopách z cizi-
ny. Vstupné 50 Kč.

 Hynek Lang – Psí spřežení na Náchodsku 24. 4. v 18 hodin
Promítání sportovních i přírodních fotografi í s tématikou 
psích spřežení doplněné povídáním o historii i současné po-
době tohoto sportu na Náchodsku.

Náchodská univerzita volného času (NUVČ) 
– 8. semestr

 14. 4. Jan Čížek: Historická výročí Náchoda – založení 
města 760., Beránek 100., radnice 110. výročí

 28. 4. Lucie Bankovská Motlová: Schizofrenie ve 21. století
Kurz trénování paměti 2. 4.

KURZ DĚJIN UMĚNÍ
Od září 2014 bychom rádi vedle Náchodské univerzity vol-
ného času otevřeli pro zájemce (max. 60 posluchačů) ještě 
samostatný a víceletý kurz dějin umění.
Naše představa je taková, že by se posluchači stejně jako 
na univerzitě scházeli pravidelně sedmkrát během půl roku. 
Lekce by trvala vždy hodinu a půl. Do kurzu by se mohli při-
hlásit zájemci bez ohledu na dosažené vzdělání a věk. Nebu-
de se zkoušet ani známkovat.
Teď je potřeba zjistit, jestli bude o takovou aktivitu zájem. 
Pokud byste chtěli kurz navštěvovat, ve studovně knihov-
ny jsou připravené přihlášky, zatím předběžné. Vše bychom 
doladili podle ohlasu.

Oddělení pro děti 
 Noc s Andersenem s Pavlem Čechem se koná 4. 4.
 Vrcholí soutěž Literární vrchcáby. V dubnu můžete na-

sbírat poslední body, které v květnu proměníte v odměny 
na literárním jarmarku. 

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



tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz

˝DUBEN

BABOVŘESKY 2
Pokračování letní komedie režiséra Zdeňka Trošky. Hrají: Jana Synková, Veronika Žilková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský, Jan Kuželka, Miriam Kantorková, Mi-
chal Pavlata a další. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

NOE FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Konec světa právě začíná… Svět už zachránila řada hrdinů, ale on byl první. Noe. Výpravné katastrofické drama, které vám odvypráví jednu z nejstarších legend lidstva tak, jak jste ji asi ještě nesly-
šeli. V hlavních rolích Russell Crowe, Anthony Hopkins, Jennifer Connelly a Emma Watson. Film uvádíme v českém znění ve 2D i 3D. Vstupné 3D 150 Kč, 2D 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VEJŠKA
Z Gymplu na Vejšku! Další osudy Petra a Michala, kteří po gymnáziu nastoupí na vysokou školu a které spojuje ilegální malování graffiti. V hlavních rolích Tomáš Vorel Jr. a Jiří Mádl, v dalších ro-
lích Eva Josefíková, Jakub Kohák, Jan Kraus, Ivana Chýlková a Zuzana Bydžovská. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PAMÁTKÁŘI
Tohle je možná poslední velký příběh druhé světové války, který ještě nikdy nikdo nevyprávěl… Památkáři jsou unikátní vojenskou jednotkou, která nasazovala vlastní krky, aby z rukou na-
cistů vyrvala skvosty, které za druhé světové války nakradli. Hrají George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, Jean Dujardin, John Goodman, Hugh Bonneville a Cate Blanchett. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA (CAPTAIN AMERICA: THE WINTER SOLDIER – USA 2014) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A 3D S BRÝLEMI
Další osudy Steva Rogerse, zvaného Captain America, který se společně s Black Widow pokouší odhalit stále se prohlubující spiknutí a současně se na každém kroku střetává s profesionálními za-
bijáky, kteří byli posláni, aby ho umlčeli… A když dojde k odhalení skutečné šíře záUvádíme ve formátu 2D i 3D v českém znění i s českými titulky.
Vstupné 3D verze 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč, 2D verze 140 Kč, děti do 15 let 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

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

PHILOMENA
Pozoruhodná cesta dvou velice odlišných lidí za tajemstvím, které bylo skryté půl století… Silný příběh o hledání ztraceného syna, který byl inspirován skutečnou událostí. V hlavních rolích Judi 
Dench a Steve Coogan. Film získal čtyři Oscarové nominace, tři nominace na Zlatý Globus, 9 ocenění z Benátského filmového festivalu a mnoho dalších cen. České titulky.
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KOLEJE OSUDU
Jsou párem snů. Do jejich idyly ale brutálně vtrhne válečné trauma a stupňující se touha po pomstě. Může ale krvavá pomsta, která je více než pochopitelná, přinést konečně klid? Sílu a emo-
ce příběhu podtrhuje fakt, že vznikl na základě autobiografické knihy Eric Lomaxe. Colin Firth a Nicole Kidman doslova září v tomto silném příběhu pomsty a lásky. České titulky. Vstupné 100 Kč.

YVES SAINT LAURENT
Originální, provokativní, výstřední, inspirativní. Plachý, samotářský, nevyrovnaný, uzavřený. To byl jeden z nejtalentovanějších návrhářů světa módy. To byl Yves Saint Laurent. Toto je jeho život-
ní příběh s vášní člověka, který byl neústupně oddaný svým múzám a umění, který dokázal změnit své vize a sny ve skutečnost. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

JUSTIN BIEBER‘S BELIEVE
Na prknech slávy a v záři reflektorů je ukryt jeho skutečný příběh… Uvidíte ohromující show a uslyšíte jeho největší hity. Odhalíte zákulisí Justinových koncertů a nahlédnete do jeho života mimo 
jeviště to vše ve filmu, který nám poskytne intimní pohled na Justinovo vyprodané celosvětové turné “Believe“. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

POJEDEME K MOŘI
Neobyčejný příběh o zdánlivě obyčejných věcech… aneb o klukovi, který chce být slavným režisérem. Je to film pro celou rodinu a pro ty, kteří neztratili dar dětského pohledu na svět. Film, který 
vás dojme i pobaví. Režijní debut herce Jiřího Mádla, natočený podle jeho vlastního scénáře. Hrají Ondřej Vetchý, Lucie Trmíková, Petr Šimčák, Jan Maršál, Jaroslava Pokorná, Michaela Majerníko-
vá, Miroslav Táborský a další. V PONDĚLÍ 14. DUBNA 2014 FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ – POPRVÉ PŘIJEDE DO NÁCHODA I JIŘÍ MÁDL! Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

RIO 2 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Vítejte v džungli! Z poklidného brazilského Ria zpět do amazonské džungle za novými dobrodružstvími papoušků Blua a Perly a jejich dětí… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém zně-
ní, ve formátu 2D i 3D. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti do 15 let 130 Kč), 2D verze 125 Kč (děti do 15 let 100 Kč). Mládeži přístupný.

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Nová komedie režiséra Karla Janáka o tom, jak najít cestu k milované dívce. Hrají Matouš Ruml, Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Kristína Svarinská, Tereza Nvotová, Jan Dolanský, Petr Buchta a další.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

„TAKŽE SE STALO, ŽE…“
Ke stému výročí narození Bohumila Hrabala uvádíme celovečerní polohraný dokument, který dostal jméno podle Hrabalova oblíbeného slovního spojení… Na Hrabala vzpomínají jeho dobří známí 
a dokumentu přidávají na atraktivitě hrané dotáčky i komentáře Oldřicha Kaisera v nezbytné „hubičkovské“ uniformě výpravčího. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný.

LETADLA
Z oblačných výšin světa filmu Auta přilétají Letadla! Animovaný komediálně-dobrodružný snímek nabitý akcí, ve kterém se nám představuje Prášek, práškovací letoun s velkým srdcem a rychlými 
křídly, jenž sní o tom, že se zúčastní nejúžasnějšího leteckého závodu kolem světa. České znění. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný.

NĚŽNÉ VLNY
Příběh první osudové lásky. Česká komedie režiséra Jiřího Vejdělka. Komedie o sympatickém nesmělém Vojtovi, jeho cholerickém tatínkovi a vůbec celé „praštěné“ rodině a hlavně o rusovlasé spo-
lužačce Ele s jejich osudy v době nedávno minulé – píše se totiž rok 1989… Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný  

3 DNY NA ZABITÍ
Má tři dny na to, aby zneškodnil světově nejhledanější teroristickou organizaci… Kevin Costner v napínavém akčním thrilleru v roli agenta tajné služby. Scénář Luc Besson, režie McG, který své 
schopnosti v tomto žánru prokázal ve filmech Charlieho andílci nebo Terminator: Salvation. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

DETEKTIV DOWN
Jediné, co potřebuje, je skutečný případ… Komedie o „jednočlenné“ soukromé detektivní kanceláři a neobvyklém způsobu vyšetřování… České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: 
od 12 let.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Úžasné filmové komediální dobrodružství od tvůrců filmu „Na vlásku“. Rodinný animovaný film o nebojácné a optimistické dívce Anně, která se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsné-
ho horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy. Film byl oceněn dvěma Oscary za rok 2013. České zně-
ní.  Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

TRANSCENDENCE
Tvůrci kultovních hitů Počátek a trilogie Temný rytíř přináší další filmovou událost, sci-fi thriller s Johnny Deppem v hlavní roli. Ten se jako vědec snaží jít za hranice možného a propojit lidskou mysl 
s nekonečným vesmírem umělé inteligence. V dalších rolích Rebecca Hall, Morgan Freeman, Paul Bettany, Cilian Murphy a Kate Mara. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZVONILKA A PIRÁTI
Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek Zvonilka a piráti, velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciózní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelné-
ho prášku. České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

DĚDICTVÍ ANEB KURVASENEŘÍKÁ
Legenda se vrací! Volné pokračování kultovní české komedie z roku 1992. Na plátno se tak opět vrátí hlavní hrdina příběhu Bohuš v podání Bolka Polívky a spolu s ním i známé i nové postavy v po-
dání D. Havlové, A. Goldflama, A. Polívkové, J. Čvančarové, B. Rychlíka, I. Chýlkové, K. Heřmánka, M. Rodena, M. Donutila, K. Gotta, M. Lasici, J. Pechy a dalších. Režie Robert Sedláček. 
Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
Za svůj život musíš bojovat… Píše se rok 1985 a Ron Woodroof se od lékařů dozvídá, že mu nezbývá více než 30 dnů života. Díky své snaze o přežití založí Dallas Buyers Club, kde nemocní lidé pla-
tí měsíční členské příspěvky a za to získají přístup k zásobám nových a především neoficiálních léků… V hlavních rolích filmu, který je inspirován skutečnými událostmi, Matthew McConaughey 
a Jared Leto. Film byl oceněn třemi Oscary za rok 2013. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

NEKONEČNÁ LÁSKA
Rozluč se s nevinností… Podle slavného stejnojmenného románu Scotta Spencera vznikla romance, která vám připomene nebo ukáže, jak mocné a magické je období první zamilovanosti. České 
titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

BELLA A SEBASTIÁN
Rodinný dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

THE AMAZING SPIDER-MAN 2 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Být Spider-Manem je skvělé. Není úžasnější pocit než se prohánět mezi mrakodrapy a být skutečným hrdinou. Být Spider-Manem ale má také svou cenu: jedině on je schopen ochránit Newyorča-
ny před pozoruhodnými padouchy, kteří město ohrožují. Proto je nucen opět čelit nepříteli, který je mnohem silnější než on sám. V hlavních rolích akčního dobrodružného filmu Andrew Garfield, 
Emma Stone a Jamie Foxx. Uvádíme ve 3D i 2D formátu, v českém znění i s českými titulky. 
Vstupné 3D verze 175 Kč (děti do 15 let 145 Kč), 2D verze 140 Kč (děti do 15 let 110 Kč). Doporučená přístupnost: od 12 let.

VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY
Svůj největší příběh Charles Dickens nenapsal, ale prožil. Příběh utajené lásky jednoho z největších spisovatelů… V hlavních rolích Ralph Fiennes, Felicity Jones a Kristin Scott Thomas. České titulky.
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

FAIR PLAY
Jsou hranice, za které se nejde… Drama režisérky Andrey Sedláčkové o úskalích sportu v osmdesátých letech v Československu. Ve hře jsou: výkonnost, anabolika, olympiáda i emigrace… Hrají: Ju-
dit Bárdos, Anna Geislerová, Roman Luknár, Eva Josefíková, Ondřej Novák, Roman Zach, Igor Bareš a další. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

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

1. úterý pouze v 19.30 hod.
13. neděle pouze v 19 hod.
22. úterý pouze v 17 hod.

1. úterý – pouze v 17 hod. – 2D
2. středa pouze v 19.30 hod. – 3D 

2. středa pouze v 17 hod.

3. čtvrtek pouze v 19.30 hod.

3. čt pouze v 17 hod. – 3D + TIT.
4. pá pouze v 17 hod. – 2D + DAB.
4. pá pouze v 19.30 hod. – 3D+ DAB.
5. so pouze v 15.45 hod. – 3D + DAB.
6. ne 7. po jen v 17 hod. – 3D + DAB.
6. ne pouze v 19.30 hod. – 2D + TIT.

6. neděle pouze v 15 hod.

7. pondělí pouze v 19.30 hod.

8. úterý pouze v 19.15 hod.

8. úterý pouze v 17 hod.
9. středa pouze v 17 hod.

10. čtvrtek pouze v 18 hod.
11. pátek pouze v 19 hod.
12. sobota pouze v 19.15 hod.

10. čtvrtek pouze v 16 hod.
11. pá, 12. so, 13. ne pouze v 17 hod.
14. pondělí pouze v 17.30 hod.
15. úterý pouze v 16 hod.
16. středa pouze v 18 hod.

12. sobota – pouze v 15 hod. – 3D
13. neděle – pouze v 15 hod. – 2D
14. pondělí – pouze v 15.30 hod. – 3D
15. úterý – pouze v 17.45 hod. – 2D
16. středa – pouze v 16 hod. – 3D 
17. čtvrtek – pouze v 17 hod. – 2D
18. pátek – pouze v 15 hod. – 3D

15. úterý pouze v 19.45 hod. 
27. neděle pouze v 19 hod.

16. středa pouze v 19.45 hod.

17. čtvrtek pouze v 15 hod.

18. pátek pouze v 19.30 hod.

17. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
18. pátek pouze v 17 hod.
19. sobota pouze v 16 hod.

19. sobota pouze v 18 hod.
20. neděle pouze v 16 hod.

20. neděle pouze ve 14 hod.

19. sobota pouze ve 20 hod.
21. pondělí pouze v 18 hod.
22. úterý pouze v 19.15 hod.

21. pondělí pouze v 16 hod.

23. středa pouze v 17 hod.

23. středa pouze v 19.15 hod.

24. čtvrtek pouze v 17 hod.
25. pátek pouze v 19.45 hod.

27. neděle pouze ve 14 hod.

24. čtvrtek – v 19.15 hod. – 3D + TIT.
25. pátek – v 17 hod. – 3D + DAB.
26. sobota – v 15.30 hod. – 3D + DAB. 
27. neděle – v 16 hod. – 3D + DAB.
28. pondělí – v 17 hod. – 2D + DAB.
29. úterý – v 19.15 hod. – 2D + TIT.
30. středa – v 18 hod. – 2D + DAB.

28. pondělí pouze v 19.45 hod.

29. úterý pouze v 17 hod.

30. čtvrtek pouze v 16 hod.



Nevíte

Kam na oběd?
Mrkněte na
nachodskyswing.cz
V sekci „kam na oběd“ si přečtěte
menu na každý den
restaurací na Náchodsku.

Víme, kde se dobře vaří!
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DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU
nejkrásnější rozhledny Královéhradeckého kraje

www.jiraskovachata.cz
REZERVACE NA  Tel. 775 086 305

JIRÁSKOVA CHATA 
DOBROŠOVPOZVÁNÍ

 12. a 13. 4. Pivní pochoutky 
  šéfkuchaře
 19.–21. 4. Staročeská kuchyně
 30. 4. Čarodějnice na Jir. chatě


