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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru v Náchodě, tel. 491 426 060, v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119,

v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657, v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870
a v Info – Centrum Hronov, tel. 491 483 646.

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

 uvádí v březnu 
Lukáš Pospíšil 
– violoncello, Olena Ivaněnko – klavír
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 120, 110, 100 Kč  
Předprodej od 15. 2. 2016

M. Riml: Sex pro pokročilé
Hrají: Jana Krausová, Karel Roden,  
Tonya Graves 
Studio Dva
Vstupné: 360, 340, 320  Kč
Předprodej od 10. 12. 2016

Hrátky na pohádky
Divadlo M. Novozámské
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením 
v pokladně divadla

Hrátky na pohádky
Divadlo M. Novozámské
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením 
v pokladně divadla

Jaroslav Vostrý: Tři v tom
Divadlo Na Jezerce
Představení ab. cyklu – sk. „A“
Vstupné: 450, 440, 430 Kč
Předprodej od 15. 2. 2016

Středa
2. 3. 2016
V 19.00 hodin

Čtvrtek
3. 3. 2016
V 19.00 hodin

Pátek
4. 3. 2016
v 8.45 hodin
a v 10 hodin 

Pondělí
7. 3. 2016
V 9.00 hodin

Úterý
8. 3. 2016
V 19.00 hodin

Ladislav Zibura 
– 40 dní pěšky do Jeruzaléma
Cestovatelská stand-up comedy
Vstupné: 100 Kč  
Předprodej od 15. 2. 2016

Pohádky do kapsy 
Divadlo SemTamFór Slavičín
Pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 15. 2. 2016

Robert Křesťan a Druhá Tráva
Vstupné: 280, 260, 240 Kč
Předprodej od 13. 11. 2015

Pražský komorní orchestr
Dirigent: David Geringas
Sólisté: Dali Gutserieva – violoncello, 
David Geringas – violoncello
Benefi ční koncert pod záštitou 
Města Náchoda
Vstupné: 200, 180, 160  Kč 
Předprodej od 15. 2. 2016

Úterý
15. 3. 2016
V 19.00 hodin

Neděle
20. 3. 2016
V 15.00 hodin

Úterý
22. 3. 2016
V 19.00 hodin

Středa
23. 3. 2016
V 19.00 hodin 
 
 

M. Riml: Sex pro pokročilé, Studio Dva
Hrají: Jana Krausová, Karel Roden, ve videoukázkách Tonya Graves. Režie: Darina Abrahamová.

Jak získat návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující víkend v hotelu a příručka „Sex pro pokročilé“? Jindřich a Alice 
byli kdysi šťastný pár, ale 25 let manželství zanechalo své stopy. Vášeň je pryč. Dostane jejich láska ještě šanci? Škádlení, veselé akty zoufalství 
a objevování pravdy více než erotogenních zón nadchlo diváky této kanadské komedie po celém světě. Sex pro pokročilé nemusí být nevyhnutelně 
pokročilý sex, ale pro záchranu vztahu může znamenat mnohem víc… 

Hrátky na pohádky, Divadlo M. Novozámské
Účinkují: David Benda – zpěv a klarinet, Ester Novozámská – zpěv a příčná fl étna.

Nové hudební pohádky pro nejmenší děti mají název „Hrátky na pohádky“. Kouzlo českého jazyka, klasické hudby i veselých autorských písniček 
učaruje malým i velkým divákům. Humor a lehkost provedení působí, že se divák ani na chvíli nenudí! Představení je vhodné pro děti od tří 
do deseti let.

Jaroslav Vostrý: Tři v tom, Divadlo Na Jezerce
Režie: Matěj Balcar. Hrají: Petr Vacek, Jan Hrušínský, Kristýna Hrušínská, Tereza Němcová, Denisa Pfauserová, Tereza Kopsová, 

Felix Slováček jr., Rostislav Novák, Libor Hruška, Václav Chalupa, Zdeněk Hruška, Michal Klem
Komedie o dcerách pana Ubalda a jejich komorné Colombíně. Tři slečny tají, že jejich láska nezůstala bez následků a předstírají, že rostoucí 
bříška jim způsobila neznámá nemoc. Starostlivý tatínek a pán pro ně starostlivě shání doktory, zaříkávače i léčitelky, znalé ženských potíží. Za ty 
všechny se ale vydávají nápadníci, kteří mají vše na svědomí a nakonec musí s pravdou ven...
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Libor Volný

Ne ještě ne
Ne ještě není zima poražena
Dobrošov stále zdobí pozdní sníh
Jaro nám může vykouzlit jen žena
svým úsměvem do mrazů březnových

Muži jsou před ním vždycky v nebezpečí
a v dechu žen jim srdce roztaje
vezmi už jaro zimu letos ztečí!
Vždyť předjaří – tvé jméno žena je.
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V současné době vrcholí příprava jed-
né z největších akcí města v jeho novodo-
bé historii. Jedná se o obnovu zámeckého 
kopce od ulice Smiřických po ulici Zámec-
kou. Je to velmi rozsáhlé a komplikované 
území o rozloze cca 8,5 ha. Navazuje pří-
mo na střed města na Masarykovo náměs-
tí a náměstí Karlovo.

Po větší dobu existence hradního, poz-
ději zámeckého areálu, byl kopec převáž-
ně holý, bez výrazného porostu. Tak jako 
budování ostatních zahrad, i osázení již-
ního  svahu  směrem k městu bylo pod-
míněno změnou válečné strategie, a tím 
i snížením nároků na obranu panského 
sídla. Počátky stávající parkové úpravy sa-
hají až do 17. století a větší část byla pro-
vedena ve století 18tém. Bohužel od dru-
hé  světové  války  se  však  o  tyto  svahy 
nikdo nestaral a postupně došlo k úplné 
devastaci. Náletové dřeviny přerostly pů-
vodní výsadbu a došlo k sesuvům a tím 
k nepřístupnosti většiny hlavního svahu.

Celá  akce  je  připravována  společně 
s Národním památkovým ústavem (NPU), 
pracovištěm Sychrov a správou Náchod-
ského zámku. Většina území je ve vlast-
nictví  státu,  tj.  památkového  ústavu, 
menší část je ve vlastnictví města. Všech-
ny pozemky jsou buď kulturní památkou 
nebo  národní  kulturní  památkou  (část 
u galerie tzv. Idiny sady). Právě díky tomu 
může NPU zažádat o dotaci z Integrované-
ho operačního programu. Náklady na ce-
lou akci jsou spočítány na 120 mil. Kč.

Náplní projektu je obnovení všech ces-
tiček,  porostů  a  celého  parteru  pokud 
možno v původní podobě. Nově bude vy-
budováno přístupové schodiště od Karlo-
va náměstí. Součástí řešení je i odvodnění 
vlastního  zámku  včetně  střech  a  tera-
sy, tak aby se předešlo podmáčení kop-
ce a následným sesuvům. Před třemi lety 
se následkem přívalového deště sesunula 
větší část svahu směrem k náměstí včet-
ně opěrných zdí a cestiček.

Cestičky  budou  obnoveny  a  vznikne 
i  jedna  trasa od Domova dětí a mláde-

Zámecký kopec 
          srdce města Náchoda

že Déčko s postupným mírným stoupá-
ním až ke galerii. V rámci úprav je řešeno 
i osvětlení ulice Zámecké, obou přístupo-
vých schodišť a cestiček napříč kopcem. 
V celém areálu jsou řešena odpočinková 
místa, vyhlídky s lavičkami a parkovým 
nábytkem. 

Opravdu velká pozornost byla věnová-
na porostům a zeleni. Již v předstihu byl 
zpracován podrobný dendrologický prů-
zkum s posouzením stavu všech dřevin. 
Celý kopec je pokryt víceméně souvislým 
porostem, na mnoha místech přestárlým 
a  zarostlým  půlstoletým  náletem.  Ná-
sledně byl proveden ještě zoologický prů-
zkum, tak aby se předešlo případným do-
padům na přírodu.

V  průběhu  roku  probíhaly  schůzky 
na místě s odbornou i laickou veřejností 
a veškeré připomínky projektant zapra-
coval do projektové dokumentace. Někde 
musel být dohodnut kompromis mezi pa-
mátkovou péčí a požadavky na zachová-
ní některých stromů. Nakonec však bylo 
celkové řešení odsouhlaseno všemi zain-
teresovanými a jsem rád, že se našlo sku-
tečně společné řešení.

Projektová dokumentace je dokončena, 
je zažádáno o územní a stavební povole-
ní a připravuje se žádost o dotaci na mě-
síc březen. Jestliže bude žádost schválena, 
měla by být celá akce zahájena na kon-
ci letošního roku kácením dřevin. Dokon-
čení celé revitalizace  je předpokládáno 
v průběhu příštích dvou let. 

Záměr  obnovy  zeleně  na  zámeckém 
kopci byl prioritou  již v poslední deká-
dě minulého století. Já věřím, že se nám  
v následujících dvou letech podaří společ-
ně s NPÚ revitalizaci zeleně zrealizovat  
a vznikne tak přímo v centru (srdci) měs-
ta unikátní klidová zóna, která bude pří-
jemným prostředím pro procházky a od-
počinek. Také pěší přístup k dominantě 
Náchoda pak bude mít zcela jiný a důstoj-
ný rozměr.

Tomáš Šubert, místostarosta
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Zprávy 
z radnice
Zastupitelstvo města 
25. 1. 2016 projednalo:
1. Majetkoprávní  úkony 

obce
2. Rekonstrukci  veřejného 

stadionu Hamra – podání žádosti o do-
taci 

3. Žádost  o  půjčku  na  předfinancování 
projektu MAP v ORP Náchod

4. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Náchoda – podpora de minimis 

5. Revolvingový úvěr na období 2016/2017
6. Rozpočtová opatření
7. Žádost o povolení provozování hracího 

automatu 
8. Nabídku na odkup akcií VAK Náchod, a. s.
9. Dohodu o spolupráci na projektu Aktiv-

ní senior v polsko-českém příhraničí
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
23 zastupitelů, jeden byl omluven.
Veškeré materiály pro jednání zastupite-
lů včetně návrhu usnesení k jednotlivým 
bodům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/podklady.asp
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/usneseni/zastupitelstvo-10.asp
Záznam z jednání najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/video-archiv/10-25012016/
Na webových  stránkách města najdete 
také zápisy z jednotlivých jednání zastu-
pitelů:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/zapisy/10.pdf

Rada města 26. 1. 2016
Jednání rady města se zúčastnilo šest rad-
ních, tři byli omluveni. Číselný popis u zprá-
vy představuje poměr hlasů při hlasování 
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce

  RM  souhlasila  s  uzavřením  nájemní 
smlouvy se společností VISUS, spol. s r. o., 
na pronájem nebytových prostorů o vý-
měře 56,3 m2 v budově polikliniky Náchod 
čp. 738. Pronajaté prostory budou využity 
jako kancelář a sklad. Smlouva bude uza-
vřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 
2. 2016.   6-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o výpůjčce s Policií ČR. Smlouvou se Po-
licii ČR předává do bezplatného užívání 
zařízení PC sestavy a čtyři monitory VGA 
v rámci projektu „Propojení městského 
kamerového dohlížecího systému (MKDS) 
s obvodním oddělením Policie ČR“. Hod-
nota  PC  sestavy  je  29.000 Kč,  hodnota 
čtyř monitorů VGA je 17.000 Kč. Smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou s účinností 
od 1. 2. 2016.  6-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o výpůjčce s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, Praha. Touto smlouvou přenechává 

ŘSD městu Náchod do bezplatného uží-
vání  čtyři  okružní  křižovatky na  silni-
ci I. třídy I/33 a I/14 v Náchodě. Jedná se 
o okružní křižovatku u Slávie, u Čedoku, 
u Kauflandu a u Itálie. Smlouva se uzavírá 
na dobu určitou s účinností od 1. 1. 2016 
do 31. 12. 2023, tj. na 8 let.  6-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  Smlouvy 
o spoluúčasti při úhradě energií a zajiš-
tění  služeb  se  společností  VISUS,  spol. 
s r. o. Na základě této smlouvy se společ-
nost VISUS bude podílet poměrnou částí 
na úhradě nákladů za užívání společných 
prostorů v budově čp. 738 v ulici Němco-
vé v Náchodě. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou s účinností od 1. 2. 2016. 6-0-0

 RM požaduje, aby Východočeské energe-
tické závody, státní podnik v likvidaci za-
jistily na své náklady odstranění základů 
po bývalé trafostanici a úpravy povrchu 
na pozemku č. 1203/12 ve dvoře domů čp. 
1482–1487 v ulici Na Hamrech.  6-0-0 

 RM schválila vypsání výběrového říze-
ní formou obálkové metody na prodej po-
zemkové parcely č. 1912/2 v ulici Za Přá-
delnou se základní cenou 841.500 Kč (750 
Kč/m2).  6-0-0

 RM souhlasila s vyhlášením výběrové-
ho řízení na volný nájemní byt v domě čp. 
628 v ulici Čechova v Náchodě a se zveřej-
něním inzerátu v tisku.  6-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  dodat-
ků  o  navýšení  nájemného  k  nájemním 
smlouvám na nebytové prostory o index 
inflace za rok 2015 ve výši 0,3 % v soula-
du se zněním nájemních smluv.  6-0-0

 RM souhlasila s tím, aby Územní sdru-
žení Českého zahrádkářského svazu Ná-
chod sídlící na adrese Českoskalická čp. 
1 v Náchodě, si nechalo tuto adresu své-
ho sídla zapsat do příslušného spolkové-
ho rejstříku.  6-0-0
Stavební úpravy místní komunikace 
– ul. Purkyňova Náchod  6-0-0

 RM schválila cenovou nabídku na vy-
pracování dvoustupňové projektové do-
kumentace  na  stavební  úpravy  místní 
komunikace v ul. Purkyňova projekčním 
atelierem Hauckovi, s. r. o., Česká Skali-
ce, a souhlasila s uzavřením objednávky.
Most přes řeku Metuji Náchod, 
Běloves – Lázeňská ulice 6-0-0

  RM  schválila  zadávací  dokumentaci 
k výběrovému řízení na stavební práce 
„Most přes řeku Metuji Náchod, Běloves 
– Lázeňská ulice“ a souhlasila se zapraco-
váním případných připomínek právníka 
města do smlouvy o dílo a současně rada 
schválila odůvodnění veřejné zakázky.
Smlouva o spolupráci ŘSD a Náchod 
k akci „I/33 Náchod 
– II. etapa rekonstrukce silnice v úseku 
36,480 – 39,920“  6-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o spo-
lupráci s ŘSD k výběrovému řízení „I/33 
Náchod  –  II.  etapa  rekonstrukce  silni-
ce v úseku 36,480 – 39,920“ a souhlasila 
se zapracováním případných připomínek 
právníka města do smlouvy o spolupráci.

Smlouva bude řešit kontinuitu postupu 
prací, kdy město bude souběžně s opra-
vou  komunikace  provádět  rekonstruk-
ci chodníků, zřízení cyklistických pruhů 
a modernizaci veřejného osvětlení na ko-
munikaci Pražská a Českoskalická.
Oznámení o termínu zápisu 
do náchodských mateřských škol  6-0-0

 RM vzala na vědomí  informaci o  ter-
mínu zápisu dětí do náchodských mateř-
ských škol, který se uskuteční ve dnech 2.–
3. května 2016 od 9 do 15 hodin ve všech 
náchodských mateřských školách.
Oprava přístupových cest, chodníků 
a schodišť u čp. 334–336 Zahradní 6-0-0

 RM souhlasila s tím, aby do plánu oprav 
v rámci údržby komunikací na rok 2016 
prováděných TS Náchod, s. r. o., byla za-
hrnuta požadovaná oprava dvou přístu-
pových cest, pěšiny a menšího parkoviště 
u domu čp. 335 v ulici Zahradní na Karlo-
vě kopci a na tyto práce byla vystavena 
příslušná objednávka.

  RM  souhlasila  s  tím,  aby  na  opravu 
schodiště na pozemku par. č. 570/28 v uli-
ci Zahradní bylo vypsáno poptávkové ří-
zení, pokud tyto práce nebudou schopny 
realizovat TS Náchod, s. r. o.
Uložení nového kabelového vedení 
nízkého napětí 
– lokalita V Třešinkách 6-0-0

 RM souhlasila s vydáním předběžného 
souhlasu s uložením vedení nízkého na-
pětí do pozemků města Náchoda dle zá-
kresu koordinačního výkresu za podmín-
ky, že překopy přes komunikace budou 
náležitě zhutněny a nově položen asfalto-
vý koberec v délce 10 m před a za překo-
pem a hotové překopy budou protokolár-
ně převzaty správcem sítí – tj. TS Náchod, 
s. r. o.
Umístění optických psychologických 
brzd s akustickým efektem 6-0-0

  RM  se  ztotožnila  s  návrhem  osadní-
ho výboru Babí a to psychologické optic-
ké brzdy neumisťovat, ale omezit rych-
lost na 30 km/h – v celém úseku a doplnit 
dopravní značeDZ „Pozor chodci“ – obojí 
musí být schváleno Policií ČR DI a souhla-
sí s doplněním chybějících úseků chodní-
ku mezi Horním Babí a Bělovsí za podmín-
ky,  že mezi  vlastníky potřebných  částí 
pozemků a městem dojde ke smysluplné 
dohodě za standardní cenu.
Navýšení finanční částky určené 
na ohňostroj k výročí konce
2. světové války   6-0-0

 RM schválila navýšení finanční částky 
určené na ohňostroj k výročí konce 2. svě-
tové války ze 105 000 Kč na 135 000 Kč.
Navýšení finanční částky určené 
na akci Náchodské Májování 2016 6-0-0 

 RM schválila navýšení finanční částky 
určené na osvětovou akci k prevenci ra-
koviny tlustého střeva „Střevo Tour“ ne-
ziskové organizace Onkomaják při akci 
Náchodské  Májování  2016  z  30  000 Kč 
na 55 000 Kč.
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TELEGRAFICKY:
 RM schválila vybudování metalické in-

frastruktury pro objekt Městského stře-
diska sociálních služeb Marie na žádost 
obyvatel, kteří vyžadují služby interneto-
vého připojení.  6-0-0

 RM vzala na vědomí rezignaci pana Jo-
sefa Matyáše a jmenovala členkou komise 
sociální a prevence kriminality paní Zu-
zanu Vlachovou.  6-0-0

  RM  schválila  výjimku  z  počtu  dětí 
na školní rok 2015/2016 v MŠ Alšova z 19 
na 23.  6-0-0

 RM souhlasila s nákupem pytlů na tří-
děný odpad.  6-0-0

 RM schválila snížení prodejní ceny stol-
ního kalendáře,,Náchod – Kudowa-Zdrój 
2016 na částku 30 Kč/ks včetně DPH. 6-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o dotaci do programu Environmentální 
výchova, vzdělávání a osvěta vyhlášené-
ho Královéhradeckým krajem na zřízení 
Zelené školní učebny u ZŠ T. G. Masaryka 
Náchod.  6-0-0

 RM schválila výzvu k podání nabídky 
v rámci poptávkového řízení s názvem 
„Výběr provozovatele Náchodských far-
mářských trhů“ pro rok 2016.  6-0-0

 RM schválila nákup stripovací kolony 
pro  Sportovní  zařízení  města  Náchoda 
pro odstraňování těkavých látek z čerpa-
né vody.  6-0-0

 RM schválila partnerství města Nácho-
da na akci Dobrošovský rychlonožka po-
řádanou Regionálním muzeem v Náchodě 
v Pevnosti Dobrošov dne 14. 5. 2016. Jedná 
se o novou sportovní akci v podobě běžec-
kého závodu v podzemních chodbách.   
  6-0-0 

 RM schválila dotaci ve výši 50.000 Kč 
pro Galerii výtvarných umění v Náchodě 
na ediční program galerie plánovaný pro 
rok 2016 u příležitosti 50. výročí jejího za-
ložení.  6-0-0

 RM vzala na vědomí užití znaku města 
Náchoda v letech a 2014 a 2015.  6-0-0

 RM souhlasila se zajištěním dokumen-
tace skutečného provedení staveb na hři-
šti na sídlišti Branka včetně dalších ná-
ležitostí  pro  jejich  zlegalizování  dle 
stavebního zákona.  6-0-0

 RM souhlasila s vypsáním výběrového 
řízení na strážníka městské policie.  6-0-0

Rada města 8. 2. 2016
Jednání rady města se zúčastnilo osm, poz-
ději všech devět radních. Číselný popis 
u zprávy představuje poměr hlasů při hla-
sování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Situace v MŠ Vítkova   8-0-0

 RM se velmi intenzivně zabývala situa-
cí v MŠ Vítkova a rozhodla o konání spo-
lečné schůzky rodičů, vedení školky a zři-
zovatele, která se uskuteční v 1. polovině 
března 2016.
 Majetkoprávní úkony obce

 RM uložila obnovit vodorovné doprav-
ní značení na parkovišti před plaveckým 
bazénem.  8-0-0

 RM souhlasila se zveřejněním záměru 
pronajmout nebytové prostory o výměře 
74 m2 v budově čp. 2013 v ulici 1. Máje 
v Náchodě, která je součástí stavební par-
cely č. 3320/1 v katastrálním území Ná-
chod, společnosti Autoservis Švorc, s. r. o., 
se sídlem v Náchodě.  8-0-0

 RM souhlasila, aby Královéhradecká lé-
kárna a. s, na vlastní náklady provedla 
stavební úpravy vybraných nebytových 
prostorů o výměře 54,3 m2 v budově poli-
kliniky čp. 738 v ulici Němcové. Zároveň 
RM souhlasila s uzavřením podnájemní 
smlouvy mezi Královéhradecká lékárna, 
a. s. a MUDr. Shihatovou na zřízení plicní 
ordinace.  8-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ Distribuce, a. s. Věcné břemeno se 
týká  nového  kabelového  vedení  ulože-
ného pod povrchem pozemkové parcely 
č. 668/39 a č. 1989/1 v ulici Francouzské 
v celkové délce 58 m. Smlouva se uzavírá 
na dobu neurčitou.  8-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ Distribuce, a. s. El. kabelové vede-
ní je umístěno nad pozemkovou parcelou 
č. 160/19 v ulici Lomená v délce 35,5 m. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
8-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  nájem-
ních smluv na pronájem částí pozemkové 
parcely č. 2177 ve dvoře v ulici Palacho-
va/Němcové s jednotlivými žadateli pro 
umístění montovaných garáží. Smlouvy 
se uzavírají na dobu určitou s účinností 
od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2026.  8-0-0

  RM  souhlasila  se  záměrem  uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene se 
společností VaK Náchod, a. s. Věcné bře-
meno bude zřízeno na pozemkové parce-
le č. 293/11 v ulici U Práchovny. Břeme-
no spočívá v uložení nového vodovodního 
potrubí v délce 101 m.  8-0-0

  RM  souhlasila  se  záměrem  uzavřít 
smlouvu  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení 
věcného  břemene  se  společností  RWE 
GasNet, s.r.o. Plynárenské zařízení bude 
umístěno na pozemkových parcelách č. 
1125/1, č. 1134/1, č. 1149/1 a č. 1152/2 v uli-
ci Pražské. Plynárenským zařízením bu-
dou zasaženy pozemky města v délce cca 
136 m.  8-0-0

  RM  souhlasila  se  záměrem  uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene se společností Česká tele-
komunikační infrastruktura, a. s. Optický 
kabel bude uložen v pozemkové parcele  
č. 593/5 v k. ú. Náchod a v pozemkové par-
cele č. 261/2 v k. ú. Babí u Náchoda. Op-
tickým kabelem budou zasaženy pozem-
ky města v délce cca 16 m.   8-0-0

  RM  souhlasila  se  zveřejnění  záměru 
pronajmout  Národnímu  památkovému 
ústavu pozemkovou parcelu č. 383 a par-
celu č. 1964 obě v k. ú. Náchod. Pozem-
ky budou pronajaty za účelem revitaliza-
ce zámeckého kopce.  8-0-0

 RM schválila vypsání výběrového ří-
zení formou obálkové metody na prodej 
domu čp. 113 Stárkov spolu s pozemky se 
základní cenou 400.000 Kč.  8-0-0
Komunikace Lidl 
– Karlovo náměstí  9-0-0

  RM  souhlasila  se  zadáním  studie 
na umístění stavby „Komunikace Lidl –
Karlovo náměstí“. Tato komunikace bude 
spojovat Karlovo náměstí s Plhovskou uli-
cí a bude řešena jako obousměrná s jed-
nostranným chodníkem a oddělenou cy-
klostezkou.
Memorandum o spolupráci 
se Společností Josefa Škvoreckého 9-0-0

  RM  schválila  uzavření  memoranda 
o spolupráci mezi městem Náchod a Spo-
lečností Josefa Škvoreckého zastoupenou 
Mgr. Václavem Krištofem v oblasti získá-
vání dokumentů, tiskovin, fotografií, au-
dio a video záznamů a písemností ze ži-
vota a díla Josefa Škvoreckého a exilového 
nakladatelství 68 Publishers za účelem 
zřízení trvalé expozice o životě a díle Jo-
sefa Škvoreckého v Náchodě.
Pojištění majetku města  9-0-0

 RM uložila odboru správy majetku a fi-
nancování  ve  spolupráci  s  makléřskou 
firmou OK Group a.s. provést v souladu 
s vnitřním předpisem pro zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu 2. kate-
gorie poptávkové řízení na pojištění ma-
jetku města.

TELEGRAFICKY:
  RM  zamítla  nabídku  společnosti  IN-

VESTMENT ADVISORY na pronájem pro-
stor v budově čp. 1845 v ulici Zámecká. 
  9-0-0

 RM schválila zpracování průkazů ener-
getické náročnosti budov energetickým 
auditorem Ing. Petrem Frintou.  9-0-0

 RM schválila dohodu na zajištění Vavři-
necké pouti v Náchodě pro rok 2016 s fir-
mou Jan Pazdera, Jaroměř. Pořadateli bu-
dou Jan Pazdera, David Novotný a Město 
Náchod.  9-0-0

 RM stanovila výši úhrad neinvestičních 
výdajů na rok 2016 na základě Veřejno-
právní smlouvy s Obcí Vysokov na 7000 Kč 
za každé dítě z obce Vysokov vzdělávající 
se v náchodských mateřských školách.    
  9-0-0

 RM zamítla navýšení dotace o 20 000 Kč 
pro Českého svazu akrobatického roken-
rolu na uspořádání Mistrovství ČR v rock 
and  rollu  a  Pohár  města  Náchod  2016. 
V rozpočtu města je již zahrnuta částka 
ve výši 45 000 Kč.  9-0-0

 RM zamítla vybudování nového velínu 
strojovny Zimního stadionu Náchod a ulo-
žila zpracovat nákladovost rolby a její po-
ruchovost a koncepci oprav zimního sta-
dionu do r. 2018.  9-0-0

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda ve výši 39 
tis. Kč pro TJ Kraso.  9-0-0
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KRONIKA narození a svatby v lednu 2016

Narodili se:
  2. 1. Oskar Jančík
  3. 1. Daniela Plašilová
  4. 1. Sebastian Klíč
  8. 1. Tereza Darakevová
  9. 1. Maxim Balcar
  17. 1. Markéta Bendová
  20. 1. David Hroch
  20. 1. Zuzana Kurtaková
  20. 1. Anna Pokorná
  20. 1. Vojtěch Rutar

  23. 1. Dominik Pomahač
  23. 1. Regina Horváthová
  25. 1. Anna Isabelle Reiter
  26. 1. Prokop Divišek
  28. 1. Frida Zelená
  29. 1. Vítězslav Sigl
  29. 1. Tomáš Vojtěch

Byli oddáni:
  29. 1. Jan Bauer, Náchod
   Natalja Stajkova, Moldavsko

Ráda  bych  touto  cestou  poděkovala 
za hudební zpestření různých akcí pořá-
daných Městskou knihovnou v Náchodě, 
a to Základní umělecké škole Náchod – 
jmenovitě pedagogům Františkovi Fraň-
kovi  a  Pavlu  Čermákovi,  jejich  studen-
tům i dalším členům orchestru. Dík patří 
i učiteli výtvarného oboru Lukáši Jícho-
vi. Velmi oceňujeme i vstřícnost vedení 
této umělecké školy. Všechna vystoupe-
ní studentů této školy jsou zábavná i po-

Rozesmáté  děcko  má  za  sebou  roční 
fungování. Toto období nám dalo mož-
nost překonávat překážky i zažít úspěchy. 
Děkujeme všem, kteří toho byli součástí  
a podporovali nás. Musíme přiznat,  že 
udržet nový projekt naživu není  snad-
né, ale o to více si vážíme každé pozitivní 
zprávy a podpory. Jelikož jsme neziskovou 
organizací, je pro nás nutností účastnit se 
grantových řízení. O svůj nedávný úspěch 
se s Vámi chceme nyní podělit. Zajímáme 
se o projekty, které mají blízko k příro-
dě, a proto jsme se zapojili do grantového 
programu Zelené oázy. Grantový program 
Zelené oázy vyhlašuje Nadace Partnerství 
a společnost MOL Česká republika. Zpra-
covali jsme projekt Jedlé zahrady, se kte-
rým jsme se do programu přihlásili. A po-
dařilo se! Z 220 přihlášených z celé České 
republiky se náš projekt dostal mezi 20 

Poděkování

Rozesmáté děcko 
– má jeden rok a bude mít Jedlou zahradu

nejlepších projektů a získali jsme finanč-
ní podporu. Podstatou projektu je zahra-
da, ve které jsou veškeré rostliny včetně 
keřů jedlé. Vytvoříme tak pro děti bezpeč-
ný prostor a mnoho možností pro jejich 
svobodné zkoumání. 

Kromě  využití  zahrady  pro  dětskou 
skupinu zde plánujeme pořádat veřejné 
akce pro rodiny s dětmi. Uvítáme jakou-
koli další podporu ze strany veřejnosti. 
Pokud se zajímáte o veřejné dění v Nácho-
dě nebo Vám chybí nějaká aktivita, kterou 
by bylo možné u nás realizovat, můžete se 
do našeho projektu zapojit. Sháníme dob-
rovolníky, kteří nám pomohou při přípra-
vě i samotné realizaci projektu.

Kontaktujte nás na telefonním čísle 724 
223 694 nebo pište na aneta@rozesmate-
decko.cz. 

učná a mají vysokou uměleckou úroveň 
– protože všichni studující jsou do svého 
oboru zapálení. Vážíme si této spolupráce.

Ivana Votavová, ředitelka MK Náchod

Zápis do náchodských mateřských škol se 
uskuteční ve dnech 2. a 3. května 2016 od 
9.00 do 15.00 hod. 
Údaje a doklady stanovené pro přijetí dí-
těte do mateřské školy:
1. rodný list dítěte
2. průkaz totožnosti zákonného zástupce, 

popřípadě doklad o zmocnění zastupo-
vat dítě v přijímacím řízení v případě 
osob, které osobně pečují o dítě v pěs-
tounské péči

3. vyjádření školského poradenského za-
řízení popřípadě také registrujícího lé-
kaře v případě dítěte se zdravotním po-
stižením. 

Kritéria pro přijímání dětí budou zveřej-
něna na webových stránkách mateřských 
škol nebo vyvěšena přímo v jednotlivých 
mateřských školách u zápisu.

Zápis do mateřských škol 
pro rok 2016/2017

Jako každý rok, tak i ten letošní jsme si 
na jarní prázdniny připravili i dopolední 
program pro naše klienty. Tentokrát jsme 
společně strávili hned dvě dopoledne. 

V úterý vedla naše cesta do lesa Mon-
tace. Naši klienti rádi poznávají okolí Ná-
choda,  a  aby  to  nebyly  jen  tak  nějaké 
procházky, sami vymyslí vždycky něja-
ké zpestření nebo překvapení. Tentokrát 
se účastníci výpravy k cíli dostávali přes 
různé úkoly schované v obálkách. Všichni 
si to moc užili a nyní se těší na další dob-
rodružnou cestu. 

Páteční dopoledne  jsme zpestřili ná-
vštěvou Galerie výtvarného umění na ná-
chodském zámku. Právě tam totiž probí-
há výstava krásných prací ze soutěže Naše 
galerie, která představuje tvorbu široké 
veřejnosti od dětí ze školek, přes ama-
térské umělce až po klienty domovů pro 
seniory. Výstava se nám moc líbila, ob-
divovali jsme fantazii a zručnost autorů 
vystavených děl a načerpali jsme inspiraci 
pro naše tvořivé dílny. Třeba se letošního 
ročníku soutěže zúčastníme také.

Bc. Natálie Kotopulu, soc. pracovnice 
SASRD Archa, Dokořán z. s. 

Jarničky s Archou
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Usměvavé lyžování, 
aneb „jsme zachráněni...“

  I přestože letošní zimní počasí lyža-
řům moc nepřeje, děti z Mateřské školy 
Vítkova v Náchodě se zúčastnily lyžařské-
ho kurzu Usměvavé lyžování. Byl to tý-
denní kurz pořádaný paní Mgr. Evou Ví-
chovou v Olešnici v Orlických horách. Děti 
se učily základům lyžování pod vedením 
několika zkušených instruktorů.

 Organizace kurzu byla výborná, usmě-
vavé a trpělivé instruktory si děti velmi 
rychle oblíbily. Během pěti dnů se děti 
ve skupinách zábavnou formou učily zá-
kladům lyžování. Po prvním testovacím 
setkání byly rozděleny do skupin podle 
svých dovedností. Již od druhého dne se 
ti nejzkušenější lyžaři proháněli na vel-
ké sjezdovce. Bylo radostí pozorovat malé 
lyžaře,  jak se den ode dne ve svých  ly-
žařských dovednostech zlepšují, zvláda-
jí jízdu na lyžích i z velké sjezdovky. Celý 
týden je povzbuzoval velký plyšový mas-
kot dráček Soptík nebo jeho nová kama-
rádka dračice Bucifálka.

 Každý den děti svačily a pily teplý čaj 
ve vyhřívaném stanu. Po celý týden po-
stupně ubývalo sněhu a domů k rodičům 
jsme se vraceli více a více zabláceni. V po-
lovině týdne se ale příroda trochu polep-
šila  a  nadělila  nám  nový  čerstvý  sníh. 
Radost dětí byla veliká, konečně to vy-
padalo jako na horách! Při vystupování 
z autobusu děti nadšeně volaly: „Hurá, 
jsme zachráněni!“. Poslední den se konal 
opravdický lyžařský závod. Všichni lyžaři 
získali sladké medaile, diplomy a hodnotí-
cí listy svých nově získaných dovedností. 

 Velké poděkování patří organizátorům 
projektu  Usměvavého  lyžování  a  všem 
příjemným a obětavým instruktorům, je-
jichž práce, zejména s nejmenšími začí-
najícími lyžaři,    je velice náročná. Také 
bychom  rádi  poděkovali  rodičům  dětí, 
všechny děti byly vzorné a vždy dobře při-
pravené. Celá tato akce se setkala s vel-
kým ohlasem u dětí i rodičů a v příštím 
školním roce si ji rádi zopakujeme. Všech-
ny fotografie jsou k nahlédnutí na našich 
webových stránkách.

Petra Strašilová, Patricie Macková, 
MŠ Vítkova Náchod

MŠ Vítkova
Kulturní a charitativní akce Muž roku ob-

držela ocenění mezinárodní úrovně za kul-
turní přínos. Ocenění převzal na slavnost-
ním galavečeru v tureckém Istanbulu David 
Novotný, ředitel soutěže Muž roku.

Tyto ceny jsou udělovány jednou ročně 
mezinárodní organizací ICC (Internatio-
nal Culture Company) – a to na základě 
nominací, kterou poslal Mister Interna-
tional ze Singapuru. Slavnostního večera 
se zúčastnila řada osobností z veřejného, 
kulturního i politického života. Tato cena 
je, v rámci kulturní akce, udělena České 
republice poprvé.

„Děkuji partnerům, osobám, které be-
rou záštitu nad touto akcí a všem lidem, 
kteří se podílejí na této významné kul-
turní akci, která se již sedmnáct let koná 
v Náchodě," dodal na setkání s novináři 
David Novotný.

„Rozhodování o této ceně musí splňo-
vat přísná kritéria. Letos jsme měli stovky 
nominací a porota tuto cenu udělila sed-
mi oceněným z celého světa za kulturu, 
charitu a přínos. Tyto ceny jsou uznáva-
né celým světem,“ dodala prezidentka ICC 
Fathima Shukera. 

Muž roku obdržel v Istanbulu světové ocenění
„Je  to  pro  mě  obrovská  pocta,  že  se 

Muž roku vyšplhal na takto velkou kul-
turní pozici. Je to hezký pocit. Muž roku 
je nejen přínosnou akcí, ale hlavně pomá-
há charitě,“ dodal dojatý David Novotný, 
který ihned po oznámení výsledků dostal 
desítky gratulací a první gratulace byla 
od starosty města Náchod Jana Birke. 

Přímý přenos ze slavnostního galaveče-
ra přenášelo i několik televizních stanic. 
„Měl jsem 28 sekund v přímém přenosu 
na zdravici. Myslel jsem si, že je to hodně 
času, ale pak to uteklo a chtěl jsem toho 
ještě hodně říct, ale bohužel už jsem ne-
mohl," dodal David v zákulisí. 

Slavnostního večera se zúčastnila i ma-
minka Davida Novotného, Ludmila a To-
máš  Šubrt  se  svou  maminkou  Lenkou. 
David Novotný obdržel certifikát a ručně 
zdobený talíř s oceněním od známého tu-
reckého umělce.

Město  Náchod  bude  letošní  ročník 
Muže roku hostit 26. srpna, kde se roz-
hodne o vítězi. Na akci dorazí i Muž svě-
ta – Mister International Pedro Mendes 
ze Švýcarska.

Pánové se mohou přihlásit na stránkách 
www.muzroku.cz.
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Březnová výročí
4. března 1881 se narodil Karel Benešx), 
v letech 1911–1936 profesor výtvarné 
výchovy  na  zdejším  gymnáziu, 
významný  malíř  a  ilustrátor,  podle 
jeho kreseb byly tištěny i pohlednice. 
5. března 1876 se narodil Jindřich Jind-
řich, hudební skladatel spjatý s Chod-
skem.  Při  koncertu  15.  října  1926 
v Beránku doprovázel na klavír Emu 
Destinovu, měl tu i koncert ze svých 
skladeb. 
8. března 1996 zemřel v Náchodě Vác-
lav Kaplanx),  autor  řady  publikací 
o opevněních i na Náchodsku. Narodil 
se 8. listopadu 1926.
12. března 1961 zemřel Josef Zemanx), 
významný pedagog, zakladatel speci-
ální pedagogiky, dnes mnohými baga-
telizované. Jeho jméno nese náchod-
ská škola (ZŠ a MŠ).
13. března 1516 zemřel král Vladislav 
Jagellonský, za jehož dlouhé vlády byl 
v naší zemi značný stavební rozmach, 
byla  vybudována  řada  významných 
staveb pozdní, tzv. vladislavské gotiky.
14. března 1956. zemřel herec Rudolf 
Hrušínský, hostoval i u nás v Náchodě.
15.  března  1996  zemřel  výtvarník, 
Ing.  arch.  František Kulhánekx),  od  
r. 1938 pracoval na městském úřadě 
v Náchodě, navrhoval řadu urbanis-
tických řešení, mj.  i vybudování ko-
munikace („dálnice“, dnešní Pražská 
ul.), která odlehčila průjezdu středem 
města.
21.  března  1926  se  narodil  historik 
a archivář PhDr. Erik Bouzax), úpický 
rodák, dlouholetý ředitel náchodské-
ho archivu, významný regionální his-
torik.
27. března 1841 zemřela ve Vídni Mag-
dalena Novotná, babička Boženy Něm-
cové, prototyp titulní postavy jejího 
nejvýznamnějšího díla. Datum jejího 
narození neznáme, při požáru Dobruš-
ky v květnu 1806 shořely i matriky.
28. března 1936 se narodil dramatik, 
scenárista i herec Zdeněk Svěrák, je-
den z „otců“ Járy Cimrmana. S „jeho“ 
hrami k nám zajíždí pravidelně začát-
kem každého roku.
29. března 1936 se narodil amatérský 
regionální výtvarník, krajinář Jiří Ko-
llert.
30. března 1746 se narodil španělský 
malíř Francisco de Goya, podle vykon-
struované teorie pravnuka B. Němcové 
MUDr. Tomáše Němce byl otcem Bože-
ny Němcové. („Matek“ Boženy Němco-
vé je asi sedm, kolik tedy je možných 
otců?)                                                (AF)
Pozn.: Hvězdičkoux) jsou označeny osob-
nosti, o nichž bližší údaje najdete ve Vel-
ké encyklopedii osobností Náchoda (Měs-
to Náchod 2015).

Duha Bartoňka, oddíl zaměřený na le-
zení, zimní aktivity a zážitkové hry a pro-
gramy, zve všechny malé i větší na tra-
diční  táborové  léto.  Pokud  se  nebojíte 
dobrodružství a těšíte se na prázdniny 
plné zážitků, pojďte léto strávit na našich 
tradičních táborech. Které tábory pro Vás 
chystáme?
Tábor u moře v Itálii 
(1.–10. 7. pro plavce od 8 do 25 let)

I  toto  léto  se  těšíme  na  dovádění 
u  moře,  sluníčko  a  pohodičku.  Jedeme 
do osvědčeného kempu s kvalitním zá-
zemím  a  širokou  nabídkou  sportovní-
ho vyžití. Ubytování  je zajištěno v mo-
bilhomech se dvěma pokoji, kuchyňkou 
a koupelnou se záchodem. Kemp leží hned 
u moře, k dispozici je také veliký bazén 
s pirátskými loděmi. Připraven bude pes-
trý program: koupání, soutěže, výlety, ta-
nec, skatepark, střílečky a další. Zpáteč-
ní cestou se zastavíme v zábavním parku 
Gardaland či Caneva. 
DULŠ (16.–25. 7. pro mládež 14–23 let)

Tábor pro mládežníky, kteří si rádi hra-
jí a chtějí poznat něco nového. Tábor je 
určen i pro začínající  instruktory, kteří 
chtějí proniknout do táborového světa. 
V průběhu tábora projdou účastníci sou-
borem her pro každou příležitost, zahra-
jí si netradiční sporty, vyzkouší zážitkové 

Tábory s oddílem Duha Bartoňka
aktivity na vlastní kůži. Součástí progra-
mu  budou  také  přednášky  a  worksho-
py zaměřené na sebepoznání, táborovou 
pedagogiku a psychologii, přípravu her 
a další.
Šlápota „Mafie“ 
(11.–20. 8. pro děti 6–16 let)

Tábor  s  dlouholetou  tradicí,  s  neza-
pomenutelnými zážitky. Nebude chybět 
dobrodružství, napětí i zábava s celotá-
borovou hrou tentokrát na téma „mafie“. 
V oddílech na děti budou čekat hry, bo-
jovky, kreativní chvilky, míčové sporty 
i bumperbally. Během tábora se děti vy-
dají na dvoudenní krátký výšlap s přespá-
ním pod širákem, při kterém poznají krá-
sy našeho kraje a zahrají si hry i mimo 
tábor.
PIF-PAF „Nerf“ 
(21.–27. 8. pro děti 7–15 let)

Tradiční  tábor  zaměřený  na  střelec-
ké dovednosti a bitvy a bojovky v  lese. 
Na  účastníky  čekají  hry  a  střílečky  se 
zbraněmi  nerf  a  airsoft.  Nebude  chy-
bět  technika  střelby z kuše, vzduchov-
ky, luku, praku i foukačky. V rámci tábo-
ra nás neminou larpové i vodní souboje, 
pouť i diskotéka. 

Přihlášky i další informace najdete na: 
www.bartonka.duha.cz 
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Historické domy ve městě
3. Dům čp. 150 (bývalý Kutlof, Expo, Skaličan)

Z Hrašeho ulice zamíříme do Palackého ulice, kterou projde-
me směrem ke Kamenici. Míjíme Šubrtovo papírnictví, na jehož 
úrovni od počátku 14. století stávala Horská brána, dříve zvaná 
též Polická nebo Kladská. Ta byla součástí městských hradeb, jí 
se vstupovalo z předměstí do města. Zbourána byla dne 30. 11. 
1827 při úpravě státní silnice. 

Nás ale bude nyní zajímat současný nárožní dům čp. 150, kte-
rý stojí vpravo na rohu Hurdálkovy ulice. Původně se nacházel 
na Horském nebo také Kladském předměstí. Od městských hra-
deb byl oddělen vodním příkopem a z druhé strany vodním ná-
honem, který byl tudy veden pro tzv. Podbuční mlýn. Přes náhon 
vedl z města na předměstí (dnes na ulici Kamenice) můstek, kte-
rý byl již ve druhé polovině 16. století kamenný. Od roku 1601 
byl často opravován, až byl roku 1638 nahrazen novým dvouob-
loukovým od italského zedníka Jakoba Falbina. V roce 1731 bylo 
kamenné zábradlí můstku ozdobeno barokní sochou sv. Jana Ne-
pomuckého od významného sochaře 
Severina Tischlera. Zde byla „od staro-
dávna“, z hygienických důvodů mimo 
město, zřízena jatka, kde řezničtí mi-
stři poráželi dobytek. Při nich byla ča-
sem, nejpozději  v 16.  století, posta-
vena  hospoda,  zvaná  Kutlof  (podle 
německého termínu „Kuttelhof“). 

První písemné zmínky však pochá-
zejí  až  ze  století  následujícího.  Jat-
ky byly podle záznamu v městských 
účtech nově postaveny v r. 1606, kdy 
bylo „přijato od řezníků peněz oplace-
ných, co jim půjčeno bylo ku potřebě 
jich na stavení Kutlofu“. Jatka i hospo-
da byly patrně ve vlastnictví náchod-
ské obce (tj. města), která je dlouho-
době pronajímala místním řeznickým 
mistrům a hospodským. K r. 1614 pro-
vozoval Kutlof hospodský jménem Jan 
Dědeček a v r. 1617 zřejmě jeho syn 
Václav Dědeček. Často se tu scháze-
li páni radní, např. při obnově rady, 
a „protrávili“ z obecního účtu nejeden 
groš.

Ve starých městských knihách po-
zemkových  byl  dohledán  první  zá-
znam až k datu 27. 5. 1743. Tehdy byl učiněn zápis poctivého 
cechu řeznického „na dům neb hospodu Kutlhof řečenou spolu s pří-
slušenstvím“, kterou mu zadarmo postoupila náchodská obec. 
Tento převod byl zřejmě jistou kompenzací za peněžní poplatek, 
který obec každoročně dosud za řeznický cech platila. Ve vlast-
nictví cechu ale Kutlof nezůstal dlouho. Již 18. 1. 1745 ho odkou-
pil zdejší zámožný měšťan, řezník Josef Fibír mladší za trhovou 
cenu 475 zlatých. Koupě se týkala pouze hospody, velké přízemní 
roubené chalupy, která zčásti stála i nad zmíněným mlýnským 
náhonem, jatky zůstaly po celou dobu ve vlastnictví řeznického 
cechu. A 13. 12. 1749 „dům vejsadní neb Kutlof na předměstí Hor-
ském ležící“ získal jeho syn Josef Fibír za trhovou cenu 400 zl. 

K datu 25. 5. 1772 koupil „příbytek neb hospodu vejsadní od sta-
rodávna“ Kutlof, tehdy čp. 48, po r. 1808 čp. 54 na Horském před-
městí, nový soused Melichar Dressler, který se do Náchoda při-
stěhoval patrně z Policka. Nový majitel si ještě pořídil masný 
krám číslo 17, přikoupil sousední domek (čp. 55) a další pozem-
ky. Nabyté rodinné jmění poté zdědili jeho syn Antonín Dressler 
(k datu 20. 11. 1817) a po něm jeho vnuk Jan Dressler (ke dni 19. 2. 
1849). Posledně jmenovaný hostinský se stal mecenášem míst-
ních ochotníků, již dne 16. 5. 1848 zde zněla „Slova české Thálie“. 

Poté bylo v hořejších místnostech oblíbeného hostince zřízeno 
jednoduché jeviště s hledištěm, kde se v následujících letech 
hrávala četná divadelní představení. Hostinec s můstkem v této 
době zachytil slavný malíř Josef Mánes (viz obrázek). 

Jatky, které byly z hygienického hlediska neúnosným útoči-
štěm potkanů a krys, byly zrušeny městským zastupitelstvem 
až v roce 1889. Mezitím nový majitel Jan Dressler bez řádného 
povolení a zpočátku téměř nepozorovaně nahradil postupně po  
r. 1876 roubenou hospodu novým prostým dvoupatrovým do-
mem čp. 150 s oblíbeným hostincem v přízemí, který zejmé-
na navštěvovali trhovci a venkované. Do výklenku vedle vstu-
pu byla osazena socha sv. Jana z tehdy již zrušeného můstku. 

Smlouvou z 12. 11. 1896 převedla vdova Františka Dressle-
rová vlastnická práva na svého syna Richarda Turka z první-
ho manželství. Hostinec byl přejmenován na Turkovu restau-
raci a od 30. 8. 1899 byl na dlouhá léta pronajat náchodskému 

obecnímu pivovaru. Kromě restaura-
ce byly v přízemí domu obchody, pře-
devším řeznictví, které provozoval K. 
Jerman, a pekařství. V polovině dva-
cátých let K. Jermana vystřídal cuk-
rář  Josef  Chvála,  pekařský  obchod 
provozoval Karel Horák. Oba využi-
li příležitosti, zadlužili se a v červnu 
1927 společně se svými manželkami 
dům od manželů Turkových odkoupi-
li. Následovalo jednání s náchodským 
městským úřadem, který požadoval 
zboření  domu  značně  zasahujícího 
do přilehlých komunikací a nabídl fi-
nanční kompenzaci. 

Noví majitelé tedy v polovině roku 
1930 starý dům zbořili a na rozděle-
né a zmenšené parcele postavili nové 
domy čp. 150 a 921 podle návrhu zná-
mého místního architekta ing. Anto-
nína Hartmana (1887–1954), spoluma-
jitele firmy Goldschmid a Hartman, 
která  také provedla  stavbu čp. 150. 
Sousední  dům  Horákových  posta-
vil  stavitel  Jan  Bednář.  Architekt 
Hartman navrhl čtyřpatrový dvojdům 
s jednotnou horizontálně členěnou fa-

sádou ve stylu tehdy módního funkcionalismu. Přízemí obsaho-
valo restauraci, kterou tu nadále vedl Josef Chvála, a tři obchody, 
první až třetí patro s hostinskými pokoji a byty tvoří mohutný 
arkýř vysunutý do ulice. Stavba byla povolena 23. 5. 1930 a do-
končena v červenci 1931. 

Lidová restaurace potom v objektu fungovala až do přelomu 
roku 1958/1959, kdy byla nahrazena moderně zařízeným bufe-
tem a prodejnou polotovarů s názvem „Expo 58“ podle úspěšné 
světové výstavy v Bruselu. V září 1959 byl dům Josefu a Pavlíně 
Chválovým vyvlastněn pro podnik Restaurace a jídelny Náchod, 
s kritikou se setkal i nový název a bufet byl přejmenován na Li-
dovou jídelnu. Název „Expo“ se však již mezi lidmi vžil a podnik 
se k němu brzy vrátil. Po roce 1990 byl dům vrácen potomkům 
původních vlastníků. V r. 1996 zde byla otevřena prodejna s bu-
fetem akciové společnosti Skaličan, která se brzy stala oblíbe-
ným místem mnoha občanů. Po staletí nepřetržitě trvající řez-
nická a hostinská tradice zde však bohužel skončila v srpnu 2010. 
Nyní se v přízemí domu čp. 150 nachází pobočka UniCredit Bank. 
Ve výklenku už dnes nenajdeme ani sochu sv. Jana Nepomucké-
ho, která byla po restaurování v r. 1996 umístěna v budově nové 
radnice.                                     PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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NOVINKY 
Z INFOCENTRA 
březen 2016 
„Velká encyklopedie
osobností Náchoda“

Autoři  knihy  Velká  encyklopedie 
osobností Náchoda Mgr. Lydia Baštecká 
a PhDr. Václav Sádlo ve své publikaci při-
náší 600 medailonů  již nežijících osob-
ností  se  vztahem  k  Náchodu  ze  všech 
oblastí  života  s  použitím 
mnoha nových, dosud ne-
publikovaných  informací 
doplněných o 1280 barev-
ných  a  černobílých  foto-
grafií. Kniha byla vydána 
na sklonku roku 2015 Měs-
tem Náchod a zakoupit  ji 
můžete v Městském infor-
mačním  centru  za  cenu 
605 Kč.

Nová turistická 
vizitka rozhledny 
Na Signálu 

Dlouho  očekávaná  tu-
ristická  vizitka  dřevěné 
rozhledny  Na  Signálu  je 

Park  ležící na  spojnici mezi ulicí  Zá-
meckou a Masarykovým náměstím projde 
v letošním roce zaslouženou proměnou. 
Po odstranění stávající brány z Masaryko-
va náměstí bude park opticky propojen 
s náměstím a centrem města. Nově bude 
park  tematicky  rozdělen  do  dvou  částí  
– na část pobytovou a část herní. V po-
bytové části parku budou návštěvníkům 
na časové ose představeny známé osob-

Park u města Prahy nosti Náchoda. Časová osa bude tvořena 
pobytovými lavičkami. Druhá – herní – 
část parku bude osazena herními prvky 
pro děti a mládež. V trase původních hra-
deb bude provedena symbolická hradba 
z gabionů. Gabiony budou vyplněny ka-
menivem a zelení. V mlatové komunika-
ci v místě brány bude provedena mozaika 
znaku města ze žulových kostek. 

Práce budou zahájeny v měsíci břez-
nu tak, aby v době vegetačního klidu byly 
vykáceny nevhodné dřeviny. Náhradou 
za lípu, která je ve špatném stavu, budou 
nově vysazeny dvě vzrostlé lípy. V dubnu 
a květnu budou práce pokračovat archeo-
logickým výzkumem. Samotná realizace 
projektu je připravovaná na období čer-
ven – říjen.

Pro projekt revitalizace parku bude Ná-
chod žádat o dotaci v rámci programu IN-
TERREG V-A ČR – PR 2014–2020, prioritní 
osa 2 ve spolupráci s partnerským měs-
tem Kudowa-Zdrój pod názvem Vítejte 
v Evropském městě Náchod – Kudowa-
-Zdrój. 

od konce ledna tohoto roku na světě. Po-
doba  rozhledny  dle  projektu  Antonína 
Olšiny na návrší u Horní Radechové s vy-
hlídkovou plošinou ve 25 m, na níž vede 
125 schodů, byla otevřena v r. 2014 a těší 
se obrovskému zájmu návštěvníků nejen 
z řad turistů. Vizitku zájemci mohou za-
koupit u nás v Městském  informačním 
centru.

 
Začátkem února Městské  informační 

centrum  zahájilo  aktualizaci  kontaktů 
provozovatelů  restaurací, 
barů  a  kaváren  v  Nácho-
dě. V průběhu měsíce bu-
dou  pracovnice  infocent-
ra navštěvovat jednotlivá 
zařízení  s  předtištěným 
formulářem, který po vy-
plnění  informací  provo-
zovatelem bude přenesen 
na  web  města,  kde  bude 
sloužit především pro tu-
ristické účely. Prosíme Vás 
o  spolupráci při poskyto-
vání  informací  a  vráce-
ní  vyplněného dotazníku 
do Městského informační-
ho centra na Masarykově 
nám. čp. 1.

Již koncem února probíhaly v centru 
města přípravné práce pro opravu viaduk-
tu “u Bílé růže”. Firma Chládek a Tintě-
ra připravovala zázemí stavby, která bude 
zahájena 1. března 2016.

Investorem  akce  je  Správa  železnič-
ní  a  dopravní  cesty  (SŽDC),  s. p.,  která 
v minulém roce už opravila dva železnič-
ní mosty v Náchodě – jeden u sokolovny 
a druhý u nádraží v rámci rekonstrukce 
okružní křižovatky u Čedoku.

Vlastní práce na opravě mostu budou 
probíhat od 1. března do 10. dubna 2016. 
Na řidiče čeká částečné dopravní omeze-
ní v podobě zúžení komunikace a průjez-
du vozidel jejím středem za předpokladu 
vzájemné přednosti v  jízdě, chodci pak 
budou mít po celou dobu stavby vyhraze-
ný koridor pro přecházení podél průjezd-
ného pruhu.

„Všechny tyto stavby, které mají vliv 
na dopravní omezení ve městě, musí pro-
bíhat ve vzájemné koordinovanosti mezi 
investory.  Jsem  proto  rád,  že  právě  se 
SŽDC se nám to daří a přesto, že původ-
ně byla plánována oprava tohoto mostu 
v loňském roce, přijde na řadu nyní a do-
končena bude v dostatečném předstihu 
před plánovanou rekonstrukcí průtahu 
Náchodem”, dodal starosta Jan Birke.

Další viadukt v centru 
města projde rekonstrukcí
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Štěstí přeje připraveným

V posledních letech přibývá případů, kdy je páchána trest-
ná činnost na seniorech. Patříte k okruhu osob, které mohou 
být ohroženy více než jiní, buďte proto opatrnější. Opatrnost 
je také prevence. 

Senioři a kriminalita
Starší lidé se často stávají terčem zájmu kapsářů, zlodějů, pod-
vodníků i násilníků. Pachatelé
využívají často nejen jejich horší fyzické kondice, ale také je-
jich důvěřivosti. 

Podvodníci  se  dokáží  pod  různými  záminkami  vetřít  až 
do bytu a pak využít vhodného okamžiku a okrást je i o ce-
loživotní úspory. Navíc vystupují často velmi seriózně a pů-
sobí natolik přesvědčivě, že si dokáží získat důvěru starší-
ho člověka.

Jak předejít podvodu nebo okradení doma:
  buďte obezřetní při komunikaci s neznámými lidmi
  neotevírejte dveře, pokud nevíte, kdo je za nimi (ani kdyby 
Vás žádal o pomoc – např. zatelefonovat si apod.)

  jste-li sami doma, nikdy do bytu nevpouštějte osoby, které 
neznáte

  zvoní-li opravář, pracovník plynárny či jiných služeb, nech-
te si před jeho vpuštěním do bytu předložit jeho služební 
průkaz a pokud možno pro ověření zatelefonujte na přísluš-
ný úřad

  nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí, podomní 
nabídky výher a výhodných koupí odmítejte – v naprosté 
většině jde o podvod

  udržujte dobré vztahy a kontakty se svými sousedy, může-
te si tak navzájem pomoci ochránit majetek

  doklady, klíče od bytu a další cennosti nikdy nenechávej-
te bez dohledu. Neodkládejte je s oděvem v šatně, u lékaře, 
v restauraci, na úřadech.

  v případě ztráty nebo krádeže klíčů od bytu nebo při pře-
stěhování vždy neprodleně vyměňte zámkovou vložku

  cizím lidem nesdělujte do telefonu, že jste sami doma
  pokud vám omylem volá neznámá osoba, nesdělujte své te-
lefonní číslo. Naopak volajícího požádejte, ať vám řekne čís-
lo, které volá.

Pro Vaše bezpečí si pořiďte dveřní panoramatické kukátko 
a pojistný řetízek (ten zabrání

případnému pachateli vniknout do Vaší domácnosti). Na dve-
ře Vašeho bytu si dejte jmenovku
v množném čísle, a to i v případě, že žijete sami, např. „Nová-
kovi“ místo „Nováková“.

Preventivně:
  pokud nemáte doma bezpečný trezor, nemívejte více peněz 
v hotovosti či cenné věci

  peníze mějte uloženy na bankovním účtu nebo v bezpeč-
nostní schránce v bance

  své cennosti si vyfotografujte (při případné krádeži Vám 
tyto fotografie usnadní jejich identifikaci)

  u elektroniky a cennějších spotřebních výrobků si opište je-
jich výrobní čísla

  nikdy nikomu neříkejte, kolik máte doma peněz a jaké vlast-
níte cennosti.

Pachateli této trestné činnosti bývají jak muži tak i ženy a pra-
cují jednotlivě i skupinově. Vybírají si místa, kde žije hodně 
seniorů, jako jsou starší domy ve středu města, případně ro-
dinné domky na vesnicích.

Vynalézavost podvodníků nezná mezí, proto buďte maximál-
ně obezřetní při tom, koho pustíte do Vaší domácnosti. Pokud 
si všimnete, že se po domě pohybuje podezřelá osoba, nevá-
hejte a přivolejte Policii ČR (tísňová linka 158).

Jak předejít podvodu nebo okradení mimo domov:
  opět je nezbytné být opatrný a nedávat se zbytečně do řeči 
s cizími lidmi

  nekupujte nic „výhodně“ na ulici od neznámých lidí.

V případě, že se stanete obětí trestného činu, oznamte vše 
co nejdříve na nejbližší služebně policie. Pokuste se policis-
tům sdělit co nejvíce informací (popis pachatele, směr, kte-
rým opustil místo činu apod.).

Další rady, jak předejít okradení a co dělat, pokud k němu již 
dojde, naleznete v příštím vydání tohoto seriálu s názvem „Co 
dělat v případě kapesní krádeže“.

JAK PŘEDCHÁZET KRIMINALITĚ PÁCHANÉ NA SENIORECH
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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.

Nabízíme také veškeré stavební materiály
autodopravu nákladními vozy s rukou.

50 000 Kč
33 000 Kč
23 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném 
zapracování. Pracoviště Stolín 105, Červený Kostelec, 
třísměnný provoz.

www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Vedoucí správy budov a energe�ky
Seřizovač linek
Operátorka pro spojování profilů

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě 
vytlačovaných pryžových těsnění pro automo-
bily, hledá zaměstnance na pozice:

S napětím očekávaný model velkého SUV ze ŠKODA 
AUTO, jehož designovou studii výrobce představí 
na březnovém ženevském autosalonu, bude jezdit 
s vnitřním těsnění dveří a s těsněním pátých dveří 
z  červenokostelecké firmy Saar Gummi Czech. 
Model dosud známý pod označením Škoda VisionS 
a s předpokládaným názvem Kodiak by měl začít 
sjíždět z výrobních linek ke konci letošního roku. 
Výroba těsnění v Saar Gummi bude v takovém 
případě startovat po letních prázdninách.
Větší  bratr  populárního  vozu  Škoda  Yeti  bude 
mít podle  informací z tisku některé designové 
prvky ze třetí generace vozu Superb. Yeti i Superb 
patří do kolekce vozů, které SGC těsněním také 
vybavuje. Odborný tisk předpovídá novému SUV 
úspěch inspirovaný růstem zájmu právě o Superb 
a Yeti. Prvně jmenovaný model vykázal v lednu 
meziroční nárůst dodávek o 62 procent, Yeti o 29 
procent. 

(pl)

Česká Saar Gummi 
Nové SUV Škoda bude jezdit 
s těsněním ze Saar Gummi

Přijmeme
do našeho rozšiřujícího kolektivu 

na kuchařku/kuchaře. Nabízíme: stálou práci 
v pěkném a nekuřáckém prostředí v nově 
zrekonstruované restauraci ve Volovce  

u Velké Jesenice. Očekáváme: poctivost, 
kladný přístup k práci, flexibilitu a dobrou 

náladu. Své životopisy zasílejte na 
e-mail info@jakubuvnovydvur.cz nebo další 

informace na 604 461 637.

 

 

Každý spor má řešení. 
 

Komunikaci ve sporu usnadní a k dohodě 
vás dovede profesionální prostředník. 

 

JUDr. Dana Jirmanová 
řešení konfliktů mimosoudní cestou  

 

Náchod, Tyršova 59 
tel. 721 190 291     www.bezesporu.cz 

Koupím starý nábytek
a veškerou půdní veteš 

Dobře zaplatím. 
Likvidace, vyklizení nemovitostí 

Tel.: 777 200 126
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ZŠ PLHOV

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

Vážení čtenáři,
březen nám sice káže zalézt za kamna, 
ale to určitě nedodržíme. Druhá část žáků  
7. tříd se chystá do Orlických hor, pokud 
sněhové podmínky dovolí, zdokonalit své 
lyžařské umění. 

Žáci 5.B nepotřebují sníh ani lyže a ces-
tují  dokonce  po  celé  Evropě  (obrazem, 
hudbou a někdy  i  chuťovými pohárky). 
V hodinách vlastivědy díky autorům re-
ferátů zavítali do Itálie a ochutnali piz-
zu. Navštívili také španělskou koridu, po-
slechli si flamenco, ve Francii vystoupali 
na Eiffelovu věž, v Maďarsku se stavili 
na guláš a jako dezert ochutnali výbor-
nou švýcarskou čokoládu. Cestování děti 
moc baví a na každý referát se perfektně 
připravují.

To,  že pro  cestování  je důležitá  zna-
lost cizích jazyků, si naši žáci dostateč-
ně uvědomují. Dokazují to jejich výsled-
ky ve školním kole soutěže v anglickém 
jazyce,  kterého  se  zúčastnili  žáci  6.  až  
9.  ročníku.  Soutěž  se  skládala  ze  dvou 
částí: písemné (poslech s porozuměním) 
a ústní. Konverzační část převážně hod-
notila Charlotte Mallinson z Anglie, kte-
rá na naší škole pomáhá s výukou ang-
ličtiny. Z 88 soutěžících si nejlépe vedli, 
a zajistili si tak postup do okresního kola,  
M. Nechvátal ze 7.D a M. Čížek z 8.C.

Perfektně si vše spočítat zase preferují 
žáci 5. a 9. tříd, kteří se zapojili do školní-
ho kola matematické olympiády, ze které-
ho do okresního kola postoupili J. Foglar, 
A. Kordová, J. Štěpánová a Mai Vu Thi Hu-
ong (5. třídy), J. Mareš, F. Vojtas a T. Vojta-
sová (9.D). Páťáci se též zúčastnili Pytha-
goriády a do okresního kola se probojovali 
N. Pražáková, D. Špaček a J. Štěpánová. 

Nezahálejí ani naši chemici. Na pod-
zim se žáci 9.D zúčastnili soutěže „Hle-
dáme nejlepšího mladého chemika ČR“. 
Z celkového počtu 5000 testovaných se tři 
naši žáci umístili mezi prvními dvěma sty 
a díky tomu jsme byli zařazeni do projek-
tu chemické road show pořádané SPŠCH 
v Pardubicích. V lednu nás navštívil tým 
pedagogů  a  studentů  pardubické  che-
mické školy a učebna chemie se promě-
nila v laboratoř. Žáci i učitelé se tak sta-
li svědky několika efektních pokusů, při 
kterých to řádně kouřilo, zářilo i zapácha-
lo. K vidění byla výroba sloní zubní pas-
ty, bengálských ohňů, lávové lampy nebo 
barevná  přeměna  roztoků.  Pod  odbor-
ným dohledem se do experimentů zapoji-
li i naši deváťáci. Za návštěvu i předvede-
né pokusy chemikům děkujeme a těšíme 
se na jejich show zase příští rok.

Naopak naprosto bez „chemie“ se roz-
hodli čelit chřipkové epidemii žáci 4.A. 
S heslem „Na ovocné saláty jsme jednič-
ky!“ se pustili do  jejich výroby. Během 
chvilky se celou třídou linula vůně ovo-
ce. Škoda, že jste neviděli, s jakým zau-

Čtenáři z první třídy plhovské školy
Před jarními prázdninami měli plhov-

ští prvňáci možnost navštívit náchodskou 
knihovnu, paní knihovnice připravily pro-
gram pro budoucí čtenáře. Během čtyř do-
poledních setkání se děti seznamují s fun-
gováním knihovny. Paní knihovnice jim 
představily spoustu knih, součástí pro-
gramu  bylo  i  plnění  zábavných  úkolů, 
které se týkaly právě čtení a porozumě-
ní čtenému. 

Děti si po prvním dopoledni odnesly 
deník čtenáře pro záznam o všem přečte-
ném. Z počátku bude nutná spolupráce ro-
dičů, prarodičů, kteří dětem čtou. Pokud 
se budou doma knížkám věnovat, brzy už 
děti zvládnou číst samy. Věříme, že na pří-
ští návštěvu knihovny si děti přinesou do-
plněné deníky čtenáře a budou pyšné, jak 
doma čtení společně s rodinou zvládají. 
Ve 2. ročníku si už podobný záznam o ka-
ždodenním čtení povedou samostatně, ale 
snaha rodičů, kteří dětem čtou, bude ví-
tána i nadále. 

Návštěvy knihovny vyvrcholí na kon-
ci  1.  ročníku,  kdy  proběhne  PASOVÁNÍ 
NA ČTENÁŘE. Děti dostanou nabídku stát 
se členy knihovny s možností půjčovat si 
knihy podle svého výběru (už dnes máme 
ve třídě čtenáře, kteří si v knihovně pra-
videlně půjčují knihy podle svých zájmů). 

Děkujeme Městské knihovně v Nácho-
dě za přípravu programu pro prvňáčky 
a věříme, že prvňáci brzy rozšíří seznam 
členů knihovny a stanou se z nich pravi-
delní čtenáři.                  Renata Dostálová, 

třídní učitelka 1.A ZŠ Náchod-Plhov

Semináře Hejného matematiky 
v ZŠ Náchod-Plhov

Jedním  ze  základních  požadavků 
na práci základní školy je, aby znalosti 
a dovednosti mohli žáci uplatňovat v běž-
ném životě. I proto je nyní tak aktuální 
výuka matematiky podle metodiky pro-
fesora Milana Hejného.

Aby  se  mohli  vyučující  rozhodnout, 
zda takto chtějí učit, musí se s celým pro-
jektem seznámit. Pro pedagogy našeho 
regionu nabízí ZŠ Náchod-Plhov  cyklus 
seminářů, který přispívá k zavádění me-
todiky pana Hejného do každodenní výu-
ky. V roce 2015 jsme na Plhově ve spolu-
práci s „Trvalá obnova školy o.s .“ a s „H 

– mat, s. r. o.“ uspořádali čtyři semináře. 
Zúčastnilo se jich celkem 79 učitelů, kurzy 
vedla vždy paní lektorka Jitka Michnová. 

Na jarní měsíce roku 2016 plánujeme 
další  semináře.  Ten  březnový  je  určen 
učitelkám mateřských škol, v dubnu při-
jedou na další díl vzdělávání učitelé škol 
základních. Jsme rádi, že na půdě plhov-
ské školy můžeme přivítat kolegy z jiných 
škol a měst. Hejného matematika se nám 
osvědčuje, učíme podle ní v řadě ročníků, 
navíc je pro nás příjemné, když nové po-
znatky přijdou za učiteli až do jejich vlast-
ní školy.                               Vladimír Honzů

Úspěšný zápis v ZŠ Náchod-Plhov
Pro většinu škol je zápis do 1. tříd udá-

lostí, která do velké míry určuje to, jak se 
bude škole v dalším období dařit. V Ná-
chodě nabízí své služby šest základních 
škol a naplněnost tříd je již roky „velkým“ 
tématem.

Pro příští školní rok jsme do prvních 
tříd ZŠ Náchod – Plhov zapsali 52 dětí, 
dalších 10 žádá o odklad školní docházky. 
Jsme rádi, že se nám v posledních letech 
daří bez problémů naplňovat první třídy. 
Jedním z důvodů může být skutečnost, že 
do plhovských paneláků nově přicházejí 
mladé rodiny s dětmi. Jsme ale přesvěd-
čeni, že je to zejména zásluhou práce pe-
dagogického sboru plhovské školy. Stá-
le hledáme cesty a cestičky, jak nabízet 
opravdu „dobré služby“. 

Učíme  angličtinu  již  od  první  třídy, 
v matematice pracujeme podle metodiky 
prof. Hejného, čtenářství se stalo jednou 
z priorit naší školní práce. Modernizuje-
me školu, zcela samozřejmě pracují žáci 
s moderní didaktickou technikou. Nabí-
zíme dětem celého prvního stupně mož-
nost trávit čas mimo vyučování ve škol-
ní družině.

Samozřejmě nic nejde samo, každoden-
ně musíme zvládat těžkosti, řešit problé-
my. Ale výsledky letošního zápisu nám 
udělaly radost a už nyní se těšíme na prv-
ňáky roku 2016.
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        Zprávičky 
    z Masaryčky

jetím se děti pustily do loupání, čištění, 
krájení a následně i do ochutnávání salá-
tů jednotlivých skupin. 

Nejen prací (nebo ovocným salátem) živ 
je člověk, by se možná nabízelo říci v dal-
ším příspěvku, ale všichni zúčastnění by 
vám potvrdili, že jim dalo velkou dřinu, 
než zvládli naučit se rozsáhlé pasáže pró-
zy a poezie. Rozhodnout ve školním kole 
recitační  soutěže  o  postupujících  bylo 
tentokrát mimořádně těžké. Porota nako-
nec vyslala do okresního kola Š. Hrnko-
vou a M. Volného (3. třídy), M. Dítětovou  
a J. Lubase (5. třídy).

Zde nám dovolte odcitovat J. A. Komen-
ského, jehož výročí narození si v březnu 
připomeneme.

„Nemilovat knihy znamená nemilovat 
moudrost. Nemilovat moudrost však zname-
ná stát se hlupákem. S pomocí knih se mnozí 
stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebý-
vá učený nikdo ani ve škole.“

Hlavním cílem projektu „Rodiče čtou 
dětem“ je probudit v dětech lásku k lite-
ratuře, a tak do 5.A zavítala paní Dítěto-
vá, aby děti seznámila se svou oblíbenou 
knihou Chaloupka na vršku a přečetla jim 
kapitolu Jak to bylo o Masopustu, za což jí 
moc děkujeme.

Dnes  jsme vám mohli představit  jen 
malou část z mnoha aktivit, které ve ško-
le probíhají, a jen několik z mnoha našich 
skvělých žáků. Za několik měsíců se mezi 
ně zařadí i děti, které jsme přivítali u zá-
pisu do 1. tříd.

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člo-
věk viděl před sebou jasnou cestu života, 
po ní opatrně vykračoval, pamatoval na mi-
nulost, znal přítomnost a předvídal budouc-
nost.“

Loučíme se dalším citátem J. A. Komen-
ského a všem čtenářům našeho sloupku 
děkujeme za přízeň a přejeme pohodové 
vykročení do jarních dnů.

Kolektiv ZŠ Komenského

BALÓNY, CO NA POUTI NEKOUPÍTE 
– beseda o balónovém létání v ZŠ Babí

Filip Hejzlar 5. tř.:
Řeč je o horkovzdušných balónech, co 

křižují naši oblohu již spousty let. Mnozí 
je proto považují za historii, to však není 
správně. Balóny, a to i ty české, už přele-
těly Alpy a také se zúčastnily WAG ( World 
Air Games) v Dubaji. Soutěží se v tom, kdo 
hodí značku (fléru) nejblíže ke kříži. Ne-
jsou vůbec pomalé, létají až 100 km/h. 
Tomáš Kaválek 5. tř.: 

Létání v balónu je pro někoho koníček, 
práce, noční můra nebo nuda. My se pojď-
me podívat na to, co je na létání pěkné.

Může to být zábava, létat si jen tak nad 
horami, jezdit na závody nebo cestovat 
po jiných zemích. Adrenalin vám určitě 
chybět nebude. Já v tom vidím to pozitiv-
ní. Beseda, na které jsme byli, byla úžas-
ná a já se dozvěděl, co jsem chtěl.
Kryštof Polák 5. tř.: 

Slyšel jsem, že ve škole na Babí měly 
děti besedu o horkovzdušných balónech. 
Školu navštívil majitel firmy DLNK compu-
ters pan Línek, který má jako koníček lé-
tání balónem. Nejvíce nás pobavil příběh 
o přistávajícím“ hořícím“ balónu na kři-
žovatce, ke kterému byli přivoláni hasiči, 
a jednalo se o planý poplach. Panu Linko-
vi moc děkujeme, že nám ve svém volném 
čase přišel říci něco zajímavého o svých 
zážitcích s létáním.
Darek Husták 5. tř.: 

Ve škole nás navštívil pan Línek, pilot 
horkovzdušných balónů. Prezentoval nám 
plno fotografií z letů nejen z Čech. Přele-
těl Alpy, byl v Americe, v Mexiku i v Du-
baji. Dozvěděl jsem se, že balón může být 
různých tvarů, např: koule, hruška, kmen 
stromu, včelka Mája i kráva. Rád bych se 
proletěl a z výšky podíval na náš dům. Be-
seda byl zajímavá, rád bych si ji poslechl 
znovu.

ZŠ BABÍ

Karneval na ledě
 Viděli jste někdy krabici polotučného 

mléka bruslit? My ano. I kuchaře, prasát-
ko, šmouly, pračlověka, princezny, kovbo-
je, Bořky stavitele a další. Již potřetí jsme 
pro naše žáky 1. stupně uspořádali kar-
neval na ledě. Tentokrát jako dárek k vy-
svědčení.

  Nejdříve  jsme  zhlédli  krasobruslař-
ské vystoupení Olušky a Elišky Gajdošo-
vých. Nedočkavé masky potom nastoupily 
na led a po třídách se představily porotě. 
Porotu tvořili – pan ředitel Roman Odvář-
ka, předseda Spolku rodičů pan Petr Jirá-
sek, trenér malých hokejistů pan Tomáš 
Gois, trenérka bruslení paní Jana Pasle-
rová a krasobruslařka Oluša Gajdošová. 

Masky dostaly sladkou odměnu, diplom 
a medaile a s potleskem od ostatních spo-
lužáků se odjely vyfotografovat k paní zá-
stupkyni Janě Žaludové.

V  druhé  části  programu  plnily  děti 
různé disciplíny – střílely pukem na brá-
nu, přeskakovaly překážky, strefovaly se 
do šaškovy pusy, jezdily slalomem, sbíra-
ly puky. S disciplínami nám pomáhala tří-
da 9.B a paní učitelka Markéta Klimešo-
vá. Děti si všude vysloužily malou sladkou 
odměnu. A odměnou pro všechny bylo zá-
věrečné discobruslení. I to si děti, stejně 
jako celý karneval, moc užily. Už jim zbý-
valo jenom vrátit se do školy a nechat se 
překvapit, co mají na pololetním vysvěd-
čení.                        Mgr. Denisa Vančáková, 

Mgr. Hana Pavlištová, Mgr. Ivana Lojdová

Dobrodružná cesta za vysvědčením
Žáci  druhých  tříd  ZŠ  T.  G.  Masary-

ka v Náchodě zažili 28. 1. 2016 nevšední 
den. Vysvědčení samo o sobě představu-
je pro mnohé děti důvod k radosti a vel-
kému očekávání. Když se však předávání 
vysvědčení navíc spojí s netradičním výš-
lapem do „Pekla“ plným překvapení, není 
se co divit, že nejeden žák už nemohl sa-
mou nedočkavostí dospat.

První zastavení na Lipí vyvolalo na dět-
ských tvářích úsměvy. Čekala nás totiž 
návštěva  ochočených  lam,  které  velmi 
uvítaly šustění dětských batůžků a ná-
sledné vytahování mrkviček a  jablíček, 
na kterých si lamy pěkně smlsly. A zatím-
co lamy spokojeně přežvykovaly, děti se 
o těchto zvířatech dozvídaly řadu zajíma-
vých informací.

 A jedeme dál! Od lam jsme již svižně 
vykročili přímo do Pekla. Děti si cestou 
lámaly hlavu, co že nás tam asi bude če-
kat za překvapení? S čerty přeci nejsou 
žádné žerty a v Pekle se to jimi bude ur-
čitě jenom hemžit... A vida. Taky že ano. 
Vysvědčení dětem předával čertík, který 
v někom budil obavy a jiní se zase pro-
jevili  jako rození „nebojsové“. Nakonec 
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Odpoledne s fyzikálními pokusy v MŠ 
Myslbekova

Ve čtvrtek 4. února jsme do třídy Za-
jíčků pozvali tatínky, strýčky i dědečky, 
nachystali jsme spoustu sklenic, svíček, 
lahve s octem, jedlou sodu, sůl, obarve-
nou vodu, nafukovací balónky, bramboro-
vý škrob, špejlata a ještě plno dalších oby-
čejných věcí, abychom si společně zkusili 
jednoduché fyzikální pokusy. Děti se moc 
těšily, tatínkové možná přicházeli s oba-
vami, co je u nás čeká. Ale obavy nebyly 
na místě – pokusy se dařily, voda z talí-
řů mizela, svíčky se kouzlem zapalovaly 
z plamínku na špejli i na dálku, rozinky 
tančily ve skleničce, rukavice se nafuko-

MŠ Myslbekova

valy, vajíčka se naučila plavat, nafouknu-
té balónky se daly propíchnout, aniž by 
praskly, „3D obrázek“ se podařil, papíro-
vé vrtulky létaly... Na závěr i neNewto-
novská kapalina z vody a bramborového 
škrobu budila obdiv!!! Doufáme, že se ta-
tínci, dědové i strýčci doma pochlubili, jak 
si odpoledne u nás užili a příště k nám 
zase přijdou.

Učitelky ze třídy Zajíčků, 
MŠ Myslbekova 

více na www.ms-myslbekova.info

POZVÁNKA 
Na „den otevřených 
dveří“ 
v mateřské škole Myslbekova ulice

Srdečně vás zveme do naší mateř-
ské školy Myslbekova ulice, Náchod
dne 23. března 2016 v době od  
8 do 11.30 hodin a od 14 do 15 hodin.

Podíváte se do tří nově moderně vy-
bavených tříd, vaše děti se mohou za-
pojit do her s dětmi z MŠ, shlédnete 
ukázku naší práce s dětmi, můžete 
získat bližší informace o činnosti MŠ 
a vzdělávacím programu naší MŠ.
Více  informací  a  fotodokumentaci 
z naší MŠ najdete na: www.ms-my-
slbekova.info.

však všichni dostali čertovskou medaili 
jako důkaz, že předávání vysvědčení pro-
běhlo skutečně v Pekle.

 Jako sladká tečka za naším dobrodruž-
stvím posloužil výborný zmrzlinový po-
hár se šlehačkou. Takto posilnění jsme se 
vydali zpět do školy. Prožili jsme nádher-
ný den a na „čertovské“ vysvědčení asi jen 
tak hned nezapomeneme. Už teď se ale tě-
šíme, jaké překvapení nás čeká na konci 
školního roku...          Mgr. Ivana Maršíková, 

Mgr. Ivana Nováková 

Prázdninový den v Tongu
Školní družina při  ZŠ T. G. Masaryka 

v Náchodě v letošním roce opět umožnila 
dětem pracujících rodičů prožít den polo-
letních prázdnin v Tongu v Hradci Králové.

Děti  v  pátek  29.  1.  už  nemohly  do-
spat, jak se těšily na tento výlet. Odjíždě-
li jsme v 8.00 hodin od školy a už v 9.00 
hodin jsme otevírali dveře Tonga. Děti se 
co nejrychleji rozprchly po všech atrak-
cích a začaly si vesele užívat. Jejich nad-
šení opravdu nebralo konce. K zážitkům 
z atrakcí  se přidala  i možnost nakupo-
vání dobrot a drobných upomínkových 
předmětů – prostě, co víc si děti mohou 
přát, aby byly spokojené! Když jsme před  
14.00 hodinou opouštěli Hradec Králové, 
tak část našich cestujících už spokojeně 
oddychovala únavou. Nás, dospěláky, jen 
mrzelo, že nám počet míst v autobuse ne-
dovolil vzít na tento výlet dětí víc. Proto 
se tímto rodičům, na jejichž děti se ne-
dostalo, omlouváme. Jako malou náplast 
od nás ve družině všechny děti dostaly 
volné vstupenky do Tonga nejen pro sebe, 
ale i své sourozence.
 Michaela Šimonová, vedoucí vychovatelka 

 Foto – Prázdninový den v Tongu

Pololetní prázdniny jinak
Pololetní  prázdniny  nejsou  prázdni-

nami v pravém slova smyslu –  je to  je-
den volný den k tomu, aby se děti nadech-
ly, zhodnotily svoji práci a spolu s rodiči 
na chvilku zpomalily.

 Pro učitele ze ZŠ T. G. M. to byl den po-
zoruhodného zážitku. V duchu hesla, že 
se pořád máme čemu učit a hlavně že se 
učit chceme, jsme se v osm hodin ráno 
potkali s paní Mgr. Jaroslavou Budíkovou 
z nadace Člověk v tísni. 

Přišla  velmi  příjemná,  sympatická, 
usměvavá paní lektorka. Jen chvílemi se 
zdála jako by roztěkaná, trochu tápala při 
psaní dlouhých a krátkých samohlásek 

ve slovech, psací stůl, na který si vyloži-
la věci uspořádané do barevných šanonů, 
se zanedlouho proměnil v nepřehlednou 
hromadu  papírů,  knih,  obrázků,  karti-
ček. Naše paní lektorka nám přišla pře-
dat úplně praktické rady, návody a meto-
dy práce, které se týkají dětí s poruchami 
pozornosti, tedy těch dětí, které si odná-
šejí z PPP zápis o tom, že je bude prová-
zet ADHD. Metody, styl práce a přístup 
od člověka nejpovolanějšího, totiž od ně-
koho, kdo se netají tím, že i jemu samé-
mu je tato porucha společníkem v životě. 
Ukázala nám, jaké způsoby práce dětem 
pomáhají, co přesně dělat, nad čím se ne-
pozastavovat, na co a v jakou chvíli není 
třeba reagovat a naopak, kdy a kde je nut-
né neustálé opakování a fixování znalostí 
a dovedností. Prakticky jsme si vyzkoušeli 
skládankové učení, při jiné technice jsme 
si sami mohli prožít, jak ztracený někdy 
může být žák v pokynech, které dostává. 
Zjistili jsme, jak moc obtížné díky složi-
tým mechanismům v mozku je pro tyto 
děti organizování, plánování, nezapomí-
nání školních pomůcek, udržení pořádku, 
dokončení úkolu, kolik sil je stojí soustře-
dit se na určitou činnost.

 Zároveň jsme ale viděli, že za určitých 
podmínek je porucha ADHD zvládnutel-
ná, že se člověk může zařadit do úplně 
běžného života, v podstatě bez jakéhoko-
li omezení, může cokoli studovat a vyučit 
se řemeslu, pracovat a bavit se.

Osmihodinový  seminář  utekl  jako 
voda, ale přinesl řadu podnětů do výuky 
a nové způsoby práce s dětmi, jejichž ces-
ta je přece jen složitější.

                                Mgr. Monika Patzáková                                
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 Příznivci horolezectví mohou stále na-
vštěvovat umělou lezeckou stěnu umístě-
nou v tělocvičně ZŠ T. G. Masaryka a to 
vždy v Po, St, Pá a Ne od 18 do 20 hodin. 
Jednorázové základní vstupné činí 50 Kč 
na osobu. Lezecký materiál je možno za-
půjčit za symbolický poplatek na místě. 
Stěna je vhodná jak pro děti a začáteční-
ky, tak pro pokročilé lezce.

Horolezecká stěna 
v Náchodě

Z našeho cestovního deníku
Dne 28. listopadu 2015 jsme se vydali 

na cestu. Cílem našeho putování byl záliv 
Torbay na anglickém jihozápadě a pobřež-
ní město Torquay.

Po  24  hodinách  cesty  jsme  dorazili 
na místo určení. Po příjezdu nás čekala 
prohlídka města a večer ubytování v hos-
titelských rodinách.

První den jsme nastoupili do jazykové 
školy LAL v Paingtonu. Odpoledne jsme 
strávili v Exeteru prohlídkou katedrály 
a historické části města.

Následující ráno probíhalo stejně. Od-
polední program byl věnován městu Ply-
mouth a návštěvě akvária, které je nej-
větší v Evropě. 

Ve  středu  se  vydáváme  místo  školy 
na  celodenní výlet  a návštěvu  jedineč-
ného  ekologického  projektu  Eden  Pro-
ject. Ovšem více než džungle nás pobavi-
ly uplakané oči našich spolužáků, kteří se 
rozhodli ochutnat chilli papričky.

Čtvrtek  byl  poslední  den  školy.  Do-
stáváme certifikáty, poslední foto a lou-
číme se s učiteli. Po výuce následuje vý-
let do národního parku Dartmoor. Divoká 
krajina Psa baskervillského… Vřesoviště, 
mlhy, déšť.

Páteční  ráno.  Budíček  ve  čtyři  hodi-
ny. Připravený pro nás byl celodenní pro-
gram v Londýně.  První  zastávkou bylo 
slavné London Eye. Dále jsme viděli krás-
ný Buckingham Palace. Následoval děje-
pisný úkol v British Museum a celý výlet 
jsme zakončili nočním pohledem na Lon-
don Eye.

Teď sedíme v autobuse a povídáme si 
o všech zážitcích a o nových zkušenos-
tech. Naše angličtina se zlepšila a pozna-
li jsme nové zvyky. Snad brzy na shleda-
nou, stará dobrá Anglie. 

Nicol Brátová 4. B
Obchodní akademie, Náchod

Vyšší odborná škola 
stavební a Střední 
průmyslová škola stavební
arch. Jana Letzela, 
Náchod, Pražská 931

Pozvánka 
na velikonoční výstavu panenek 
vyrobených pro UNICEF
spojenou s hlasováním o Miss panenku, 
která se bude již počtvrté konat v prosto-
rách Domova mládeže VOŠ a SPŠ stavební 
arch. J. Letzela v Náchodě. 
Výstavu můžete navštívit ve dnech 21.–
23. 3. a 29. 3. – 8. 4. 2016 od 7 do 16 hodin.
Studenti, kteří  jsou ubytováni v Domo-
vě mládeže a vyrobili panenku, soutěží 
o MISS panenku DM. Další panenky vyro-
bili zaměstnanci DM. Hlasovat může kaž-
dý návštěvník výstavy, vyhrávají tři pa-
nenky s nejvyšším počtem hlasů a další 
cenu získá originální panenka. 
Domov mládeže IV. se nachází v Raisově 
ulici č. p. 678 naproti benzinové pumpě. 
V případě zájmu skupin žáků z jiných škol 
prosíme o oznámení, kdy chtějí výstavu 
navštívit, na tel. č. 491 423 241. 
Drobné sponzorské ceny pro vítěze jsou 
vítány,  rádi  přijmeme  také  materiál 
na výrobu dalších panenek: kousky látek, 
vlny, příze a molitanu či vatelínu na vý-
plň – předem děkujeme!

Srdečně zveme všechny zájemce!
Za pracovníky Domova mládeže: 

Z. Hartmanová

Ve čtvrtek 18. 2. měli žáci naší školy 
ACADEMIA MERCURII v Náchodě možnost 
navštívit 25. středoevropský Veletrh ces-
tovního ruchu Holiday World v Praze. 

Tento veletrh se konal tradičně na vý-
stavišti v Praze Holešovicích. Státy z celé-
ho světa zde představují své nejkrásnější 
destinace a města. Zvláštním hostem, kte-
rý se veletrhu zúčastnil, byla Čína. 

Kromě jednotlivých států zde vystavo-
valy i jednotlivé regiony ČR. Letos, díky 
letním  Olympijským  hrám  v  Riu,  bude 
hojně navštěvovaným regionem Jihočes-
ký kraj, kde vznikne na břehu Lipna vel-
ký olympijský park. 

Na veletrhu jsme zjistili, že kromě mno-
ha krásných míst na světě má i Česká re-
publika co nabídnout. Bylo by krásné, kdy-
by se všichni lidé mohli na tato krásná 
místa nejen v ČR, ale i ve světě podívat. 

Na setkání na cestách se s vámi těší 
Anna Kůsová a ostatní žáci Academia 

Mercurii Náchod

HOLIDAY WORLD 2016

Z našeho cestovního deníku
Dne 28. listopadu 2015 jsme se vydali 

na cestu. Cílem našeho putování byl záliv 
Torbay na anglickém jihozápadě a pobřež-
ní město Torquay.

Po  24  hodinách  cesty  jsme  dorazili 
na místo určení. Po příjezdu nás čekala 
prohlídka města a večer ubytování v hos-
titelských rodinách.

První den jsme nastoupili do jazykové 
školy LAL v Paingtonu. Odpoledne jsme 
strávili v Exeteru prohlídkou katedrály 
a historické části města.

Následující ráno probíhalo stejně. Od-
polední program byl věnován městu Ply-
mouth a návštěvě akvária, které je nej-
větší v Evropě.

Ve  středu  se  vydáváme  místo  školy 
na  celodenní výlet  a návštěvu  jedineč-
ného  ekologického  projektu  Eden  Pro-
ject. Ovšem více než džungle nás pobavi-
ly uplakané oči našich spolužáků, kteří se 
rozhodli ochutnat chilli papričky.

Čtvrtek  byl  poslední  den  školy.  Do-
stáváme certifikáty, poslední foto a lou-
číme se s učiteli. Po výuce následuje vý-
let do národního parku Dartmoor. Divoká 
krajina Psa baskervillského… Vřesoviště, 
mlhy, déšť.

Páteční  ráno.  Budíček  ve  čtyři  hodi-
ny. Připravený pro nás byl celodenní pro-
gram v Londýně.  První  zastávkou bylo 
slavné London Eye. Dále jsme viděli krás-
ný Buckingham Palace. Následoval děje-
pisný úkol v British Museum a celý výlet 
jsme zakončili nočním pohledem na Lon-
don Eye.

Teď sedíme v autobuse a povídáme si 
o všech zážitcích a o nových zkušenos-
tech. Naše angličtina se zlepšila a pozna-
li jsme nové zvyky. Snad brzy na shleda-
nou, stará dobrá Anglie.

Nicol Brátová 4. B
Obchodní akademie, Náchod

Obchodní akademie 
Náchod poznává Anglii

Obchodní akademie
Náchod 
poznává Anglii
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oblečení, bot, hraček, 
knížek, časopisů,  
nevhodných dárků, 
a všeho, co ještě někoho potěší  
či někomu poslouží.

od 14. do 18. 3. 2016
sbor církve bratrské náchod,  
purkyňova 584, (vedle hotelu hron)

Prosíme pouze o zboží, které nechcete vrátit  
a u něhož výtěžek z prodeje ponecháte  
na charitativní účely. 
Přijímány budou pouze věci ve slušném stavu. 
Právo výběru vyhrazeno

Více informací na tel. 775 080 337, 777 109 980, 
E-mail: bazarnachod@googlegroups.comE-mail: bazarnachod@googlegroups.com

sledujte nás také na facebooku
https://www.facebook.com/dobrocinnybazar

V pátek 18.3. bude 50% sleva na všeV pátek 18.3. bude 
výtěžek bude prostřednictvím Sboru Cb v náchodě darován na transparentní účet 
pro paní Jarmilu zelenou. Dar bude použit na léčbu popálenin po tragické události.

bazarbazarbazarbbazarbazarbdobrocinnýdobrocinnýˇ

Příjem zboží 
Po 14.3.  11.00 - 17.00 hod.

Prodej: 
Út 15.3.  11.00 - 18.00 hod.
St 16.3.  11.00 - 18.00 hod.
Čt 17.3.    8.00 - 14.00 hod.
Pá 18.3.  11.00 - 16.00 hod.

sledujte nás také na facebookusledujte nás také na facebooku
https://www.facebook.com/dobrocinnybazar

Klub českých turistů Náchod pořádá pro širokou veřejnost 

v sobotu 16. dubna 2016 
pěší pochod nebo cyklistická jízda 

OKOLO PEVNOSTI DOBROŠOV 

                                                               OK   

Datum akce: sobota 14. dubna 2012. 

Pěší trasy: 14, 19 a 25 km 

Cyklotrasa: 35 

Start: ubytovna KČT Náchod, Kladská ulice 310 (výpadovka směrem na Hronov) od 7:00 do 
10:00 hod 

Startovné: 25 Kč

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

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

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

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

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

S pozdravem „Zdrávi došli“ KČT Náchod. 

www.volny.cz/kctnachod

 
 
 
 

které pořádá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výcvikové kurzy základní 
poslušnosti a ovladatelnosti psa, 

začínají v neděli, 3. 4. 2016, v 9:00 hodin.  
Jsou vhodné pro štěňata i dospělé psy. 

Věnovat se Vám budou zkušení instruktoři. 

Více na www.zkonachodsport.4fan.cz 
Přihlásit se můžete u paní Borkovcové  na mobil. č. 
723221872 nebo email zkonachodsport@seznam.cz 
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Kontakt:
T: 702 189 414, 491 204 029
E: andrea.kulichova@manpower.cz

www.manpower.cz

NABÍRÁME
pro Škoda Auto
Kvasiny

Operátor výroby 
v provozech svařovny, 
lakovny nebo montáže

Nabízíme:
• výdělek až 26 800 Kč hrubého 

měsíčně
• ubytování zajištěno 

s příspěvkem
• svozové trasy ze směrů Králíky, 

Náchod od března 2016

Máte doma plné skříně starého oblečení po mamince či babič-
ce a je Vám líto ho jednoduše vyhodit? Město Náchod ve spolu-
práci s Regionálním muzeem v Náchodě pořádá sbírku dobové-
ho oblečení tedy mužských a ženských šatů a doplňků z období 
protektorátu. Máme zájem o letní i zimní oblečení, pracovní i vy-
cházkové oblečení, plavky, doplňky, spodní prádlo, klobouky, ka-
belky, boty apod.

Oblečení můžete přinést na schůzku s restaurátorkou textilu 
paní Zuzanou Červenkovou a kurátory muzea.
KDY: 22. 3. 2016 (15.00–16.00)
KDE: v přednáškovém sálu muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) 
na Masarykově náměstí v Náchodě

Za Váš zájem a podporu předem děkujeme!
více informací: www.muzeumnachod.cz, 

 Regionální muzeum v Náchodě 

„Oblékněme Dannyho 
a jeho slečny“

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

JIRÁSKOVA CHATA 
DOBROŠOVPOZVÁNÍ

 12.–13. 3.
Dobroty české kuchyně

26.–27. 3.
Rybí pochoutky

 

VEŘEJNÉ   BRUSLENÍ 
BŘEZEN 2016 

Veřejné bruslení 
v měsíci březnu 2016 
se koná každý víkend! 

 
Aktuální informace a změny 
na internetových stránkách 

www.zimni-stadion-nachod.cz 
 
        

 

 

 

www.zimni-stadion-nachod.cz                               Tel: 491 426 021                             zimni.stadion@mestonachod.cz                       
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V sobotu 20. února 2016 byly již tradičně na Reprezentačním 
plese Města Náchoda v městském divadle předány ceny nadace 
za přínos v oblasti kultury a sportu na Náchodsku. Ocenění pře-
dali starosta Jan Birke, místostarosta Tomáš Šubert a zastupitel 
a člen správní rady nadace Tomáš Magnusek. 

Sobotního vyhlášení osobností kultury a sportu se nemohl zú-
častnit pan ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka, kterému bude oceně-
ní osobně předáno představiteli města v rámci připravovaného 
setkání na náchodské radnici. 

Cenu v oblasti sportu za rok 2015 převzal pan Jaromír KEJZLAR 
za celoživotní zásluhy o rozvoj sportu a tělovýchovy v Náchodě.
 Pan Jaromír Kejzlar oslavil loni 85. narozeniny. Patnáct let vy-

konával funkci tajemníka sloučené Tělovýchovné jednoty v Ná-
chodě, byl funkcionářem okresního, krajského i celostátního 
výboru ČSTV. Od návratu z vojenské základní služby se plně vě-
noval volejbalu v oddíle SK Rubena Náchod. Byl nejprve hráčem, 
poté dlouholetým trenérem v éře největších úspěchů ženského 
volejbalu v Náchodě. Působil také jako mezinárodní rozhodčí vo-
lejbalu, do nedávné doby rozhodoval v okresním a krajském pře-
boru na Náchodsku. Za celoživotní práci v tělovýchově a sportu 
obdržel řadu vyznamenání ČSTV, včetně medaile za celoživotní 
zásluhy o rozvoj sportu a tělovýchovy. Oceněný Jaromír Kejzlar 
se rozhodl věnovat celou finanční odměnu Diakonii ČCE - stře-
disko Betanie.

Cenu talent roku 2015 
v oblasti sportu převzala slečna Nina Brožková:
 Nina Brožková je sedmnáctiletá studentka náchodského gym-

názia. Jejím největším koníčkem jsou kuželky, věnuje se jim již 
osmým rokem. Mezi její první úspěchy patří třetí místo na Mis-
trovství České republiky v kategorii žákyň 120 hodů a 1. místo 

v kategorii sprint. Poté obsadila dvakrát třetí místo v Českém 
poháru dorostu. Následně byla nominována na Mistrovství svě-
ta dorostu v německém Speichersdorfu, kde vybojovala spolu se 
svými kolegyněmi zlatou medaili v kategorii družstev, což je za-
tím její největší úspěch. V současnosti hraje první kuželkářskou 
ligu žen za tým SKK Primátor Náchod a zároveň dorosteneckou 
ligu, kde v loňském roce obsadili čtvrté místo. 

Cenu v oblasti kultury za rok 2015 udělila Kulturní 
a sportovní nadace města Náchoda P. ThLic. Mgr. Boguslawu 
Partykovi za přínos pro kulturu v Náchodě:
 Boguslaw Piotr Partyka byl ještě do loňského roku děkanem 

Římskokatolické farnosti v Náchodě. Narodil se 29. dubna 1969 
v Nisku na jihovýchodě Polska. Po dosažení akademického titulu 
využil nabídky biskupa Karla Otčenáška podílet se na pastorač-
ní činnosti v České republice a odešel do Čech. Ve všech farnos-
tech, které vedl, se podílel na kulturním a společenském dění. 
Pro Město Náchod a farnost se stal důležitou osobností podíle-
jící se na veškerém duchovním a kulturním dění. Svojí prací se 
nesmazatelně zapsal do srdcí občanů Náchoda.

Program plesu přádaného Městem Náchod a společnostmi Pri-
mátor a. s. a Beránek Náchod a. s., kterým provázel herec a mo-
derátor Miroslav Šimůnek, byl opravdu bohatý. O předtančení 
se postaral taneční klub Takt, během večera pak vystoupila Sisa 
Sklovská a Heidi Janků. O hudební doprovod k tančním sériím 
se po celý večer postarala skupina Relax. Přesně o půlnoci pro-
běhlo losování prvních deseti cen bohaté tomboly. Děkujeme 
všem návštěvníkům za báječnou atmosféru a sponzorům za po-
skytnuté ceny!

Ceny Kulturní a sportovní nadace města Náchoda za rok 2015
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Vážení spoluobčané, 
rád bych se touto cestou vyjádřil k hlavním událostem a investicím, 
které čekají Náchod v r. 2016. Vzhledem k omezenému prostoru ne-
budou některá další důležitá témata zmíněna (Beránek, Prima sezó-
na, doprava, územní plán, atd.). 

Revitalizace Zámeckého kopce
Projektové práce jsou dokončovány a v případě dotace začnou 

probíhat přípravné práce. Celý projekt považuji za kvalitně zpra-
covaný a těším se na novou podobu zámeckého kopce, která by 
měla navázat na původní historickou situaci. Odstranění náletu, 
ovocné sady, obnažené skalnaté svahy pod terasami zámku, li-
pová alej u schodiště z náměstí, nové stezky a chodníky – to vše 
dá dnes nevyužitému a zanedbanému prostoru novou kvalitu. 

Finální podoba projektu se rodila postupně, proběhlo mno-
ho jednání a několik schůzek přímo v terénu. Jsem rád, že pro-
jektant většinou vyslyšel naše připomínky a upustil od záměru 
odstranění některých hodnotných vzrostlých stromů, původně 
měl například zmizet i zdravý staletý dub v ohbí přístupové ces-
ty na zámek. 

Moji radost z projektu bohužel kalí plánované skácení javo-
rového stromořadí od Déčka k zámku. Je pravda, že zhruba tře-
tina těchto stromů je ve špatném zdravotním stavu, nicméně 
původně byla sjednána kompromisní varianta, která počítala 
s postupnou obnovou stromořadí v několika úsecích. Odstraně-
ny a novou výsadbou nahrazeny měly být ty úseky, kde převažu-
jí stromy v špatném a havarijním stavu, zbytek zdravých stromů 
by byl ponechán k dožití. Památkáři i projektant se však nako-
nec navzdory námitkám i připomínkám přiklonili k jednorázo-
vé obnově celého stromořadí. Letošní rok je tak pravděpodobně 
poslední, kdy se bude lze projít pod těmi krásnými křivolakými 
javory s kmeny porostlými břečťanem…
Kauza Tepna 

Nevyřešenou  situaci  kolem  areálu  bývalé  Tepny  považuji 
za největší problém města. Momentální stav je takový, že se čeká 
na vyjádření krajského úřadu k námitkám podaným v územním 
řízení. Ať již příslušné orgány rozhodnou jakkoliv, měl by maji-
tel v první řadě dokončit demolici, což zatím odmítá. Areál Tep-
ny byl zbourán dle demoličního výměru z r. 2008 a v tomto do-
kumentu je přímo psáno: Stavba bude odstraněna do 31. 12. 
2008 a po dokončení odstranění stavby bude pozemek urov-
nán do úrovně okolního terénu. Domnívám se, že je na čase, aby 
příslušný úřad začal po majiteli (JTH holding) vymáhat podmín-
ky, za nichž byl souhlas s odstraněním stavby udělen. 

Problematicky  se  bohužel  jeví  i  budoucnost  budovy  nové 
přádelny, která patří jinému majiteli (Protivítr – Invest s. r. o.). 
Ten původně plánoval budovu zachovat a přestavět na obytné 
a nákupní centrum. Stav objektu se však zatím pouze zhoršuje 
a vzhledem k tomu, že z budovy zmizela okna, bude za takové 
dva až tři roky i tato architektonicky poměrně cenná a zacho-
valá budova zralá k demolici. Co by to znamenalo pro město ra-
ději nedomýšlet.

Jsem si vědom toho, že jde o soukromý majetek a jednání s ma-
jiteli jsou složitá a problematická. Rozlohou i umístěním je ov-
šem celý areál klíčový pro další osud Náchoda a nelze jen pasiv-
ně přihlížet pokračujícímu mrzačení města. Musíme s majiteli 
jednat (i o případném odkupu za rozumnou cenu) a aktivně se 
zasazovat o to, aby dané pozemky byly využity buď k drobné 
výrobě (dle starého územního plánu) nebo ke smíšené městské 
zástavbě (dle nového ÚP). V tomto smyslu se snaží náš zastupi-
telský klub působit, bohužel zatím neúspěšně… 
Rekonstrukce „starých“ lázní a kauza prameníku v Bělovsi

Dohoda s majiteli lázní se nerýsuje a tak se město rozhod-
lo zrekonstruovat doposud zapomenuté „staré lázně“ (chátra-
jící budova na louce za Kauflaundem), které jsou v jeho majet-
ku. Vzniknout by zde měla i kolonáda s novým prameníkem. Jde 

OKÉNKO      zastupitelů o velkou investici, jen cena hydrogeologického průzkumu pro 
nové vrty se pohybuje v řádech miliónů. Na rozdíl od dlouhodo-
bě prosazovaného megalomanského rehabilitačně/rekreačního 
areálu (tzv. „lázeňského rohlíku“ – rozsáhlé novostavby na lou-
ce pod běloveským lomem), považuji tento projekt za smysluplný 
začátek obnovy lázeňské tradice v Náchodě. Za skvělou zprávu 
považuji i to, že velkokapacitní parkoviště, které mělo vzniknout 
na louce před lázněmi, se (alespoň prozatím) budovat nebude. 
Auta budou parkovat u Kauflandu, lázně budou přívětivé a dob-
ře přístupné pro pěší. Místo tak má díky plánované restauraci, 
prameníku, vodním prvkům a dalším atrakcím velký potenciál 
stát se oblíbeným cílem vycházek… 

Závěrem pár slov ke kauze uzavřeného prameníku v kaplič-
ce sv. Jakuba a zvýšené hladiny arsenu ve zdejší minerálce. Mrzí 
mě, že se radnice dosud oficiálně nevyjádřila k článku Náchod-
ského deníku z 30. 1. – Pramen kyselky Ida je jedovatý. Náchod-
ská radnice to věděla, ale roky nezasáhla. Vyjádření tiskové 
mluvčí Ministerstva zdravotnictví k celé kauze je dokonce násle-
dující: V současné době je na MZ zpracovávána právní analýza 
postupu MZ ve věci možného postihu Města Náchod za využí-
vání přírodního léčivého zdroje minerální vody bez povolení. 
Vysvětlení a relevantní informace nebyly bohužel poskytnuty 
ani zastupitelům. Proto jsem se připojil k požadavku na zveřej-
nění veškeré dokumentace a korespondence v této kauze mezi 
městem a MZ.                Mgr. Jan Ježek, Nezávislí a zelení, 16. 2. 2016 

My, níže podepsaní zastupitelé města Náchoda, vyjadřujeme 
své rozhořčení nad přístupem vedení města k problematice uza-
vření prameníku Ida, zejména dlouhodobému nerespektování 
hygienických požadavků Ministerstva zdravotnictví, Českého 
inspektorátu lázní a zřídel (MZ ČILZ). Za nepřípustné považuje-
me též záměrné zamlčovaní níže uvedených důležitých informa-
cí a to jak zastupitelům, tak i náchodské veřejnosti. Jak vyplý-
vá ze závazného stanoviska ze dne 29. 6. 2011 a z dopisů ze dne  
16. 7. 2013 a 28. 5. 2014 byli představitelé města opakovaně upo-
zorňováni na zvýšený obsah arsenu ve zdroji IDA I, kdy při dlou-
hodobé konzumaci této vody může docházet k poškození zdraví 
občanů. Současně se domníváme, že došlo k hrubému porušení 
zákona č. 164/2001 Sb. – Lázeňský zákon a dalších právních před-
pisů, čímž může dojít k finančnímu postihu města a v krajním 
případě i trestně právní odpovědnosti. Vyjádření tiskové mluv-
čí Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 12. 2015 k celé kauze 
je následující: V současné době je na MZ zpracovávána právní 
analýza postupu MZ ve věci možného postihu Města Náchod 
za využívání přírodního léčivého zdroje minerální vody bez 
povolení. 

Žádáme proto vedení města Náchoda, aby předložilo v písem-
né podobě všem zastupitelům a zveřejnilo na webových strán-
kách města:
1.  veškerou korespondenci mezi MZ ČILZ a městem Náchod 

od roku 2011 do současnosti, 
2.  zdůvodnění, proč nebylo postupováno v souladu s požadav-

ky MZ ČILZ a prameník byl provozován bez povolení,
3.  kdo z Města vydal požadavek na předčasné ukončení čerpa-

cích zkoušek vrtu IDA I v roce 2011 a tím znemožnil vyhod-
nocení čerpací zkoušky a vypracování závěrečné zprávy 

4.  informaci o tom, kdo za vzniklou situaci nese zodpovědnost, 
jaké kroky udělá vedení města pro to, aby se podobné chyby 
již nemohly opakovat a jaké vyvodilo z nastalé situace perso-
nální opatření 

Ing. Aleš Cabicar (TOP 09), RNDr. Věra Svatošová (TOP 09), Michal Ku-
drnáč (Nezávislí a Zelení), Mgr. Jan Ježek (Nezávislí a Zelení) 
Mgr. Karel Petránek (Východočeši), Mgr. František Majer (STAN a Ne-
závislí)

Otevřený dopis 
vedení města Náchoda
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Na základě Vašeho otevřeného dopisu ze dne 18. 2. 2016 uvá-
díme následující odpovědi na Vaše dotazy:

Ad 1) 
Veškerá korespondence mezi Ministerstvem zdravotnictví 

a městem Náchod včetně dalších souvisejících dokumentů je 
zveřejněna na www.mestonachod.cz

 
Jedná se o tyto dokumenty: 
  korespondence Města Náchoda x MZdr. od roku 2011, 
  korespondence společnosti AQUA ENVIRO, s.r.o., zastoupené 

Ing. Liborem Michele x MZdr. ČR,
  závazné stanovisko MZ ČIL ze dne 29. 6. 2011,
  projekt prací pro zprovoznění pítka, který uvažoval s odarze-

nováním, stavebními úpravami a povolením provozu prame-
níku,

  smlouva o dílo na uvedené práce, v níž jsou v závěru rozděle-
ny červenou čarou práce dokončené do září 2011 a práce do-
posud nedokončené,

  žádost o souhlasné stanovisko z 5. 9. 2011 k realizaci staveb-
ních prací na prameníku a vystrojení vrtu pro provoz pítka 
a jeho zpětvzetí z 22. 9. 2011 z důvodů v něm uvedených.

 
V písemné podobě bude předloženo na jednání Zastupitelstva 

města Náchoda dne 14. 3. 2016.

Ad 2) 
Práce na zprovoznění prameníku byly zahájeny na základě 

projektu, smlouvy o dílo a souhlasného stanoviska Ministerstva 
zdravotnictví (viz zveřejněné dokumenty). Zhruba v polovině 
prací však realizace prací ustrnula proto, že „nebyl vyjasněn 
majetkový vztah zadavatele prací k vrtu IDA I.“ Podaná žádost 
o souhlasné stanovisko k realizaci stavebních úprav a vystrojení 
vrtu pro provoz prameníku z 5. 9. 2011 byla po ústních jednáních 
s MZ ČIL (řešitel prací ing. Libor Michele s panem Ing. Vladimí-
rem Procházkou z MZ ČIL) vzata zpět s tím, že dokud nebude vy-
jasněn majetkový vztah Města Náchod k vrtu IDA I, není nadějné, že 
by Ministerstvo vydalo souhlasné stanovisko k realizaci dalších prací 
nezbytných pro zprovoznění prameníku. Tyto práce jsou popsány 
v projektu i přiložené smlouvě, v níž jsou rozděleny na dokonče-
né do září 2011 a na činnosti doposud nedokončené.

Od roku 2011 bylo Městem Náchod hledáno řešení, jak získat 
vlastnická práva k vrtům IDA I a IDA II a šachtě na vrtu, případ-
ně i k pozemkům na nichž šachta s vrty spočívá a k pozemkům 
mezi vrty a prameníkem Jakub včetně prameníku samotného.

Druhým, v září 2011 novým aspektem, byl názor Ministerstva 
zdravotnictví,  že pítka  jsou běžně zřizována a provozována 
v rámci využívání minerálních vod pro provoz stáčíren nebo 
v rámci poskytování léčebně rehabilitační péče v lázeňských za-
řízeních. Avšak pokud by měl být jediným účelem využívání mi-
nerální vody z osvědčeného zdroje v lázeňském místě Běloves 
pouze provoz veřejného pítka, pak pro takové užívání nelze vy-
dat povolení, protože k němu není opora v lázeňském zákoně č. 
164/2001 Sb. v platném znění. 

Řešení této patové situace hledalo Město Náchod od podzimu 
2011. Právní výklad uvedený v předchozím odstavci se nezměnil 
a prameník do té doby provozovaný bez pravomocného povole-
ní Ministerstva zdravotnictví byl nakonec v září 2015 uzavřen. 

Ad 3)
Otázka není formulována s podrobnější znalostí věci. Není 

pravdou, že „někdo z Města vydal požadavek na předčasné ukon-
čení čerpacích zkoušek vrtu IDA I v roce 2011 a tím znemožnil 

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

V Náchodě dne 23. 2. 2016
Odpověď na otevřený dopis 
vedení města Náchoda ze dne 18. 2. 2016

vyhodnocení čerpací zkoušky a vypracování závěrečné zprávy.“
Skutečnost byla taková, jak je uvedeno v odpovědi k předcho-

zí otázce. Čerpací zkoušky na vrtu IDA I byly provedeny podle 
projektu včetně kamerové prohlídky, podrobného měření a od-
běru vzorků vody na analýzu. Tato data jsou k dispozici a je mož-
né zpracovat z nich dílčí zprávu. Avšak původně bylo v projektu 
uvažováno, že společně se zprávou o čerpacích zkouškách a tech-
nickém stavu vrtu budou rovněž stanoveny podmínky pro ná-
sledné využití vrtu IDA I včetně rozsahu měření, parametrů mě-
řicích přístrojů, jejich umístění, řešení rozdělovače na potrubí 
pod prameníkem, umístění a provoz odarzenovacího zařízení, 
bude-li to nutné na základě lékařského dobrozdání, neboli zpra-
covat všechny podklady nezbytné pro podání žádosti o povolení 
k využívání zdroje minerální vody podle §10 lázeňského zákona. 

V září 2011 se však sled těchto kroků z výše uvedených důvo-
dů zadrhl. Vlastnické vztahy k vrtům a pozemkům jsou dopo-
sud v řešení, získání povolení provozu prameníku jako jediného 
způsobu využívání zdroje IDA I je z hlediska lázeňského záko-
na neprůchozí. Zprávu o čerpacích zkouškách je možno dokončit 
v otázkách hydrogeologických, avšak s tím, že cíl prací – zpro-
voznění prameníku Jakub, v ní popsán nebude, osazení přístro-
jů a odarzenovacího zařízení včetně jeho provozu jsou za dané 
patové situace irelevantní. 

Ad 4) 
–  zodpovědnost za vzniklou situace nese    tehdejší i současné 

vedení města
–  Město Náchod posílí personálně o pozici 2. místostarosty
–  Viz výše

Závěr:
Město Náchod jednalo a stále jedná v dobré víře. Připravilo 

řadu kroků směřujících k obnovení poskytování léčebně rehabi-
litační péče v Bělovsi a k obnovení provozu pítek, která budou 
napájena už zcela odarzenovanou kyselkou.
 Za členy Rady města Náchoda:
Jan Birke (ČSSD)
Ing. Tomáš Šubert (Patrioti) 
Miroslav Brát (ČSSD)
MUDr. Ladislav Tichý (ČSSD)
Ing. Jan Čtvrtečka (ČSSD)
Marek Dvorský (ČSSD)
Ing. Pavla Maršíková (KDU-ČSL)
MUDr. Edita Nováková (KDU-ČSL)
Jiří Maršík (Patrioti)
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V termínu 9.–15. května 2016 se v Ná-
chodě uskuteční již 19. ročník celo-
státního  festivalu  umělecké  tvoři-
vosti Náchodská Prima sezóna (NPS). 
Festival byl studenty založen jako po-
cta náchodskému rodákovi a spiso-
vateli Josefu Škvoreckému. NPS 2016 
nabízí studentům středních škol pří-

ležitost představit tvorbu v umělec-
kých oborech  (sekcích  festivalu),  jako 

jsou divadlo, literární tvorba, film, fotogra-
fie, v hudebních žánrech a výtvarné tvorbě. 

Pro 19. ročník NPS byla nově vytvořena pozice patrona festi-
valu NPS. Stal se jím herec a režisér Ondřej Kepka, který se sou-
časně bude podílet na hodnocení souborů a vedení seminářů.

Oblast divadelní odborně podpoří herečka a lektorka ZUŠ Ná-
chod Petra Výtvarová – Krausová, která je zároveň držitelkou 
ocenění Thálie 2001 za výjimečný herecký talent do třiceti tří 
let. Účast v rámci odborných seminářů přislíbil i tanečník, cho-
reograf a moderátor Jiří Zbořil. Současně jednáme s řadou od-
borníků ze všech soutěžních oborů, kteří přispějí ke zkvalitně-
ní vzdělávací části festivalu.

V programu festivalu je i tzv. Dětská Prima sezóna (dříve Malá 
Prima sezóna), která proběhne dne 12. 5. 2016 se zaměřením 
na spolupráci dětí ze základních a mateřských škol, které se 
do festivalového dění aktivně zapojí v oblasti divadelní, hudeb-
ní a výtvarné.

V rámci NPS proběhne ve středu 11. 5. 2016 i tradiční Jazzo-
vý večer, na který již s předstihem přislíbil účast vynikající ja-
zzový saxofonista, klarinetista, zpěváka a skladatel Petr Kroutil 
se svým ansámblem Petr Kroutil Orchestra. V Dannyho kavár-
ně hotelu Beránek v průběhu večera zahraje náchodská jazzová 
formace Swing Sextet.

Na pátek 13. 5. 2016 je v divadle Dr. Josefa Čížka v rámci tzv. 
„Prímového dne“ připravováno divadelní představení dětí ze 
speciální školy Josefa Zemana a stacionáře Cesta.

Pro  účastníky  festivalu  i  širokou  veřejnost  připravujeme 
na páteční večer dne 13. 5. 2016 v náchodském klubu Sfinga 
Music Bar nesoutěžní přehlídku studentských hudebních skupin.

Více informací naleznete na www.primasezona.cz

Náchodská 
Prima sezóna 2016

Zimní stadion Náchod nabízí půjčovnu bruslí 
pro veřejnost při veřejném bruslení.
Více informací na www.zimni-stadion-nachod.cz 
nebo na telefonu 778 744 160.



březen 2016 23ZEMŘEL JINDŘICH ROUBÍČEK



24 Náchodský  zpravodajČESKÝ ROZHLAS

2014: Pavel Šporcl 
houslový virtuos 
2013: Václav Větvička 
dendrolog 
2012: Jan Petránek 
publicista 
2011: Yvetta Simonová 
zpěvačka 
2010: Eliška Balzerová 
herečka 
2009: Jana Štěpánková 
herečka 
2008: Hana Maciuchová 
herečka 
2007:   Karel Gott 
zpěvák 
2006: Jiřina Jirásková 
herečka 
2005: Marie Rottrová 
zpěvačka 
2004: Radovan Lukavský 
herec 
2003: Květa Fialová 
herečka 
2002: Vladimír Čech 
herec 
2001: Zdeněk Troška 
režisér 
2000: Helena Vondráčková
   
1999: Václav Fischer 
podnikatel 
1998: Miroslav Antl 
státní zástupce v HK 
1997: Zdeněk Svěrák 
herec, scénárista, režisér 
1996: Marek Eben 
moderátor, herec, skladatel 
_________________________ 
   hradec.rozhlas.cz 
 90,5 I 95,3 I 96,5 FM 

Český rozhlas hledá Šarmantní osobnost 

Šarmantní osobnost není jen půvabný, přitažlivý, zdvořilý člověk    
s přirozeným osobním kouzlem, ale od roku 1996 i posluchačská 
anketa Českého rozhlasu. 

Za dvacet let se toho v naší zemi hodně změnilo, což vlastně také odráží 
jako zrcadlo jednotlivé oceněné Šarmantní osobnosti. Vůbec prvním 
držitelem titulu byl před dvaceti lety Marek Eben. Na jeho šarmu nic 
naubraly ani šediny ve vlasech, které od té doby přibyly.  

Stejně šarmantní byly osobnosti , 
které zvítězily v  dalších letech: 
Z d e n ě k S v ě r á k , H e l e n a 
Vondráčková, Karel Gott, Hana 
Maciuchová, Eliška Balzerová, 
Jiřina Jirásková, Jan Petránek, 
Václav Větvička a další.   
V minulém roce díky hlasům 
posluchačů  získal  hlavní cenu, 
Zlaté slunce ak. sochařky Dagmar 
Štěpánkové Černé, houslista 
Pavel Šporcl. Ten bude předávat  
29. dubna v  královéhradeckém 
Aldisu hlavní cenu dalš ímu 
oceněnému. Kdo to bude, závisí 
na hlasech, které můžete posílat 
do konce března tohoto roku 
deseti nominovaným na adresu: 
Český rozhlas Hradec Králové, 
Havlíčkova 292, 500 01, HK 

Informace najdete také na webu: rozhlas.cz/sarm. 

Jubilejní dvacátý ročník celostátní rozhlasové 
ankety je tady! 

Finále ankety Šarmantní osobnost roku vyvrcholí 29. dubna ve  20 hodin 
přímým přenosem z galavečera v královéhradeckém Kongresovém centru 
Aldis. Hlavní cenu předá novému vítězi Šarmantní osobnost roku 2014 – 
houslista Pavel Šporcl. Pozváni budou všichni vítězové minulých let a také 
nominované osobnosti tohoto roku. Jako hosté vystoupí kromě  Pavla 
Šporcla i zpěvačka Kamila Nývltová, Big band Českého rozhlasu, přislíbena 
je účast Ondřeje Brzobohatého, Ilony Csákové a dalších. Pro deset 
hlasujících jsou i letos připraveny hodnotné ceny jako LED televizor, chytrý 
telefon, notebook, luxusní kosmetika a další. 

Galavečer odvysílá Český rozhlas v   přímém přenosu od 20 hodin na 
stanicích ČRo Dvojka, ČRo Hradec Králové a  ČRo Pardubice .  
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Přesto, že hlavní turistická sezona ještě zdaleka nezačala, desti-
nační společnost pro region Kladské pomezí Branka, o.p.s. se na ni 
připravuje už nyní. Jako vždy se budete moci těšit na turistické novi-
ny plné zajímavostí, tipů na výlety a regionální akce, na čím dál více 
oblíbené cyklobusy, zábavná odpoledne s Toulavým baťohem a mno-
ho dalšího. A co se tedy v následujících měsících chystá? 

Během posledních měsíců připravuje destinační společnost 
Branka, o.p.s. společně s polskými partnery Powiatem Klodzkim 
a městy Klodzko a Swidnice projekt v rámci programu Evropské 
unie Interreg V-A Česká republika – Polsko. Jedná se projekt za-
měřený na zážitkový cestovní ruch, který bude v případě úspěš-
nosti realizován v letech 2017 až 2019.

Už na konci dubna vyjde letní číslo turistických novin Klad-
ského pomezí, které bude tradičně k dostání ve všech infor-
mačních centrech regionu a také v elektronické verzi na našich 
webových stránkách.  Jejich hlavním tématem je 150. výročí 
prusko-rakouské války 1866, díky ní ožije nejen náš region, ale 
i celý Královéhradecký kraj. V novinách bude tomuto výročí vě-
nováno několik článků a naleznete zde také speciální sekci ob-
sahující přehled akcí a výstav vztahujících se k bitvě 1866. Mimo 
to budou jako vždy plné aktualit a novinek pro letošní sezonu.

Začátkem května také proběhne tradiční setkání informač-
ních center Kladského pomezí, které bude zaměřeno především 
na novinky pro sezónu 2016 a výměnu informací a zkušenos-
tí mezi jednotlivými pracovníky IC. Přidanou hodnotou toho-
to setkání bude tisková konference, díky které i zástupci médií 
získají ty nejaktuálnější informace z oblasti cestovního ruchu 
v regionu. Aktuality ohledně přesného termínu a místa sledujte 
na www.kladskepomezi.cz, kde vás budeme informovat.

Na konci května se opět rozjedou naše cyklobusy. Stejně jako 
v předchozích letech budou v provozu dvě linky cyklobusů. Prv-
ní vede z Hradce Králové přes Adršpach až na Pomezní boudy 

Kladské pomezí 
se připravuje 
na sezónu 2016, čeká ho plno novinek

a druhá bude vozit cyklisty z Náchoda přes sousední Polsko až 
do Broumova. I cyklobusy letos přicházejí s novinkou. Jedná se 
o prodloužení první páteřní trasy, která z Adršpachu nově po-
vede přes Janovice, Jívku a Radvanice. Tím se pro návštěvníky 
zlepší dostupnost do Jestřebích hor nebo například i do nového 
turistického cíle měděného dolu Bohumír.

A co náš Toulavý baťoh? I ten se na letošní sezonu už moc těší. 
Setkat se s ním budete moci například 31. července 2016 na akci 
Den s Toulavým baťohem v Muzeu papírových modelů v Polici 
nad Metují, kde si pro vás opět připraví spoustu zábavných her 
a soutěží. O dalších akcích s Toulavým baťohem vás budeme in-
formovat na našem webu Kladského pomezí a také a webu www.
toulavybatoh.cz. Těšit se můžete i na jeho ilustrovanou mapu, 
která slouží nejen jako podklad pro naší oblíbenou Cestovatel-
skou hru, ale také se díky ní můžete nechat inspirovat některým 
z pěkných výletů po našem regionu.

Pro více informací o dění v Kladském pomezí sledujte pravi-
delně www.kladskepomezi.cz nebo také www.facebook.com/klad-
skepomezi. 

Kontakty
BRANKA, o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod, www.kladskepome-
zi.cz, tel.: 491 405 185
Markéta Venclová, ředitelka: e-mail: marketa.venclova@kladskepo-
mezi.cz, tel: 602 190 198
Lenka Lembejová, projektový manažer: e-mail: lenka.lembejova@
kladskepomezi.cz, tel.: 725 972 033

V sobotu 20. února 2016 byl slavnostním předáním cen ví-
tězům zakončen již 43. ročník populárního turnaje neregist-
rovaných kuželkářů a kuželkářek „O pohár ředitele pivovaru 
Primátor Náchod“. Vyhlášení se opět uskutečnilo v příjemném 
prostředí společenského sálu městyse Velké Poříčí. Samotný tur-
naj probíhal po dobu tří měsíců a bylo v něm odehráno 301 utká-
ní v deseti ligách. Celkem se ho zúčastnilo 467 hráčů (z toho 102 
žen), kteří nastupovali v 86 družstvech. Ve všech ligách se prak-
ticky do posledního hodu bojovalo jak o vítězství a postup, tak 
i o sestup do nižší soutěže, takže o dramatické okamžiky nebyla 
rozhodně nouze. Celkovým vítězem se nakonec, trochu překva-
pivě, ale naprosto zaslouženě, stal nováček 1. ligy, družstvo Kra-
molny A ve složení Martin Hejzlar, Petr Hejzlar, Tomáš Hejzlar 
a Pavel Pecold ml. Druhé místo patří loňskému vítězi Krákorá-
kům, bronz pak, díky REALu, putuje do Dobrušky. V ostatních 
ligách si prvenství odnášejí Š+Š Rychnov n.Kn. (vítěz 2. ligy), 
Švagři B (3.), JAKAKÁKA (4.), Celnice B (5.), Špekovci (6.), Kopy-
ta (7.), Kramolna B (8.), Utěrky Nové Město n.M. B (9.) a Trigoni 
a Polomáčenky (dvě skupiny 10. ligy). Vyhlášeni byli také nejlep-
ší jednotlivci. Kategorii žen znovu ovládla Miroslava Míšková 
(Devítka Dobruška), která zvítězila s průměrem 255,00 kuželky. 
Druhé místo obsadila Michaela Fetterová (Coby Dup) – 250,86 
a třetí místo patří Veronice Jandové (Marta Dobruška B) za prů-
měr 245,14. Mezi muži kraloval Michal Šaršaň (Š+Š Rychnov) 
s průměrem 282,17 poražených kuželek, druhý skončil František 
Majer (ZŠ Komenského) – 274,43 a třetí místo s průměrem 270,29 

obsadil Tomáš Hejzlar (Kramolna A). A ještě několik zajímavostí – 
nejvyšší výkon letošního ročníku – Michal Šaršaň – 305 kuželek, 
u žen Michaela Fetterová (277 kuželek). Jako družstvo dosáhlo 
nejvyššího výkonu Š+Š Rychnov n. Kn. 1102 kuželky. Celkem pak 
bylo poraženo 536 041 kuželek, což představuje průměr na jedno 
utkání 890,43 kuželek. I tato čísla ukazují, že kvalita amatérských 
kuželkářů a kuželkářek v Náchodě a okolí neustále stoupá. SKK 
Primátor Náchod děkuje všem hráčům a hráčkám, kteří se turna-
je zúčastnili a kteří svými výkony přispěli ke kvalitě turnaje. Rov-
něž musíme poděkovat všem našim sponzorům, především pak 
tomu hlavnímu – Pivovaru Primátor Náchod. Závěrečný večer se 
jako tradičně velmi vydařil a byl nádhernou tečkou za již 43. roč-
níkem této největší sportovní akce v našem regionu. A pořádající 
klub již začíná s přípravou již 44. ročníku, který vypukne začát-
kem listopadu 2016 a na který vás všechny srdečně zveme a těší-
me se na setkání u nás na kuželně.                             František Majer

Turnaj neregistrovaných 
zná své vítěze

Popis k fotografi i : „Vítězové 43. ročníku družstvo KRAMOLNA „A“ – 
zleva Pavel Pecold ml., Martin Hejzlar, Tomáš Hejzlar a Petr Hejzlar“

2014: Pavel Šporcl 
houslový virtuos 
2013: Václav Větvička 
dendrolog 
2012: Jan Petránek 
publicista 
2011: Yvetta Simonová 
zpěvačka 
2010: Eliška Balzerová 
herečka 
2009: Jana Štěpánková 
herečka 
2008: Hana Maciuchová 
herečka 
2007:   Karel Gott 
zpěvák 
2006: Jiřina Jirásková 
herečka 
2005: Marie Rottrová 
zpěvačka 
2004: Radovan Lukavský 
herec 
2003: Květa Fialová 
herečka 
2002: Vladimír Čech 
herec 
2001: Zdeněk Troška 
režisér 
2000: Helena Vondráčková
   
1999: Václav Fischer 
podnikatel 
1998: Miroslav Antl 
státní zástupce v HK 
1997: Zdeněk Svěrák 
herec, scénárista, režisér 
1996: Marek Eben 
moderátor, herec, skladatel 
_________________________ 
   hradec.rozhlas.cz 
 90,5 I 95,3 I 96,5 FM 

Český rozhlas hledá Šarmantní osobnost 

Šarmantní osobnost není jen půvabný, přitažlivý, zdvořilý člověk    
s přirozeným osobním kouzlem, ale od roku 1996 i posluchačská 
anketa Českého rozhlasu. 

Za dvacet let se toho v naší zemi hodně změnilo, což vlastně také odráží 
jako zrcadlo jednotlivé oceněné Šarmantní osobnosti. Vůbec prvním 
držitelem titulu byl před dvaceti lety Marek Eben. Na jeho šarmu nic 
naubraly ani šediny ve vlasech, které od té doby přibyly.  

Stejně šarmantní byly osobnosti , 
které zvítězily v  dalších letech: 
Z d e n ě k S v ě r á k , H e l e n a 
Vondráčková, Karel Gott, Hana 
Maciuchová, Eliška Balzerová, 
Jiřina Jirásková, Jan Petránek, 
Václav Větvička a další.   
V minulém roce díky hlasům 
posluchačů  získal  hlavní cenu, 
Zlaté slunce ak. sochařky Dagmar 
Štěpánkové Černé, houslista 
Pavel Šporcl. Ten bude předávat  
29. dubna v  královéhradeckém 
Aldisu hlavní cenu dalš ímu 
oceněnému. Kdo to bude, závisí 
na hlasech, které můžete posílat 
do konce března tohoto roku 
deseti nominovaným na adresu: 
Český rozhlas Hradec Králové, 
Havlíčkova 292, 500 01, HK 

Informace najdete také na webu: rozhlas.cz/sarm. 

Jubilejní dvacátý ročník celostátní rozhlasové 
ankety je tady! 

Finále ankety Šarmantní osobnost roku vyvrcholí 29. dubna ve  20 hodin 
přímým přenosem z galavečera v královéhradeckém Kongresovém centru 
Aldis. Hlavní cenu předá novému vítězi Šarmantní osobnost roku 2014 – 
houslista Pavel Šporcl. Pozváni budou všichni vítězové minulých let a také 
nominované osobnosti tohoto roku. Jako hosté vystoupí kromě  Pavla 
Šporcla i zpěvačka Kamila Nývltová, Big band Českého rozhlasu, přislíbena 
je účast Ondřeje Brzobohatého, Ilony Csákové a dalších. Pro deset 
hlasujících jsou i letos připraveny hodnotné ceny jako LED televizor, chytrý 
telefon, notebook, luxusní kosmetika a další. 

Galavečer odvysílá Český rozhlas v   přímém přenosu od 20 hodin na 
stanicích ČRo Dvojka, ČRo Hradec Králové a  ČRo Pardubice .  
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Tak  začínají  slova  skautské  večerky.  S  lítos-
tí oznamujeme, že nás 2. 2. 2016 navždy opus-
til známý náchodský skaut, bratr Josef Hnízdil – 
Jožka. 

Na skautskou stezku vstoupil v Hronově. Zde 
získal první zkušenosti a znalosti, které se pak 
celý život snažil předávat dalším generacím. Pak 

se přestěhoval do Náchoda a oženil se sestrou Aťkou. Řada z nás 
dodnes vzpomíná na šedesátá léta, kdy spolu seznamovali se 
skautskými zásadami děti v turistickém oddíle i v době, kdy se 
to příliš "nenosilo". Někteří z nich si v sobě tyto myšlenky ucho-
vali po celý život. Po politickém uvolnění v roce 1968 se ihned 
zapojili do obnovy Junáka v Náchodě a pracovali ve středisku 
v oblasti výchovy a vzdělávání. Také jejich zásluhou se podařilo 
vychovat za pouhé dva roky celou jednu generaci skautů, kteří 
mohli na tyto základy později zase navázat. Ani v období záka-
zu Junáka nesložili ruce do klína a trávili mnoho dní s dalšími 
generacemi dětí na táborech a zájezdech.

Po sametové revoluci v roce 1989 byl opět jeden z prvních, 
kteří v Náchodě znovu rozhýbali činnost Junáka. Naplno se za-
pojil do práce obnoveného střediska a věnoval se oblasti, která 
mu byla zřejmě souzená – výchově a vzdělávání. Nejen, že or-
ganizoval řadu vzdělávacích kurzů, ale také se podílel na tvorbě 
příruček a Náchod měl díky němu svoji skautskou literaturu již 
v době, kdy se jinde teprve připravovala. Z těchto příruček čer-
pají někteří z nás dodnes. Pro mladší generaci připravoval roz-
sáhlé výchovně-vzdělávací hry. Když doba pokročila natolik, že 
se hry přesunuly na internet, nevzdal to a pilně sháněl k těmto 
hrám materiály a chystal podklady. Ani když práci ve středisku 
přenechal mladším, neodešel zaslouženě odpočívat, ale věnoval 
spoustu času zpracování historie a díky němu zůstane zachová-
no mnoho vzácných historických památek.

Ing. Petr Neumann – za členy střediska Junáka Náchod

Zapad den...

V  letošním  roce  pro-
běhne  druhý  ročník 
kulturní akce pod ná-
zvem  Španělské  dny 
v  Náchodě.  Celý  pro-
gram  zahájí  klavírní 
koncert nadané hudebni-
ce Jitky Štěrbákové, rodač-
ky  z  Náchoda,  v  současné 
době žijící ve Štrasburku. Dále 
bude uvedena výstava akvare-
lů a experimentálních maleb 
španělského malíře Carlose 
A. Acevedy. Na vernisáži 
bude  možné  ochutnat 
španělské delikatesy, 
které v rámci špa-
nělských dnů při-
pravují studenti Ji-
ráskova gymnázia. 
Celý první dubnový 
víkend bude ve zna-
mení fl amenka. V ná-
chodském Déčku bude 
probíhat kurz fl amenca 
pod vedením Anety Su-
chomelové, členky reno-
movaného uskupení Trio 
f lamenco,  které  vystou-
pilo  na  festivalu  v  loň-
ském  roce.  Do  Nácho-
da  zavítá  i  významná 
osobnost,  paní  doktor-
ka Olga Vilímková, zakla-
datelka  Nadačního  fondu 
Inka, která již mnoho let pomá-
há v Peru. Paní Vilímková je autorkou 
mnoha knih, dlouholetou průvodkyní živo-
tem mezi indiány a pedagožkou na Vysoké škole ekonomické. 
Podobně jako v loňském roce bude dalším bodem programu se-
tkávání lidí a do náchodského Déčka se sjedou dobrovolníci ze 
Španělska žijící v nejrůznějších částech naší republiky. Toto se-
tkání je jedinečnou příležitostí debatovat s lidmi ze Španělska 
a navázat nové kontakty. Celý program Španělských dnů bude 
opět uzavřen projekcí španělského fi lmu. Neváhejte a přijďte se 
zaposlouchat do španělských rytmů a nechte se potěšit španěl-
ským uměním. Nebojte se vydat s námi až do dalekého Peru 
a dalších zemí Latinské Ameriky, ochutnejte španělské delikate-
sy a výbornou kávu. Získejte nové kontakty a španělsky mluvící 
přátele anebo se s námi naučte tančit tanec, který má v sobě vá-
šeň a temperament. To vše je teď díky Španělským dnům nado-
sah i u nás v Náchodě. Bližší informace naleznete na http://hispa-
na.webnode.cz/.                                              autor Lucie Pavlíčková

Náchod opět ožije 
španělskou kulturou

Na fotografi i Aneta Suchomelová, tanečnice a lektorka fl amenka

Školské zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého kraje

Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod, 491 428 345, 
Kontakt: Mgr. Markéta Mrázková, 722 569 515, email: mrazkova@
cvkhk.cz, web: www.cvkhk.cz 

 Aktivní vyučování aneb Škola? V pohodě!
9. březen 2016, 9.00–15.00 hodin / lektor. Mgr. Tomáš Koten
 Jak získat a udržet autoritu

14. březen 2016, 9.00–16.00 hodin / lektor. Mgr. Dana Svobodová
Výtvarné inspirace
16. březen 2016, 9.00–13.00 hodin / lektor. Mgr. Klára Stejskalová
 Náslech v kroužku anglického jazyka v MŠ

březen 2016, 13.00–16.30 hodin / lektor. Dana Roušarová
 Nápadník do hodin mluvnice

22. březen 2016, 9.00–13.00 hodin / lektor. PhDr. Zdena Mülle-
rová
 Abeceda správného držení těla

23. březen 2016, 10.00–14.00 hodin / lektor. Eva Otavová
 Hudebně pohybové činnosti v MŠ

24. březen 2016, 9.00–13.00 hodin / lektor. Danuše Vítová
 Hodina němčiny bez učebnice

30. březen 2016, 10.30–14.30 hodin / lektor. Mgr. Pavel Novák
BONUS – na pracovišti v Hradci Králové – vhodné pro rodiče.
 Dost dobří rodiče aneb Minimum vědomého rodičovství

18. březen 2016, 14.00–16.00 hodin / lektor. PhDr. Eva Labusová 

www.fotopress.cz

grafické studio tisk 
VIZITKY, KALENDÁŘE, KNIHY, PROSPEKTY, 

POHLEDNICE, PLAKÁTY

 www.creopress.cz  
603 311 052 | studio@creopress.czFOTOKALENDÁŘE a FOTOKNIHY
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 Středa 2. března v 19.15 hodin
Digitální záznam koncertu z Donington Park v britském Leice-
stershire
IMAGINE DRAGONS: SMOKE + MIRRORS LIVE
Poprvé v historii budete mít možnost vidět na velkém plátně jed-
nu z nejžhavějších kapel současnosti – Imagine Dragons. Celo-
světově v jeden jediný večer uslyšíte záznam koncertu Smoke + 
Mirrors Live. Kapela ho natočila jako součást své aktuální tour 
a v kině se tak necháte unést hity jako Demons, It’s Time a pec-
kou Radioactive z platinové desky Night Vision, se kterou vyhráli 
Imagine Dragons i cenu Grammy. Nové album Smoke + Mirrors 
se umístilo na první příčce žebříčků, a to včetně US Billboard 
a UK Official Album Charts a obsahuje hity jako I Bet My Life 
nebo Gold a Shots, které zazní i na záznamu koncertu v kinech.
Vstupné 200 Kč.
 Sobota 5. března v 18.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
MANON LESCAUT
Hudba: Giacomo Puccini. Sopranistka Kristine Opolais a tenoris-
ta Roberto Alagna rozpálí jeviště Metropolitní opery, když spo-
jí své hlasy v Pucciniho milostném příběhu plném vášnivé lás-
ky a posedlosti. Opolais zpívá titulní roli mladičké venkovanky, 
která se stane slavnou pařížskou kurtizánou, a Alagna je doko-
nalým ztělesněním sebevědomého studenta, který však zoufale 
touží po její lásce. Režisér Richard Eyre děj opery zasadil do oku-
pované Francie a celou inscenaci pojal v duchu film noir. Sám 
Puccini o této opeře, která stvrdila jeho pozici jako největšího 
italského skladatele své doby, prohlašoval, že jejím hlavním té-
matem je „zoufalá vášeň“. Pucciniho podmanivou hudbu bude 
řídit šéfdirigent Metropolitní opery Fabio Luisi. Nastudováno 
v italském originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, 
abonentní 270 Kč.
 Neděle 13. března v 15.45 hodin

Záznam baletního představení z Velkého divadla v Moskvě
SPARTAKUS
Hudba: Aram Chačaturjan, choreografie: Jurij Grigorovič. Em-
blematický titul Bolšoj baletu a jeho stylu (1968) – velké drama 
s odvážným hrdinou, velkými skoky, velkolepou scénou, kostý-
my a sborem. Nejpopulárnější balet Jurije Grigoroviče, ve kte-
rém autor filmařským způsobem odvíjí dramatické vlákno. Lib-
reto volně inspirované povstáním otroků ve starém Římě, drama 
plné kontrastů, vznešených idejí boje za svobodu, maskulinního 
světa bojových a milostných scén. Grigorovič vytvořil Spartakem 
symbolické taneční obrazy svobody a otroctví. Klasický příběh 
muže, který se z otroka stane vůdcem a zemře jako mučedník.
Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), baletní 
abonentní 230 Kč.
 Úterý 22. března v 19.15 hodin

Komentovaná prohlídka historické budovy
LA SCALA – CHRÁM ZÁZRAKŮ
TEATRO ALLA SCALA IL TEMPIO DELLE MERAVIGLIE
Nahlédněte do jednoho z nejslavnějších operních domů světa 
a nechte si vyprávět jeho fascinující příběh. La Scala snoubí mi-
nulost, přítomnost i budoucnost v dokonalou souhru místa za-
slíbeného umění, kde ti nejlepší z nejlepších pilují svůj um. “La 
Scala – Chrám zázraků” je exkluzivní cestou napříč časem, při 
níž diváci objevují nádherné prostory, ve kterých se odehrávaly 
nejslavnější okamžiky hudební, operní i baletní historie. Doku-
ment nás zavede do žijícího srdce budovy, ve které každý pokoj 
dýchá dějinami a nechá vás vychutnat si atmosféru místa, kde 

to vše v kině Vesmír v Náchodě v březnu 2016
SVĚTOVÁ OPERA, BALET, KONCERTY, VÝSTAVY

se odehrávalo nejen vysoké umění, ale i hovory o politice a lite-
ratuře a kde se vždy potkávali umělci všech oborů. La Scala na-
víc uváděla takové skvosty, jakými jsou Nabucco, Norma, Othe-
llo, a to v podání hvězd, mezi nimiž je i Placido Domingo, Maria 
Callas, Renata Tebaldi či Luciano Pavarotti.
Vstupné v předprodeji do 13. 3. 2016 je 210 Kč, dále 240 Kč.
 Čtvrtek 24. března v 19.30 hodin

Digitální záznam koncertu ze stadionu Hammersmith Odeon 
v Londýně
QUEEN: A NIGHT IN BOHEMIA
Záznam koncertu ze Štědrého dne roku 1975 na stadionu Ham-
mersmith Odeon v Londýně. Neuvěřitelně energický koncert pře-
nášela živě i britská BBC a vystoupení bylo průlomem v kariéře 
kapely, která se stala jednou z nejslavnějších všech dob. Zazněly 
hity jako Killer Queen, Liar, Keep Yourself Alive a Now I’m Here, 
stejně jako poprvé v historii živě nahraná monumentální klasi-
ka Bohemian Rhapsody. Speciální uvedení do kin obsahuje také 
dříve nezveřejněnou stopáž a rozhovory se všemi členy kapely, 
také díky tomu čeká diváky nezapomenutelný zážitek a vhled 
do zákulisí přelomového roku 1975. Vstupné 200 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 Sobota 2. dubna v 18.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
MADAME BUTTERFLY
Hudba:  Giacomo  Puccini.  Úchvatná  inscenace  Anthonyho 
Minghelly diváky okouzluje již od své premiéry v roce 2006. 
Tentokrát se v titulní roli objeví jedna z nejlepších současných 
představitelek Madam Butterfly, sopranistka Kristine Opolais. 
Námořního důstojníka Pinkertona, který jí zlomí srdce, bude zpí-
vat Roberto Alagna. Orchestr Metropolitní opery bude řídit Ka-
rel Mark Chichon. Nastudováno v italském originále a uváděno 
s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné 
(studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.

Terénní programy pro osoby, které jsou ohrožené sociálním 
vyloučením v Královéhradeckém kraji, budou mít své pokračo-
vání i po dobu minimálně dalších 3,5 let. Tým deseti terénních 
pracovníků působí v rámci celého kraje a snaží se aktivně vyhle-
dávat sociálně vyloučené osoby, ale i celé lokality. Tyto aktivity 
probíhají samozřejmě i v regionu Náchodsko.

Nabídka našich služeb zahrnuje poskytování základního so-
ciálního poradenství, pomoc se zprostředkováním kontaktu se 
společenským prostředím, pomoc při obstarávání osobních zále-
žitostí, uplatňování práv a oprávněných zájmů a pomoc při akti-
vitách podporující sociální začleňování. Konkrétním příkladem 
z praxe je například spolupráce s paní K. z Náchoda. Jako terén-
ní sociální pracovnice s ní řeším velmi komplexní zakázku, kte-
rá zahrnuje hned několik oblastí – od výběru mateřské školy pro 
děti, hledání vhodného bydlení, přes poradenství ve vztahu k ro-
dinnému rozpočtu a lepšímu hospodaření s financemi, až po po-
radenství ohledně zdraví a péče o něj. 

Snažíme se naše služby poskytovat ve všech potřebných ob-
cích v kraji, kde se mnohdy jiných služeb nedostává. Aufori se za-
vázala poskytovat tyto sociální služby odborně, eticky a trans-
parentně.

Autorka: Bc. Štěpánka Machová, sociální terénní pracovnice
Kontakty: Bc. Štěpánka Machová, terénní sociální pracovnice
E-mail: machovas.aufori@gmail.com, tel.: 774 113 557
Více informací o projektu na www.aufori.cz 

„Terénní programy 
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v Aufori pokračují do roku 2019
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Autorka: Bc. Štěpánka Machová, sociální terénní pracovnice 

  

Kontakty: Bc. Štěpánka Machová, terénní sociální pracovnice 

E-mail: machovas.aufori@gmail.com, tel.: 774 113 557 

 

Více informací o projektu na www.aufori.cz  

 



28 Náchodský  zpravodajSPORT

Volejbal 

Národní házená 

FK Náchod PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – březen 2016

Plavání
čtvrtek  24. 3. 2016  5.30–7.30  13.30–20.00
      20.00–21.00 aquaaerobik
pátek  25. 3. 2016 (Svátek)   13.30–20.00
Pozor!! Není ranní plavání ani rehabilitační 
sobota  26. 3. 2016  13.00–18.00
neděle  27. 3. 2016  13.00–18.00   18.00–21.00 nudi
pondělí  28. 3. 2016 (Svátek) zavřeno
Centrum plave pouze v pátek 25. 3. 2016
Sauna.
čtvrtek  24. 3. 2016  15.00–20.00
pátek  25. 3. 2016   15.00–20.00
neděle  27. 3. 2016    18.00–21.00 (nudi)

Krytý plavecký bazén Náchod
Plavání a sauna pro veřejnost o velikonočních prázdninách 2016:

Delfíni vítězí v Trutnově v krajské 
soutěži družstev mužů a postupují do se-
mifinále MČR družstev.

Muži Delfína před kluby z Pardu-
bic, Hradce i Trutnova. Ženy z Náchoda 
na čtvrtém a sedmém místě.

V trutnovském bazénu proběhlo 1. kolo 
Mistrovství ČR družstev v plavání pro vý-
chodní Čechy. Pořádající Lokomotiva uvíta-
la osm družstev mužů a devět družstev žen.

Vítězství mezi muži si odváží do Ná-
choda družstvo Delfínu s historicky re-
kordním počtem nasbíraných bodů FINA 
– 14 785 před favorizovanými celky z Par-
dubic, Hradce i Trutnova. Bodový zisk již 
nyní napovídá, že družstvo mužů i v le-
tošním roce a to již pošesté v řadě za se-
bou postoupí do semifinále MČR družstev 
mezi 16 nejlepších. 

V ženách náchodští do soutěže přihlási-
li hned dvě družstva. Družstvo A se umís-
tilo na 4. místě za vítěznou Lokomotivou 
Trutnov A, Pardubicemi A a Hradcem Krá-
lové A. Zkušenosti v soutěži sbíralo druž-
stvo B, přičemž obsadilo skvělé 7. místo, 
před hradeckým B a trutnovským C.

O vítězství náchodských mužů se za-
sloužila tato sestava: Janeček, Cöger, Re-
meš, Pavelka, Cedidla, Tomek a jedenácti-
letý benjamínek Jerman.

Plavání v Náchodě Plavec  Delfínu  a  české  reprezentace 
21letý Pavel Janeček přispěl vítězstvími 
ve  svých  čtyřech  disciplínách  –  200 m 
a 400 m polohově, 200 m motýl a 200 m 
znak v  časech o  cca 4  sekundy  lepších 
na  200  m  oproti  začátku  loňské  sezó-
ny. Nejblíže – o 1 desetinu – se ke své-
mu  osobnímu  rekordu  přiblížil  časem 
55.7 na znakovém úseku vítězné poloho-
vé štafety. Muži Delfína vyhráli i štafetu 
4x100m volný způsob.

Osmnáctiletý Jan Pavelka se jako jediný 
dostal pod jednu minutu a vyhrál 100 m 
motýl za 58,9. Skvěle si vedl i na 200 m 
motýlové trati, když dohmátl na druhém 
místě za Pavlem Janečkem. Třetí byl pak 
na 200 m volný způsob. 

Vítězstvím na 200m prsa časem 2:30,3 
a 3. místy na poloviční trati a na 100 m 
znak potěšil vysokoškolák Martin Cöger 
navrátivší se z Pardubic. 

Další vysokoškolák Štěpán Remeš bral 
4 stříbra – na 100 m znak, volný způsob, 
prsa i 200 m polohově. Právě pro tyto bor-
ce start v soutěži družstev je velmi nároč-
ný, protože není lehké se studiem skloubit 
i trénink a v soutěži pak nechají všech-
ny své síly. 

Odstupující  zlatou  generaci  náchod-
ských plavců ročníků 1994–1997 z let mi-
nulých skvěle nahradili patnáctiletí Vik-
tor Tomek a Aleš Cedidla. Viktor přispěl  

1. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
  12. 3. 2016  15.00  TJ Červený Kostelec – SKK Jičín
  2. 4. 2016  15.00  TJ Červený Kostelec – PSJ Jihlava 
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
  12. 3. 2016  11.00  SKK Primátor Náchod A – Konstruktiva Praha
  2. 4. 2016  11.00  SKK Primátor Náchod A – KK Slovan Rosice
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
  5. 3. 2016  11.00  SKK Primátor Náchod B – TJ Neratovice
  19. 3. 2016  11.00  SKK Primátor Náchod B – SK Žižkov Praha
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
  5. 3. 2016  15.00  SKK Primátor Náchod – KK Kosmonosy
  19. 3. 2016  15.00  SKK Primátor Náchod – SK Žižkov Praha
Divize: (hrací den – pátek)
  4. 3. 2016  17.00  SKK Primátor Náchod B – TJ Červený Kostelec B
  18. 3. 2016  17.00   SKK Primátor Náchod B – Start Rychnov n. Kn. B
  1. 4. 2016  17.00  SKK Primátor Náchod B – SKP Hradec Králové

A muži – krajský přebor
  Sobota 19. 3. v 15 hodin 

  FC Rychnov nad Kněžnou
  Sobota 2. 4. v 16 hodin 

  Sokol Kratonohy

B muži – I. B třída
  Neděle 27. 3. v 15 hodin 

  TJ Dvůr Králové nad Labem „B“

Starší dorost – U 19 – dorost. liga
 Sobota 5. 3. v 10 hodin Motorlet Praha
 Sobota 12. 3. v 10 hodin Slavia Praha „B“
 Sobota 26. 3. v 10 hodin Kladno

Všechna utkání se hrají na stadionu v Bělov-
si. Občerstvení zajištěno. 

 v sobotu 5. března 2016
liga juniorek 
SK Náchod – VK Šanov Teplice
od 11.00 a 14.00 hod.

 v sobotu 12. března 2016
od 8.30 hod.
Český pohár ženy – semifinále

 v sobotu 19. března 2016
od 8.30 hod.
Memoriál Jana Václavka st.

2. místem na 200 m volný způsob a Aleše 
dělilo od bronzu na 50 m volný způsob jen 
6 desetin, když překvapivě tuto trať zdo-
lal v čase 0:26,6. 

Teprve 11letý benjamínek Delfínu Mi-
chal Jerman skončil nejlépe 6. na 200 m 
znak, když v dopoledním programu fa-
mózně  odplaval  nejdelší  trať  1500  VZ 
v čase 19:33,5, což je v letošním roce nej-
lepší výkon dvanáctiletých žáků v ČR.

Mezi děvčaty družstva A lze vyzdvih-
nout 4. místa Rožnovské na 200 m prsa 
a Jermanové na 100 m VZ a pátou pozi-
ci Lemfeldové na 200 m VZ. Právě Jerma-
nová zasluhuje uznání, protože do soutě-
že nastoupila se zdravotními problémy 
a  svými  výkony  zaostávala  jen  těsně 
za svými osobními rekordy a doplaváva-
la těsně za krajskou plaveckou špičkou, 
kterou  představují  plavkyně  Trutnova, 
především reprezentantka Martina Elhe-
nická, která stejně jako Pavel Janeček má 
zaplaván B limit na OH v Brazílii.    (pj, jh)
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v březnu 2016 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

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

  5 × 10 
Výstava k 50. výročí Galerie výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna – přízemí, 19. 3. – 12. 6., 
vernisáž 18. 3. v 17 hodin
Výstava věnovaná historii, činnosti výzkumné a publikační 
i působení náchodské galerie v regionu. Koncepčně bude ex-
pozice přehledně rozčleněna do pěti částí – dekád padesáti-
leté historie, z nichž každá obsáhne to nejdůležitější z dané-
ho časového úseku. Osou výstavy budou sbírkové předměty 
GVUN – nejvýznamnější nákupy a dary. Promítány budou ne-
známé filmové dokumenty z historie galerie. 

  Joannes Koehler (1896–1976) 
Zámecká jízdárna – ochoz, 19. 3. – 1. 5., 
vernisáž 18. 3. v 17 hodin
Galerie  výtvarného  umění  v  Náchodě  společně  s  Galerií 
města Trutnova připravila výstavu zapomenutému malí-
ři výjimečných kvalit – Joannesu Koehlerovi, který prožil 
na Žacléřsku významnou část svého života v nejnuznějších 
podmínkách. Vzdělání a talent mu byly příslibem nadějné 
umělecké kariéry; jeho tvorbu kdysi obdivoval i císař Vilém 
II. Nelehký osud ho však vedl z rodného německého měs-
ta Küstrin přes Švýcarsko, Francii, Litvu až do poválečných 
Sudet, kde nedobrovolně žil do své smrti. Jeho tvorba byla 
v mnohém zcela neodvratně determinována životními peri-
petiemi. Námětově se pohybuje od rutinních žánrových ob-
rázků po mistrovskou krajinomalbu. 

  Zuzana Růžičková. Něco mezi houbou a tulipánem
Z cyklu umělci do 40 let
Zámecká jízdárna – kabinet kresby, grafiky a fotografie, 
24. 3. – 1. 5., 
vernisáž 23. 3. v 17 hodin
Po  ukončení  studia  propagační  grafiky  a  výtvarnictví 
na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti 
se mladá výtvarnice věnovala grafickým technikám na praž-
ské Akademii. Svou pozornost zaměřila ke strukturám vše-
ho druhu. Experimentovala s materiály a jejich povrchy, až 
dospěla k osobité technice gázotisku – vlastní výtvarný mo-
tiv vytváří na povrch stěny ateliéru, pokoje, na strop či pod-
lahu. Z takto vzniklých matric pak tiskne strukturní otis-
ky na gázu. Její práce v sobě spojují částečně restaurátorské 
technologie, týkající se především fixace materiálu, techni-
ky tisku z plochy, monotypu, strukturních koláží, ale i fy-
zické malby. 

Státní zámek Náchod
S blížícím se jarem začíná i návštěvní sezóna na náchodském 
zámku. V měsíci březnu nabídne náchodský zámek návštěvní-
kům prohlídky Piccolominské expozice, Salonů II. patra a Malého 
okruhu (vyhlídková věž, terasa a středověké sklepení) a to od 25. do 
28. března od 10.00 do 16.00 hodin. Poslední prohlídka je hodi-
nu před zavírací dobou.  
Kulturní akce v březnu 2016: 

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

Těšíme se na Vaši návštěvu! Správa zámku.

 Umění a každodennost antického Říma
Do 1. května 2016 je možné ve výstavní síni regionálního mu-
zea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) navštívit výstavu věnovanou 
životu v antickém Římě. Starověkou kulturu ilustrují sádrové 
odlitky antických soch uložených v různých evropských muze-
ích a dějiny všedního dne jsou zastoupeny drobnými předměty, 
které sloužily ke každodennímu užívání. Otevřeno denně mimo 
pondělí 9–12, 13–17 hod. 

 Poklady (nejen) v zemi ukryté
Ve dnech 16. března až 5. června 2016 zveme návštěvníky do bu-
dovy stálé expozice na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě na vý-
stavu Poklady (nejen) v zemi ukryté. Poklady jitří lidskou fantazii 
od nepaměti a snad také proto jsou námětem bezpočtu pohádek 
a lidových pověstí. Za poklad jsou obvykle považovány nějaké 
uschované cennosti, například drahé kovy, mince, vzácné před-
měty. Cílem výstavy je však ukázat, že poklad – archeologové ho 
častěji označují jako depot – mohl mít v průběhu historie růz-
né podoby. Na příkladu starších, ale i zcela nových nálezů z vý-
chodních Čech bude představena pestrá historie jejich ukládání 
od mladší doby kamenné až do 20. století. Zastoupena bude pes-
trá kolekce předmětů ze sbírek muzeí v Náchodě, Jičíně, Dobruš-
ce, Jaroměři, Hradci Králové, Dvoře Králové, Trutnově i dalších. 
K vidění bude depot kamenných skener z období mladého neoli-
tu, depoty z období únětické kultury, unikátní depoty ze střed-
ní doby bronzové, ale především z mladší doby bronzové. Chy-
bět mezi nimi nebude rozsáhlý depot nalezený v roce 2009 při 
rekonstrukci historického náměstí v Novém Městě nad Metu-
jí. Poprvé v Náchodě budou také představeny ojedinělé nálezy 
bronzových seker a srpů z podhorských oblastí severovýchod-
ních Čech, u nichž předpokládáme, že se jednalo o předměty ri-
tuálně uložené do země jako obětiny. Opomenuta nezůstanou 
ani mladší dějinná období, proto krom laténských keramických 
depotů bude možno zhlédnout také mincovní poklady z obdo-
bí středověku a novověku, popřípadě středověké depoty nástro-
jů. Mezi zajímavá lákadla se řadí i bronzový meč či zlatý drátek. 
Zmíněny budou rovněž nejznámější pověsti o pokladech z Ná-
chodska. Slavnostní zahájení proběhne 15. března 2016 v 16 ho-
din. 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 nebo na e-mailu expozice@muzeumna-
chod.cz. 

   Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součás-
tí je i výstava Čs. armáda první republiky v miniatuře (autor  
L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pev-
ností. V březnu je otevřeno každé úterý, čtvrtek a pátek vždy 
od 10 do 14 hod., v jiný termín pouze pro předem ohlášené or-
ganizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 
724 120 498, 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regionál-
ní muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektro-
nicky pevnost.dobrosov@seznam.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 

březen
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

Jako vždy se začíná od 15 hodin 
– zadní trakt Sokolovny Náchod.

 5. 3. a 6. 3.   MUDr. Jan Petřík  Sokolovská 317
    Červený Kostelec  tel.: 491 462 800
  12. 3. a 13. 3.  MUDr. Eliška Pištorová  Komenského 72
    Nové Město nad Metují  tel.: 491 472 923
 19. 3. a 20. 3.  MUDr. Radka Prouzová  Jugoslávská 33
    Náchod    tel.: 602 234 217
  25. 3.   MUDr. Simona Ságlová Ph.D.  ZŠ Malecí
    Nové Město nad Metují  tel.: 491 520 373
  26. 3.  MUDr. Jarmila Vokůrková  Větrník 720
    Červený Kostelec  tel.: 491 462 331
  27. 3.  MUDr. Božena Rysnarová  Burdychových 325
    Červený Kostelec  tel.: 491 463 237
  28. 3.  MUDr. Tereza Štrasová  Denisovo nábřeží 665
    Náchod    tel.: 491 424 921

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 4. března 

– KERAMIKA NA ZKOUŠKU 
velikonoční dekorace, práce s hlínou při 
tematickém tvoření nebo točení na hrn-
čířském kruhu, pro děti  i dospělé, děti 
do  6  let  v  doprovodu  rodičů,  program 
od 15.30 do 17. 30 hodin, s sebou pracov-
ní oděv, přezůvky, vstupné 30 Kč, informa-
ce Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296 

 sobota 5. března 
– SOUTĚŽ BREAK DANCE 
soutěž  Break  dance  jeden  proti  jedno-
mu, v Déčku od 13 do 19 hodin, registra-
ce na místě, vstupné 70 Kč, informace Ja-
roslav Karásek, tel. 775 223 919 

 sobota 12. března 
– SOBOTA S ANGLIČTINOU 
Módní sobota pro děti od 6 do 12 let, pro-
gram od 9 do 15 hodin, hravá výuka an-
gličtiny, hry, hrátky a soutěže, s sebou 
vybavený  penál  a  přezůvky,  přihlášky 
do  18. 2.,  cena  130 Kč  pro  členy  Klubu, 
150 Kč pro ostatní, v ceně strava, mate-
riál, pojištění,  informace PhDr.  Jarosla-
va Nývltová, jajka@deckonachod.cz, tel. 
775 223 291

 sobota 12. března
JARNÍ FIMO PRO HOLKY 
dopolední  modelování  z  hmoty  FIMO, 
tvorba jarních miniaturek, náušnic a pří-
věsků, vytvoříme si originální jarní šper-
ky z jarních kytiček, motýlků a dalších 
motivů třeba  jako dárek nebo doplněk, 
pro zájemce od 7 do 11 let, s sebou pře-
zůvky, pracovní oděv, cena 70 Kč (pomůc-
ky a materiál v ceně, členská sleva 10 Kč), 
přihlášky do 10. 3., informace Bc. Tereza 
Išová, tel. 774 223 296 

 neděle 13. března 
– VÍTÁNÍ JARA – VYNÁŠENÍ MORENY
tradiční akce pro děti, rodiče i širokou ve-
řejnost, průvod s vynášením Zimy a při-
nášením jara, od 15 hodin v Déčku díl-
nička  na  výrobu  Morenek,  v  16  hodin 
průvod od Déčka, krátký program před 

radnicí, vynesení Zimy do Metuje na láv-
ce u Benziny, informace Bc. Tereza Išová, 
tel. 774 223 296 

 18.–20. března – SKUPINOVÉ BUBNOVÁ-
NÍ s Davidem Oplatkem 
seminář pro vedoucí dětských kolektivů, 
kteří chtějí bubnování na djembe využít 
ve svých aktivitách s dětmi a mládeží, lek-
tor je v Náchodě znám z vedení worksho-
pů při Prima sezóně, akce v gesci NIDV 
MŠMT, v ceně 650 Kč je zahrnuto ubyto-
vání v Déčku a plná penze, kurz je akre-
ditován MŠMT, účastníci obdrží osvědče-
ní, informace Ing. Ludmila Pohanková, tel. 
608 812 232 

 sobota 19. března – HODINA ZEMĚ 
již  popáté  se  město  Náchod  připojuje 
k celosvětovému happeningu na podpo-
ru ochrany životního prostředí, Zhasněte 
na jednu hodinu světla a vypněte co nej-
více elektrických spotřebičů a připojte se 
k nám na Masarykově náměstí před radni-
cí, program od 20.30 do 21.30 hodin, sym-
bolické zapálení svíček, skupinové bubno-
vání, vystoupení tanečních skupin Déčka, 
tanec se svíčkami, kapela Jam Defect Trio, 
informace Ing. Kateřina Hiebschová, tel. 
775 223 294 

 sobota 19. března – TANEČNÍ SOBOTA 
od 9 do 15 hodin v Déčku,  cena 200 Kč 
zahrnuje dvě svačiny, oběd, pitný režim 
a  lektorné,  informace  Jaroslav Karásek, 
tel. 775 223 919

 Za pohádkou na Ural 
– výstava výtvarných prací 
od 4. března bude možné zhlédnout v pro-
storách Déčka výstavu výtvarných prací 
– ilustrací pohádek, obrázků dětí z mateř-
ských a základních škol z Náchoda na mo-
tivy ruských pohádek a příběhů z oblasti 
pohoří Ural a řeky Ob, výstava bude VOL-
NĚ přístupná od 8 do18 hodin

AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA
 pátek 11. března – JARNÍ DRÁTKOVÁNÍ 

pro rodiče s dětmi
od 9.30 do11.30 hodin, výroba jednodu-
chých dekorací do bytu z drátků a korálků
i pro úplné začátečníky, vhodné vzít s se-
bou  kleštičky,  materiál  zajištěn,  cena 
50 Kč, informace Ing. Alena Prázová, tel. 

774 635 232, mc@deckonachod.cz 
 pátek 25. března 

– HLEDÁM, HLEDÁM VAJÍČKO 
velikonoční  program  pro  rodiče  s  dět-
mi od 1 do 4 let na zahradě Déčka od 10 
hodin,  v  případě  nepříznivého  poča-
sí bude program přesunut dovnitř, cena 
40 Kč, informace Ing. Alena Prázová, tel. 
774 635 232, mc@deckonachod.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM 
PRO MLÁDEŽ

 úterý 1. března – AFRIKA 
prezentace dobrovolnice Nany o pobytu 
a zážitcích v Africe, v angličtině, v 17 ho-
din, vstup zdarma, informace Ing. Zuza-
na Rousková, tel. 775 223 292

 čtvrtek 10. března 
– KVÍZ SHOW O EVROPĚ 
zábavný kvíz pro skupiny dětí od 12 let, 
soutěž o ceny, v 17 hodin, vstupné dobro-
volné, informace Ing. Zuzana Rousková, 
tel. 775 223 292
pondělí 21. března – OSLAVA SVĚTOVÉ-
HO DNU FRANKOFONIE
oslava  francouzského  jazyka  a  kultu-
ry – ochutnávka francouzských delika-
tes, výuka bretonského tance, konverza-
ce ve francouzštině, společenské deskové 
hry; pro všechny milovníky francouzské 
kultury, od 17 hodin, vstupné dobrovol-
né, informace Ing. Zuzana Rousková, tel. 
775 223 292

 úterý 29. března 
– HERNÍ ODPOLEDNE S CARCASSONNE 
určené všem nadšencům pro populární 
taktickou hru Carcassonne, vstup zdar-
ma, informace Ing. Zuzana Rousková, tel. 
775 223 292
Na akce Déčka je třeba se hlásit přes regist-
rační systém na www.decko-nachod.cz, kde 
také najdete další informace. Členům Déčka 
bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.

 5. 3. O zakleté princezně 

 12. 3. O zakleté princezně 

 19. 3. Kocour chlubílek

 26. 3. Kašpárek se žení
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Církve v Náchodě

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchodě Farář ThDr. S. Švarc 
ThD. Kontakt. 776 736 885, 491 426 22, e–mail: stanislav.svarc@
volny.cz, www. nachodinccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 8.30 ho-
din. Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je otevře-
no denně 9–17 hod. Biblické hodiny čtvrtek 16.00–18.00 hodin.
Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. 
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 
737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, vý-
pomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.far-
nost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí 
a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00–
11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v koste-
le sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 
7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, ne-
děle 7.30, 9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou slou-
ženy v kostele sv. Michaela v neděli v 10.15. Modlitební setkání 
v kostele sv. Michaela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. Mše 
svaté v řeckokatolickém ritu jsou slouženy v kostele sv. Vavřin-
ce každou třetí neděli v měsíci v 16.00. „Andělka“ (setkání pro 
nejmenší) probíhá každý pátek od 17.00 na děkanství. Příleži-
tost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodinu přede mší svatou 
a v pátek hodinu přede mší svatou. Předvelikonoční zpovídání 
bude probíhat následovně: 16. 3. od 9.00–11.00 a od 17.00–19.00, 
17.  3.  od  9.00–11.00,  18.  3.  od  9.00–11.00  a  od  15.00–18.00,  
19. 3. od 9.00–11.00, 21. 3. od 9.00–11.00 a od 15.00–19.00, 22. 3. 
od 9.00–11.00 a od 19.00–21.00, 23. 3. od 9.00–11.00 a od 17.00 
–19.00 hod. Mše svatá na Zelený čtvrtek začne v 18.00 v kostele 
sv. Vavřince. Velkopáteční obřady začnou v 16.00 a Vigilie na Bí-
lou sobotu v 19.00 hod. Pokojné a požehnané prožití Velikonoc pře-
je a na oslavu Kristova zmrtvýchvstání do kostela sv. Vavřince sr-
dečně zve P. Zdeněk Kubeš, děkan.
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova  535,  farář  Mgr.  Marek  Bárta, mobil:  604  892  182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny bratra fa-
ráře každou středu od 10.30 do 14.30 v kanceláři ve sborovém 
domě v Purkyňově ulici 535. Bohoslužby vždy v neděli v 9.00 hod. 
(není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30 
hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické bohoslužby 
v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). V neděli 13. 3. 
ve sborovém domě v Náchodě od 10.00 h. rodinné bohoslužby pro 
celý sbor se slavením svaté večeře Páně – hostem bude farář Mi-
chal Kitta z Hronova. Bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě 
ve čtvrtek 24. 3. od 9.30 hod. Biblická hodina v Harmonii ve čtvr-
tek 10. 3. od 9.30 hod. Schůzky dětí na faře v Šonově v pátek 4. 3. 
a 18. 3. vždy od 17.30 hodin. Modlitební den žen – za Kubu – v pá-
tek 4. 3. od 18.00 h. v náchodském sborovém domě. V neděli 20. 3. 
se bude konat v Náchodě výroční sborové shromáždění, při kte-
rém proběhne volba faráře Marka Bárty na období dalších pěti let 
– shromáždění povede farář Michal Kitta. Velikonoční bohosluž-
by: Na Velký pátek 25. 3. velkopáteční nešpory ve sborovém domě 
v Náchodě od 18.00 hodin. V neděli 27. 3. na Hod Boží velikonoč-
ní bohoslužby se slavením svaté večeře Páně – ve sborovém domě 
v Náchodě od 9.00 hod. a v evangelickém kostele v Bohuslavicích 
od 14.00 hodin. Přehled všech akcí a aktuální informace nalezne-
te vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro  (bývalá Soukromá střed-
ní  podnikatelská  škola),  kazatel  P.  Adame,  mo bil.  605  874  765,  
e–mail. petr.adame@volny.cz. Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hod.
Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), Tel. 605 450 384 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.

Senior klub „Harmonie 2“
 čtvrtek 3. 3. od 14 hod. „CHILE – oknem autobusu“, film pro-

mítne a bude vyprávět o svých zážitcích p. Zdeněk Nývlt;
 čtvrtek 10. 3. od 14 hod. „ ETIOPIE – země dětí a kávy“ , nejen 

o své práci nám budou vyprávět p. Magdaléna Švábová a p. Vik-
tor Glier;

 čtvrtek 17. 3. bude výroční členská schůze MO SD od 14.30 
v restauraci ODAS, Karlovo nám. v Náchodě /od 14h. budou vy-
řizovány příspěvkové známky, legitimace a přihlášky nových 
členů. 
 Na programu: zprávy o hospodaření, rozpočtu, informace o čin-
nosti a program akcí na letošní rok, rekreace SD ČR. V progra-
mu vystoupí Mgr.Kamila Sýkorová z Občanského poradenského 
střediska z Hradce Králové se svoji přednáškou. Společné setká-
ní si prodloužíme s pěknou hudbou – zahrají nám „Roušarovci“. 
Občerstvení bude zajištěno.

 Středa 23. 3. od 14 hod. „Malé prázdniny v Římě“, film pro nás 
připravil a promítne p. Vlastimil Čejp;

 čtvrtek 31. 3. od 14 hod. „OLOMOUCKO“, film z několikadenní-
ho zájezdu KVD připravil a promítne p. Miloslav Hlaváč.
Na  naše  programy  zveme  všechny  zájemce  starší  generace, 
i když nejsou členy Svazu důchodců.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.
Poznámka:  zájemci o naše zájezdy – přihlášky a zálohy bu-
dou přijímány v klubovně Harmonie 2 vždy v pondělí a čtvrtek 
po programu od 15.30 do 16 hod. Změna pro tajný výlet – cena 
zájezdu celkem je 350 Kč (doprava, oběd a vstupy) bude vybírá-
na s přihláškou. Zájemci o rekreace SD – přehled nabídek a in-
formace jsou zde ve stejnou dobu.

Srdečně zveme své členy a příznivce na Jarní veselici
Kdy: ve čtvrtek 24. 3. 2016 sejdeme se ve 14. hodin.
Kde: v restauraci obchodního domu ODAS – třetí patro s výta-
hem. Program: Jarní pásmo dětí – poezie. Překvapení.Hudební 
zábava (tanečky doporučeny). Seznámení s připravovanými pro-
gramy na první pol. 2016. Občerstvení zajištěno, vybíráme: čle-
nové 75 Kč, nečlenové 85 Kč.       
Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se při-
hlásit včas, každou středu v klubovně SZdP – Palachova ul. – pří-
zemí, od 13 do 15 hod. 
Na Vaši návštěvu, Vaše náměty a dobrou náladu v jarních dnech se 
moc těšíme za výbor: O. Frühaufová a M. Čiháček.

Církev bratrská
Purkyňova  584,  kazatel  Jiří  Hofman,  tel.  605  973  056,  ka-
zatel  senior  RNDr.  Pavel  Javornický,  CSc.,  email:  starsov-
stvo@post.cz. Bohoslužby v neděli  v 9.30, ostatní program  
na www.cb.cz/nachod. 
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Městská knihovna Náchod informuje v březnu 2016

Březen je měsícem čtenářů, a proto my knihovníci a knihovni-
ce budeme čtení propagovat ještě ve větší míře než obvykle. Bu-
deme číst u nás v knihovně, v nemocnici, v domově pro seniory, 
v dětských klubech. Můžete v ještě větší míře se těšit na mnoho 
zajímavých akcí, stačí si jen vybrat:

Rozvoz knih
nemocným  nebo  starším  občanům  se  uskuteční  ve  čtvrtek  
3. března v dopoledních hodinách.

Výstavy
Dětské oddělení
Výstava dětských výtvarných prací oceněných v soutěži Jak je 
to s králem?
Studovna

  MICHAL BURGET – Krajiny v hlavě
Do 12. března můžete ve studovně zhlédnout výstavu maleb 
a grafiky akademického malíře, náchodského rodáka Michala 
Burgeta.

  ZE ŠUPLÍKU – 15. 3. – 15. 4.
Přijďte se podívat, co dělají vaši oblíbení knihovníci ve volném 
čase.

Tvůrčí dílna ORIGAMI – pokračování
Přijďte rozvinout své dovednosti, naučit sebe i ostatní skládat 
různé tvary či postavičky z papíru na tvůrčí dílnu ORIGAMI. 
V pondělí 7. března v 17 hodin v dětském oddělení Městské 
knihovny v Náchodě. Příspěvek na materiál 30 Kč. Prosíme zá-
jemce, aby svou účast nahlásili do 3. března ve studovně anebo 
na e-mailu havlova@mknachod.cz.

Autorské čtení Martina Fahrnera
Ve středu 9. března v 18 hodin se ve studovně uskuteční bese-
da a autorské čtení Martina Fahrnera. Příznivé ohlasy měla již 
jeho kniha Steiner aneb Co jsme dělali z roku 2001. O tři roky poz-
ději vznikla Pošetilost doktora vinnetuologie. Pak nastala dlouhá 
jedenáctiletá odmlka. Nyní přichází s novinkou, jež nese název 
Bláznův kabát. Zachycuje Evropu po pádu železné opony, Evro-
pu otevřenou, Evropu, kde si už každý musí zavírat vrátka sám, 
bez bratříčka.

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou
Městská knihovna Náchod vás zve na KURZ KRESBY „pravou 
mozkovou hemisférou“. Pod vedením lektorky Jaroslavy Vopálko-
vé budete i vy schopni nakreslit autentický portrét podle předlo-
hy a tato schopnost vám již zůstane navždy. Kurz je vhodný pro 
všechny věkové kategorie. Maximálním počtem 10 účastníků je 
zajištěn individuální přístup. Termín kurzu je 12.–13. března  
v čase od 9 do 15 hodin. Cena kurzu 1.500 Kč. V ceně je zahrnu-
tý veškerý potřebný materiál i pomůcky, které si odnesete domů. 
Přihlášky do 7. 3. 2016 ve studovně.

Cestovatelská přednáška – Tanzánie
Zveme vás na další cestovatelskou přednášku, která se uskuteční 
ve čtvrtek 17. března v 18 hodin ve studovně. Jiří „Georgo“ Rosa 
představí svou novou knihu Tanzánie – safari njema. Povídková 
kniha je nejen o šťastných cestách, ale odkrývá i trochu humor-
nější pohled do života místních kmenů a jejich zvyků. Autor vám 
vylíčí špatné zkušenosti s usínáním ve společnosti myší a lvů, 
i to, jak si na vlastní kůži vyzkoušel, jak se žije místním rolní-

kům. Také se dozvíte o svízelném vysvobození kamaráda z tan-
zanského vězení. A co se stane, když se slon prochází před Vá-
nocemi moc blízko vesnice. Vstupné dobrovolné.

Velké podvečerní čtení
Na čtvrtek 31. března od 18 hodin v oddělení pro dospělé pro vás 
chystáme Velké podvečerní čtení. Už vám dlouho nikdo nečetl 
nebo jste nikomu nečetli vy? Pojďte si navzájem číst ze svých ob-
líbených knížek. Káva, sklenka vína a sladká tečka jako přídavek.

 Kurz dějin umění
  1. 3.  Česká renesance: architektura 16. stol.
 15. 3.  Secese
 5. 4.   Zdroje moderní architektury a funkcionalismus

Náchodská univerzita volného času – 12. semestr
  7. 3.  Jaroslava Janečková: Česká hudba v období klasicismu
21. 3.  Lada Novotná: Tradiční čínská medicína
Vstup pouze na průkazky NUVČ, Pro ostatní zájemce po ústní doho-
dě s organizátory vstupné 50 Kč.

Kurz trénování paměti
Již pátým rokem pořádá knihovna kurz trénování paměti pod ve-
dením zkušené lektorky Aleny Naimanové. Rozpis lekcí na bře-
zen (probíhají vždy od 10.00, 13.00 a 15.30 hod.): 1. 3., 8. 3. a 10. 3.

Jak je to s králem? – vyhodnocení soutěže
Zveme všechny účastníky výtvarné, literární i čtenářské čás-
ti soutěže Jak je to s králem? na slavnostní vyhlášení výsledků 
a společné zážitkové odpoledne. Tato napjatě očekávaná udá-
lost nastane v pátek 11. března od 15 hodin. Po vyhlášení ví-
tězů čeká všechny slavnost jako na středověkém hradě. Skupi-
na Wings z Liberce předvede ukázky gotických tanců a některé 
z nich vás i naučí. Pokud přijdete v kostýmu připomínajícím stře-
dověk, budeme rádi.

Noc s Andersenem
Druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci POZOR!!! Opět se můžete utkat 
o účast na Noci s Andersenem. Tentokrát bude APRÍLOVÁ.
Úkol na leden a únor: V divadle, loutkovém divadle, ve filmech 
i v komiksech najdete řadu legračních dvojic, které zažívají růz-
né veselé příhody. Napište tři takové dvojice a jednu z nich na-
kreslete.
Úkol na březen: Napište krátkou básničku nebo veršovánku 
na téma SMÍCH. 
Úkoly odevzdejte kdykoli, nejpozději však do 18. března v oddě-
lení pro děti. Sledujte nástěnku v knihovně a internetové strán-
ky knihovny. Noc s Andersenem se uskuteční 1. dubna.

Kdo čte, ten žije mnoho životů 
– čtenářská (ne)soutěž pro školní třídy
Hledáme třídy, kde se opravdu čte. Kde vědí, že čtení je dobro-
družství, radost, potěšení, ale i to, že schopnost číst s porozumě-
ním je klíčovou dovedností k úspěchu v životě, pracovním i osob-
ním. Nabízíme tedy třídám náchodských základních a středních 
škol zúčastnit se této akce a spolu s námi objevit skutečné čte-
náře. Další informace na: http://www.mknachod.cz/akce/detail/kdo-
-cte-ten-zije-mnoho-zivotu-ctenarska-ne-soutez-pro-skolni-tridy
Podrobné info – www.mknachod.cz.                    (Vo)
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březen

ŘACHANDA
Co dáváš, to se ti vrátí… Pohádková komedie o jedné rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě.  Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč Mládeži přístupný.

CHŮVÁK
Boj s harantama začíná! Stát se chůvou s cílem pomstít se, to není jen tak. Německá komedie od studia, které vám přineslo úspěšnou komedii Fakjů pane učiteli, uváděná v českém znění.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Musel zemřít, aby mohl žít… Film je inspirován skutečným příběhem a byl natočen podle knižní předlohy Michaela Punkeho. V hlavních rolích Leonardo DiCaprio a Tom Hardy. Film patří k nejžha-
vějším kandidátům při letošním udílení Oscarů – má celkem 12 nominací! České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Zootropolis – město jako žádné jiné… ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa. Když však do města dorazí optimistická strážnice Judy Hopkavá, zjistí, že být prvním králíkem v policej-
ním sboru velkých a drsných zvířat není žádná legrace. Dobrodružná animovaná komedie ze studia Disney pro diváky všech generací. České znění.
Vstupné 3D verze 175 Kč (děti 145 Kč), 2D verze 140 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

POLEDNICE
Přichází, když zvoní poledne… přichází pro vaše děti. Nevšední filmový příběh volně inspirovaný slavnou básní K. J. Erbena, ve kterém se spřádají sítě prokletí… V hlavních rolích Aňa Geislerová 
a Daniela Kolářová v poloze, v jaké jsme ji ještě neviděli. Režie Jiří Sádek. Vstupné 140 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DEADPOOL
Je tak COOL, že každej VOOL skončí VEJPOOL… Akční komedie, uváděná s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

DÁNSKÁ DÍVKA
Film inspirovaný neuvěřitelným životním osudem… Příběh muže, který chtěl najít sebe sama, a příběh ženy, jež ho při jeho hledání podporovala, i když věděla, že ho v případě úspěchu navždy ztra-
tí. České titulky. Film je nominován ve čtyřech kategoriích na Oscara za rok 2015. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

AVE, CAESAR!
Ticho prosím, unášíme! Co se stane, když uprostřed natáčení historického velkofilmu vám unesou jeho hlavní hvězdu? Režie Joel a Ethan Coenové. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

BOHOVÉ EGYPTA
Bitva o trůn začíná… Magie, monstra a rozzuření bohové ovládli paláce a pyramidy údolí řeky Nil! Osud starého Egypta a celého lidstva visí na vlásku… Velké akční fantasy dobrodružství, které se 
inspirovalo klasickou mytologií starověké egyptské říše. České znění. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

GRIMSBY
Borat a Diktátor mu nestačili – je zpět! Sacha Baron Cohen v nejbláznivější komedii roku! Tentokrát jako nepříliš povedený bratr jednoho z nejlepších špiónů světa. Společnými silami musí odvrátit 
globální teroristický útok a zároveň dokázat, že za každým velkým špiónem se skrývá jeden nevydařený sourozenec… České titulky. Vstupné 140 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE
Překonej své hranice… Třetí pokračování volné série Aliance zavede Tris a Čtyřku do nového, mnohem nebezpečnějšího světa. Dobrodružné romantické sci-fi, uváděné v českém znění i s českými 
titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Dobrodružná animovaná komedie ze studia Disney pro diváky všech generací. České znění. Vstupné 3D verze 175 Kč (děti 145 Kč), 2D verze 140 Kč (děti 110 Kč) Mládeži přístupný.

ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK
Užijte si dobrodružství na plné pecky! Připravte se na konečně pravdivý příběh Robinsona Crusoe a jeho nejvěrnějšího přítele – papouška Úterý! Animovaná rodinná komedie pro celou rodinu, uvá-
děná v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

RUDÝ KAPITÁN
Drsná detektivka? Nejen skandinávští autoři je umějí! Zajímavý příběh se může odehrávat i u nás a mohou v něm excelovat Oldřich Kaiser nebo Michal Suchánek tak, jak je neznáte... Příběh na mo-
tivy skutečných událostí podle bestselleru Dominika Dána. V dalších rolích Maciej Stuhr, Martin Finger, Zuzana Kronerová a ve své poslední filmové roli Ladislav Chudík. Režie Michal Kollár.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

UŽ JE TADY ZAS
Vůdce je zpět! Téměř sedmdesát let po neslavném odchodu se Adolf Hitler překvapeně probouzí v dnešním Berlíně. A první bilance jeho nové situace není radostná. Válka skončila, a to porážkou, 
jeho politická strana neexistuje a chybí mu i milovaná Eva Braunová, „své“ město sotva poznává… Satirická komedie, uváděná s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DENÍK KOMORNÉ
Podváděj… a pracuj… Po Jeanu Renoirovi a Luisu Buňuelovi je Benoît Jacquot už třetím režisérem, který zfilmoval slavný román Octava Mirbeaua Deník komorné. České titulky. 
Vstupné. Mládeži do 15 let nepřístupný.

LÍDA BAAROVÁ ČR – 2016
Příběh ženy, která milovala ďábla… Výpravné drama o vztahu legendární české herečky Lídy Baarové s nacistickým ministrem propagandy Josephem Goebbelsem. Velký příběh o slávě a pádu, lás-
ce a zradě, vině a trestu ve vyhrocené době. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZKÁZA KRÁSOU
Na četná přání opakujeme! Lída Baarová. Herečka, pro kterou byla její krása největším darem i prokletím zároveň. Rozhovor, který s ní natočila Helena Třeštíková, tvoří kostru tohoto pozoruhodné-
ho dokumentu, ve kterém se s pomocí archivu projdeme v doprovodu jedné z nejslavnějších českých hereček evropskými dějinami 20. století. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

TOTEM VLKA
Epický příběh o přátelství člověka a vlka. Filmový opus od ovarového režiséra Jean-Jacques Annauda (mj. filmy „Sedm let v Tibetu“ nebo „Jméno růže“) ve strhujícím dobrodružném filmu, natoče-
ném podle knižního bestselleru. České znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

ŘACHANDA
Co dáváš, to se ti vrátí… Pohádková komedie o jedné rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč. Mládeži přístupný.

KUNG FU PANDA 3 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Těžká váha se blíží! Tentokráte se Po musí stát učitelem – a to je právě ten jediný úkol, z kterého má tak trochu hodně strach… Animovaná dobrodružná komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 3D verze 140 Kč (děti 120 Kč), 2D verze 125 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

DVOJNÍCI
Lepší je vyhořet, než potkat dvojníka… Česká komedie plná překvapivých a vtipných situací, nečekaných zvratů a zapeklitých konfliktů. V hlavní dvojroli Ondřej Sokol, dále hrají P. Nárožný, J. Ko-
hák, J. Schneiderová, P. Čtvrtníček, M. Táborský a S. Krainová. Režie Jiří Chlumský. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

PADESÁTKA
... takovej horskej humor aneb Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Zimní komedie režiséra Vojty Kotka podle scénáře Petra Kolečka.  Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
Cestovatel Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější expedici. Z australského Perthu, a během půlroční dobrodružné výpravy, projel Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko. Dokument, 
který je zábavný, hravý a divácky vděčný… Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

OSM A PŮL
Projekt 100 – 2016. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o filmových tvůrcích a báli jste se na to byť jen pomyslet… Nejosobnější zpověď slavného režiséra Federica Felliniho, film o natáčení filmů, kte-
rý byl oceněn dvěma Oscary. V hlavních rolích Marcello Mastroianni a Claudia Cardinale. České titulky. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KUNG FU PANDA 3 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Těžká váha se blíží! Animovaná dobrodružná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 140 Kč (děti 120 Kč), 2D verze 125 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

ČARODĚJNICE
Jeden z nejoriginálnějších a nejděsivějších hororů posledních let. Pokud si myslíte, že jste odkojení Perníkovou chaloupkou, a tím pádem připravení na ledacos, nemůžete se víc mýlit… České titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

BARBIE: TAJNÁ AGENTKA
Zvláštní agentka si zaslouží zvláštní péči… Nejoblíbenější kamarádka mnoha generací holčiček se vrací na filmové plátno. Nyní ji budete držet palce jako tajné agentce, která dostane za úkol pola-
pit nepolapitelnou zlodějku diamantů. Rodinná animovaná pohádka, uváděná v českém znění. Vstupné 115 Kč (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.

FAKJŮ PANE UČITELI 2 – Jedeme na libovej vejlet! Bláznivá školní komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LÍDA BAAROVÁ
Příběh ženy, která milovala ďábla… Výpravné drama o vztahu legendární české herečky Lídy Baarové s nacistickým ministrem propagandy Josephem Goebbelsem.  
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
V době, kdy svět řeší otázku, jakého hrdinu skutečně potřebuje, v obavách z naprosto nekontrolované moci téměř božského superhrdiny, se střetává respektovaný a mocný ochránce spravedlnosti 
ve městě Gotham s nejuctívanějším spasitelem moderní doby ve městě Metropolis. Akční dobrodružné fantasy, uváděné v českém znění i s českými titulky.
Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 110 Kč.
Doporučená přístupnost: od 12 let.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA – 28. pondělí pouze v 15 hod; POCTA ZDEŇKU SVĚRÁKOVI – OBECNÁ ŠKOLA – 28. pondělí pouze v 17 hod,
JÁ, OLGA HEPNAROVÁ – 29. úterý pouze v 19.45 hod, 30. středa pouze v 17 hod; HUMR – 31. čtvrtek pouze v 19.15 hod, TEORIE TYGRA – 31. čtvrtek pouze v 17 hod

1. úterý pouze v 17 hod
2. středa pouze v 17 hod

1. úterý pouze v 19.15 hod

3. čtvrtek pouze v 19.15 hod

3. čtvrtek pouze v 17 hod – 2D
4. pátek pouze v 15.30 hod – 2D
4. pátek pouze v 17.30 hod – 3D
5. sobota pouze ve 14 hod – 3D
5. sobota pouze v 16 hod – 2D
6. neděle pouze ve 14 hod – 2D
6. neděle pouze v 16 hod – 3D
7. po, 8. út, 9. st v 17 hod – 2D

4. pátek pouze v 19.30 hod
6. neděle pouze v 18 hod
8. úterý pouze v 19.15 hod

6. neděle pouze v 19.45 hod

7. pondělí pouze v 19.15 hod

9. středa pouze v 19.15 hod

10. čtvrtek pouze v 17 hod

10. čtvrtek pouze v 19.15 hod
11. pátek pouze v 18.15 hod
13. neděle pouze v 19.15 hod

11. pátek ve 20 hod – DABING
12. sobota  v 17 hod – DABING
14. pondělí v 19.15 hod – TITULKY

11. pátek v 16 hod – 2D
12. sobota v 15 hod – 3D
13. neděle ve 13.30 hod – 2D

12. sobota pouze ve 13 hod

12. sobota pouze v 19.30 hod
15. úterý pouze v 17 hod
16. středa pouze v 19.15 hod

14. pondělí pouze v 17 hod

15. úterý pouze v 19.15 hod

16. středa pouze v 17 hod

17. čtvrtek pouze v 17 hod

18. pátek pouze v 17.15 hod
19. sobota pouze v 17 hod

19. sobota pouze ve 13 hod

18. pátek pouze v 15.30 hod – 3D
19. sobota pouze v 15 hod – 2D 
20. neděle pouze ve 14 hod – 3D

17. čtvrtek pouze v 19 hod
18. pá, 19. so v 19.30 hod
20. neděle pouze v 16 hod
21. pondělí pouze v 19.15 hod
22. út, 23. st pouze v 17 hod

20. neděle v 18 hod

21. pondělí pouze v 17 hod

23. středa pouze v 19.15 hod

24. čtvrtek pouze v 15 hod – 2D
25. pouze v 15 hod pátek – 3D

25. pátek pouze v 19.45 hod
26. sobota pouze v 17 hod

26. sobota pouze v 15.15 hod
27. neděle pouze ve 14 hod

27. neděle pouze v 15.45 hod

27. neděle pouze v 18 hod

24. čtvrtek v 19.45 hod – 3 + TIT.
25. pátek v 17 hod – 2D + DABING
26. sobota v 19.15 hod – 3D + DAB.
27. neděle ve 20 hod – 2D + DAB.
29. úterý v 17 hod – 3D + DAB.
30. středa v 19.15 hod – 2D + TIT.
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Padesátka
20. 4. 2016, Divadlo 
J. K. Tyla v Červeném
Kostelci 

Caveman
2. 3. 2016, Divadlo 
J. K. Tyla v Červeném
Kostelci

Eva tropí 
hlouposti
29. 5. 2016, Divadlo 
J. K. Tyla v Červeném
Kostelci 

Leni
15. 6. 2016, 
Městské divadlo
Dr. J. Čížka v Náchodě

Zrní
25. 6. 2016, zámek
v Novém Městě nad
Metují

Mrzák
Inishmaanský
23. 4. 2016, Městské divadlo 
Dr. J. Čížka v Náchodě 

www.nsuvadi.cz


