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 uvádí v únoru 

Další akce v Městském divadle 
Dr. Josefa Čížka

„Síla čtyř strun“
Jiří Erlebach – housle
Koncert uspořádán s laskavou 
podporou Agentury LORS
Vstupné: 150 Kč
Předprodej od 9. 1. 2012

N. Simon: Velký holky nepláčou
Hrají: J. Šulcová, V. Jeníková, 
D. Batulková, L. Hruška a další
Vstupné: 250, 240, 230 Kč  
Předprodej od 15. 12. 2011

Vzpomínáme na Josefa Škvoreckého
Vzpomínkový večer za účasti mnoha 
vzácných a zajímavých hostů
Velký sál městského divadla
Vstupné dobrovolné

N. V. Gogol: Hráči
Divadlo Rokoko
Abonentní cyklus – skupina „A“
Vstupné: 400, 380, 360 Kč
Předprodej od 23. 1. 2012

Jak se Honza dostal na hrad
Divadelní společnost Julie Jurištové 
Činoherní pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 16. 1. 2012

Umění, identita a reprezentace. 
Bartoňové z Dobenína.
Literárně hudební večer s Vendulou 
Hnídkovou 
z Ústavu dějin umění AV ČR
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 23. 1. 2012

Queenmania
Koncert úspěšné revivalové skupiny
Vstupné: 220, 200, 180 Kč
Předprodej od 4. 1. 2012

Pátek
3. 2. 2012
v 19.00 hodin

Úterý
7. 2. 2012
v 19.00 hodin
SLEVA

Čtvrtek
9. 2. 2012
v 19.00 hodin

Pátek
10. 2. 2012
v 19.00 hodin

Neděle
12. 2. 2012
v 15.00 hodin

Středa
15. 2. 2012
v 19.00 hodin

Čtvrtek
16. 2. 2012
v 19.00 hodin

Prazak Quartet
Pavel Hůla – violin, 
Vlastimil Holek – violin
Josef Klusoň – viola, Michal 
Kaňka – cello
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 140, 130, 120 Kč  
Předprodej od 1. 2. 2012 

Jaroslav Uhlíř
„Hodina zpívání ve zvěřinci“
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek 
v ceně 45 Kč lze zakoupit před 
představením v pokladně divadla

Jóga jaro 2012  
– zahájení předprodeje abonentek 
6. února 2012 v ICC v Náchodě

Úterý
21. 2. 2012
v 19.00 hodin
SLEVA

Středa
22. 2. 2012 
v 9.00 hodin
v 10.30 hodin

1. regionální veletrh 
fi ktivních fi rem Náchod
Pořádá Obchodní akademie Náchod
Vstup zdarma

Ples Střední průmyslové školy 
Nové Město nad Metují
Pořádá Občanské sdružení SPŠ Naše 
škola
 
Zdeňka Jordánová – Buď sám sebou
Pořádá Michaela Kasnarová
Objednávky vstupenek na mailu: 
kasnarovam@seznam.cz 

Ples Gymnázia Dobruška
Pořádá SRPG při Gymnáziu Dobruška

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

2. 2. 2012
v 10.00 hodin

11. 2. 2012
ve 20.00 hodin

23. 2. 2012
v 19.00 hodin

24. 2. 2012
ve 20.00 hodin

25. 2. 2012
ve 20.00 hodin

MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

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

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

Únor
Vrána
dál kráká
že přijde
intermezzo
mrazů
i medvědího léta
a holé stromy žalují
Přichází doba
dlouhého čekání
až ledy poplují
k novému jaru
zvanému naděje
                            Pavel Hepnar

(Leckterý kostelecký občan – a v tomhle 
textu to musí být Kostelec – už teď vraští 
čelo a je pohoršen: „To nemůže pan autor 
oslovit Mistra slušněji, s grácií a úctou, jež 
velikému rodákovi přísluší?“ Přitom si ne-
dovedu představit, že bych Vás měl oslo-
vit jinak. Takhle Vás totiž titulovala parta 
zaoceánských studentů češtiny, když Vám 
napsali moc pěkný dopis, v němž děkova-
li za Zbabělce a prahli po tom dozvědět se, 
jestli si Danny nakonec zapíchá.) 

Tak tedy, milej pane Škvoreckej, vlastně 
píšu hrozně, příšerně nerad. Protože, kdy-
byste tu ještě byl, asi bych nesebral tu od-
vahu, drzost, troufalost napsat Vám. A bylo 
by mi dobře, že vy jste v Torontu a Kostelec 
je tam, kde býval vždycky. A možná bych 
si ani tak často nevzpomněl. Tedy urči-
tě vzpomněl, když by na gymnáziu došlo 
na kapitolu Obraz 2. světové války v české 
literatuře nebo Český exil a samizdat. To 
bych si rozhodně vzpomněl, protože pod-
statné kusy těchhle obrazů jste pro mě na-
maloval právě Vy. A to bych vzal studen-
ty na procházku po Kostelci a u Beránku 
by viděli reálně gymnaziální omladinu, jak 
pronásleduje a sněhovými koulemi něžně 
trefuje Irenu i Marii, u knihovny by si pak 
s Dannym na jednu z nich počkali a dopro-
vodili by Vás oba ke špatně zatemněným 
oknům, s nimiž to ale bylo trochu jinak. 
Tam by nechali Irenu trápit se s matema-
tikou, protože si za to, jak trápila Danny-
ho, nic jiného nezasloužila. Mávli by nej-
krásnějšímu zadečku z celého Kostelce, 
který míří někam na Šerlich a vůbec neví 
o umučených Němčících v pivovaře. A tu 
hrůzu by pak spláchli v Port Arthuru, kde 
jste seděli a kde Benno říká něco o revolu-
ci a neurčitu. A to bych si mockrát vzpo-
mněl a měl bych o čem napsat. A Vám by 
to třeba udělalo radost, kdybych našel tu 
odvahu, drzost, troufalost. Ale už za chví-
li by mi to možná přišlo pitomé, psát to, 
co píšu, a zase bych nevěděl (to moc ne-
vím ani teď). 

Ale trochu mě přemluvili, aby prý to na-
psal někdo mladší a vůbec někdo jiný, než 
kdo takové věci obvykle psává. Někdo blíž 
k Dannymu a Rosťovi, někdo dál od Moute-
líků a panů doktorů Bohdalů. Takže by to, 
co obvykle psávají ti, co takovéhle věci psá-
vávají, měl úplně nejspíš napsat nějaký pu-
bescent z gymnázia, nějaký Danny, který 
tu odvahu, drzost, troufalost nehledá, ale 
má, který je Dannymu mnohem podobněj-
ší než obvyklí psavci takových psaní, i než 
já. A doufám, že někde na gymnáziu, ně-
kde v Kostelci nějaký Danny je. Myslím, že 
je. Občas na chodbě toho Vašeho i mého 
gymnázia, našeho kosteleckého gymná-
zia, nějaké potkávám. A Iren a Marií a Lu-
cií a Alen tam je pořád dost, takže inspi-
race Dannyům nechybí. I Vám by se tam 
teď líbilo.

 Ale takový Danny se může na psaní 
do místního plátku o nějakém slavném 
rodákovi vykašlat, protože má úplně jiné 
starosti, docela určitě úplně jiné; třeba 
holky a malování a muziku (ne tu plecho-
vou), a nejvíc holky. Takže to nepíše žádný 
z nich. On něco napíše, až ho budou ma-
linko míň bavit holky. Tedy až ho budou 
o trochu víc bavit holky oněch časů z Kos-
telce než ty, které budou právě teď, ale už 
budou jiné a odjinud. Až si bude chtít to, co 
bylo tenkrát v Kostelci, ještě jednou prožít, 
až si bude chtít ještě jednou zahrát to sa-
xofonové sólo (nemusí být saxofonové, ale 
musí to znít v hlavě a musí to být moc vel-
ké blaho to sólo hrát). Tehdy to ten dnešní 
Danny napíše, jak to bylo v tom krásném 
městě Kostelci a jak tam panu Škvorecké-
mu, jak bylo kdysi předpovězeno, koneč-
ně postavili ten pomník v podobě velkého 
pískovcového pyje, který ale vypadá tro-
chu jako saxofon. A jak si u toho pomní-
ku dávala rande Marie se Zdenkem a Irena 
s Kočandrlem, nebo naopak, a skoro nikdy 
ne s Dannym. A Dannymu to bude líto, ale 
bude vědět, že potká nějakou holku v Pra-
ze, takže je to vlastně jedno. Danny bude 
vědět, a to nebude nikdy jedno, že ten pyj 
nebo saxofon nebo co to vlastně bude, trčí 
excitovaně proti všem bezmyšlenkovitým 
přijetím bezmyšlenkovitých názorů, ne-
prokázaných tvrzení, fosilizovaných před-
stav o lidech, o jejich společnosti a o jejich 
životech. Že byl ztopořen, aby si Danny ko-
nečně zapíchal, aby bzučivým tónem roze-
chvěl, roztřásl a nakonec jemně defl oroval 
blanku víry v jednoduchá řešení, v muže 
pochodující pod vlajkoslávou, ve slogany, 
v paže pozdvižené k římskému nebo pro-
letářskému pozdravu, v maloměstské drů-
žičky a mávátka a zvedací holčičky a strach 
a slávu a kutálku a husuknedlíkzelí. A na-
píše to tak, že zase leckterý kostelecký ob-
čan svraští čelo a nebude moci Dannymu 
přijít na jméno, že to napsal tak, jak si mys-
lel, že to bylo. A tomu Dannymu budoucí-
mu pak taky poděkuju, jako děkuju tomu 
Dannymu oněch časů. Protože každý Kos-
telec potřebuje svého Danny Smiřického. 
Ne pro tu trochu literární slávy. To pro tu 
trochu pravdy, kterou Kostelec nevidí, ne-
chce a nemůže vidět, protože nemá Dan-
nyho oči. Ty Dannyho vidoucí oči, pro něž 
jsou důležité i nicotné pubertální kecy 
a jazz a pocity a čas mládí, který jednou 
skončí, a orchestr, který se už nikdy tak-
hle nesejde, a večery, kdy se hraje pod pe-
trolejkama a myslí se na svět, který při-
jde, a všechny ty krásné a milované dívky, 
a bylo jich mnoho, snad všechny, … tyhle 
Vaše Dannyho oči teď budou mně i Kostel-
ci moc chybět. Já i Kostelec ale víme, kde 
je máme hledat, když jejich pohledu bude 
zapotřebí. To si sednem do Port Arthuru 
a Benno řekne: …                  Štěpán Macura

Milej pane Škvoreckej, 
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2 NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města 10. 1. 2012 
Jednání rady města se zú-
častnilo nejprve šest radních, 
později osm, jeden byl omlu-
ven. 
Číselný popis u zprávy představuje poměr 
hlasů při hlasování PRO -PROTI-ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 RM souhlasila s uzavřením dodatku 

k nájemní smlouvě uzavřené se společnos-
tí Ing. Josef Lelek – AGROLA na pronájem 
pozemků určených pro zemědělské hos-
podaření. Dodatek doplňuje již uzavřenou 
smlouvu o ustanovení týkající se úhra-
dy DPH ve výši stanovené zákonem a dále 
správnou formulaci pro každoroční navý-
šení nájemného o infl aci stanovenou Čes-
kým statistickým úřadem. Tento dodatek 
bude také vzorem pro další nájemce. 
 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatků 
s dalšími nájemci – plátci DPH dle schvá-
leného vzoru. 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
k nájemní smlouvě na pronájem části po-
zemku p. č. 274 v k. ú. Babí u Náchoda, díl 
č. 15 o výměře 526 m² v zahrádkářské osa-
dě Babí-Vršky. Jedná se o pozemek pro zří-
zení zahrádky a dodatek řeší změnu výše 
nájemného, protože po provedení rekon-
strukce zahradní chatky došlo ke změně 
zastavěné plochy. 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ-Distribuce, a. s., Děčín. Břemeno 
se týká umístění nového kabelového ve-
dení pod povrchem pozemkové parcely 
č. 1236/2 v Čechově ulici. Břemeno se zři-
zuje za cenu 50 Kč/bm. 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene práva a chů-
ze se spoluvlastníky pozemkových parcel 
č. 987/2 a 978/2 v ulici Vojanova. Věcným 
břemenem budou řešeny vzájemné vzta-
hy mezi jednotlivými vlastníky obou par-
cel včetně řešení údržby pozemku. 6-0-0

 RM souhlasila s ukončením nájemní 
smlouvy na pronájem prodejního stánku 
v ulici 1. Máje, který nájemce společnost 
J. B. V. P., s. r. o., využíval jako prodejnu ta-
báku, novin a stáčeného vína. Nájemní 
smlouva skončí uplynutím jednoměsíční 
výpovědní lhůty. 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy s podnikatelkou paní Romanou 
Jiráskovou, na umístění nápojového au-
tomatu v budově čp. 2020 v ulici Němco-
vé v Náchodě. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou s účinností od 1. 1. 2012.  6-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít se 
společností VaK Náchod, a. s., smlouvu 
o zřízení věcného břemene pro umístění 
kanalizace pod povrchem pozemkových 

parcel města č. 1962/7, 1972/1, 1972/5, 
1972/6 a 1972/8 na Plhovském náměstí. 
 6-0-0

 RM souhlasila s pokračováním pro-
deje bytových jednotek v ulici Pražské 
v domě čp. 783 za 310.000 Kč a čp. 1531 
za 420.000 Kč formou inzerování prodeje. 
 6-0-0
Veřejná prostranství Náchod 
– II. etapa – MARIE  7-0-0

 RM schválila Podmínky Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná 
prostranství Náchod – II. etapa – MARIE“, 
jejichž schválení je podmínkou pro získá-
ní fi nanční podpory.  
Ceník poskytovaných služeb 
MěÚ Náchod 7-0-0

 RM schválila Ceník poskytovaných slu-
žeb MěÚ Náchod s účinností od 12. 1. 2012. 
Podrobné znění najdete na www.mesto-
nachod.cz.
Obousměrný provoz ulice Poštovní 
– stavební úpravy 7-0-0

 RM schválila návrh řešení staveb-
ních úprav pro obousměrné zprovozně-
ní ulice Poštovní. Vozovka bude rozšíře-
na na 5,5 m, což je minimální šířka nutná 
k odsouhlasení Dopravním inspektorátem 
Policie ČR. Dojde tak k rozšíření vozovky 
o 0,5 m na úkor chodníku vedoucího podél 
objektu České pošty. 
 Dopravně inženýrská studie 
pro území Náchod-Plhov 7-0-0

 RM schválila vystavení objednávky 
na zpracování dopravně inženýrské studie 
pro území Náchod-Plhov fi rmou Highway 
Design, s. r. o., Hradec Králové 3.
Účelem studie bude řešení dopravního na-
pojení připravované obchodní zóny v mís-
tě bývalé Tepny pro účely dalšího zpraco-
vání potřebných dokumentací, na základě 
kterých by dále byly zpracovány potřebné 
projektové dokumentace na řešení celého 
území, jak městem Náchod, tak i soukro-
mými investory a státem.
Záměr výstavby vodovodu a kanalizace 
Náchod Bražec – V Kalhotách 8-0-0

 RM schválila záměr a způsob profi nan-
cování výstavby vodovodu a kanalizace 
v Náchodě-Bražci – V Kalhotách a pově-
řila odbor správy majetku a fi nancování 
přípravou potřebných smluv ke schválení 
zastupitelstvem města za podmínky po-
kračování projektu ze strany společnosti 
Holty, s. r. o.
Jedná se o vybudování vodovodu a kanali-
zace v této lokalitě v rámci přípravy území 
pro developerský projekt výstavby rodin-
ných domů. Investorem bude VaK Náchod, 
a. s. Společnost Holty, s. r. o., Praha, jakož-
to investor ostatních inženýrských sítí, 
zajistí půjčku pro Město Náchod, které 
poskytne dále tyto fi nanční prostředky 
společnosti VaK Náchod, a. s. Po provede-
ní (odkoupení) stavby vrátí společnost VaK 
Náchod, a. s., fi nanční prostředky v před-
pokládaných pětiletých splátkách Měs-
tu Náchod. Náchod následně vrátí půjčku 
společnosti Holty, s. r. o.

Veřejné osvětlení s LED zdroji na schodiš-
ti u zimního stadionu 8-0-0

 RM souhlasila s použitím veřejného 
osvětlení s LED zdroji na stavbě propo-
jovacího schodiště u zimního stadionu 
v rámci akce „Veřejná prostranství Náchod 
– II. etapa – schodiště“. 
 
Rekonstrukce veřejného osvětlení 
města Náchoda – VII. etapa 8-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
na 7. etapu rekonstrukce veřejného osvět-
lení města Náchoda do programu EFEKT 
2012 vyhlášeného Ministerstvem průmys-
lu a obchodu ČR.
Současně rada souhlasila s navrženým 
rozsahem této akce a se zpracováním žá-
dosti o dotaci vč. příloh a závěrečné zprá-
vy fi rmou VO Revital, s. r. o., Boskovice. 
Přípojka vody v ul. Na Klínku 8-0-0

 RM souhlasila se zásahem do komunika-
ce Na Klínku z důvodu opravy havarijní-
ho stavu přípojky vody za podmínek, kte-
ré budou v nové smlouvě od Technických 
služeb Náchod, s. r. o., kteří jsou správci ko-
munikací za město Náchod.
V té souvislosti rada uložila odboru sprá-
vy majetku a fi nancování připravit ve spo-
lupráci s TS Náchod nové znění smlou-
vy o zásahu do stávajících komunikací 
a předložit ji radě ke schválení.
Stanovení celkového počtu 
zaměstnanců města Náchoda 8-0-0

 RM schválila zrušení oddělení sociál-
ních dávek a služeb odboru sociálních věcí 
a školství ke dni 31. 1. 2012, zrušení jed-
noho funkčního místa vedoucího odděle-
ní sociálních dávek a služeb odboru soci-
álních věcí a školství ke dni 31. 1. 2012, 
zrušení 12 funkčních míst odborného pra-
covníka sociálních dávek a služeb odboru 
sociálních věcí a školství ke dni 31. 1. 2012 
a vytvoření tří funkčních míst odborného 
sociálního pracovníka odboru sociálních 
věcí a školství ke dni 1. 2. 2012.

 RM stanovila dle zákona o obcích celko-
vý počet zaměstnanců města zařazených 
v městském úřadu na 143 s účinností od 
1. 2. 2012.
Uvedené změny souvisejí s převodem 
agendy výplaty dávek na úřady práce.
Schválení veřejnoprávní smlouvy 
s obcemi v působnosti stavebního 
úřadu ORP Náchod 8-0-0

 RM schválila znění veřejnoprávní 
smlouvy, jejímž předmětem je zabezpe-
čení provedení zápisů údajů do informač-
ního systému územní identifi kace adres 
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 
Sb., o základních registrech, orgány Měs-
ta Náchoda místo orgánů obcí v působnos-
ti stavebního úřadu MěÚ Náchod.
Rekonstrukce vzduchotechniky 
plaveckého bazénu v Náchodě 8-0-0

 RM souhlasila s předloženým návrhem 
„Zadávací dokumentace a pokyny ke zpra-
cování nabídky“ na veřejnou zakázku „Re-
konstrukce VZT zařízení na krytém pla-
veckém bazénu v Náchodě“, včetně využití 
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(ustanovení) stálé, stávající komise pro 
otevírání a hodnocení nabídek města Ná-
choda pro tuto veřejnou zakázku.
Nákup rolby 
na zimní stadion v Náchodě 8-0-0

 RM souhlasila s předloženým návrhem 
„Zadávací dokumentace a pokyny ke zpra-
cování nabídky“ na dodávku „Elektrické 
akumulační rolby na úpravu ledu“, včetně 
ustanovení příslušné komise pro otevírá-
ní a hodnocení nabídek.
Stavební úpravy komunikace 
ulice Dobrošovské a Šafaříkovy 8-0-0

 RM souhlasila s externí administrací vý-
běrového řízení na stavební práce fi rmou 
DABONA, s. r. o., Rychnov nad Kněžnou.
Cyklostezka 
pod Slánským mostem 8-0-0

 RM souhlasila s vystavením objed-
návky projektantovi Miloslavu Kučerovi 
– PRODIS, Hradec Králové na vypracová-
ní projektové dokumentace pro stavební 
povolení v podrobnostech projektové do-
kumentace pro provedení stavby na akci 
„Cyklostezka pod Slánským mostem“ 
(u státní hranice s PL).
Staré svazky nalezené v knihovně 8-0-0

 RM souhlasila s uložením nalezených 
starých svazků v Okresním státním ar-
chivu, případně v Regionálním muzeu Ná-
chod, což bude doloženo smlouvou o ulo-
žení.
Záměr – vypsání umělecké soutěže 
na lavičku Josefa Škvoreckého 8-0-0

 RM schválila záměr vypsání umělecké 
soutěže na lavičku Josefa Škvoreckého.
RM souhlasila s konáním veřejné sbír-
ky za účelem pořízení sedící sochy (lavič-
ky) J. Škvoreckého, která bude umístěna 
na Masarykově náměstí. Sbírka bude po-
řádána ode dne, který schválí Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje do 31. 12. 2012 
na území ČR a to formou shromažďování 
příspěvků na předem vyhlášeném zvlášt-
ním bankovním účtu zřízeném u banky 
a pokladničkami. 

TELEGRAFICKY:
 RM revokovala své usnesení ze dne 

29. 11. 2011, které se týká projektu Cyk-
lobusy Orlických hor, a souhlasila s po-
skytnutím schváleného příspěvku ve výši 
20.000 Kč v roce 2012 s výplatou v letoš-
ním roce. Původně mělo dojít k výplatě ješ-
tě v roce 2011. 7-0-0

 RM schválila vypovězení smlouvy o re-
klamě uzavřenou mezi Městem Náchod 
a neziskovou organizací DOLY BIKERS, 
o. s., Pardubice. 7-0-0

 RM odvolala na vlastní žádost ing. Ale-
še Cabicara z funkce člena komise pro ote-
vírání obálek a novým členem jmenovala 
pana Daniela France. 7-0-1

 RM souhlasila s uzavřením dohody se ZŠ 
Trivium Plus, o. p. s. se sídlem v Dobřanech 
pro školní rok 2011/2012 a s úhradou nein-
vestičních výdajů ve výši 4.000 Kč na žáka, 
který má trvalý pobyt v Náchodě. 8-0-0 

V pondělí 9. ledna 2012 dopoledne při-
vítali v náchodské porodnici starosta měs-
ta Jan Birke a místostarosta Tomáš Šubert 
prvního náchodského občánka. Na toho 
jsme si museli počkat až do 5. ledna.

Marek Nývlt se narodil ve čtvrtek 
5. ledna 2012 odpoledne, vážil 3256 g 

První náchodské miminko v roce 2012
a měřil 50 cm. Markově mamince předa-
li zástupci vedení města Náchoda květinu 
a malý dárek pro miminko (řetízek s pří-
věškem Kozoroha).

Šťastným rodičům a Marečkovi přejeme 
do nového roku především zdraví! 

V souladu se změnou Zákona 
č. 458/2011 Sb., o loteriích a jiných po-
dobných hrách, dochází s platnos-
tí od 1. 1. 2012 ke stanovení poplat-
ku za přijetí žádosti o vydání povolení 
k provozování loterie nebo jiné podob-
né hry ve výši 5.000 Kč. 

Upozorňujeme pořadatele, že i tom-
bola je označována jako podobná hra 
o věcné ceny.            Ing. Ladislav Šimek

vedoucí odboru správy majetku 
a fi nancování

dne 15. 2. 2012 
od 14.00 do 17.00 hod. 
panelovou diskuzi na téma „Drogy“ 
(konferenční sál hotelu Beránek)
Besedy se zúčastní odborníci 
s mnohaletou zkušeností v této oblasti, 
kteří nám zprostředkují tři různé 
profesní pohledy a sdělí zajímavé 
a aktuální informace:
Plk. JUDr. Břetislav BREJCHA
vedoucí odboru metodiky a prevence 
Národní protidrogové centrály

Kpk. Bc. Ludvík BERGER
vrchní komisař odboru obecné 
kriminality Krajského ředitelství PČR 
(TOXI TÝM)

Mgr. Markéta MANOVÁ
vedoucí terénních programů 
Občanského sdružení LAXUS 
Srdečně zveme odbornou veřejnost 
i všechny občany, kteří se zajímají 
o problematiku drog. 

Upozornění

Komise sociální 
a prevence kriminality 
Města Náchoda pořádá

V případě města Náchoda o tom svědčí 
výše roční vykázaných úspor v hospoda-
ření města. Celkově Město Náchod sníži-
lo meziročně provozní výdaje o 21.413 tis. 
Kč, což představuje pokles o 9 %. 

„Rozhodující podíl na úsporách měly nižší 
personální náklady, a to o více než 8 mil. Kč 
(přesně 8.419 tis. Kč), což představuje úsporu 
více než 10 % a v neposlední řadě nižší nákla-
dy na chod úřadu – o více než 4 mil. Kč (resp. 
4.157 tis. Kč), procentuelně vyjádřeno – úspo-
ra 9 %“, upřesnil starosta Jan Birke.

Po započtení splátek úvěrů v objemu 
37.163 tis. Kč (dluh vůči bankám se v roce 
2011 snížil o 40 %!) se využitelné zdroje 
na provozní výdaje snížily o 58.576 tis. Kč 
– tj. o 38,8  % méně než v roce 2010. Úměr-
ně tomu se tak snížily všechny provozní 
výdaje. Přitom v roce 2011 město věnovalo 
na kapitálové výdaje 176.887 tis. Kč a rok 
2011 tak patřil mezi nejvýznamnější z hle-
diska investování do dalšího rozšíření ma-
jetku města a zkvalitnění jeho struktury. 
Jak je to možné? 

Město vedle přímých úspor výraz-
ně zvýšilo čerpání různých dotací, které 
jsou nabízeny v rámci různorodých stát-
ních a evropských programů. „Tímto způ-
sobem se nám podařilo čerpat necelých 57 
mil. Kč především investičních dotací“, vy-
světlil starosta. 

„Současně jsme zavedli e-aukce a výběro-
vá řízení na podstatně větší okruh výdajů, 
než tomu bylo v minulosti. Například u in-
vestičních výdajů se nám pomocí důsledné-
ho uplatňování výběrových řízení podařilo 
uspořit přes 12 mil. Kč a další jeden milion 
korun ještě samotným kvalitním řízením sta-
veb“, dodal Birke.

To vše vedlo k tomu, že i přes zahájené 
kapitálové investice za 176 mil. Kč město 
mohlo v průběhu roku 2011 splatit již zmí-
něných 37 mil. Kč úvěrů a vytvořit ještě 
41.972 tis. Kč disponibilních zdrojů, kte-
ré jsou určeny opět na kapitálové výdaje. 
Město si současně v nastavených provoz-
ních výdajích vytvořilo prostor, který se 
dále zúročí v roce 2012. 
Aktuální dluhová služba 

K 1. 1. 2011 mělo město 93.455 tis. Kč 
úvěrů, během roku bylo splaceno 37.163 
tis. Kč. Na konci roku 2011 tak mělo měs-
to Náchod pouze 56.292 tis. Kč úvěrů, 
z toho 21.500 tis. Kč představují krátko-
dobé a 34.792 tis. Kč střednědobé úvěry.

I spořit lze efektivně...
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     Kronika

V prosinci 2011 se narodili:
 1. 12. Filip Macek
  Jakub Štěpánek
 4. 12. Mariana Faltová
  Zora Bubeníčková
 6. 12. Adam Kačer
  Ester Karvayová
 9. 12. Daniel Kuchař
  Petr Posnar
 10. 12. Michaela Kollertová
 11. 12. Martin Řehák
  Aneta Dvořáková
 13. 12. Kristýna Marta Štěpánová
 16. 12. Sabina Kurová
 18. 12. Jakub Žalský
 19. 12. Šimon Otčenášek
 23. 12. Sebastian Míl

 25. 12. Lucie Přibylová
 28. 12. Natálie Chvátalová
 29. 12. Alena Fišerová
 
V prosinci 2011 byli oddáni:
6. 12.
Lukáš Vácha, Náchod
Žaneta Hofmanová, Náchod
10. 12.
Jiří Friedl, Náchod
Veronika Jarošová, Praha
30. 12.
Jan Regner, Studnice
Lucie Valášková, Studnice
Robert Gyurács, Náchod
Darina Siváková, Náchod

Podání žádostí 
o nadační příspěvek (grant) 
I. kolo v oblasti kultury 
a sportu rok 2012

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

Vyplněné žádosti na předepsaném for-
muláři zašlete na adresu: Kulturní a spor-
tovní nadace města Náchoda, Masaryko-
vo náměstí 40, 547 01 Náchod. 
Termín podání – do 29. února 2012. 

Formulář žádosti včetně zásad o po-
skytování nadačních příspěvků obdržíte 
na kontaktní adrese nebo najdete na 
http://www.mestonachod.cz/mesto-na-
chod/nadace/
Kontaktní adresa: 
1) Městský úřad Náchod, Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví, Masarykovo náměs-
tí 40, 547 01 Náchod, tel.: 491 405 196
2) tajemník nadace: Lepšová Renata, 
tel.: +420 604 803 605

Základní škola, Náchod
Komenského 425

Vás zve na:

Den 
otevřených
dveří
v budově 1. tříd 
v Sokolské ulici

v úterý 7. 2. 2012
od 8.00 do 16.00 hodin
www.komenskehozsnachod.cz

Městská knihovna Náchod v rámci 
Univerzity volného času uspořádala sbír-
ku na pomoc škole v Ugandě. Za vybra-
ných 2.098 Kč budou koupeny dvě kozy 
a jedno sele. Škola je internátní, polovina 
žáků jsou sirotci. Přidružené hospodář-
ství pomáhá zajistit provoz školy a slouží 
i k praktické výuce. Hospodářská zvířata 
přímo na místě v Mityaně koupí dobrovol-
níci ze sboru Církve bratrské v Náchodě, 
kteří pro školu realizují rozsáhlejší pro-
jekt stavby ubytovny a vodovodu. 

Díky za dobrou spolupráci. 
Rostislav Staněk, kazatel

Sbírka pro školu v Africe

Tělovýchovná komise města Náchoda 
vyhlašuje termín podání žádostí o po-
skytnutí příspěvku na činnost pro spor-
tovní kluby ve městě Náchod pro rok 
2012.

Dotazník pro poskytnutí příspěvku na-
jdete na www.mestonachod.cz.

Příspěvky na činnost sportovních klubů

Základní škola Náchod-Plhov otevře-
la v sobotu 21. ledna 2012 dveře své ško-
ly. Návštěvníky byli zejména budoucí prv-
ňáčci a jejich rodiče, kteří dostali šanci 
vidět školu opravdu „za provozu“. Další-
mi pozvanými byli budoucí šesťáci, zej-
ména ti, kteří končí na některé z okolních 

Dopoledne otevřených dveří na Plhově

Vyplněný dotazník zašlete na adresu: 
Město Náchod
Tělovýchovná komise města Náchoda
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod. 

Termín podání – do 31. března 2012.

malých škol a s přechodem na druhý stu-
peň budou muset změnit školu. 

Na prvním stupni se učilo ve čtyřech 
třídách, na druhém stupni pracovali žáci 
v odborných pracovnách fyziky, chemie, 
přírodovědy. Představila se školní druži-
na, keramická dílna, sportovalo se v tělo-
cvičně, vařilo a peklo ve školní kuchyňce. 

Ohlas rodičů a dětí byl pozitivní, školu 
v sobotu navštívila i paní místostarostka 
Benešová. Poděkování za sobotní školní 
program patří všem pedagogickým pra-
covníkům plhovské školy, protože umož-
nili dětem předvést veřejnosti, co vše se 
společně naučili, v čem jsou šikovné. Dou-
fáme, že se nám podařilo přesvědčit bu-
doucí plhovské školáky, že se jim v naší 
škole bude líbit.

Vladimír Honzů
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pro školní rok 2012/2013 

se koná ve čtvrtek 9. února 
a v pátek 10. února 2012 
od 14 do 17 hodin. 
Při zápisu je třeba předložit 
rodný list dítěte.

Zápis do 1. tříd 
základních škol

Zápis do nově otevřené třídy 
v MŠ Vítkova 304, Náchod se 
uskuteční dne 22. února 2012 
od 9.00 do 15.00 hod. 
 Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte 
do mateřské školy:
1. rodný list dítěte
2. průkaz totožnosti zákonného zástup-
ce, popřípadě doklad o zmocnění zastu-
povat dítě v přijímacím řízení v případě 
osob, které osobně pečují o dítě v pěs-
tounské péči 
3. vyjádření školského poradenského za-
řízení v případě dítěte se zdravotním po-
stižením 
Kritéria pro přijímání dětí budou zve-
řejněna na webových stránkách mateř-
ské školy a vyvěšena přímo v mateřské 
škole u zápisu.

Zápis do nově 
otevřené třídy MŠ

V úterý 20. prosince 2011 podepsa-
li ředitelé škol ZŠ Pavlišovská 55, Ná-
chod a Szkoła Podstawowa nr 6 v Klodz-
ku smlouvu o česko–polské spolupráci. 
Schůzky na radnici v Klodzku se účast-
nil i starosta Jan Birke a místostarostka 
města Náchoda Mgr. Drahomíra Benešo-
vá. Na radnici nás přivítalo vedení klod-

Česko–polská spolupráce ve školách
zkého úřadu. Domluvená spolupráce byla 
stvrzena podpisem smlouvy. 

Na závěr zazpíval dětský sboreček 
polské vánoční písně a jednu koledu se 
děti naučily i česky. Žáci základní školy 
na Babí se tam mohou těšit na nová přá-
telství s polskými dětmi.

 Z. Hoffmanová, ředitelka ZŠ Pavlišovská 

Každoročně jezdí žáci plhovské školy 
na exkurzi do Prahy. Poznat historická 
místa, navštívit muzea a galerie. Na konci 
roku 2011 si naplá-
novali jednodenní 
zájezd na 21. prosin-
ce a cílem byla ná-
vštěva technického 
muzea a procházka 
historickou Prahou.

Aktuální události 
však změnily jejich 
program. Před de-
sátou hodinou ranní 
je autobus vysadil 
na Pohořelci a procházkou došli k Hradu 
právě v okamžicích, kdy sem mířil smu-
teční průvod doprovázející ostatky prezi-
denta Václava Havla. A tak žáci 6. A a 6. B 

Plhovské 6. třídy 21. 12. 2011 v Praze
ZŠ Náchod-Plhov i jejich pedagogický do-
provod byli osobně svědky této význam-
né a desetitisíci občanů sledované akce.

Možnost sledovat 
smuteční průvod, vi-
dět významné osob-
nosti doprovázející 
rakev a následně pak 
i procházka Prahou 
se zastávkou na Vác-
lavském náměs-
tí u sochy sv. Václa-
va zůstanou trvalou 
vzpomínkou. Jeden 
den v Praze pomohl 

pochopit, co znamenal Václav Havel pro 
naši republiku, víc než desítky hodin dě-
jepisu či občanské výchovy ve školních 
lavicích.  Vladimír Honzů, ZŠ Náchod-Plhov

Ve čtvrtek 19. ledna se v prostorách ZŠ 
Náchod-Plhov sešli zástupci jedenácti zá-
kladních škol královéhradeckého regio-
nu, které během příštích dvou let absol-
vují program projektu řešícího fi nanční 
gramotnost. Projekt řídí a zaštiťuje ZŠ Ná-
chod-Plhov ve spolupráci s o. s. AISIS Klad-
no, které je autorem obsahu a metodiky 
projektu. 

V současné době se stává potřeba vy-
znat se v toku peněz, se kterými lidé hos-
podaří, životní nutností. Nakládat rozum-
ně s penězi je důležitá dovednost a žáci 
by ji měli trénovat podobně jako se učí 
pravopis, matematiku či zacházet s počí-
tačem.

Projekt je fi nancován z prostředků Ev-
ropského sociálního fondu a částečně 
i z rozpočtu České republiky. V rámci ce-
lého dvouletého cyklu se seznámí celé pe-
dagogické sbory zúčastněných škol v rám-

ZŠ Náchod-Plhov  Projekt „V Náchodě 
 rozumíme penězům“ startuje

ci celodenního semináře s problematikou 
fi nancí v životě lidí. 25 učitelů zúčastně-
ných škol projde osmdesátihodinovým 
kurzem, stanou se metodiky fi nanční-
ho vzdělávání na svých školách. Součás-
tí projektu je i podpora mentorů v práci 
jednotlivých škol, návštěvy škol v jiných 
krajích ČR, které již programem rozvoje 
fi nanční gramotnosti prošly. 

Kromě vzdělávání se v oblasti, kte-
rou považujeme za důležitou, se těšíme 
na setkávání se s kolegy z jiných škol 
a na inspirativní návštěvy škol v jiných 
městech. Těší nás, že se podařilo tento 
projekt dostat i do našeho regionu, dou-
fáme, že přínos celého cyklu vzdělávání se 
v oblasti fi nanční gramotnosti ocení i ko-
legové z Velkého Poříčí, Červeného Kostel-
ce a Jaroměře, kteří s námi vše absolvují.

Vladimír Honzů, ZŠ Náchod-Plhov

Pro kalendářní rok 2012 je v platnos-
ti obecně závazná vyhláška č. 10/2011 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů, která stanovuje sazbu 
místního poplatku za komunální od-
pad na částku 500 Kč za osobu. 

Při platbě ročního poplatku do 31. 3. 
2012 získáte stejně jako v loňském roce 
slevu 10 % ze základní sazby, můžete 
tedy zaplatit jen 450 Kč. 

Nejpozději musí být poplatek uhra-
zen do 30. 9. 2012. 

Od 1. 10. 2012 bude neuhrazený po-
platek navýšen o 50 %. 
Jak poplatek uhradit? 

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

Nezapomeňte uhradit 
poplatek za odpad na rok 
2012 včas! Vyplatí se to…
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Únorová výročí
Na Hromnice půl krajíce, půl píce, 

a také o hodinu více. Životní jubile-
um oslaví týž den (tj. 2. 2.) někdej-
ší pracovnice Náchodského kultur-
ního střediska a členka komise pro 
obřady při MÚ paní Dana Kárníko-
vá, dlouhá léta altistka a sólistka pě-
veckého sboru Hron. Upřímně jí i dal-
šímu jubilantovi blahopřejeme. Dne 
4. února totiž oslaví své životní jubi-
leum prof. dr. Vladimír Wolf, autor 
významné knihy o „našem dobrém“ 
Koldovi ze Žampachu, který v 15. sto-
letí Náchodu po dvacet let vládl. 
K 85. narozeninám už bohužel nemů-
žeme blahopřát akademickému ma-
líři Jiřímu Kodymovi. Ten se narodil 
12. února 1927 v jihočeském Klikově, 
ale celý dospělý život žil a pracoval 
u nás v Náchodě. Pro město vytvo-
řil i řadu svých děl, velká sgrafi ta, 
ale i desítky diplomů a jiných grafi c-
kých prací. Další významný náchod-
ský výtvarník, profesor Jiří Votýpka 
zemřel před čtyřiceti lety, 18. února 
1972. Jeho dílem je mj. emblém Ko-
morní hudby Náchod, který vídáme 
pravidelně při abonentních koncer-
tech v Beránku. Dne 5. února 1892 se 
v Náchodě narodila textilní výtvar-
nice Emilie Paličková. Před 75 lety, 
11. února 1937 zemřel náchodský uči-
tel, významný hudebník a sbormistr 
František Gregora; před patnácti lety, 
18. února 1997 náchodský ochotník 
a režisér ing. Ladislav Hrudík. Reži-
sér světového jména Miloš Forman se 
narodil 18. února 1932. Po uvěznění 
rodičů Němci bydlel do konce války 
v Náchodě u svých příbuzných Švá-
bových a chodil zde i do gymnázia. 

 V neděli večer 4. února 1872 „vznes-
la se na obzoru velká severní zář, …byla 
barvy rudé a rozprostírala se od zápa-
du k východu“, pak pohasla, ale po půl 
hodině se znovu „objevila v překrás-
ných barvách duhových“. V noci pak 
přišla velká vichřice, jak tehdy pozo-
roval a zapsal si J. K. Hraše. Před 120 
lety lidé v Náchodě chodili ještě pro 
vodu do obecních studní. Roku 1892 
byla zřízena na náměstí před čp. 1 
(starou radnicí) nová obecní studna 
místo staré z roku 1835. Dne 23. úno-
ra 1902 uvedl Hron spolu s místní-
mi hudebníky národní pohádku pro 
sóla, sbor a orchestr Švanda dudák. 
Slova Jaroslava Vrchlického zhudeb-
nil Karel Bendl, tehdy jeden z nejoblí-
benějších hudebních skladatelů. Dne 
24. února 1912 se konala v hostinci 
U Terčů přednáška o dělnické tělový-
chově a den na to byla v Náchodě Děl-
nická tělovýchovná jednota (DTJ) za-
ložena.                                           (AF)

Pěvecký sbor studentů Jiráskova gymnázia zazpíval poprvé Josefu Škvoreckému 
14. května 1990 na náchodské radnici. Na tuto událost pak vzpomínal J. Škvorecký 
v časopise Západ, vydávaném v Kanadě:
„Když mi na radnici uděloval pan starosta Čermák – to je nový starosta za OF – čestné 
občanství, zpíval u toho smíšený sbor místního gymnázia tak krásně, že jsem snad nikdy 
v životě tak krásně sbor teenagerů zpívat neslyšel – a zpívali americké spirituály v českém 
překladu.“
Takto vzpomínají na Josefa Škvoreckého členové Sboru Jiráskova gymnázia. 
Město Náchod si našeho významného rodáka připomene společenským večerem 
nazvaným „Vzpomínáme na Josefa Škvoreckého“ ve čtvrtek 9. února 2012 (viz str. 9).
Redakce Náchodského zpravodaje se k památce spisovatele vrátí v březnovém čísle.

SOKOL

Tradičním podvečerním lednovým set-
káním vstoupili náchodští sokolové do ju-
bilejního sletového roku 2012. V tělocvič-
nách začíná pilná činnost všech složek. 
Připravuje se XV. všesokolský slet a osla-
va 150 let od založení organizace. Sto let 
však také uplyne od r. 1912, kdy se usku-
tečnil VI. všesokolský slet. V Praze na Let-
né tehdy vystoupilo přes 30 000 cvičenců. 
Mezi nimi ženy, muži, dorostenky a doros-
tenci z Náchoda. Družstvo náchodských 
cvičenců se tehdy zúčastnilo i sdružených 
závodů. Byl to také první slet „Svazu Slo-
vanského sokolstva“ a znamenal značné 
národní povzbuzení. 

Pro nácvik skladeb na letošním sletu se 
mohou ještě přihlásit cvičenci. Náchodská 
tělocvičná jednota připravila v sokolovně 

Z činnosti 
náchodského Sokola

tradiční šibřinky. Děti si 5. února 2012 za-
tančí, užijí si zajímavých a veselých her 
na šibřinkách – karnevalu pod heslem 
„Na divokém západě“. 

Vzpomínka
Při novoročním setkání vzpomínali čle-

nové Sokola na všechny členy, kteří v mi-
nulém roce opustili navždy sokolské řady. 
Poslední z nich byl Josef Škvorecký, který 
však zemřel již v roce letošním. Ve svém 
mládí byl žákem Sokola. Jeho otec byl sta-
rostou náchodské jednoty před rozpuště-
ním České obce sokolské v roce 1948, kdy 
po XI. všesokolském sletu (červenec 1948) 
byl spolu se členy výboru zajištěn stát-
ní bezpečností. Josef Škvorecký ve svém 
nakladatelství v Torontu vydal literár-
ní a odborné práce náčelnice ČOS Marie 
Provazníkové. Při jeho prvním návratu 
v r. 1990 ho naše jednota jmenovala čest-
ným členem. Čest jeho památce.

 V. Zelená
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Z historie náchodských rodů
2. Rod starosty Josefa Čížka

JUDr. Josef  Čížek Marie Čížková Lubor Nesládek Miloslav Nesládek

Významný představitel náchodského politického a kulturního 
života na přelomu 19. a 20. století JUDr. Josef Čížek (1861–1934) 
sice do Náchoda přišel až v roce 1887, ale natrvalo se zde usadil 
a roku 1892 spojil svůj život s Marií, rozenou Maizlovou, ze sta-
ré náchodské měšťanské rodiny. Působil jako advokát a součas-
ně se aktivně zapojil do činnosti Sokola. Nejenže horlivě cvičil, 
ale postupně byl jednatelem, členem předsednictva Jiráskovy 
sokolské župy Podkrkonošské a od roku 1903 starostou náchod-
ské sokolské jednoty i celé župy. Načas se stal i předsedou odbo-
ru Klubu českých turistů v Náchodě. Od počátku se účastnil po-
litického života – byl spoluzakladatelem a téměř po celou dobu 
svého veřejného působení předsedou místní organizace mlado-
české Národní strany svobodomyslné (později Národně demo-
kratické strany) a výrazně se v době 
Rakouska-Uherska zasazoval o české 
národní zájmy. Podporoval boj za ja-
zykovou rovnoprávnost a organizo-
val kampaně za všeobecné volební prá-
vo. V duchu těchto názorů provozoval 
také svou advokátní praxi a vykonával 
funkce v komunální správě. Nejprve byl 
zvolen okresním starostou (1903–1906 
a 1911–1919) a následně starostou měs-
ta Náchoda (1905–1919). Za jeho staros-
tenství došlo ke značnému zvelebení 
města (elektrifi kace, regulace Metuje, 
vydláždění ulic) a hlavně prosadil a in-
tenzivně podporoval stavbu nového 
městského divadla a hotelu U Beránka. 
Z jeho balkonu 28. 10. 1918 slavnostně oznámil vznik samostat-
ného Československa. Kromě své činnosti v Sokole byl nadšeným 
divadelním ochotníkem, zpěvákem, muzikantem a turistou. Dá 
se říci, že po celou dobu svého náchodského působení byl duší 
národního a společenského života ve městě, v roce 1912 byl jme-
nován čestným občanem. Jeho heslem, které celým svým živo-
tem naplňoval, bylo: „Odpouštěj všem všecko, jenom sobě nic.“

Ze tří dětí manželů Čížkových (syn Vladimír, dcera Olga, pro-
vdaná Anýžová, odešla do Prahy) nejvíce v Náchodě vynikla dce-
ra Marie, provdaná Nesládková (1894–1966). Po svých rodičích 
podědila řadu talentů – pohybový, hudební, divadelní, krásný 
sopránový hlas, štíhlou postavu a půvabnou tvář. Dodnes je 
považována za největší divadelní talent, jaký Náchod kdy měl. 
Ztvárnila nepřebernou řadu divadelních rolí, jejími hereckými 

partnery byli herci těch nejzvučnějších jmen (Vydra, Štěpánek, 
Karen). Jen kvůli ní zajížděli často hostovat do Náchoda. Ve zra-
lém věku se uplatnila i jako režisérka. Marie – Máňa byla také 
vynikající a jazykově nadanou (mluvila německy a francouzsky, 
zpívala i italsky) studentkou, jednou z prvních dívek studujících 
na náchodském gymnáziu. Právě zde v aule se pak odehrála dne 
24. srpna 1917 velká náchodská událost – slavná svatba, o níž se 
ve městě dlouho mluvilo.

Ženich Miloslav Nesládek (1883–1965) pocházel z Čáslavska 
a na náchodskou reálku přišel v roce 1907. Sám o místo požá-
dal poté, co strávil poslední vysokoškolské prázdniny v Polici 
nad Metují v rodině V. V. Tomka a zdejší kraj ho okouzlil. Přišel 
mezi skvělé pedagogy a spolu s nimi vytvářel vynikající pověst 

náchodské střední školy. Od školního 
roku 1908/1909 byl jmenován profe-
sorem a dlouhá léta vyučoval češtinu 
a francouzštinu. K pedagogické čin-
nosti připojil i činnost sportovní. Patřil 
k prvním průkopníkům lyžařství v Če-
chách a na gymnáziu založil lyžařský 
kroužek. Byl i členem Sokola, ale nejvíc 
se věnoval turistice. Od roku 1922 byl 
předsedou Klubu českých turistů v Ná-
chodě a patřil k předním organizáto-
rům přestavby dobrošovské rozhledny 
na nynější Jiráskovu chatu podle pro-
jektu architekta Dušana Jurkoviče. Ná-
chodsko popularizoval řadou článků, 

spolupracoval na turistických průvod-
cích, organizoval četné výlety a zájezdy. 

Manželé Marie a Miloslav Nesládkovi zcela spontánně rozvíje-
li v první polovině 20. století náchodský kulturní život. Také je-
jich syn Lubor Nesládek (1920–2007) pokračoval v rodinné tra-
dici. Vystudoval v Praze medicínu. Často později vzpomínal, jak 
se jako student aktivně účastnil 17. 11. 1939 pohřbu Jana Ople-
tala, kdy nesl věnec za kolej a zakusil následnou perzekuci. Do-
stal se do Německa i do Francie. Většinu profesního života pak 
strávil v náchodské nemocnici, jako závodní lékař a zakladatel 
onkologické poradny. Od mládí psal básně. V době, kdy byl přetí-
žen lékařskou praxí, bylo pro něj básnění, jak sám říkal, krásným 
únikem. Řada básní pak vznikla po smrti jeho milované ženy. Po-
děkujme mu zpětně za jeho básnický i lidský odkaz.

Mgr. Lydia Baštecká    

Dr. Čížek s vnuky
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Kino Vesmír si Vás opět dovoluje pozvat na tři mimořádné akce, kte-
ré „tak trochu“ vybočují z programu, na který jste zvyklí:

V úterý 7. února v 17 hodin a ve středu 8. února v 19 hodin
U2 3D
Příznivci skupiny U2 mají unikátní příležitost osobně prožít at-
mosféru koncertu svých oblíbenců přímo v našem kině! Film 
U2 3D vtáhne diváky do pulsující energie živého koncertu – za-
žijete tak neopakovatelnou atmosféru vystoupení hudební le-
gendy. Natáčení fi lmu proběhlo v rámci „Vertigo" tour po Jižní 
Americe v roce 2006. Digitální 3D snímek byl nasnímán něko-
lika digitálními kamerami zachycujícími reálný čas a pro vy-
tvoření výsledné podoby bylo zpracováno více než 100 hodin 
záznamu. Byly použity nejmodernější technologie, které zpro-
středkovávají jedinečnou podívanou, jakou ještě žádný záznam 
koncertu předtím nepřinesl. Prostorová 3D technologie a špič-
kový 5.1 surround zvuk se ve fi lmu spojují a vytvářejí fascinu-
jící podobu celého vystoupení…

Ve čtvrtek 16. února ve 20 hodin navštívíme v satelitním pří-
mém přenosu prostřednictvím fi lmových kamer anglickou Na-
tional Gallery v Londýně.
LEONARDO LIVE
Událost roku a jedinečný fi lmový zážitek!
Pokud na strhující výstavu „Leonardo da Vinci: Malíř milán-
ského dvora“, která právě probíhá v londýnské Národní gale-
rii, neseženete vstupenky – což neseženete, pokud nebudete 
ochotni stát od brzkého rána ve frontě na lístky, kterých se 
prodává jen omezený počet 500 kusů denně, tak se pojďte po-
dívat na výstavu do kina!
Navštivte prostřednictvím fi lmových kamer anglickou National 
Gallery v Londýně a prohlédněte si tamější zásadní výstavu Le-
onarda da Vinciho, malíře milánského dvora, zachycenou živě 
a přenášenou s časovým odstupem do kinosálů po celém světě.
Tato unikátní výstava shromáždila na jednom místě doposud 
největší počet Leonardových mistrovských děl. 
Milovníci umění po celém světě budou mít možnost si díky 
přímému přenosu prohlédnout výstavu i pár dní po ofi ciálním 
ukončení této výstavy v londýnské Národní galerii. Je to vůbec 
poprvé, co se výtvarné umění dostává k divákům touto cestou. 
Průvodcem přímého přenosu bude mezinárodně uznávaný his-
torik umění Tim Marlow a kulturní publicistka Mariella Fro-
strup. 
Po několika vybraných projekcích v Británii se 16. února bude 
satelitně přenášet „Leonardo Live“ – fi lmový záznam z výsta-
vy v HD kvalitě – do kinosálů v USA, Evropě, Kanadě, Argen-
tině, Austrálii, Kolumbii, Japonsku, Mexiku a Novém Zélandu. 
Film zachycuje přípravné fáze výstavy a předvečer její verni-
sáže. Je virtuální procházkou přibližující divákům vystavená 
díla, kterou doplňují komentáře historiků a historiček umění, 
kurátorů a kurátorek. 
Výstava, která skončí již 5. února, se připravovala 5 let a shro-
máždila na jediném místě sedm ze čtrnácti dochovaných Le-
onardových pláten a šedesát kreseb a skic, z nichž se některé 
vztahují k postavám apoštolů z „Poslední večeře“. 
Poprvé v historii se zde scházejí obě verze obrazů „Madony 
ve skalách“ a veřejnost i odborníci mohou poprvé spatřit ob-
raz Krista, který byl nově připsán Leonardovi.

LEONARDO LIVE – HOSTÉ
Nicholas Penny je britský historik umění. Od roku 2008 je ře-
ditelem Národní galerie v Londýně.

Luke Syson je kurátorem oddělení italské malby před rokem 
1500 v Národní galerie v Londýně a kurátorem výstavy Leo-
nardo da Vinci – malíř milánského dvora.
Michael Craig-Martin je současný konceptuální umělec a malíř. 
Inspiroval a vyučoval řadu tvůrců, kteří bývají řazeni do umě-
leckého uskupení Young British Artists. Proslavil se zejména 
svým konceptuálním dílem An Oak Tree (Dub). Je emeritním 
profesorem výtvarného umění na Goldsmiths, University of 
London.
Paul Daniel je britský dirigent. Proslavil se zejména interpre-
tacemi a nahrávkami operních děl a britské hudby.
Profesorka Evelyn Welch je historička umění působící na Que-
en Mary, University of London, která se specializuje na evrop-
skou výtvarnou a materiální kulturu mezi lety 1300 a 1800.
Eamonn McCabe je uznávaný fotograf a bývalý obrazový edi-
tor denníku Guardian. 
Stuart Pearson Wright je cenami ověnčený britský portrétní 
umělec. 
Deborah Bull je britská tanečnice, spisovatelka a reportérka 
a umělecká ředitelka Royal Opera House. Je také bývalou pri-
mabalerínou Royal Ballet.
Biskup Stephen Cottrell je anglikánským biskupem v Chelmsfordu. 
Martin Clayton je kurátorem The Royal Collection. 
Nitin Sawhney je britskoindický hudebník, producent a skla-
datel. Jeho díla, v nichž propojuje asijské i jiné vlivy s prvky 
jazzu a elektroniky, si u hudební kritiky získala velký ohlas. 
Zabývá se například tématy multikulturalismu, politiky a du-
chovního rozvoje.
Fiona Shaw je irská herečka a divadelní režisérka. Světovému 
publiku je nejspíš známá jako Petunia Dursley z fi lmů o Har-
ry Potterovi, ale úspěchy sbírá především v žánru klasického 
divadla.
Charles Nicholl je autorem biografi e „Leonardo da Vinci: Vzle-
ty mysli“.
Ofi ciální zahraniční stránky: http://leonardolivehd.com/ 
Předprodej vstupenek od 23. ledna 2012 v pokladně kina Vesmír.

V neděli 26. února v 17 hodin uvedeme ze záznamu operu 
Gioachino Rossiniho z Metropolitní opery v New Yorku
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ
Komická opera o dvou dějstvích z roku 1816.
V Rossiniho komické opeře plné převleků je dominantní posta-
vou mazaný Figaro, který v bláznivé historce o zamilovaném 
hraběti Almavivovi a jeho vyvolené Rosině poskytuje za pár 
zlaťáků zamilovanému páru svůj důvtip a pomoc… Díky své 
melodické invenci, vtipnosti a instrumentační řemeslnosti psal 
Rossini velice lehce (důkazem toho je i tato opera) vrchol Ros-
siniho tvorby, která vznikla za pouhé tři týdny! 
Dvojici milenců tvoří operní hvězdy nejzářivější – Joyce DiDo-
nato a Juan Diego Flórez. V roli Figara Peter Mattei.
„Lazebník v režii významného činoherního režiséra Bartlet-
ta Shera je divadlem par excellence!“ (Helena Havlíková, Lido-
vé noviny).
Nastudováno v italském originále a uváděno s anglickými 
a českými titulky. 
Délka představení 3 hodiny 11 minut.
Předprodej vstupenek od 1. února 2012 v pokladně kina Vesmír.

PŘIPRAVUJEME:
V neděli 11. března 2012 v 15.45 hodin satelitní přímý přenos ba-
letního představení Bolšoj baletu v Moskvě ve znovuotevřené bu-
dově Bolšoj těatru
KORZÁR
Romantický dobrodružný příběh z exotického prostředí o lás-
ce otrokyně Medory a piráta Konráda, který ji unese pašovi 
a zachrání na své lodi. Balet na motivy básně Lorda Gordo-
na Byrona.

mimořádně v únoru 2012…
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Vzpomínáme
na Josefa Škvoreckého

Čtvrtek 9. února 2012 v 19.00 hodin
Velký sál Městského divadla dr. J. Čížka

Vzpomínkový večer za účasti mnoha vzácných a zajímavých hostů
Pořadatelem je Město Náchod
Vstupné dobrovolné

Vzpomínáme
na Josefa Škvoreckého
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na veškerá ošetření

 775 777 073   www.trigareality.cz   774 777 073

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

– dr. byt 1+1 v Náchodě (41 m2), lodžie, komora, pl. okna, po revit., 7.p, výtah     470.000 Kč
– dr. byt 1+1 v Náchodě (40 m2),7. p., pl. okna, rekonstr., koup. se spr. koutem   560.000 Kč
– dr. byt 2+1 v Náchodě (48 m2), 3. p, lodžie, pl. okna, po revit., výtah, zd. jádro   900.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Náchodě (74 m2) zd. jádro, plast. okna, zateplení, lodžie, 2. p      999.000 Kč
– měst. byt 3+kk v Náchodě (64 m2) přechod do OV, zděné, výtah, balkon       1,100.000 Kč
– dr. byt 3+1 Červený Kostelec (71 m2) u centra, plast. okna, balkon, komora       940.000 Kč
– dr. byt 3+1 v České Skalici (74 m2), zděné, 3. p., výtah, rekonstrukce, lodžie  1,099.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Dobrušce – 70 m2, 1. p., dům po revit., možno fin. úvěrem           899.000 Kč
– byt 2+1 v OV Nové Město n. M. (62 m2) velký, v centru, kompl. rekonstrukce  1,150.000 Kč
– byt 3+1 v OV Dobruška (72 m2) lukrativní místo přímo u náměstí, zděné    1,190.000 Kč
– byt 4+1 v OV Náchod (73,9 m2) 4. p, výtah, lodžie, lokalita „Na Plhově“        1,370.000 Kč
– byt 4+1 v OV Opočno (71 m2) po rek., 4. p, zasklená lodžie, vest. skříně      1,595.000 Kč
– rodinný dům 2+1/3+1 Náchod, 651 m2, balkon, zahr. se skleníkem, garáž   1,975.000 Kč 
– rodinný dům 3+1 Rožnov-Neznášov 5459 m2, dvojgaráž, po rek., klidná l.   2,970.000 Kč 
– RD luxus. novostavba 5+1 Jaroměř Josefov Sady, 1647 m2, bazén, garáž  3,350.000 Kč
– RD luxus. novostavba 6+1 Jaroměř Josefov Sady, 1516 m2, bazén, garáž  3,100.000 Kč
– rodinný dům – novostavba 4+kk Police n. M., 2950 m2, krásné klidné místo  2,295.000 Kč
– rodinný dům – novostavba 5+kk Mezilesí u N. Města, 1039 m2, krb. kamna  2,665.000 Kč
– rodinný dům – novostavba 5+kk Skršice u Č. Meziříčí, 837 m2, garáž, dílna   2,710.000 Kč 
– rodinný dům – novostavba 4+kk Slavětín n. M., 860 m2, zděné, krásné místo   2,690.000 Kč
– RD 4+1 Jasenná, 722 m2, po kompl. rekonstrukci, nová střecha, pěkné     1,870.000 Kč
– řadový rodinný dům 3+1 Heřmanice, 473 m2, prostorná kuch., vl. studna   1,290.000 Kč
– řadový rodinný dům 2+1 Náchod, 289 m2, po rek., terasa, možná vestavba  2,385.000 Kč
– rodinný dům 3+1/2+1+restaurace  Heřmanice, 8172 m2, 2x garáž, bazén   2,800.000 Kč
– rodinný dům 5+1 Slavoňov u N. Města n. M., 2268 m2, též jako chalupa     1,290.000 Kč 
– rodinný dům Jasenná, 10 953 m2, vč. vybavení, nadstand. bydlení, rybník     4,800.000 Kč
– rod. dům – chalupa Červený Kostelec, 2069 m2, krásné místo, zd. stodola   1,490.000 Kč
– rodinný dům – chalupa 6+1 Litoboř, 1402 m2, po rekonstrukci, 3x koupelna  3,090.000 Kč
– rod. dům – chalupa Chvalkovice-Kopaniny, 1273m2, krásné místo, nové     1,690.000 Kč
– rod. dům – chalupa Nové Město n. M., 1128m2, výborné klidné místo, sleva       690.000 Kč
– chalupa – rod. dům Červený Kostelec, 848m2, kamenné sklepy, ideální k rekr.   990.000 Kč
– rodinný dům 6+1 Horní Radechová, 568 m2, studna, vhodné i k podnikání    1,790.000 Kč 
– podnikatel. objekt – výrobna, kanceláře, byt v Novém Městě n. M., 977 m2        2,850.000 Kč 
– podnikatel. objekt – sklady, kanceláře v České Skalici, hl. tah HK–NA, 1865 m2  1,890.000 Kč
– pod. o.– dílna, výrobna, stodola, byt 2+1 v Lejšovce, 2915m2, možnost pronájmu  2,700.000 Kč
– chata 3+1 v Hořičkách – Husí Krky, 1055 m2, el., pitná voda, klid, příroda    480.000 Kč
– chata 3+1 v Červ. Kostelci – V Ráji, 382 m2, el., vytápění na TP, u lesa        690.000 Kč
– chata 1+1 v Náchodě – 336m2, krb, el., pitná voda, oploceno, slunné místo    570.000 Kč
– rozestavěný rod. dům 5+1– Miskolezy, 337 m2, hrubá st. se střešní krytinou   560.000 Kč
– st. pozemek 1414 m2 Kramolna-Lhotky, el., plyn, voda na hranici, krásné        530 Kč/m2 
– st. pozemek 1056 m2 Nové Město n. M.-Vrchoviny, inž. sítě, okraj obce         950 Kč/m2

– st. pozemek Jestřebí u Nového Města n. Met., 1169m2, výhled na hory         370 Kč/m2

– st. pozemek 1405 m2 , Rasošky, část. oploceno, inž. sítě k dotažení, klidná l.   497 Kč/m2

– st. pozemek 2423 m2,Králova Lhota, 13 km od HK, slunný,rovina, dobrý přístup 500 Kč/m2

– st. pozemek 5402 m2 Opočno, klidné místo, blízko centra, inž. sítě na hranici  500 Kč/m2

– st. pozemek 618 m2 Bezděkov n. M. inž. sítě, klidné, krásný výhled, asf. cesta  210.000 Kč
– st. pozemek 1201 m2, Slatina n. Ú., klidné místo, asfalt. cesta, slunné              229.000 Kč
– st. pozemek 1179 m2, Hořičky,sítě, výhled na Orl. hory, klidná lokalita            693.000 Kč
– st. pozemek 1273 m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě                 600.000 Kč
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Už po sedmé se sešli příznivci šipkového sportu na turnaji po-
řádaném manželi Belákovými v prostorách hostince U Antošů, li-
dově Na Rybárně. Poslední úspěšný TURNAJ U ANTOŠŮ proběhl 
14. ledna tohoto roku a účastnilo se ho nakonec 36 hráčů, 7 žen 
a 29 mužů.

Oproti loňsku nebyla sice účast mezinárodní, ale i tak mělo le-
tošní čtyřkolové klání mnohá specifi ka. To nejpodstatnější je be-
zesporu fakt, že jména vítězů na pohárových pozicích v obou kate-
goriích, tedy muži 
a ženy, jsou kom-
pletně od „B“.

 3. místo obsadi-
la Helena Benešo-
vá, 2. místo Šárka 
Beláková a vítěz-
kou se stala Mo-
nika Beránková. 
U mužů pak bronz 
získal Milan Belák, 
stříbro Milan Kraj-
čír, kterému ale ni-
kdo neřekne jinak, 
než „Beny“ a vítě-
zem se stal Karel 
Beneš. Turnaj sle-

Šipkový turnaj 2012 duje také u pravidelných účastníků jejich pokroky, tudíž je udě-
lován i titul „Skokan roku“. Tím se letos stal další „béčkař“ Mi-
lan „Bican“ Hron, z loňského 26. místa poskočil těsně pod bednu, 
na čtvrtou pozici. Na zcela opačném pólu než se nachází vítěz, se 
každoročně ocitne hráč, který obsadí poslední pozici. Letos si titul 
„Čuribrk“ hrdě odnesl Jan Bareš, který do turnaje vcházel s mot-
tem, že buď vyhraje zcela, nebo bude poslední – nic mezi tím.

 Pořadatelé Šárka a Milan Belákovi tímto děkují Jindřichu An-
tošovi za poskytnuté zázemí, účastníkům za příjemný sportovně 
společenský den a všem, kteří se zapojili do organizace turnaje. 

Beláci

  Stříhání 7. 2. – zájemci volejte, pište, stříháme vždy dle zájmu 
cca od 15.30 do 17 hod. 

  3.2. Pololetní prázdniny v pátek – běžný provoz zavřeno – na-
bízíme jednodenní příměstský tábor – informace na www strán-
kách nebo telefonicky.

  6. nebo 10. 2. – Beseda společnosti Hero na téma „Náhradní 
mléčné výživa nejen pro klidný spánek“

  19. 2. neděle – Karneval v MC – dopoledne pro nejmenší, odpo-
ledne pro předškoláky a malé školáky.
Soutěže, drobné občerstvení, odměny, vystoupení…

  Nově od ledna reagujeme na Vaše stálé prosby a nabízíme pro 
Vaše děti od 7 let a výše každé úterý – šikovné ruce od 16 do 17.30 
hod. – 35 Kč, zveme všechny kdo mají zájem, kroužek je volným 
pokračováním kroužku Šikovné ručičky pro předškoláčky, které 
probíhají v MC Hopsáček každý čtvrtek. Těší se na Vás Dáša a Helča. 

  Cvičení pro-náctileté a dospělé, a to nejen pro maminky z MC, 
probíhá v prostorách centra po celý týden, můžete se kdykoliv 
během roku přidat, nově jsme aktualizovali cvičení ve čtvrtek 
a to následovně: Aerobik vždy od 18 hod. sudý týden a Zumba vždy 
od 19 hod. lichý týden. 

  Pozor Jarní prázdniny – od 27. 2 do 2. 3. – odpolední krouž-
ky v tomto týdnu nebudou probíhat, otevřena bude dopoled-
ní herna v úterý a ve čtvrtek, dle individuální dohody nabízíme 
maminkám otevření i v odpoledních hodinách kterýkoliv den 
v týdnu, proto se prosím předem ozvěte. 

  Burza dětských potřeb – jarní – příjem v pátek 9. 3. po celý 
den. Prodej bude probíhat po celý týden od 12. 3. do 16. 3., tj. 
od pondělí do pátku. Přijímáme sportovní oblečení v omezeném 
množství (mikiny, šusťáky, funkční prádlo), hračky a další po-
třeby pro děti – jako jsou brusle, odrážedla, kola apod. Oblečení 
do velikosti 140 max., u sportovního vybavení bez rozdílu věku. 
Sledujte naše www stránky www.hopsacek.cz, kde naleznete aktu-
ální a podrobnější informace o činnosti Klubu SUN Náchod – mateř-
ského centra Hopsáček.Pište na email: hopsacek@seznam.cz nebo 
volejte 608 970 406 nebo 604 610 581. Těšíme se na nejen na Vaši ná-
vštěvu, ale i na Vaše tipy a podněty k činnosti i k vybavenosti.

www.hopsacek.cz
MC Hopsáček VYHODNOCENÍ 

nejlepších sportovců, 
kolektivů a trenérů

okresu Náchod za rok 2011
Výkonný výbor Okresního sdružení

sportovních svazů a TJ, 
SK ČSTV v Náchodě,

 ve spolupráci s Náchodským deníkem,
 Vás zve na vyhlášení nejlepších 

sportovců, kolektivů 
a trenérů okresu Náchod.

 Slavnostní vyhlášení se uskuteční 
 v pátek 16. března 2012 

v Městském divadle 
 Dr. Josefa Čížka v Náchodě.

Věříme, že vyhlášení bude alespoň
 částečným odměněním těch, 

kteří reprezentují náš okres na vrcholových 
sportovních soutěžích 

a dosahují zde výborných výsledků.
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POKLOPÁCKÁ KULTURAKURZY VÝCHOVY 
ŠTĚŇAT A PSŮ
pořádá pro jaro 2012 Základní kynolo-
gická organizace č. 245,  Náchod. Také 
máte pocit, že váš pes ovládá celý váš 
život a vlastně vám velí? Nejste sami. 
– Máme podobné zkušenosti, jen se nám 
o trochu lépe daří vítězit a můžeme vám 
poradit jak na to!!!! Během kurzu vás na-
učíme, jak si poradit s vaším miláčkem. 
Kurz začíná 15. 4. 2012 v 8.00 hod. na na-
šem cvičišti, jeho cena je 1.000 Kč. Kon-
takt pro bližší informace: Ivo Miščuk 
– mob.: 606 656 858, www.zkonachod.cz. 
Budeme se těšit na vaši účast!

Ivo Miščuk

Provozovatelé Jiráskovy turistické cha-
ty s nejkrásnější rozhlednou Královéhra-
deckého kraje děkují všem občanům, kte-
ří využili služeb nově otevřené Novoroční 
poštovny. Přáníčko všeho dobrého z Dob-
rošova rozeslala svým blízkým skoro půl-
tisícovka lidí. Některá přání našla své ad-
resáty téměř po celém světě, ve Švédsku, 
Švýcarsku, dokonce v Kanadě a na No-
vém Zélandu. Těšíme se tedy na novoroční 
přání pro příští rok. Velice děkujeme též 
spolupracovníkům, panu Z. Halíři, R. Po-
lončekovi a manželům Rejzkovým. V ne-
poslední řadě tiskovým médiím, měst-
ským zpravodajům a rozhlasu za prvotní 
informování veřejnosti.

Čím na poli kultury žije Jiráskova chata 
v současné době? Od první únorové nedě-
le zveme hosty na pravidelná hudební od-
poledne s živou hudbou, k poslechu i tan-
ci zazní hity od 60. let minulého století 
po současnost. Návštěvníci se budou moci 
pokochat i novými pohledy z příjemně kr-
bem vyhřátého salonku chaty. Přes skálu 
Žába je hezký výhled na kostel ve Velkém 
Poříčí, hronovskou Příčnici, Žďárky, Bor 
a v dáli, někdy však na dosah, na Ruprech-
tický Špičák a pás Javořích hor. Historii 
do skály vsazené kamenné desky ověřu-
jeme s odborným pracovníkem Státního 
okresního archivu Náchod p. dr. J. Čápem.

V rámci začleňování života na Jirásko-
vě chatě do kulturně společenského dění 
ve městě Náchodě připravujeme na měsíc 
březen výstavu fotografi í náchodského fo-
tografa pana ing. Hynka Langa.

Tyto veškeré aktivity pochopitelně ne-
můžeme realizovat bez úzké součinnosti 
s vlastníkem chaty, Klubem českých turis-
tů, zvláště pak pověřenými představiteli 
odboru KČT Náchod. Děkujeme.

Srdečně Vás zveme k návštěvě Jirásko-
vy chaty.

Marcela Štěpánková, 
Dobrošov

Jiráskova chata 
na Dobrošově žije kulturou

V lednu se konalo slavnostní zakonče-
ní projektu náchodského pracoviště PPP 
Královéhradeckého kraje „Vzdělávání pe-
dagogů v metodě Feuersteinova instru-
mentálního obohacování“ realizovaného 
v rámci operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, o kterém jsme 
Vás průběžně na těchto stránkách již in-
formovali.

Vzděláno bylo 40 pedagogů náchodské-
ho okresu, kteří uplatňují principy Feu-
ersteinova instrumentálního obohacení 
aktuálně ve své každodenní praxi. Po ab-
solvování teoretické části garantované 
doc. Věrou Pokornou následovalo bezmá-
la půlroční setkávání na vzdělávacích se-
minářích a následně i fi nální konzultace 
lektorů na pracovištích pedagogů. 

Slavnostní zakončení projektu PPP

Na závěrečné předávání certifi kátů při-
jala pozvání i paní doc. Věra Pokorná, kte-
rá přednesla zajímavou přednášku dotý-
kající se srovnání klasického a na proces 
zaměřeného přístupu ve vzdělávání. Pro-
jekt byl svým způsobem v této republi-
ce ojedinělý, díky svému záběru nejenom 
na teoretické vzdělání pedagoga, ale i ná-
sledně na možnost dál prohlubovat své 
dovednosti společně s kolegy, vzájemný-
mi debatami a výměnou zkušeností při 
zavádění nových poznatků do své každo-
denní praxe. 

Přejeme všem zúčastněným pedago-
gům hodně zdaru a vytrvalosti v jejich 
práci a děkujeme za atmosféru, která 
vzdělávání provázela. 

Za realizační tým M. Švecová

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

V Alternativním čajovém klubu Poklop 
nemáme zimní spánek, ba naopak. I v mě-
síci únoru Vás srdečně zveme na pokra-
čování fi lmových bloků z Festivalu Jeden 
svět. 

1. února od 19.00 hodin fi lm SOLARTA-
XI (68 min.). Svižně sestříhaná roadmovie 
Erika Schmitta s energickou hudbou a pozo-
ruhodnými obrázky z netradiční cesty uka-
zuje splnění jednoho dětského snu, který by 
mohl zásadním způsobem přispět k celosvě-
tovému snížení emisí.

8. února od 19.00 film ŠITKREDIT 
(31 min). Dokument, produkovaný společ-
ností Člověk v tísni, dává kromě hlavní-
ho tématu – novodobé lichvy – nahlédnou-
ti do problematiky chudoby a sociálního 
vyloučení.

Velká událost se v Poklopu odehraje 
ve středu 22. 2. od 19.00. A slovo „ode-
hraje“ je opravdu na místě. Nenechte si 
ujít divadlo DNO a jejich zajímavou hru 
IDOLLS (EMOčně dEMOliční EMOkál). 
Na jevišti hrají IDOLLS, v hledišti hrají emo-
ce. Kapela se srdcem na dlani. Se srdcem 
svých fanoušků. Co všechno se nestane bě-
hem jednoho koncertu. Zajímá tě, co si myslí 
ten týpek, co tancuje vedle tebe? Pája miluje 
Dana. Kamil miluje Helenu. Georgy milu-
je Johy. Všichni milují idoly. Být svůj vlastní 
idol je čím dál větší problém. Ještě nikdy ne-
bylo DNO tak sexy.

Vstupenky si můžete zarezervovat 
na www.kupvstupenku.cz.

Od 2. února budete moci na stěnách Po-
klopu zhlédnout novou výstavu fotografi í 
Tomáše Šimka s názvem VÝLETY NA JINÉ 
PLANETY. Tomáš Šimek je člen náchodské-
ho fotoklubu a mimo jiné i vítěz letošní 
soutěže Naše galerie v oboru fotografi e, 
pořádané GVU v Náchodě.  
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Aneta Žďárská, vedoucí Alternativního 
čajového klubu Poklop, www.dokoran.eu
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Vrch Dobrošov, s kótou 622 m n. m., vzdálený po spádnici jen 
3 km od Náchoda a po silnici 7,4  km, byl pojmenován podle ne-
daleké obce Dobrošov, horské to vsi, jejíž počátek je v IX. stole-
tí; kde podle zemana Dobruše jeho statek staročesky slul jako 
Dobrošóv…

Na zcela holém kopci Dobrošov byla pastva a jen na jeho vr-
cholku vyčnívaly nad okolní terén dvě skály, které byly pojme-
novány jak podle svého vzhledu – na severním svahu to je Žába, 
ta na jižní straně dle historické události – Morová.

U Morové skály byli pohřbíváni zemřelí z Dobrošova a Jizbice 
za morové rány v Čechách v roce 1713. Za druhé slezské války 
v období 1745 u ní tábořil Trenkův pandorský sbor. Baron Trenk 
byl brzy potom r. 1748 odvezen k doživotnímu žaláři do Brna 
na Špilberk … 28. března 1900 byl k „morové ráně“ na skálu vsa-
zen kříž s Kristem. V roce 2006 byl KČT Náchod kříž restaurován 
a současně byla umístěna pamětní deska s datem 7. 11. 1889, kdy 
byl nedaleký původní zdroj pitné vody ještě propojen s vodovo-
dem do náchodského pivovaru. Skála je místem letního poseze-
ní příchozích a tradičních polibků zamilovaných pod křížem...

Druhou skálou je ta, jež se zve Žába… Má dvě pohledové po-
doby. Ta ze spodu od stávající přístupové cesty vedoucí z osa-
dy Amerika připomíná žábu sedící na lopuchovém listu a boční 
vzhled skály od vrchu zase připomínal ze země vystrkující hla-
vu netvora, který dnes již má nevýrazná ústa pohlcující v pozadí 
jsoucí vzrostlý les… Kdo má představivost objeví místo netvora 
buď večerníčkového Maxipsa Fíka Áji, nebo českého Škrholu…

Vrch Dobrošov není převýšen žádnou jinou horou v blízkém 
okolí. Poskytoval a stále skýtá velkolepý pohled na všechny stra-
ny. Stalo se zcela pochopitelným, že Náchodští už v devadesá-
tých letech předminulého století, vzhlížeje k této jeho přirozené 
skalní rozhledně, rozhledně svého kraje, učinili vrch přitažli-
vým a ten pak byl ještě více zvýrazněn postavením první roz-
hledny… Útulny.

Předchůdcem myšlenky k postavení rozhledny a z ní možné 
krásné výhledy byla právě Žába. Na ni tehdy sládek náchodské-
ho pivovaru Vojtěch Matějka výhledů chtivý lid řadu roků před 
tím vodil. Z tohoto místa se stále zhlédnou Zvičina, Ještěd, Kr-
konoše, Vraní a Jestřebí hory, Soví a Javoří hory, Teplické a Adr-
špašské skály, Ostaš, Broumovské stěny, Bor, Hejšovina, Gomola, 
Orlické a Železné hory. Směrem jihozápadním mimo Kunětic-

KČT Náchod
Skála Žába a Morová skála
na Dobrošově „včera a dnes“

ké hory a ku Praze není vyšší útvar, a tak se pozorujícím umož-
ní výhled až na 1/4 Čech. Při I. všenárodní výstavě v Praze roku 
1891 byla vidět ze Žáby i záře nad Prahou od Křižíkovy fontány.

V neposlední řadě se nepřímo Žába také podílí na ustavení 
KČT Náchod dne 15. 2. 1893, jako 15tého odboru v Čechách, při-
jetím za 15 krejcarů odkoupených stanov KČT z r. 1889.

Současným záměrem vznikajícího náchodského klubu bylo po-
stavit vedle Žáby, a to s neúspěšným úsilím o fi nanční příspěvek 
od pražského KČT k podpoře budoucí stavby, rozhlednu.

Na Žábě je mramorová pamětní deska osazená na počest spo-
lečného prvovýstupu dne 24. května 1896. K této události cituji 
z poznámek: „Temeno Dobrošova slezli příslušníci odborů KČT z Pra-
hy, Brna a Náchoda za dvě hodiny z náchodského nádraží“. 

Ti nejspíše téhož dne ještě zavítali do Adršpašských skal. I tam 
ve skalním městě byla dodatečně téhož roku osazena, opět Klu-
bem ČT Náchod, obdobná pamětní deska jako na Dobrošově 
s textem: „Klub českých turistů z Prahy s odbory z Brna a Nácho-
da – 24. 5. 1896“. Obě zhotovil a osadil náchodský sochař pan 
P. Čeřovský. 

Odhalení umístěné desky, v romantickém místě rozestou-
pivších se skal ve skalní náměstí v Adršpachu, připomínající prv-
ní návštěvu Klubu ČT v těchto skalách, se zúčastnilo v r. 1896 
na 260 turistů z Prahy, Brna, Náchoda, Roudnice, Jilemnice, Par-
dubic, Kostelce nad Orlicí, Nového Města nad Metují, Valašské-
ho Meziříčí, Police nad Metují a Hronova, včetně cyklistů z Pra-
hy, Jilemnice a z jiných míst. V podstatě to byl první Český sraz 
KČT. Desku odhalil předseda KČT architekt Vratislav Pasovský. 
Byla zničena za II. světové války.

Žába byla skoro 100 let uvězněna ve vzrostlém lese, jehož vy-
kácení a použití dřeva na zamýšlenou přístavbu vyhlídkové tera-
sy u severních základů stávající věže rozhledny směrem k rodišti 
A. Jiráska, nebylo po 65 let v poválečném osvobozeném Česko-
slovensku povoleno...

Až dne 10. listopadu 2011 došlo k souhlasu s jeho jarním vy-
mýcením. Díky nájemcům Jiráskovy turistické chaty s rozhled-
nou na Dobrošově bylo vše zrealizováno v těchto dnech s půl-
ročním předstihem. Na jaře 2012 KČT Náchod na vzniklé holině 
vysází kleče.

„Ze stoletého zakletí vysvobozená“ Žába s již viditelnou pa-
mětní deskou, osazenou v roce 1896, konečně i od severu znovu 
umožňuje krásný pohled na Dobrošov, dominantu tohoto kraje, 
kraje spisovatelů A. Jiráska, B. Němcové, bří Čapků, Hostovské-
ho, Škvoreckého…

S pozdravem
Josef Kolisko, člen výboru KČT Náchod

Poznámka: Fotografi e jsou z rodinného alba rodiny Kolísků.
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MUSICA VIVA
Není věcí neznámou, že vokálně instrumentální soubor Musi-

ca Viva Jiráskova gymnázia (dříve Skřivánci JG) už tři roky udr-
žují partnerské vztahy se slovinským pěveckým sborem z Cer-
klje na Gorenskem. Na sklonku loňského roku Náchodští vyvezli 
do Slovinska svůj vánoční program a na základě výborných ohla-
sů došlo k navázání další spolupráce. 

Tentokrát ovšem se studentským pěveckým sborem institutu 
sv. Stanislava v Lublani, který je držitelem mnoha ocenění v ná-
rodních i mezinárodních pěveckých soutěžích. Velmi cenné je 
například 4. místo v renomované sborové soutěži v německém 
Marktoberdorfu. 

Padesátičlenný sbor pravidelně provádí větší vokálně instru-
mentální díla a často vystupuje také s předními profesionálními 
orchestry. Ve spolupráci s Komorním sborem Megaron nastudo-
vali za doprovo-
du Symfonického 
orchestru Slovin-
ského rozhlasu 
kantáty Benjami-
na Brittena, Sta-
bat Mater Fran-
coise Poulence, 
a ještě slovinskou 
premiéru Ozbro-
jence Karla Jen-
kinse. 

V dubnu 2011 
sbor zpíval Pas-
sio Domini Nos-
tri Jesu Christi 
z pera Damijana Močnika (dirigenta souboru), který byl rovněž 
světovou premiérou a také se stal částí sezónního programu slo-
vinského RTV Symfonického orchestru. 

V červenci toho roku se podílel na monumentálním provede-
ní Symfonie č. 8 Gustava Mahlera pro více než tisíc hudebníků, 
prováděném pod taktovkou Valerije Gergijeva.

Kromě výše zmíněného sbor 
koncertuje po celém Slovinsku, 
ale rovněž v mnoha evropských 
státech. Za sebou má také turné 
po USA a Kanadě. 

V únoru loňského roku se 
účastnil festivalu Tisíciletí v hud-
bě v Římě.

A právě před sebou má sbor 
další turné, v rámci kterého na-
vštíví 6. března 2012 také Ná-
chod. Poté odcestuje do soused-
ního Polska, kde vystoupí v rámci 
Mezinárodního festivalu v Zakopaném a Vratislavi. 

Náchodské hudební setkání proběhne tedy ve spolupráci obou 
těles, Města Náchoda a Římskokatolické farnosti – děkanství Ná-
chod. 

Musica Viva se 
představí s pů-
vodně varhan-
ní Missou Brevis, 
č. 2, op. 12 Edu-
arda Treglera, 
v úpravě Milana 
Poutníka, která 
zazní v náchod-
ské premiéře.

Celý koncert 
se uskuteční pod 
záštitou starosty 
města Náchoda 
Jana Birke. 

Nenechte si ujít 
tento neobvyklý hudební zážitek, čímž také podpoříte dobrou 
věc. Dobrovolné vstupné bude totiž věnováno z části na další 
probíhající rekonstrukce kostela sv. Vavřince v Náchodě a z čás-
ti na konto sbírky určené pro vznik tzv. Škvoreckého lavičky.

6. března 2012 v 19.30 se na Vás těšíme!
Musica Viva Jiráskova gymnázia

Pražákovo kvarteto, koncertující na mezi-
národních pódiích a známé pod názvem 
PRAZAK QUARTET, vystoupí v rámci abo-
nentního cyklu Komorní hudby v Měst-
ském divadle Dr. Josefa Čížka v Nácho-
dě dne 21. února 2012. Komorní soubor, 
který je na vrcholu své interpretační drá-
hy, patří k nejlepším a nejznámějším re-
prezentantům komorní české hudby. 
Pravidelně vystupuje na nejvýznamněj-
ších evropských pódiích, z nichž jme-
nujme např. Londýn, Amsterdam, Paříž, 
Brusel, Vídeň, Mnichov a další. V sezó-
ně 2010 – 2011 uskutečnil soubor dvacá-
té jubilejní turné po Spojených státech 
amerických a Kanadě. Vstupenky na kon-
cert jsou v předprodeji v Náchodě v In-
formačním a cestovním centru na Ka-
menici a dále budou k dispozici před 
koncertem v divadelní pokladně. Koncert 
Pražákova kvarteta je pátým koncertem 
abonentního cyklu Komorní hudby 2011
–2012. Milovníky vážné hudby zve Ko-
morní hudba Náchod.

Ivan Gutierrez je kolumbijský zpěvák, 
kytarista a skladatel, známý ze spolu-
práce se Zuzanou Navarovou (alba Tres, 
Skleněná vrba a Zelené album). Od roku 
2003 se věnuje výhradně vlastní tvorbě 
se skupinou Madera, což znamená španěl-
sky dřevo, které je pevné a zároveň dý-
chá… Maderu tvoří přední hudebníci čes-
ké scény, Tadeáš Mesany (SOČR, E. O. S. T., 
Sin Rumbo), David Landštof (Lenka Dusi-
lová, Druhá Tráva, Xindl X) a Ondřej Ka-
brna (Ondřej Kabrna trio, Luboš Andr-
št, Jana Koubková).

Ivan Gutierrez a Madera právě předsta-
vují své druhé album Jardin Amurallado, 
které se dá pojmout jako post-latin měst-
ský neo-folk. Gutierrez neodkazuje na jed-
nu geografi ckou kulturu, ale na směs, kte-
rá se dá najít v různých velkoměstech, kde 
se setkávají lidé z celého světa.

www.hudbajinak.info
a sportklub UFO racing team 
si Vás dovolují pozvat na koncert:

Iván Gutierrez & Madera Post-latin 
urban folk nejen ve španělštině

Koncert se koná v pátek 17. února 2012 
ve 20.00 hodin, vstupné je 160 Kč. Vstupen-
ky je možno rezervovat už nyní na adrese 
hudbajinak@hudbajinak.info nebo zakou-
pit v předprodeji na Kamenici cca od polovi-
ny ledna.

Libor Fiedler ml.

Pražákovo kvarteto
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 V sobotu 7. 1. 2012 se náchodští fl or-
balisté vydali do dalekého Sezimova Ústí, 
kde sehráli další dva zápasy 1. doroste-
necké ligy.

FTS Florbal Náchod vs. FBC United Čes-
ké Budějovice – 9 : 1

V prvním zápase se Náchod představil 
proti FBC United České Budějovice, který 
jako jediný tým nezískal v 1. lize ještě ani 
bod. I když hráči United vstoupili do dru-
hé poloviny soutěže posíleni o pět hráčů 
z druholigového Písku, Náchod houžev-
natého soupeře nepodcenil a zaslouženě 
vyhrál 9 : 1. Branky: 3x Zítko, 3x Bachtík, 
Mědílek, Plšek, Kováčik.

FTS Florbal Náchod vs. Štíři České Bu-
dějovice – 8 : 3

Ve druhém zápase nastoupili náchodští 
borci do boje o první místo v tabulce pro-
ti týmu FBC Štíři České Budějovice. Před 
tímto zápasem Náchod ztrácel na Štíry 
z Českých Budějovic jeden bod, a tak bylo 
jasné, že Náchodští budou chtít oplatit 
soupeři porážku z prvního utkání v září 
a vyhoupnout se do čela ligy.

Náchod začal utkání velmi dobře. 
V osmé minutě první třetiny získal na po-
lovině hřiště míček náchodský útočník 
Bachtík a po jeho úniku šel Náchod do ve-
dení. Druhý gól přidal na konci první tře-
tiny, když po špatné rozehrávce Českých 
Budějovic navýšil skóre opět Bachtík. 
Do druhé třetiny Náchod vstoupil zno-

Dorostenci FTS Florbal Náchod v čele 1. ligy
vu lépe a po krásné přihrávce Kováčika 
završil Bachtík hattrick. Ovšem to bylo 
na patnáct minut vše, protože v městské 
sportovní hale vypadl proud. Tým z Čes-
kých Budějovic toho využil poradou v šat-
ně, naopak Náchod se udržoval v tempu 
na hřišti a to se vyplatilo. Po kratší pauze 
Náchodští opět na hřišti vládli a po pěk-
né kombinační akci zvýšili už na 4 : 0 ná-
chodský kapitán Ondřej Malík. Na kon-
ci druhé třetiny se ještě krásnou střelou 
prosadil nejproduktivnější hráč Náchoda 
Jonáš Mědílek 5 : 0. Třetí třetinu začaly 
lépe České Budějovice, když po dvou sle-
pených gólech snížily na 2 : 5. Náchodští 
dorostenci však stále měli herní převahu 
a šestý gól Náchoda přidal obránce Gre-
gorovič 2 : 6. České Budějovice nechtěly 
nic vzdát a z další střely upravily na 3:6. 
Náchod v tomto utkání potrestal kaž-
dou chybu Českých Budějovic a další dvě 
branky přidal opět hráč s číslem 10 Ond-
řej Bachtík, a tak bylo jasné, že náchodští 
už si výsledek pohlídají a zvítězí nad Čes-
kými Budějovicemi 8 : 3. Branky: 5x Bach-
tík, Malík, Mědílek, Gregorovič. 

Náchod si tedy domů odvezl 6 bodů 
a v tabulce se dostal na 1. místo právě 
před České Budějovice. K dalším utkáním 
zajíždějí náchodští dorostenci 15. 1. 2012 
do Havlíčkova Brodu, kde změří síly s do-
mácím Havlíčkovým Brodem a s týmem 
ze Svitav.

Volejbal
SK Rubena Náchod
oddíl volejbalu Na Hamrech 

Národní házená
 Neděle 19. února 2012  

– Memoriál Lad. Řezníčka od 9.00 hod.

 v sobotu 4. února 2012
liga juniorek
SK Rubena Náchod – postupující z prvního 
kola
od 10.00 a 13.00 hod.

 v sobotu 11. února 2012
II. liga ženy
SK Rubena Náchod – TJ Bohemians Praha
Od 10.00 a 13.00 hod.

 v neděli 12. února 2012 
Krajský přebor kadetek
SK Rubena Náchod – VKM RÉMA Rychnov 
nad Kněžnou
od 10.00 a 13.00 hod.

 v sobotu 18. února 2012
liga juniorek
SK Rubena Náchod – postupující z prvního 
kola
od 10.00 a 13.00 hod.

 v sobotu 25. února 2012
II. liga ženy
SK Rubena Náchod – TJ Sokol Žižkov
Od 10.00 a 13.00 hod.

Do další osmdesátky hodně zdraví a ra-
dosti ze života přejí všichni, kteří s Tebou 
pro Náchod poprvé vybojovali v roce 1969 
ligu házené. 

Blahopřání 
k jubilejním 
80. narozeninám 
panu Jiřímu 
Vejmanovi

V lednu oslavil své životní jubileum náš 
dlouholetý funkcionář a trenér HC Ná-
chod pan Bohuslav Bergr. Před mistrov-
ským utkáním A–mužstva 4. ledna 2012 
mu k 70. narozeninám popřáli jeho kole-
gové z klubu, trenér soupeře pan Václav 
Ježek a zástupce města místostarosta pan 
ing. Tomáš Šubert hodně zdraví a život-
ní vitality, které má Bonda na rozdávání. 

Bondo děkujeme a těšíme se na další 
spolupráci!                         VV HC Náchod

Bonda Bergr oslavil 70

„A“ mužstvo v letošní sezóně postupuje 
do fi nálové šestky, kde sehraje několik za-
jímavých utkání o přeborníka kraje. Smů-
lou je, že Play-off letos nebude. Na před-
sezónním zasedání se rozhodlo, že pro 
letošní ročník se bude hrát dlouhodobá 
soutěž. Hlavním důvodem bylo navýše-
ní počtu účastníků na dvanáct a fakt, že 
do 29. 2. 2012 musí být znám vítěz soutě-
že, který nastupuje 4. 3. 2012 do kvalifi -
kace o 2. ligu. Problém tedy nastává s ter-
míny, kdy play-off odehrát. Jedna věc je 
jasná. Diváci play-off chtějí, proto se pro 
příští sezónu musíme pokusit o kompro-
mis zařadit play-off, ale na druhou stra-
nu zajistit atraktivní soutěž i těm klubům, 
které na play-off nedosáhnou. Jak jsem 
již uvedl, problém je s termíny. Na play-
off musíte vyčlenit minimálně měsíc, což 

Sdělení pro fanoušky HC Náchod
je v našem případě konec ledna a celý 
únor. Pak nastává problém, že je atrak-
tivní pouze pro čtyři kluby, které se ho 
účastní a pro zbylých osm mužstev sezó-
na prakticky skončila na konci ledna. In-
vence fanoušků je ale neomezená, a proto 
pokud má někdo nějaký nápad, jak sou-
těž odehrát, prosím o sdělení. Každý ná-
pad dobrý. Časové mantinely jsou začátek 
soutěže polovina října a konec poslední-
ho února. Co se týká posil, největší pro-
blém máme s počtem obránců. Ti jsou ale 
celorepublikově nedostatkové zboží. Pro-
zatím naše mužstvo posílí Jirka Dušánek, 
který přichází do konce sezóny na hosto-
vání z Třebechovic. Radek Michel má zlo-
menou ruku a Pavel Javůrek prst. Oba již 
do letošního ročníku nezasáhnou.

Manažer mužstva – Aleš Hynek

Podrobné umístění pro fi nálovou šestku a rozlosování najdete 
na www.mestonachod.cz. Rozlosování utkání HC Náchod:

 Datum Den Čas Domácí Hosté    
 1. 2. 2012 středa 18.00 Třebechovice Náchod    
 5. 2. 2012 neděle 17.00 Hronov Náchod    
 12. 2. 2012 neděle 17.00 Náchod Nové Město    
 15. 2. 2012 středa 18.00 Náchod Vrchlabí    
 19. 2. 2012 neděle 17.00 Jaroměř Náchod    
 22. 2. 2012 středa 18.00 Náchod Třebechovice    
 26. 2. 2012 neděle 17.00 Náchod Hronov    
 29. 2. 2012 středa 18.00 Nové Město Náchod  
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v únoru 2012 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

  Hospodaření na půdě otců
Do 5. 2. 2012 probíhá v budově stálé expozice muzea na Masa-
rykově nám., čp. 18, v Náchodě výstava s názvem Hospodaření 
na půdě otců, která zájemcům představí soubor fotografi í z mi-
nulého století zobrazující práci rolníků z archivu ing. Josefa Poz-
děny, CSc. Otevřeno denně mimo pondělí v 9–12; 13–17 hod.

  Náchod a Náchodsko v kresbách 
 a obrazech Jindřicha Havlíčka

Od 9. února do 4. března 2012 proběhne v budově stálé expozi-
ce muzea na Masarykově nám., čp. 18, v Náchodě výstava kre-
seb a obrazů náchodského malíře Jindřicha Havlíčka. Otevřeno 
denně mimo pondělí v 9–12; 13–17 hod.
Do výstavní síně muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) připravu-
jeme na měsíc březen výstavu Riga a její secesní architektura; 
podrobnější informace budou zveřejněny později.

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

  Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Sou-
částí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor 
L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pev-
ností. Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu je otevřeno pou-
ze pro předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pev-
nosti lze objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248 nebo 
na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Ná-
chod, popř. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pev-
nost.dobrosov@seznam.cz. 

Před sto třiceti lety se narodil v Náchodě oblíbený malíř Jin-
dřich Havlíček (1882–1947). Na Akademii výtvarných umění 
v Praze studoval u profesorů Maxmiliána Pirnera a Rudolfa Ot-
tenfelda. Po ukončení studií působil jako středoškolský profesor 
kreslení v Olomouci. Za první světové války vstoupil do čs. legií 
v Rusku, kde byl zařazen do výtvarné skupiny. Mimo jiné zde byl 
pověřen zhotovením fotoalba pro T. G. Masaryka, které mu bylo 
předáno během jeho návštěvy našich legionářů. Také zde malo-
val syrovou sibiřskou přírodu, zejména motivy věnované zdej-
ším řekám. Z tohoto pobytu si však přivezl podlomené zdraví. 
Vrátil se sice ještě do Olomouce ke své původní profesi, ale ze 
zdravotních důvodů odešel již v roce 1930 předčasně do penze.

Brzy poté se vrátil do rodného Náchoda a většinu svého vol-
ného času věnuje malování. Z této doby se dochovaly jeho pečli-
vě propracované kresby lidové architektury Hronovska, Machov-
ska, Novoměstska a Českoskalicka. Významné jsou i motivy ze 
samotného Náchoda jako schodišťový vchod do zámku či barok-
ní kaplička na plhovském Hrobku. Významnou část výstavy bu-
dou tvořit i Havlíčkovy obrazy. Každého jistě zaujme rozměrné 
plátno (255 x 145 cm) Pohled na lázně v Bělovsi z roku 1939. Tato 
olejomalba je zajímavá také tím, že na hřebenech okolních vý-
šin je dobře viditelné pásmo nedávno postavených železobeto-
nových pěchotních srubů ještě nezakrytých okolním porostem.

Výstava vychází převážně z muzejních sbírek vzhledem 
k tomu, že manželovu rozsáhlou malířskou pozůstalost věno-
vala v závěti muzeu vdova Božena Havlíčková. Od roku 2004 tak 
byly některé z vystavovaných Havlíčkových děl již prezentovány. 
Díky studentu historie Martinu Tesařovi, který se životem a dí-

Náchod a Náchodsko 
v obrazech a kresbách Jindřicha Havlíčka

lem Jindřicha Havlíčka zabývá, se zde však objeví úplné novin-
ky. Budeme je mít možnost vidět díky jeho nevšednímu nadšení, 
na jehož základě Havlíčkovy obrazy doslova v celé republice vy-
hledává a podstatnou část svých úspor věnuje na jejich zakoupe-
ní. Stejně tak je tomu i s věcmi malířovy osobní potřeby. I ty bu-
dou na výstavě zastoupeny.

Havlíčkovy realistické obrazy věnované našemu městu i regio-
nu se zcela jistě stanou předmětem zájmu mnohých návštěvníků. 
Výstava se bude konat ve dnech 9. února až 4. března 2012 v bu-
dově expozice muzea, Masarykovo náměstí 18. Otevřeno denně 
mimo pondělí v 9–12, 13–17 hodin.

JIRÁSKOVA CHATA DOBROŠOV
POZVÁNÍ

TANEČNÍ ODPOLEDNE – NEDĚLE 5. 2. – 13–17 h
ŽIVÁ HUDBA, HITY od 60. let po současnost

VEPŘOVÉ HODY – SOBOTA, NEDĚLE – 18. a 19. 2.
DOBROTY MISTRŮ KUCHAŘŮ Z. Šrůtka a J. Nováka

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRO LYŽAŘE
ÚTERÝ–ČTVRTEK – 12–19 h

DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU
nejkrásnější rozhledny Královéhradeckého kraje
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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 Kaufl and 
denně 7–20 hod.,
v neděli 8–20 hod.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

ÚNOR
PROGRAM

www.decko-nachod.cz

 4. 2.  a 5. 2. MUDr. Michaela Kučerová Komenského 48 
   Nové Město nad Metují tel.: 491 472 924
 11. 2.  a 12. 2. MUDr. Petr Juran Komenského 10                     
   Nové Město nad Metují tel.: 491 472 721
 18. 2.  a 19. 2. MUDr. Anna Klikarová Náměstí ČSA 69                
   Hronov tel.: 491 482 700
  25. 2.  a 26. 2. MUDr. Jan Klimek Českých bratří 407            
   Náchod tel.: 491 427 603

AKCE PRO VEŘEJNOST
 Víkend 3.–5. února 

– POLOLETKY S TANCEM
– 3denní taneční seminář v break dance 
a street dance – cena 800 Kč zahrnuje 7 
workshopů, plnou penzi a ubytování

 Sobota 11. února od 10.00 hodin 
KLONDIKE – recesní zlatokopecké 
a zálesácké putování
Zlatokopecké putování dvojic a rodin, bě-
hem kterého budou připraveny různé ne-
tradiční soutěže (rýžování zlata, chytá-
ní bizona, střílení z luku a kuše, lovení 
mustangů, hra v salonu apod.)
– přihlášení do 9.30 před budovou Déčka, 
start od 10.00 hodin
– s sebou do týmu: sáňky či pekáč, rýžo-
vací pánev na zlato a další důležité po-
můcky zálesáka; – na účastníky čeká ob-
čerstvení a drobné zálesácké odměny 
– bližší informace podá Gerd Weinlich 
(tel.: 775 223 292) 

 Sobota 11. února – od 20.00 hodin 
COUNTRY BÁL v restauraci U Jiřího z Po-
děbrad (Vatikán)
– Country bal pro mladé i dospělé taneč-
níky plný hudby, tance, zábavy
– připraveny soutěže (o nejsilnějšího 
muže a ženu bálu, nej družstvo bálu, nej 
taneční par)
– K tanci hraje kapela Domamazec Ma-
chov. Vstupenky jsou slosovatelné!

 Sobota 18. února od 17.00 hodin 
– DD Diskotéka – LENTILKOVÁ PARTY
– diskotéka pro všechny teenagery ve vel-
kém sále Déčka, vstup 30 Kč
– bližší informace podá Jaroslav Karásek 
(tel.: 775 223 919)

 Víkend 25. a 26. února – přehlídka ori-
entálního tance „Hvězda orientu“
– sobota – děti do 15 let
– neděle – kategorie nad 15 let
– program ve velkém sále Déčka začíná 
po oba dny v 10.00 (skupinové choreo-
grafi e) a 13.00 (sóla) předpokládaný ko-
nec soutěže v 17.00 hodin
– o titul Hvězda Orientu 2012 a o hod-
notné ceny se budou ucházet tanečnice 
v různých kategoriích z celé ČR
– v programu Vás čekají soutěžící, jejich 
krásné kostýmy, divácká anketa a také 
hosté – Mila el Kral, Mona, Karolína Idri-

sová, Sahar a další orientální tanečnice, 
samozřejmě řada nevšedních tanečních 
zážitků
– více informací www.deckonachod.cz 
nebo na tel. 774 223 296 – Bc. Tereza Išová
vstupné pro diváky: 50 Kč (vstupenky 
v prodeji na místě)

 Po celý měsíc březen – výstava výtvar-
ných prací Z pohádky do pohádky:
„ZA ZIMOU DO RUSKÉ POHÁDKY“
v prostorách Déčka bude možné zhlédnout 
volně přístupnou výstavu výtvarných pra-
cí na motivy ruských pohádek dětí z ma-
teřských a základních škol Náchoda.
Výstava probíhá v rámci mezinárodní vý-
měny se školou v Nižnim Novgorodu.

AKCE DÉČKA 
NA JARNÍ PRÁZDNINY

 27. února – 2. března od 8 do 16 hodin 
– Jarní prázdniny se zvířátky
 Příměstský tábor pro děti od 5 do 10 let, 
každý den hry, hrátky, soutěže, výtvarné 
a sportovní aktivity s jiným zvířátkem.
Cena: 650 Kč na celý týden včetně stravy 
na celý den nebo 150 Kč za jednotlivý den.
Informace podá Jaroslava Nývltová (tel.: 
775 223 291), přihlásit se můžete v recep-
ci Déčka nebo na www.decko-nachod.cz 
nejpozději do 22. února.

 27.–28. února 
– Jarní prázdniny s Déčkem na horách
Jednodenní výjezdy na hory, akce je urče-
na pro lyžaře ve věku 6–12 let.
Bližší informace na 
www.decko–nachod.cz

AKCE MC MACÍČEK
 Pátek 10. února od 9.30 hodin 

KARNEVAL V MACÍČKU 
– zábavný program pro děti od 1 do 3 let
– vstupné 40 Kč za maminku a dítě
– bližší informace a přihlášky u Martiny 
Hladíkové, tel.: 774 635 232

AKCE V KLUBU HNÍZDO
Pondělí 6. února od 15 hodin 
– turnaj v laserové střelbě
Středa 15. února od 15 hodin 
– turnaj v sudoku
Pátek 17. února od 15 hodin 
– turnaj ve fotbálku 
Úterý 21. února od 15 hodin
– soutěž v dominu
Čtvrtek 24. února od 15 hodin 
– turnaj v pexesu



únor  2012 19KULTURA | CÍRKVE

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, telefon 491 426 223, ad-
ministrátor Mgr. Jiří Musil, mobil 606 658 686, e-mail: nachod@
ccsh.cz, www:nachod.ccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 8.30. hod. 
Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je otevřeno den-
ně od 9.00–17.00 hod. Sběr obnošeného šatstva pro Diakonii pro-
bíhá každou sobotu od 9.00–11.00 hod. V ostatní dny je odběrní 
místo uzavřeno.
Pozvánka na setkání u příležitosti Světového dne modliteb. Ten-
tokrát Malajsií nás provede slovem i obrazem s. farářka Alena 
Naimanová. Husův sbor CČSH, Farského síň – středa 29. 2. 2012 
od 17.00 hod.

Římskokatolická farnost
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod, Masarykovo nám. 
75, 547 01, Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. Th-
Lic. Mgr. Boguslaw Partyka 603 861 275, výpomocný duchovní 
P. Václav Hejčl 776 283 073, jáhen Václav Smola 775 936 317, http://
www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední 
hodiny: pondělí, středa od 8.15 do 10.00, od 16.45 do 17.30, pátek 
od 8.15 do 10.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bo-
hoslužby v kostele sv. Vavřince: út. 18.00, st. 16.00, čt. 7.00, pá. 
18.00, so. 18.00, ne. 7.30, 9.00. V kostele sv. Michaela mše sv. pro 
děti a mládež ne v 10.15. Na svátek Uvedení Páně do chrámu – li-
dové „Hromnice“ 2. 2. mše sv. budou v kostele sv. Vavřince v 7.00 
a 18.00, v České Čermné v 17.00. Příležitost ke svátostí smíření 
před ranní a večerní mší sv., v jinou dobu kdykoliv po předcho-
zí domluvě. Na 1. pátek v měsíci bude možnost přijmout sv. smí-
ření od 17.00 do 18.00 v kostele sv. Vavřince. Výstava a adorace 
Nejsvětější Svátosti Oltářní se uskuteční v pátek 3. 2. po večerní 
mši sv. Vyučování náboženství na děkanství dle rozvrhu. Povídá-
ní o Bohu a zpívání pro nejmenší děti „Andělka“ v pátek od 17.00 
hod. na děkanství. Modlitební společenství „Večeřadlo“ se koná 
v pátek po večerní mši sv. na děkanství. Setkání pro připravující 
se na svátost biřmování 1. a 3. pátek v měsíci od 18.45 na děkan-
ství. Společenství mladších manželů, setkání nad Písmem s mod-
litbou se koná v neděli od 20.00. Modlitební setkání „Modlitby ma-
tek“ vždy 2. neděli v měsíci od 19.30.

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

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

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

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

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp-nachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně:

 Náchodský výtvarný podzim
28. přehlídka umění regionu – malba, kresba, grafi ka, 
fotografi e, koláž, plastika.
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby.
(v přízemí prodlouženo do 12. 2.).

 NAŠE Galerie: Známe se? – Zrcadlo lidských tváří. 
Výstava soutěžních prací 6. ročníku výtvarné soutěže 
pro občany Náchodska. (20. 1. – 12. 2. 2012)

Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

ICC informuje
V rámci spolupráce náchodských ubytovatelů a Informačního 
a cestovního centra na Kamenici v Náchodě vznikl nový propa-
gační materiál „Navštivte památky města Náchoda“ zdarma ur-
čený pro lepší orientaci turistů v našem městě. Ráda bych touto 
cestou poděkovala následujícím náchodským ubytovatelům za vy-
dání tohoto materiálu, čímž přispěli k rozvoji cestovního ruchu 
v Náchodě: hotel Hron, hotel Zimní stadion, hotel Slavie, hotel 
Hynek, hotel Vyhlídka, hotel Bonato, hotel Tommy, penzion Ky-
larův statek, penzion Krásné časy, penzion Rozálie, penzion Pod-
zámčí, privat Maškovi, penzion Komfort, apartmán Ruferovi, 
ubytování Vlčkovi, ubytovna KČT, kemp Náchod.     M. Machová

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové 
čtvrtky v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se v úno-
ru sejdeme při následujících programech:

 2. 2. ve 14. hod.  „Lodí za krásami světa, 2. část – romantická 
Evropa“ – posezení u videa s p. J. Zavřelem 

 9. 2. ve 14. hod.  „Venezuela“ – snímky z cesty doplní vyprávě-
ním p. L. Lukášová

 16. 2. ve 14. hod.  „Poznání životní cesty“ (horoskopy) – na za-
jímavé téma – pohovoří p. J. Vít

 23. 2. od 14. hod.  „Katalánsko nejsou jen slunečné pláže“ 
– snímky připravil a vyprávět nám bude p. Z. Nývlt
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť 
jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové 
výboru MO SD v Náchodě.

 Klub vojenských důchodců pořádá 15. února od 14. hod. v re-
stauraci Vatikán „Cestománii po Česku“ – Liberecko, 1. část

Pořádá výroční členskou schůzi, která se koná v restauraci VA-
TIKÁN (U Jiřího z Poděbrad) v úterý 22. 2. 2012 od 14.00 hodin.
Program: Přivítání členů, Hodnocení činnosti v roce 2011, Návrh 
činnosti na rok 2012, Zpráva o hospodaření organizace
Vyúčtování dotace od MěÚ Náchod, Zpráva revizní komise
Návrh členů do výboru, Návrh revizní komise, Prostor pro hos-
ty, Volby výboru SZdP Náchod
Pozvaní hosté: představitelé MěÚ, MěSSS Marie, úřadu práce, so-
ciálního odboru MěÚ, Poradenského centra pro ZP, Klubu DIA, 
Senior klubu. 
Drobné občerstvení zajištěno organizací.
Různé: vybírání členských příspěvků, dotazy, návrhy, informace 
o příhraniční turistice – připravovaném výletu do Polska, Sociál-
ní rekondice – Senioři proti samotě (opět na chatě Prim), připra-
vované přednášky, pomoc při Ratibořickém pojezdu vozíčkářů aj.
Těšíme se na Vaši účast i zájem a přejeme hodně zdraví.    

Za Výbor SZdP Náchod Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček

studio@garmondcz.cz, tel.: 491 420 239 

BAREVNÝ TISK
komplexní grafi cký a tiskový servis
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Vážení čtenáři, milovníci knížek, chcete zkusit čtení jinak? Zajímá vás, jaké je to 
používat čtečku elektronických knih? Rádi byste tento způsob vyzkoušeli, ale ne-
víte kde a jak? Máme pro vás dobrou zprávu. Náchodská knihovna vám to umožní. 
Od 1. 2. si můžete přijít nezávazně vyzkoušet čtečku elektronických knih do naší 
studovny ve druhém patře.

Rozvoz knih 
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 3. 2. v dopoledních hodinách.

Výstavy
  Náchod v obrazech a grafi ce – 23. 1. – 29. 2.

Náchod pohledem známých i méně známých malířů a grafi ků. Výstava ze soukromé 
sbírky. Studovna (2. patro).

Oddělení pro děti
Výstava prací ze soutěže Dopiš pohádku Miloše Kratochvíla 1.– 29. 2.

 22. 2. 2012 v 18 hodin 
Večer poezie 
Františka Hrubína 
„Okamžení“
Průvodní slovo a recitace: 
Lucie Peterková
hudební doprovod: 
Dechové trio Musica per fi ati 
Klarinety: Jan Drejsl a Petr Záleský
Fagot: Milan Poutník
Studovna (2. patro), 
vstupné dobrovolné.

 Kurz trénování paměti
10 lekcí pro zlepšení paměti s lektorkou Alenou Naimanovou proběhne v únoru 
a v březnu. Kurz začíná 1. února 2012, kurzovné 200 Kč, přihlášky ve studoně (2. pat-
ro). Poslední volná místa.

Náchodská univerzita volného času – 4. semestr
 6. 2. – Richard SAMKO –  Televize a já
  20. 2. – František MUSIL – Nejstarší osídlení Náchodska a Broumovska

Přednášky začínají vždy ve 13.00 nebo 15.30 hodin v čítárně Městské knihovny v Náchodě, 
nebude-li uvedeno jinak. Vstup pouze na průkazky NUVČ!
Změna programu vyhrazena.

Oddělení pro děti
 15. 2. Dílna pro ptáčky s Janou Ptáčkovou 14.00  –  16.00 hodin

 Cesta k Andersenovi
Soutěžní hra pro druháky, třeťáky, čtvrťáky a páťáky, 
která probíhá od 1. ledna do 19. března 2012. Kdo 
se chce zúčastnit dvanácté Noci s Andersenem 
v náchodské knihovně, musí splnit tři úkoly 
a odevzdat je všechny do 19. března v knihovně.
Letos 24. 2. si připomínáme sté výročí narození 
malíře, ilustrátora, tvůrce loutkového fi lmu Jířího 
Trnky, který byl prvním českým držitelem medaile 
Hanse Christiana Andersena. Tomuto významnému 
umělci je věnována celá letošní soutěž. Trnkova 
Zahrada je jednou z nejkrásnějších knížek, kterou milují děti i dospělí. Náš druhý úkol je 
inspirován právě touto knížkou.
Úkol na únor: Namaluj svojí tajemnou zahradu
Použij čtvrtku A4 nebo A3, neboj se barev ani technik, zapoj svoji fantazii…

 Literární soutěže 
„Dopiš pohádku Miloše Kratochvíla“
Má svoje vítěze, které vybral sám patron dětského oddělení spisovatel Miloš Kratochvíl. 
Mezi nejlepšími byli vyhodnoceni: Lucie Bornová ze ZŠ Bezděkov, Anna Vlčková, Lami 
Nguyen a Vojtěch Balcar z Jiráskova gymnázia Náchod, Radka Koubková a Lenka Ska-
lová ze ZŠ E. Beneše v Písku, z dospělých paní Vlasta Hlavatá a pan Arnošt Vít. Gratu-
lujeme!
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz. (Vo)  

22. 2. 2012 v 18 hodin 
Večer poezie Františka Hrubína 

„Okamžení“
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NEBEZPEČNÁ METODA (A DANGEROUS METHOD – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Dva legendární psychiatři svádějí nelítostný souboj, který se odehrává prostřednictvím léčby psychicky nemocné dívky… „
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://www.sonyclassics.com/adangerousmethod/ Doporučená přístupnost: od 12 let

UNDERWORLD 4: PROBUZENÍ (UNDERWORLD: AWAKENING – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Velkolepé boje mezi upíry a lykany pokračují! Nyní v ohromujícím novém 3D rozměru….  Akční sci-fi , uváděné s českými titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 160 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://entertheunderworld.com/ Mládeži do 15 let přístupný

JEDEN MUSÍ Z KOLA VEN (TINKER, TAILOR, SOLDIER, SPY – Velká Británie/Francie/Německo 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
V britské tajné službě máme zrádce. Přímo v nejvyšších patrech… Thriller na motivy stejnojmenné knihy z pera mistra špionážní literatury 20. století Johna le Carrého. 
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na http://www.aerofi lms.cz a na http://www.tinker-tailor-soldier-spy.com/ Doporučená přístupnost: od 12 let

KRONIKA (CHRONICLE – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR i v celém světě!
Čeho byste byli schopni s nadpřirozenými schopnostmi? Použili byste je ve jménu dobra a pomáhali světu, nebo byste se přiklonili na stranu zla? Toto dilema řeší i tři kamarádi ze střední školy, 
kterým jejich náhle nabyté nadpřirozené schopnosti přerostou přes hlavu… Napínavý sci-fi  thriller, uváděný s českými titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na www.facebook.com/Chronicle Doporučená přístupnost: od 12 let

HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV (HUGO – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! Premiéra v ČR!
Jeden z nejslavnějších režisérů naší éry – Martin Scorsese (za tento fi lm získal Zlatý glóbus za rok 2011 za režii) – vás zve na úžasnou výpravu. Ve fascinujícím dobrodružství jednoho kluka v 30. le-
tech minulého století, vypráví o báječném muži s obrovskou fantazií a kamerou, která psala začátky kinematografi e… Knižní předloha Briana Selznicka se stala celosvětovým fenoménem a k po-
dobnému úspěchu má našlápnuto i fi lmová adaptace, o které režisér Avataru James Cameron uvedl, že lepší 3D dosud v kině neviděl! Film patří k nejžhavějším kandidátům při letošním udílení 
Oscarů za rok 2011 – má celkem 11 nominací! České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://www.hugomovie.com/ Mládeži přístupný

KOCOUR V BOTÁCH (PUSS IN BOOTS – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://www.pussinbootsthemovie.com/ Mládeži přístupný

SOUKROMÝ VESMÍR (ČR – 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Dějiny jedné rodiny zaznamenala Helena Třeštíková ve svém zatím nejdelším časosběrném projektu. Film Soukromý vesmír natáčela 37 let a zachytila tak v ohromující šíři život členů jedné obyčej-
né české rodiny od 70. let až do současnosti. Režisérka Třeštíková začala sledovat s fi lmovým štábem svou kamarádku Janu v roce 1974 i její budoucí rodinu - fascinující cestu jejich životem, která 
je i díky tomu velmi optimistickým a zároveň dojemným svědectvím o důležité roli rodiny, jedinečnosti a pestrobarevnosti lidského života a neustálého hledání jeho smyslu. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.aerofi lms.cz Mládeži přístupný

U2 3D (U2 3D – USA 2007) ZÁZNAM KONCERTU, KTERÝ PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!
Zažijte neopakovatelnou atmosféru vystoupení hudební legendy! Natáčení fi lmu proběhlo v rámci „Vertigo“ tour po Jižní Americe v roce 2006. Digitální 3D snímek byl nasnímán několika digi-
tálními kamerami zachycujícími reálný čas a pro vytvoření výsledné podoby bylo zpracováno více než 100 hodin záznamu. Byly použity nejmodernější technologie, které zprostředkovaly je-
dinečnou podívanou, jakou ještě žádný záznam koncertu předtím nepřinesl. Prostorová 3D technologie a špičkový 5.1 zvuk se ve fi lmu spojují a vytvářejí fascinující podobu celého vystoupení. 
Vstupné 150 Kč  Více informací o fi lmu na www.u23dmovie.com Mládeži přístupný

LOVE (LOVE – SR 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Doteď jsi se vezl, dál musíš jít sám… Slovensko-český koprodukční fi lm mladého talentovaného režiséra Jakuba Kronera se stal během pár týdnů největším diváckým hitem ve slovenských kinech 
za posledních několik let. Příběh o dvou nerozlučných kamarádech, kteří si nežijí vůbec špatně – dennodenně se však pohybují za hranicí zákona, protože se živí krádežemi aut. 
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na http://www.fi lmlove.cz/cz/ Doporučená přístupnost: od 12 let

ČERNOBÍLÝ SVĚT (The Help – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Změna začala šeptandou… Drama mapující vztah tří zcela rozdílných a výjimečných žen, jež spojuje tajný spisovatelský projekt, který se pokouší překonat zažitá společenská pravidla a svou 
existencí tak všechny tři ženy ohrožuje… Film byl natočen podle knižního bestselleru Kathryn Stockettové a byl oceněn Zlatým glóbem za rok 2011 a má čtyři nominace na Oscara za rok 2011. 
České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://thehelpmovie.com/us/ Mládeži přístupný

STAR WARS – EPIZODA 1 – SKRYTÁ HROZBA – 3D (STAR WARS: EPISODE 1 – PHANTOM MENACE – 3D) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! Premiéra v ČR!
Největší sága všech dob se vrací na plátna kin ve velkolepém 3D! Prožijte Hvězdné války znovu na vlastní kůži! V hlavních rolích Ewan McGregor, Liam Neeson, Natalie Portman a Jake Lloyd. Re-
žie George Lucas. Akční sci-fi , uváděné v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://www.starwars.com/explore/the-movies/episode-i-3d/#2 Mládeži přístupný

SPECIÁLNÍ JEDNOTKA (FORCES SPÉCIALES – Francie 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D!  Premiéra v ČR!
Jeden tým. Jedna mise. Jediná šance... Do nebezpečné oblasti, ve které vládnou rebelové, je záchrana unesené novinářky šestičlennou speciální jednotkou jedinou možností… Nejtěžší část mise 
ale všechny teprve čeká – útěk z Pákistánu a přechod přes divoké, pusté a nehostinné hory Hindúkuš s nelítostnými pronásledovateli v zádech… V hlavní roli Diane Krugerová. České titulky. 
Vstupné 100 Kč  Více informací o fi lmu na www.bioscop.cz a na www.facebook.com/forcesspeciales Doporučená přístupnost: od 12 let

MUPPETI (THE MUPPET MOVIE – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D Premiéra v ČR!
„Největší Hollywoodské hvězdy“ jsou zpět! Připravte se na Muppetí mánii! Čeká vás akce a dobrodružství, čekají na vás hrdinové… a čeká vás jízda… Žádný fi lm není takový, jako komedie o Mup-
petech. Rodinná komedie uváděná v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 110 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://www.muppetmovie.com/ Mládeži přístupný

JACK A JILL (JACK AND JILL – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Nejlepší příbuzní… jsou cizí lidi. Komedie o obyčejné rodině, jejíž život převrátí každoročně naruby navštěva příbuzných, která změní jejich poklidný život vzhůru nohama… V hlavních rolích 
Adam Sandler, Katie Holmesová a Al Pacino. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 110 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://www.jackandjill-movie.net/ Mládeži přístupný

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU ČR – 2011 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Někdy vám život dá ještě jednu šanci… Dramatická roadmovie o hledání míry viny a ospravedlnění sama sebe...
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na www.rodinajezakladstatu.cz Doporučená přístupnost: od 12 let

LEONARDO LIVE SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z ANGLICKÉ NATIONAL GALLERY V LONDÝNĚ
Událost roku a jedinečný fi lmový zážitek! Pojďte se podívat na výstavu do kina! Navštivte prostřednictvím fi lmových kamer anglickou National Gallery v Londýně.
Vstupné 250 Kč, zlevněné vstupné 200 Kč (ZTP, důchodci, studenti)                     Více o přenosu na http://leonardolivehd.com/ Předprodej vstupenek od 23. ledna 2012 v pokladně kina Vesmír!

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
Z pohádky do pohádky v šedesáti minutách s vašimi oblíbenými postavičkami. Vstupné 25 Kč

SIGNÁL (ČR – 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D!  Premiéra v ČR!
Komedie o malých českých podvodníčcích a jejich střetu se svéráznými vesničany… Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladí-
ci Kája a Filos, kteří přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci nového mobilního vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních pochopitelné očekávání, zvláště když se dozvědí o za-
jímavé fi nanční odměně pro majitele pozemku, na kterém bude vysílač stát… Vojta Dyk a Kryštof Hádek v nové komedii Tomáše Řehořka. V dalších rolích Bolek Polívka, Karel Roden, Kateřina 
Winterová, Jiří Menzel a Eva Josefíková. Zvuk Dolby Digital.

Vstupné 100 Kč  Více informací o fi lmu na http://www.signal2012.cz/ Mládeži přístupný

CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV 2 (JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! Premiéra v ČR!
Věř v nemožné. Objev neskutečné… Je to záhadný ostrov a je navíc v místě, kde by se žádný ostrov nacházet neměl… Je to místo, na kterém jsou zvláštní formy života, hory ze zlata, životu ne-
bezpečné sopky a nejedno pozoruhodné tajemství… A právě na tento ostrov se vydá výprava, která má za cíl ostrov najít, vyhledat jeho poklady a zachránit jeho opuštěné obyvatele… Dwayne 
Johnson v hlavní roli dobrodružného fi lmu, uváděného v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč  Více informací o fi lmu na http://warnerbros.cz a na http://www.themysteriousisland.com/ Mládeži přístupný

NEPŘÍTEL POD OCHRANOU (SAFE HOUSE – USA 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Exotické Kapské Město se stane v thrilleru Daniela Espinozy dějištěm neobvyklého dramatu. Aktéři? Jeden z nejhledanějších zločinců na zeměkouli a osamělý zelenáč z tajných služeb, který se 
ho zoufale snaží udržet naživu… V hlavních rolích Denzel Washington a Ryan Reynolds. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://www.nooneissafe.com/ Mládeži do 15 let nepřístupný

ŠKOLNÍ VÝLET (ČR – 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
V ÚTERÝ 21. ÚNORA 2012 FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ FILMU.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na http://www.fi lmskolnivylet.cz/ Mládeži přístupný

VÁLEČNÝ KŮŇ (WAR HORSE – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D! Premiéra v ČR!
Nový fi lm režiséra Stevena Spielberga. Působivý příběh mladého chlapce Alberta a jeho milovaného koně Joeyho, se odehrává na samém počátku první světové války.
Vstupné 110 Kč  Více informací o fi lmu na www.falcon.cz a na http://www.dreamworksstudios.com/fi lms/war-horse Mládeži přístupný

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 (ALVIN AND THE CHIPMUNKS: CHIP-WRECKED – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://www.whereisalvin.com/ Mládeži přístupný

LAZEBNÍK SEVILLSKÝ (IL BARBIERE DI SIVIGLIA) MET IN HD - ZÁZNAM OPERY Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Vstupné 299 Kč, zlevněné vstupné 251 Kč (ZTP, důchodci, studenti)  Předprodej vstupenek od 1.února 2012 v pokladně kina Vesmír!

TOHLE JE VÁLKA! THIS MEANS WAR – USA 2012 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Jak lehce lze ze souboje o vysněnou dívku udělat třetí světovou válku… Komedie o dvou špičkových agentech CIA, kteří jsou kamarády na život a na smrt. To ovšem pouze do doby, než se oba 
zblázní do jedné a téže slečny… V hlavních rolích Tom Hardy, Chris Pine a Reese Witherspoonová. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč  Více informací o fi lmu na www.bontonfi lm.cz a na http://www.thismeanswarmovie.com/ Mládeži do 15 let nepřístupný

SHERLOCK HOLMES 2 – HRA STÍNŮ (SHERLOCK HOLMES: A GAME OF SHADOWS – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na http://warnerbros.cz a na http://sherlockholmes2.warnerbros.com/ Doporučená přístupnost: od 12 let

LÁSKA JE LÁSKA (ČR – 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Vstupné 100 Kč  Více informací o fi lmu na http://www.koule.cz/cs/laska-je-laska/uvod.shtml Mládeži přístupný

MODRÝ TYGR (ČR – 2012) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Vstupné 80 Kč  Více informací o fi lmu na http://cs-cz.facebook.com/modrytygr Mládeži přístupný

1. středa pouze v 17 hod

1. středa pouze v 19.15 hod

2. čtvrtek pouze v 19.15 hod
3. pátek pouze v 19.15 hod

2. čtvrtek pouze v 17 hod
3. pátek pouze v 17 hod
4. sobota pouze v 19.30 hod
5. neděle pouze v 17 hod

4. sobota pouze v 17 hod
5. neděle pouze v 19.15 hod
6. pondělí pouze v 17 hod
7. úterý pouze v 19 hod

3. pátek pouze v 15 hod
4. sobota pouze v 15 hod

6. pondělí pouze v 19.30 hod

7. úterý pouze v 17 hod
8. středa pouze v 19 hod

8. středa pouze v 17 hod

9. čtvrtek pouze v 19.30 hod

9. čtvrtek pouze v 17 hod
10. pátek pouze v 17.30 hod
11. sobota pouze v 17.15 hod
12. neděle pouze v 16.15 hod

10. pátek pouze ve 20 hod
11. sobota pouze v 19.45 hod
12. neděle pouze v 18.45 hod

10. pátek pouze v 15.30 hod
11. sobota pouze v 15 hod
12. neděle pouze ve 14 hod
13. po, 14. út pouze v 17 hod

13. pondělí pouze v 19.15 hod
14. úterý pouze v 19.15 hod
15. středa pouze v 17 hod

15. středa pouze v 19 hod

16. čtvrtek pouze ve 20 hod

18. sobota pouze ve 14 hod

16. čtvrtek pouze v 17 hod
17. pátek 17.45 a 20 hod
18. sobota 17.30 a 20 hod
19. neděle 17 a 19.30 hod
20. pondělí pouze v 17.15 hod
21. úterý pouze v 16.45 hod
22. středa pouze v 19.30 hod

17. pátek pouze v 16 hod
18. sobota pouze v 15.30 hod
19. neděle pouze v 15 hod
20. pondělí pouze v 15.30 hod
22. středa pouze v 15.30 hod

20. pondělí pouze v 19.30 hod
22. středa pouze v 17.15 hod

21. úterý pouze v 19 hod
23. čt, 25. so pouze v 17 hod
24. pátek pouze v 19.15 hod

23. čt, 25. so pouze v 19 hod
24. pátek pouze v 16.30 hod
26. neděle pouze ve 14 hod

25. sobota pouze v 15 hod

26. neděle pouze v 17 hod

27. pondělí pouze v 17 hod
28. úterý pouze v 19.30 hod
29. středa pouze v 17 hod

27. pondělí pouze v 19.15 hod

28. úterý pouze v 17 hod
29. středa pouze v 19.15 hod

27. po, 28. út, 29. st pouze v 15 hod
BŘEZEN 2012
1. čt, 2. pá pouze v 15 hod



Vstupenky na kulturní akce
Náchodska on-line na: 

www.kupvstupenku.cz 

akkce

přeh
ledn
ě

jednoduše pohodlně

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

www.jjtrend.com

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

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

•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích, 
protipožárních a kamerových systémů




