
Kuroonské 
slavnnosti 20111slavnnosti 20111
Zprávvy
Kronnika
Grranty

řSttacionářř CESTAA
hŠ á hZUUŠ Náchh dhod

Koomorní hudbaa
Zářijová výročíZáářijová výročííZářijová výroočí
Kronnikáři měěsta 
Náchhoda
Inforrmace MMěÚ
Inzerrce
Pozvánkyá kPoozvánkyy

y„KKuronkyy“
m– program programmm

HSkkauti, Hopsáčeek
1000 let 
sboroového doomu 
Církvve bratrsské
SportSport
Školsské zařízzení
Muzeeum 

ohZuubní pohotovoost
Dééčko

lRCC modely
SZZP
GalerieGaalerieGalerie
Církvve
KnihhovnaKnihhovna
Divadlo
Kinoo

éKoomenskéého
znáákupní zzóna

2012

Náchodský
zpravodaj

    • informační měsíčník pro občany města Náchoda •

březen

Rok plný novinek
Info z radnice
Kronika
Školy
Poklop
Březnová výročí
Z historie 
náchodských rodů
Čipování psů
Těžba břidlicových 
plynů
Ocenění Kulturní 
a Sportovní nadace 
města Náchoda
Inzerce
Pozvánky
Hopsáček
OS Cesta
Kino Vesmír
Dotace EU
Josef Škvorecký 
v Náchodě
Sport
Pivobraní
Zámek Náchod
Muzeum
Školské zařízení
Mařákovci
Déčko
Senior klub
Galerie
Církve
Knihovna
Divadlo
Třídění odpadů



 uvádí v březnu
Filharmonie Hradec Králové
Tomáš Vinklát – housle, 
Andreas Sebastian Weiser –  dirigent
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 190, 170, 150 Kč  
Předprodej od 15. 2. 2012

Vivant professores!
Literárně hudební večer
ke 100. výročí narození Zdeňka 
Vojtěchovského a Vladimíra Berana
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč   
Předprodej od 20. 2. 2012

I. Dousková: Hrdý Budžes 
Divadlo Příbram
V hlavní roli Barbora Hrzánová
Vstupné: 240, 220, 200 Kč  
Předprodej od 13. 12. 2011

Koncert Věry Špinarové
se skupinou Adama Pavlíka
Vstupné: 280, 260, 240 Kč
Předprodej od 13. 12. 2011

Středa
7. 3. 2012
v 19.00 hodin
SLEVA

Středa
14. 3. 2012
v 19.00 hodin

Čtvrtek
15. 3. 2012
v 19.00 hodin
SLEVA

Středa
21. 3. 2012
V 19.00 hodin

Jaroslav Dušek
Čtyři dohody 
Vstupné: 350, 330, 310 Kč 
Předprodej od 22. 2. 2012

V. Čtvrtek, P. Slunečko: 
Křemílek a Vochomůrka
Čtyři pohádky z mechu a kapradí
Divadlo ANFAS Praha
Vstupné: 60, 50, 40 Kč
Předprodej od 1. 3. 2012

H. Meyerson: Fígl 
Divadlo Ungelt
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 380, 370, 350 Kč  
Předprodej od 1. 3. 2012

Karel Plíhal
Vstupné: 160 Kč  
Předprodej od 5. 3. 2012

Pátek
23. 3. 2012
v 19.00 hodin

Neděle
25. 3. 2012
v 15.00 hodin

Úterý 
27. 3. 2012
v 19.00 hodin

Čtvrtek
29. 3. 2012
v 19.00 hodin

Literárně hudební večer
Vivant professores!

Letos v březnu si připomeneme 100 let od narození dvou bývalých profesorů náchodského gymnázia – Zdeňka Vojtěchovského 
(2. 3.) a Vladimíra Berana (9. 3.). Oba se zapsali do mysli a paměti svých studentů i náchodské veřejnosti. Každý svým způsobem 
a každý jinak. První jako přátelský a společenský člověk, ovlivněný osobností TGM a s láskou k hudbě a sborovému zpěvu, dru-
hý spíše uzavřený, velký znalec díla Aloise Jiráska a propagátor literární turistiky. Předchozí charakteristika je nutně velmi zjed-
nodušená, proto se autoři večera Lydia Baštecká a Aleš Fetters pokusí pří vzpomínkovém večeru přiblížit posluchačům  obě osob-
nosti  do větší šíře i hloubky. V hudební části vystoupí pěvecký sbor Hron se sbormistrem Vlastimilem Čejpem. 

Irena Dousková: Hrdý Budžes
Divadlo Příbram

Režie: Jiří Schmiedt
Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková, Libor Jeník

Inscenace je exkursí do naší nedávné historie a přibližuje tragikomiku prvních roků husákovské normalizace – v podání zvída-
vé žákyně druhé třídy ZDŠ v Ničíně, Helenky Součkové. Výborně napsaný text a mimořádná herecká kreace Barbory Hrzánové 
v hlavní roli jsou garantem dobré nálady i podnětem k zamyšlení. V dalších rolích se představí Jarmila Vlčková a Libor Jeník, re-
žie Jiří Schmiedt. Přijďte se zasmát, zastydět a zavzpomínat.

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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V minulých dnech byl zastupitelstvem 
přijat rozpočet města na letošní rok v cel-
kové výši 342,5 mil Kč. Příprava tohoto 
rozpočtu byla poměrně složitá vzhledem 
k velkému snížení celkových možných pří-
jmů, hlavně sdílených daní. Tomuto jsme 
čelili již v minulém roce, a proto jsme se 
zaměřili na snižování veškerých nákla-
dů především kvalitní přípravou a dů-
sledným uplatňováním výběrových říze-
ní a e-aukcí při nákupech i při zadávání 
veřejných zakázek. Díky tomu se nám po-
dařilo ušetřit značné fi nanční prostředky 
a provést některé investiční akce, které 
by jinak nebyly fi nančně pokryty. V tom-
to budeme samozřejmě pokračovat i v le-
tošním roce.

Chtěl bych Vás nyní seznámit s někte-
rými investicemi, které připravujeme. 
Velká změna se bude týkat Masaryko-
va náměstí, kde dojde k nové organiza-
ci dopravy a parkování tak, aby vznikla 
klidová část pro pěší v okolí kostela v ná-
vaznosti na pěší zónu Kamenice a Palac-
kého. Dlažba náměstí bude opravena, zre-
konstruována kašna včetně okolní zeleně 
a nového osvětlení. Celé náměstí bude do-
plněno o nový mobiliář, lavičky, kontejne-
ry na květiny atd. Těmito úpravami se sní-
ží počet parkovacích míst z dnešních 230 
na zhruba 180. Doprava bude vedena pou-
ze po obvodu náměstí a bude obousměrně 
zprůjezdněna Poštovní ulice. Další připra-
vovaná úprava se týká prostoru za rad-
nicí. Byla zbourána vietnamská tržnice, 
nyní se bourá tržnice česká a zdemolo-
ván by měl být také dům čp. 4 za radnicí. 
Na tomto místě by měla vzniknout více-
účelová plocha pro pořádání kulturních, 
společenských i sportovních akcí a např. 
farmářských trhů. Vznikne zde parkoviš-
tě pro přibližně 50 vozů, s odpočinkovou 
parkovou částí s vodním prvkem, místem 
pro posezení a relaxaci. Úpravy zahrnou 
i radnici – ze strany tržnice vznikne nové 
veřejné WC a bude přistavěn prosklený 
výtah, který umožní přístup do všech pa-
ter imobilním spoluobčanům. 

V návaznosti na snížení parkovacích 
míst na náměstí se budeme snažit vytvo-
řit nové parkovací plochy v okolí a v blíz-
kosti centra. V Tepenské ulici by mělo 
vzniknout 40 parkovacích míst a ve spo-
lupráci se soukromým investorem nové 
parkoviště s cca 230 místy. Další parko-
vací místa připravujeme v ulici Raisově 
a v ulici U Sodovkárny. 

Největší připravovanou investicí letoš-
ního roku je nové autobusové a vlakové 
nádraží. Tento projekt předpokládá celko-
vou rekonstrukci stávající budovy nádra-
ží společně pro vlakovou a autobusovou 
dopravu včetně společného informač-
ního systému. Jedná se o investici měs-

ta a Českých drah. Autobusové nádraží 
bude přestavěno, vzniknou nová příjezdo-
vá i odjezdová stání. Vše bude zastřešeno 
a s maximálním komfortem pro cestují-
cí. Přilehlý park bude částečně rozšířen. 

Další velká investice bude v areálu bý-
valé Tepny na Plhově. Jedná se o společ-
nou investici města, soukromých inves-
torů a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). 
Vznikne zde nákupní centrum a město 
bude realizovat rekonstrukci ulice Tepen-
ské. V části bývalé „nové přádelny“ bude 
vystavěn multifunkční dům společnos-
ti Protivítr, s. r. o. (prodejny, kanceláře 
a byty). Zbylý prostor Tepny bude prodej-
ní areál společnosti J. T. H. Součástí této 
investice je i dostavba a napojení Karlo-
va náměstí v zadní části včetně nástupu 
na zámecký kopec.

Dále budou pokračovat v minulém roce 
započaté úpravy dopravy ve městě. Kromě 
drobnějších změn v centru bude jako in-
vestiční akce ŘSD provedena rekonstruk-
ce kruhových objezdů u Slávie a u Čedoku 
a vystavěn nový kruhový objezd v Bělo-
vsi u Kaufl andu. V příštím roce naváže 
rekonstrukce kruhového objezdu u Itálie 
a celková rekonstrukce průtahu Nácho-
dem – tj. ulice Pražská, Běloveská a Pol-
ská a ulice Plhovská a Kostelecká. V letoš-
ním roce je také připravován podjezd pod 
silnicí I. třídy pod Slánským mostem, kte-
rý by měl přispět k bezpečnosti na frek-
ventované cyklostezce v Bělovsi u hranic. 
Mezi další připravované investice letošní-
ho roku patří rekonstrukce ul. Dobrošov-
ské, Šafaříkova, Anglické a Horovy, včet-
ně osvětlení. 

Na sídlišti u nemocnice bude pokračo-
vat revitalizace dokončováním akcí z mi-
nulého roku doplněné obnovením zeleně, 
opravou parkovacích ploch nad sídliš-
těm, chodníků a komunikací. Připravuje 
se spojovací schodiště k zimnímu stadio-
nu, hřiště u Hopsáčku a hřiště u ZŠ TGM. 
V rozpočtu je také počítáno se zateplo-
váním škol a školek (ZŠ Komenského, ZŠ 
Běloves, MŠ Běloves, MŠ Havlíčkova, MŠ 
Myslbekova), revitalizací břehových po-
rostů (od pivovaru k zimnímu stadionu) 
nebo další etapa rekonstrukce veřejného 
osvětlení. 

Výčet by mohl pokračovat, ale i z výše 
uvedeného je patrné, že akcí plánova-
ných na rok 2012 je opravdu hodně a na-
jít v napjatém letošním rozpočtu fi nanč-
ní prostředky na jejich uskutečnění je 
velmi složité. Věřím, že většina plánova-
ných projektů pro letošní rok se nám po-
daří uskutečnit v co nejkratším možném 
termínu a ve prospěch všech občanů měs-
ta Náchoda. 

Ing. Tomáš Šubert, místostarosta

Rok plný novinek…
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Zprávy 
z radnice
Rada města 24. 1. 
Jednání rady města se zúčast-
nilo všech devět radních.
Číselný popis u zprávy 
představuje poměr hlasů při hlasování 
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.

Výstavba bytů na sídlišti  
u nemocnice v Náchodě 9-0-0

 RM byla informována o výstavbě byto-
vých domů na sídlišti u nemocnice v Ná-
chodě. 
V současné době je postaveno 153 byto-
vých jednotek, které realizovalo Město 
Náchod. Společnost ISRAMCO postavila 46 
bytů a v dalším objektu, který je rozesta-
věný, by mělo vzniknout ještě dalších 21 
bytů. K 31. 12. 2011 je tedy zkolaudováno 
199 bytů. V roce 2008 uzavřelo město Ná-
chod smlouvu o smlouvě budoucí kupní 
se společností ISRAMCO CZ, s. r. o., o rok 
později s fi rmou Žaltman, s. r. o., Úpice 
za účelem výstavby bytových domů v této 
lokalitě.  

 RM uložila vedení města jednat se zá-
stupci společností ISRAMCO CZ, s. r. o., 
a Žaltman, s. r. o., Úpice o dalším zamýš-
leném postupu. 
Majetkoprávní úkony obce 

 RM souhlasila s uzavřením dodat-
ků o navýšení nájemného k nájemním 
smlouvám na nebytové prostory o index 
infl ace za rok 2011 ve výši 1,9 % v soula-
du se zněním nájemních smluv. 9-0-0

 RM souhlasila s výměnou stávajících 
oken za nová plastová okna v kancelá-
řích Probační a mediační služby v objektu 
čp. 1303 v Palachově ulici (budova soudu) 
a pověřila odbor správy majetku a fi nan-
cování zabezpečením příslušných fi nanč-
ních prostředků v rámci rozpočtových 
opatření roku 2012. 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku fi rmy 
SVOBODA – dopravní a inženýrské stavby, 
a. s., Meziměstí na recyklaci stavebních 
hmot za cenu 106 Kč/t bez DPH. 9-0-0
Veřejné zakázky v roce 2011 
a jejich výsledky 9-0-0

 RM vzala na vědomí informace o výbě-
rových řízeních v loňském roce.
V roce 2011 město Náchod vypsalo vý-
běrová řízení za téměř 49 mil. Kč, při 
jejichž realizaci bylo docíleno úspor 
za 12.619.982 Kč, tzn. 25,8 %. 
Medvědi na náchodském zámku 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
ke smlouvě o výpůjčce s Národním pa-
mátkovým ústavem, státní příspěvkovou 
organizací, pracovištěm v Josefově na ob-
dobí od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014. 
Smlouva sjednává bezplatné užívání pro-
storu zámeckého příkopu na provozování 
medvědária pro medvědy Ludvíka a Dášu. 
Dodatek řeší její prodloužení.

Veřejná prostranství Náchod 
– III. etapa – sportovní hřiště 9-0-0

 RM schválila zadávací dokumentaci 
na vypracování projektové dokumenta-
ce na vytvoření víceúčelového sportovní-
ho hřiště v prostoru pod MěSSS MARIE, 
kondičního areálu a úpravy příjezdové 
komunikace v rámci připravovaného pro-
jektu s pracovním názvem „Veřejná pro-
stranství Náchod – III. etapa – sportovní 
hřiště“ a uložila odboru investic a rozvoje 
města vypsat výběrové řízení na projek-
tovou dokumentaci na tuto akci. 
Nařízení města č. 1/2012 9-0-0

 RM vydala Nařízení města č. 1/2012.
Toto nařízení stanoví zóny placeného 
stání, ve kterých lze místní komunika-
ce nebo jejich určené úseky užít k stání 
silničního motorového vozidla za cenu 
sjednanou v souladu s cenovými předpi-
sy a způsob úhrady příslušné ceny za par-
kování. Spolu s tímto nařízením vejdou 
v platnost nové parkovací karty. Podrobné 
znění najdete na www.mestonachod.cz.
Přednádraží 9-0-0

 RM schválila nabídku ATELIERu TSUNA-
MI, s. r. o, Náchod na vypracování projek-
tové dokumentace až do úrovně stavební-
ho povolení na stavební úpravy prostoru 
přednádraží v Náchodě.

Rada města 7. 2.
Jednání rady města se zúčastnilo nejprve 
sedm, později všech devět radních.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s iniciováním převodu 
pozemkové parcely č. 1031/2 v katastrál-
ním území Náchod z vlastnictví Sportov-
ního klubu lyžování Náchod do vlast-
nictví České republiky, resp. Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetko-
vých. Historicky jde o pozemek města, 
který byl zastavěn stavbou umělého ly-
žařského svahu pod Vyhlídkou. 7-0-0

 RM souhlasila se zveřejněním záměru 
přenechat ZŠ Plhov do bezplatného uží-
vání kamerový systém umístěný v areá-
lu školy. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí Telefónica Czech Republic, a. s. Komuni-
kačním vedením jsou zasaženy pozemky 
města v katastrálním území Náchod a Sta-
ré Město nad Metují v celkové délce 491 m. 
Břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
za cenu 58.920 Kč. 7-0-0
Úpravy Masarykova náměstí  9-0-0

 RM schválila záměr úprav Masarykova 
náměstí a pověřila odbor investic a rozvo-
je města přípravou potřebné projektové do-
kumentace na realizaci schválených úprav 
náměstí a odbor správy majetku a fi nan-
cování zajištěním příslušných fi nančních 
prostředků na realizaci této akce.
Mezi plánované úpravy patří: oprava 
kašny na náměstí, vytvoření dostateč-
né klidové zóny okolo kostela sv. Vavřin-
ce, která by snížila na minimum otřesy 

této dominanty způsobené zvýšenou in-
tenzitou dopravy, dále doplnění náměstí 
o zeleň a mobiliář, vybudování prahu pro 
chodce mezi radnicí a poštou a přeznače-
ní parkování na náměstí. Navazujícími 
samostatnými investicemi je rekonstruk-
ce osvětlení Masarykova náměstí v rámci 
7. etapy a zavedení obousměrného provo-
zu v ulici Poštovní. 
Smlouva o reklamě – ples města    9-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o re-
klamě s fi rmou Primátor, a. s., Náchod 
na zajištění reklamy na Reprezentačním 
plese Města Náchoda, PRIMÁTORU, a. s., 
Beránku Náchod, a. s. Za zajištění rekla-
my fi rmě Primátor, a. s., obdrží Město Ná-
chod fi nanční příspěvek na realizaci plesu 
55.000 Kč + DPH. 
Markýza na čp. 19  
na Masarykově náměstí 9-0-0

 RM souhlasila s připevněním marký-
zy na dům na Masarykově náměstí čp. 19 
za podmínky souhlasu odboru výstavby 
a územního plánování. 
Výběrové řízení na vedení účetnictví 
pro vybrané příspěvkové organizace 
města 9-0-0

 RM schválila Výzvu k předložení na-
bídky na vedení účetnictví u příspěvko-
vých organizací města a složení výbě-
rové komise. Podrobnosti výzvy najdete 
na www.mestonachod.cz. 
Překládka sdělovacího  
vedení u čp. 4 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku fi rmy 
TELKABEL CR, s. r. o., Náchod na překlád-
ku kabelového vedení u domu čp. 4 z dů-
vodu plánované demolice tohoto objektu. 
Umístění sportovního  
hřiště na sídlišti u nemocnice 9-0-0

 RM souhlasila s umístěním plánované-
ho sportovního hřiště v oblasti sídliště 
u nemocnice.
Nové sportovní hřiště bude zřízeno jako 
náhrada za hřiště umístěné do minulého 
roku v centrální části sídliště.  
Projekt – Vasmajetek.cz 9-0-0

 RM souhlasila s připojením města Ná-
choda k tomuto portálu při prodeji svého 
majetku za předpokladu, že zavedení této 
služby bude pro město bezplatné. 
Komunikace 
v příměstských částech 9-0-0

 RM uložila odboru investic a rozvoje 
města vypsat výběrové řízení na zhoto-
vitele projektové dokumentace ke staveb-
nímu povolení na komunikace Hrušková, 
Jabloňová a Purkyňova.                    

 RM souhlasila se záměrem opravy uli-
ce Smetanova odfrézováním a novým as-
faltovým kobercem a ul. na Lipí (štěrková 
vrstva + asfaltový povrch) a uložila odbo-
ru investic a rozvoje města připravit rea-
lizaci včetně výběrového řízení na zhoto-
vitele v případě zabezpečení fi nančního 
krytí v roce 2013.
Sportovní hřiště  
v prostoru pod MěSSS MARIE 9-0-0

 RM schválila pořadí předložených nabí-
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dek ve výběrovém řízení na vypracování 
projektové dokumentace na vytvoření ví-
ceúčelového sportovního hřiště v prosto-
ru pod MěSSS MARIE, kondičního areálu 
a úpravy příjezdové komunikace v rám-
ci připravovaného projektu s pracovním 
názvem „Veřejná prostranství Náchod 
– III. etapa – sportovní hřiště“ a schválila 
uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na 
1. místě – fi rmou LINHART, spol. s r. o., 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 
Dodávka pytlů na tříděný odpad  
a sáčků na psí exkrementy 9-0-0

 RM souhlasila s výsledky veřejné za-
kázky na dodávku pytlů na tříděný odpad 
a sáčků na psí exkrementy v rámci projek-
tu „Třídění komunálních odpadů a biood-
padů v evropském městě Kudowa Zdrój 
– Náchod, II. etapa“ a souhlasila s uzav-
řením kupní smlouvy s uchazečem na 
1. místě – fi rmou Petr Teuber, Gastrostyl, 
Mladé Buky. 
Žádost o dotaci do programu  
Evropa pro občany, projekt 
„Omnia vincit convictus“ 9-0-0

 RM schválila předložení projektu „Om-
nia vincit convictus“ do programu Evro-
pa pro občany, Akce 1 – Aktivní občané 
pro Evropu, Opatření 1.1 Setkávání obča-
nů v rámci partnerských měst.
Uvedený projekt je zaměřen na setká-
ní českých a lotyšských delegací v Baus-
ce ve dnech 31. 8. – 3. 9. 2012. Delegace 
obou měst budou zahrnovat zástupce mu-
nicipalit a rozličných zájmových skupin 
(hasiči, radioamatéři, studenti, žáci ZUŠ, 
potápěči, senioři, Sokolové, skauti, ku-
chaři, fotografové a další). V rámci pro-
jektu by měla probíhat jednotlivá setkání 
za účelem výměny zkušeností a porovná-
ní možností pro provozování příslušných 
činností měst a zájmových spolků v ČR 
a Lotyšsku. Celým setkáním se bude pro-
línat společný historický odkaz vévody 
Petra Kuronského. 

Zastupitelstvo města 20. 2.
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
22 zastupitelů, pět bylo omluveno.
Rozpočet na rok 2012  
a rozpočtový výhled 2013–2016 22-0-0

 ZM schválilo rozpočet města Náchoda 
na rok 2012 členěný dle paragrafů včet-
ně příloh a v souladu se zákonem o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů 
jako schodkový. Schodek je vyrovnán fi -
nančními prostředky z minulých let v ob-
jemu 41.972 tis. Kč a smluvně zabezpe-
čeným revolvingovým úvěrem v objemu 
59.400 tis. Kč. 

 ZM pověřilo radu města ve smyslu usta-
novení zákona o obcích provádět rozpoč-
tová opatření do výše 300.000 Kč.
ZM souhlasilo s tím, že rozpočtová opat-
ření na poskytnuté dotace ministerstev 
a krajského úřadu (v plné výši) se stávají 
součástí rozpočtu města na běžný rozpoč-
tový rok po písemném doručení, pokud 
rada města nerozhodne jinak. Na nejbliž-

ším jednání zastupitelstva města budou 
dána zastupitelům na vědomí.

 ZM souhlasilo s tím, že případný časo-
vý nesoulad mezi příjmy a výdaji bude ře-
šen krátkodobými úvěry.

 ZM souhlasilo s tím, že případný ná-
kup nemovitostí stávajících lázní a rekon-
strukce autobusového nádraží bude řeše-
na čerpáním investičního úvěru.

 ZM schválilo rozpočtový výhled do roku 
2016.
Podrobné znění schváleného rozpočtu najde-
te na www.mestonachod.cz.
Majetkoprávní úkony obce

 ZM schválilo prodej podílů pozemků 
pod domy Stavebního bytového družstva 
Náchod (SBD Náchod) v těch případech, 
kdy jsou bytové jednotky v domě převe-
deny do vlastnictví uživatelů těchto by-
tových jednotek (členů družstva apod.) 
popř. těm subjektům, které se z  SBD vy-
členily jako samostatné bytové družstvo 
a to vždy za 184,03Kč/m2 s tím, že úhra-
da nákladů spojených s převodem a daň 
z převodu nemovitostí bude uhrazena 
stranou kupující. 20-0-0

 ZM schválilo prodej stavební parcely 
č. 4121/2 o výměře 3 m2 za cenu 3.900 Kč 
s tím, že strana kupující uhradí nákla-
dy spojené s převodem a daň z převodu 
nemovitostí tak, že vypočtená daň bude 
přičtena ke kupní ceně. Jedná se o část 
pozemku místní komunikace ulice Nad 
Březinkou na Klínku, kterou zastavěla ža-
datelka novostavbou rodinného domu.  
 19-0-1

 ZM schválilo nabytí příslušné části cca 
50 m2 z pozemkové parcely č. 110/20 v uli-
ci Duhové na sídlišti u nemocnice z vlast-
nictví společností Manhattan Develop-
ment, s. r. o., Praha do vlastnictví Města 
Náchoda formou darovací smlouvy, pouze 
za předpokladu, že tato část bude zbave-
na zástavního práva a bude prosta všech 
fi nančních zástav atp. Uvedená směna 
řeší snahu vést veškeré stavby chodníků 
po pozemcích, které jsou ve vlastnictví 
Města Náchoda. 22-0-0

 ZM schválilo neuplatnění předkupní-
ho práva Města Náchoda pozemkovým 
parcelám č. 2036/38 a č. 2036/39 v ka-
tastrálním území Náchod a souhlasilo 
s provedením převodu vlastnického prá-
va k podílům na uvedených pozemko-
vých parcelách z vlastnictví uvedených 
osob do vlastnictví České republiky Ředi-
telství silnic a dálnic. Jedná se o pozem-
ky pod silnicí Náchod-Česká Skalice.  
 22-0-0

 ZM schválilo na základě výsledku vý-
běrového řízení prodej bytových jed-
notek v domě čp. 812 ul. Smetanova 
za 802.500 Kč a v domě čp. 1829 v ul. Kos-
telecké za 600.000 Kč. 19-1-2
Strategie prevence kriminality  
a sociálně patologických jevů Města Ná-
choda na léta 2012–2015          20-0-0

 ZM schválilo Strategii prevence krimi-
nality a sociálně patologických jevů Měs-

ta Náchoda na léta 2012 – 2015 včetně 
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 
městského kamerového systému. 
Žádost obce Vysokov 19-0-2

 ZM zamítlo žádost obce Vysokova na pro-
minutí vrácení 2.194.245,70 Kč + úroků. 
Vedení města Náchoda bude o dalším po-
stupu jednat se starostkou obce Vysokov. 
Vnitřní předpis o zadávání veřejných 
zakázek do 6 mil. Kč bez DPH.         20-0-1

 ZM zrušilo Vnitřní předpis města Nácho-
da na zadávání zakázek do 6 mil. Kč bez 
DPH k datu účinnosti novely zákona o ve-
řejných zakázkách č. 167/2006 Sb.  
Dodatky ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací 21-0-0

 ZM schválilo Dodatek č. 2 ke zřizovací 
listině p. o. Sportovní zařízení města Ná-
choda, Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ 
Náchod-Plhov a Dodatek č. 3 ke zřizovací 
listině ZUŠ Náchod.
Těmito dodatky bude předán movitý ma-
jetek v hodnotě 64.000 Kč k hospodaření 
Sportovní zařízení města Náchoda, mo-
vitý majetek v hodnotě 1.061.373,99 Kč 
k hospodaření ZŠ Náchod-Plhov a movitý 
majetek v hodnotě 3.815.409 Kč k hospo-
daření ZUŠ Náchod. 
Problematika záměru  
těžby břidlicových plynů 21-0-1

 ZM vyjádřilo zásadní nesouhlas se sta-
novením průzkumného území „Trutnov-
sko“ a prováděním průzkumných geolo-
gických prací, které zahrnuje též mimo 
jiné chráněnou oblast přirozené akumu-
lace vod Polická křídová pánev a mnoho 
dalších významných zdrojů pitné vody 
i zdrojů minerálních vod v Náchodě-Bělo-
vsi. 

 ZM rovněž nesouhlasilo s případnou 
těžbou nekonvenčních ložisek zemního 
plynu a ropy v této oblasti. 

TELEGRAFICKY:
 ZM odvolalo na vlastní žádost Ing. Ale-

še Cabicara z funkce člena kontrolního vý-
boru a Ing. Alenu Sukovou ze správní rady 
Kulturní a sportovní nadace města Nácho-
da. 20-0-1

 ZM zvolilo MVDr. Ivana Terbana 
do funkce člena kontrolního výboru. 
 20-0-1

 ZM jmenovalo do správní rady Kultur-
ní a sportovní nadace města Náchoda 
Mgr. Miroslava Jindru. 20-0-1
V závěru jednání proběhla také disku-
ze na téma uzavření prodejny potravin 
na sídlišti u nemocnice. Budova, ve které 
byla prodejna umístěna, však není v ma-
jetku města Náchoda a na využití objek-
tu město bohužel nemá žádný vliv. Přesto 
se představitelé vedení města zavázali, že 
se současným majitelem projednají mož-
nosti, za jakých podmínek by bylo mož-
né prodej potravin na sídlišti SUN zajistit.

Více informací najdete na www.mestona-
chod.cz.
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     Kronika

V lednu 2012 se narodili:
 5. 1. Marek Nývlt 
 7. 1. Ema Černá
  Klaudie Janová
 16. 1. Sofi e Poláková 
 18. 1. Petr Kollert
 25. 1. Vanesa Coufalová
 29. 1. Adéla Hejzlarová
 

V prosinci 2011 byli oddáni:

30. 12.
 Daniel Luštinec, Česká Skalice
 Jitka Králová, Náchod

V lednu 2012 byli oddáni:
20. 1.   Lukáš Šperling, Náchod
  Kateřina Divišová, Náchod

Chcete, aby bylo dobře postaráno 
o Vaše rodiče a prarodiče, kteří nemohou 
být doma sami bez dohledu a potřebují 
péči druhé osoby? Nabízíme Vám bydle-
ní v Domech zvláštního určení s Pečova-
telskou službou v Náchodě. 

Výhodou tohoto bydlení je např. zajiště-
ní stravy (dovážka obědů), zajištění péče 

Bydlení v Harmonii I. a II.
od 6.00 do 22.00 hodin 7 dní v týdnu, po-
moc při úkonech osobní hygieny, pomoc 
s úklidem domácnosti, nákupy, doprovo-
dy k lékaři, apod.

Všichni se snažíme zpříjemnit uživate-
lům život a prostředí, ve kterém žijí a to 
pořádáním různých společenských a kul-

turních akcí (např. Kavárnič-
ka), přednášek na různá téma-
ta (např. Bezpečnost seniorů), 
v Harmonii II. sídlí Klub dů-
chodců. 

V případě zájmu nás může-
te kontaktovat na adrese Rybář-
ská 1810, Náchod nebo telefonic-
ky 491 426 539. Informace je též 
možné získat na našich webo-
vých stránkách www.messs-na.
cz.                 Mgr. Jaromír Vejrych, 

ředitel MěSSS Marie

Město Náchod uspělo v roce 2011 
ve spolupráci s partnerským městem Ku-
dowa Zdrój se žádostí o podporu z Evrop-
ské unie s projektem „Třídění komunál-
ních odpadů a bioodpadů v evropském 
městě Kudowa Zdrój – Náchod, II. etapa“, 
č. projektu PL.3.22/1.2.00/11.02545.

Projekt je zaměřen na modernizaci sys-
témů třídění komunálních odpadů a mo-
dernizaci péče o životní prostředí v obou 
městech, ale také na další propagaci tří-
dění odpadů, zejména bioodpadů. Vel-
mi důležitou součástí projektu je spolu-
práce v oblasti vzdělávání zaměřeného 
na ochranu životního prostředí a kraji-
ny. V obou městech proběhne ekologická 
výuka, soutěž v třídění sběrného papíru 
a výtvarná soutěž pro děti z mateřských 
a základních škol. Výsledky soutěží budou 
vyhodnoceny v Kudowě Zdrój při Ekolo-
gickém svátku v červnu 2012.

Vzhledem ke snaze měst o sjednoce-
ní nakládání s bioodpady budou v  rámci 
projektu na české straně zakoupeny dvě 

Město Náchod bude třídit odpady 
s finanční podporou EU

travní sekačky s mulčovací funkcí, z nichž 
jedna bude zapůjčena polskému partnero-
vi. Dále bude v Náchodě zakoupeno pří-
slušenství na třídění bioodpadů (kom-
postéry, kontejnery na bioodpad), třídění 
komunálních odpadů (pytle na tříděný od-
pad, kontejnery na tříděný a směsný od-
pad, popelnice na směsný odpad, velko-
objemový kontejner na textil), odpadkové 
koše a sáčky na psí exkrementy. Systém 
svozu tříděných odpadů a bioodpadů bude 
modernizován zakoupením malého užit-
kového nákladního automobilu.

Již první etapa projektu realizova-
ná v roce 2009 byla zaměřena na zvýše-
ní množství vytříděných odpadů, cílem 
druhé etapy je zvýšit množství bioodpa-
dů vytříděných ze směsného komunální-
ho odpadu.

Projekt je realizován díky podpoře Ev-
ropské unie – Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj prostřednictvím Operačního 
programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika 2007–2013.

Vážení občané, znovu si Vás dovolu-
jeme informovat o stránce MěÚ Náchod 
na sociální síti Facebook. Můžete zde 
nalézt aktuální informace o kulturním 
a sportovním dění ve městě a blízkém 
okolí. Přivítáme zde i Vaše náměty a ná-
zory na dění ve městě a v přidružených 
kulturních a sportovních organizacích.
Odkaz na profi l: Město Náchod 
–  kulturní a sportovní dění

Městský úřad 
na FACEBOOKu!

V průběhu měsíce března mají návštěv-
níci Alternativního čajového klubu Po-
klop možnost zhlédnout výstavu fotogra-
fi í Tomáše Šimka se zajímavým názvem 
„Výlety na jiné planety“. Tvorba člena ná-
chodského fotoklubu a úspěšného vítěze 
letošní soutěže Naše galerie, v oboru foto-
grafi e, pořádanou GVU v Náchodě, Vás ur-
čitě zaujme. 

Hudební pozvánka směřuje na pá-
tek 2. března od 20.00. V Poklopu zazní 
směs melodií v rytmech jazz, blues, re-
ggae, latin v podání hradeckého rodáka, 
absolventa DAMU, multiinstrumentalisty 
Pavla Rohleny a krásné, mladé, exotické, 
nadané zpěvačky s dlouhým jménem An-
namária D álmeida. Společně tvoří duo 
BROWNIES. Nenechte si ujít tento osvěžu-
jící hudební zážitek. Vstupné je 100 Kč. 

Kdo by si chtěl vychutnat čaj při posle-
chu jamujících hudebníků, nechť dorazí 
v neděli 11. 3. a 25. 3 od 18:00. Jam ssesi-
on se účastní hudebníci z různých lokál-
ních kapel – Annabase, Jazz Generation 
atd. Vstupné zdarma. 

Těšíme se na Vás!
Aneta Žďárská, 777 992 258

Vedoucí Alternativního čajového klubu 
Poklop

 Více informací na www.dokoran.eu

POKLOPÁCKÁ  KULTURA
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Zimní radovánky 
aneb s malými lyžaři v Krkonoších

Dne 1. února se konala první hodina 
předškoláků v ZŠ Pavlišovská. Paní učitel-
ky ve škole na Babí se rozhodly, že budou 
pravidelně pracovat s budoucími prvňáky 
– těmi, kteří jdou letos k zápisu do první 
třídy. Sešlo se 17 dětí. Byly nadšené, natě-
šené, připravené a vyučování mohlo za-
čít. Hodina byla plná her, povídání, ale už 
i nějakého „učení“.

Přejeme všem budoucí žáčkům i jejich 
rodičům, ať se jim ve škole líbí a ať jim to 
nadšení vydrží i do doby, kdy budou cho-
dit do opravdové školy. ŠKOLIČKA – kaž-
dou středu od 14.30 do 16 hodin.

Hurá do školy 
– do školičky!

 V pátek 20. 1. t. r. se uskutečnila pro 
žáky 1. tříd ZŠ Komenského v Náchodě be-
seda o zvěři žijící v naší přírodě. S dětmi 
si přišel povídat hospodář mysliveckého 
sdružení Lískovec-Kramolna p. Štěpánek, 
v doprovodu fenky německého krátkosrs-
tého ohaře Bessy. 

 Děti si oživily znalosti získané při vy-
učování. Dále se dozvěděly o aktivitách, 
které myslivci provádějí při péči o zvěř 
a způsobu, jak mohou i děti zvířátkům 
pomáhat. Velice atraktivní byla ukázka 
myslivecké mluvy, stejně jako prohlíd-
ka jeleních a srnčích shozů. Poučné bylo 
i seznámení s tím, jak se mají návštěvní-
ci lesa chovat a jak se zachovat v určitých 
situacích, například při nálezu samotné-
ho mláděte nebo při setkání s volně pobí-
hajícím psem.

 V závěrečné diskusi otázky nebra-
ly konce. Poslední atrakcí bylo, že si děti 
mohly pohladit loveckého psa a nakonec 
se s ním i vyfotografovat. 
  Mgr. Marcela Lepšová

 

Beseda s myslivcem

Ačkoli se letošní ozdravný pobyt 
(4. –11. 2. 2012) žáků z prvního stupně 
ZŠ T. G. Masaryka na horské chatě Griz-
zly v Krkonoších nesl v duchu sice sluneč-
ného, ale současně i nebývale mrazivého 
počasí barvícího dětské tváře do červena, 
chuť a nadšení malých školáčků pilovat ly-
žařskou techniku se tím nijak neumenšila 
– právě naopak…

 A tak se po večerech děti třeba krom 
jiného seznamovaly nejprve prostřednic-
tvím promítání s teorií carvingového ly-
žování, kterou pak samy úspěšně pře-
váděly do praxe na přilehlých svazích. 
Nezalekly se však ani rychlého svištění 
v rámci závodu ve sjezdu a dokonce jim 
nedělaly žádné vrásky ani malé rozestu-
py slalomových tyček, mezi kterými bě-
hem závěrečného závodu bez problému 
kličkovaly. 

 Na rozdíl od předešlých let muselo být 
vzhledem k nepolevujícím mrazům zru-
šeno k veliké lítosti všech malých sněho-

vých nadšenců večerní lyžování a stej-
ně tak i stezka odvahy, nicméně pestrý 
program v příjemně vyhřáté chatě snad 
alespoň částečně nahradil tato mrazem 
způsobená omezení. A tak se mezi dětmi 
těšily největší oblibě zejména hry na upí-
ra, sardinky, na mrkanou aj. 

 V netradičním vyučovacím prostředí 
však nepřišly zkrátka ani zcela tradiční 
předměty jako matematika a český jazyk, 
které ale rozhodně nemohly konkurovat 
například zážitkům z dovádění se psy ple-
mene husky. 

 I když nám tedy týden v mrazivém ob-
jetí utekl jako voda, doufáme, že si ho děti 
maximálně užily a v příštím roce třeba 
zase společně vyrazíme za poznáním i zá-
bavou do hor.

 Za bezproblémový průběh této škol-
ní akce patří zvláštní díky i lékařskému 
doprovodu v osobě MUDr. Pavla Maršíka 
a počítačovému technikovi Luďku Vrza-
lovi.                                       Ivana Maršíková    

Výtvarný obor ZUŠ Náchod vystavuje 
práce žáků na téma „VODA“ v umělecké 
škole BAUSKAS MÁKSLAS SKOLA, v part-
nerském městě Bauska v Lotyšsku. V době 
konání Kurónských slavností navštívila 
delegace z Bausky i právě připravovanou 
výstavu výtvarného oboru ZUŠ Náchod. 
Ředitelka lotyšské umělecké školy Mari-
te Šulce byla nadšena úrovní výtvarných 
prací a bez váhání nabídla naší „ZUŠce“ 
možnost vystavovat práce náchodských 
žáků v jejich škole. Pan učitel Lukáš Jícha 
připravil kolekci prací na téma „VODA“. 

Výstava prací žáků ZUŠ v Lotyšsku

V pondělí 7. února 2012 se v ZUŠ Brou-
mov konalo oblastní kolo pěvecké soutě-
že Karlovarský skřivánek. ZUŠ Náchod re-
prezentovaly děti ze třídy paní učitelky 
Bohumily Čonkové. V příjemné atmosfé-
ře této soutěže se našim žáčkům podaři-
ly krásné výsledky.

David Vintera – 1. místo s postupem
Nela Stryhalová – 1. místo s postupem
Kateřina Havlíková – 2. místo
Terezie Bernardová – 3. místo
Všem soutěžícím patří velký dík za 

skvělou reprezentaci školy a ještě vět-
ší gratulace k úspěchům. Poděkování si 
samozřejmě zaslouží též jejich vyučující 
B. Čonková, korepetitorka H. Písaříková, 
a také skvělí organizátoři, kteří pro děti 
připravili nádherné ceny.

 Jan Mokrejš
Foto: David Vintera

Fotografi e vystavených prací jsou důka-
zem toho, že výtvarný obor ZUŠ Náchod 
může reprezentovat město i za hranicemi 
republiky. Děkuji škole v Bausce a hlavně 
paní ředitelce za umožnění naší reprezen-
tace.                                         J. Matoušová

Zpěváci ZUŠ Náchod 
přivezli dva postupy do Karlových Varů!
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Březnová výročí
 Nedožité sté narozeniny profesora 
náchodského gymnázia Zdeňka Voj-
těchovského připadají na 2. březen. 
Učil zde plných 35 let, zemřel 7. úno-
ra 2001. Na 9. březen připadá stejné 
výročí jeho kolegy Vladimíra Berana, 
náchodského rodáka, propagátora li-
terárně zaměřené turistiky. V Olešnici 
v Orlických horách zemřel 12. března 
1947 profesor náchodského gymná-
zia a významný překladatel Jaroslav 
Franke, rodák z České Skalice. Své 
překlady proto podepisoval pseudo-
nymem Skalický. Působil zde od zalo-
žení reálky v roce 1897 do roku 1931.
 Dne 28. března 1592 se narodil „uči-
tel národů“ Jan Amos Komenský, kte-
rý zřejmě jen podle pověstí odcházel 
z vlasti někudy přes náš region. Téhož 
dne v roce 1882 se v Náchodě narodil 
akademický malíř Jindřich Havlíček. 
V pátek 25. března 1892 navštívil Ná-
chod a koncertoval zde Antonín Dvo-
řák v rámci svého turné před odjezdem 
do Ameriky. V Hronově se 23. března 
1887 narodil malíř a spisovatel Josef 
Čapek, v Rychnově nad Kněžnou 22. 
března 1892 spisovatel Karel Poláček. 
Oba zahynuli v koncentrácích na kon-
ci války, přesná data jejich úmrtí ani 
místa posledního odpočinku nejsou 
známa. Hronovská babička sourozen-
ců Čapkových Helena Novotná zemře-
la před sto lety 18. března 1912. Dne 
17. března 1942 zemřel básník Josef 
Svatopluk Machar. Náchod navštívil 
několikrát, prvně když se před první 
světovou válkou léčil v Chudobě. Dal-
ší pobyt Macharův tu byl v létě 1937, 
kdy se jeho žena léčila v Bělovsi. Mezi 
jeho náchodské přátele a průvodce 
po městě i okolí patřil novinář Fran-
tišek K. Zachoval, redaktor a vydava-
tel Náchodských listů. Ten se narodil 
30. března 1882. Jeho noviny jsou pro 
nás dodnes cenným pramenem dobo-
vých informací. Dne 12. března 1882 
se narodil architekt Pavel Janák, podle 
jehož návrhu byla postavena mj. budo-
va náchodské městské spořitelny (dnes 
Komerční banky). 
 K 55. narozeninám můžeme 22. břez-
na blahopřát zdejšímu výtvarníko-
vi Stanislavu Kuldovi, o den později 
k pětašedesátce výtvarníku a galeris-
tovi Milanu Henclovi. Oba tu občas 
vystavují a ilustrovali i knížky autorů 
z našeho regionu.
 Nakonec se nabízí připomenout „ne-
kulaté“ výročí: v roce 1521 se měst-
ská rada náchodská usnesla a vyda-
la zákaz všech hazardních her ve městě. 
K podobnému závěru došli i jejich sou-
časní pokračovatelé po bezmála půl ti-
síciletí.                                                     (AF)

Sedmý koncert abonentního cyk-
lu Komorní hudby Náchod se uskuteční 
ve středu 7. března 2012 v Městském di-
vadle v Náchodě. Podruhé v této sezóně 
vystoupí Filharmonie Hradec Králové 
s dirigentem A. S. Weiserem, který je no-
vým uměleckým vedoucím a šéfdirigen-
tem orchestru. Sólistou večera je houslis-
ta Tomáš Vinklát, absolvent LŠU v Hradci 
Králové, pardubické konzervatoře a praž-
ské HAMU, kterou absolvoval v roce 1997. 
Jako sólista a komorní hráč vystupoval 
v řadě evropských zemí, v Iránu, Ománu, 

Komorní hudba v březnu
USA, Japonsku. Od roku 1998 je členem 
orchestru Vídeňské opery a Vídeňských 
fi lharmoniků. Se svými kolegy z orchest-
ru nahrál šest kompaktních disků pro ja-
ponskou Label Camerata. Hraje na vzácný 
italský nástroj Matteo Goffrillera z roku 
1723. 

Na programu koncertu je Scherzo 
g moll F. Mendelssohna-Bartholdyho, Kon-
cert pro housle a orchestr e moll téhož au-
tora a Berliozova Fantastická symfonie.
Začátek koncertu je v 19 hodin.  

Komorní hudba Náchod

Sborník Státního okresního archivu Ná-
chod sv. 14. (S vročením 2010 vyšel na kon-
ci minulého roku; 504 s.) Obsáhlý svazek 
přináší nové cenné poznatky z historie re-
gionu. Rozsahem dominantní je příspěvek 
Martiny Reslové podrobně se zabývající 
urbářem broumovského benediktinského 
opatství z druhé poloviny 17. století. Dává 
zásadní pohled na hospodářský i sociální 
stav té doby. Kateřina Wimmrová přibli-
žuje jaroměřský řeznický cech v 17. stole-
tí, Petr Černikovský spory jaroměřských 
šosovních obcí se „svým“městem na po-
čátku 18. století. Ondřej Vašata sledu-

je problematiku soužití Němců a Čechů, 
jak se vyvíjela kolem snah o českou men-
šinovou školu v Dolním Adršpachu, Ja-
roslav Čáp seznamuje s jednáními Klad-
ského komitétu ONV Náchod v roce 1945. 
Jiří Uhlíř přibližuje posmrtný kult Bože-
ny Němcové. Soupis vedut ve fondech ar-
chivu (s jejich reprodukcemi) připravi-
la Lydia Baštecká. Ve svazku je i obvyklý 
přehled regionální literatury a aktivit ar-
chivu. Sborník je možné získat v náchod-
ském informačním centru, v muzeu, ar-
chivu nebo v knihkupectví Horová.  

Vyšel další svazek
sborníku Stopami dějin Náchodska

Poznámka redakce

Na středu 7. března v 17 hodin připra-
vilo Jiráskovo gymnázium do své auly 
setkání k 100. výročí narození Zdeň-
ka Vojtěchovského (1912–2001), jedno-
ho z nejvýraznějších profesorů této školy 
v její více než stoleté historii. Prof. Zde-
něk Vojtěchovský, mimořádný člověk, 
který významně ovlivnil generace svých 
studentů, vyučoval na gymnáziu češtinu 
a angličtinu od roku 1939 do roku 1974. 
O jeho životě promluví Aleš Fetters. Vzpo-
mínat na svého někdejšího učitele budou 
i jeho studenti. Promítnut bude krátký 
dokument Ing. Vlastimila Čejpa. Srdečně 
zveme.                                                 (jgn)

Večer k 100. výročí 
Z. Vojtěchovského

Ve velmi zajímavém článku pana Kolis-
ka 119 let KČT Náchod bychom neměli ne-
chat bez povšimnutí jeden zásadní údaj 
v prvním odstavci. Dobrošov je vskutku 
v prvé řadě název obce. Vznikl od osob-
ního jména Dobroš – Dobrošův dvůr (sta-
ročesky Dobrošóv dvór; náš kroužek nad 
u je pozůstatek původního o). První pí-
semná zmínka o Dobrošově je ovšem až 

z roku 1415 – tedy z 15. století. Vznik dvo-
ra, základu pozdější obce, je asi někde ko-
lem roku 1400, zdaleka ne v IX. století, 
jak píše pan Kolisko. V devátém století byl 
náš region vskutku jen „krajinou děsnou 
v šíré pustině“, dlouho ještě neobydlenou. 
Osídlování tu začalo až někdy kolem roku 
1200.         (AF)
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Z historie náchodských rodů
3. Rod vinárníka Václava Šrůtka

Josef Antonín 
Šrůtek

RNDr. Václav 
Alois Šrůtek

Ivana Grimová 
rozená Šrůtková

Václav Šrůtek Aloisie Šrůtková

Ing. Václav Šrůtek

Medailonek o každé jednotlivé osobnosti z tohoto rodu by vy-
dal na samostatnou kapitolu seriálu. Proto o každém z nich jen 
stručný text doprovozený portrétem. Zájemce odkazuji na člán-
ky v regionálním tisku a především na knihu Náchod z edice NLN 
Dějiny českých měst, vydanou v roce 2004, kde je otištěn i po-
drobný seznam literatury.

 Kanovník královéhradecké kapituly a spisovatel Josef Anto-
nín Šrůtek (1822–1901), náchodský rodák, patří k pozdní gene-
raci katolických vlasteneckých kněží. Byl sice celý život úřed-
níkem při konzistoři, ale současně i vydavatelem a redaktorem 
periodik (Polabský Slovan, Školník aj.) i autorem řady statí a pu-
blikací. Náchodu je věnován jeho drobný spisek o plhovské kap-
ličce a několik povídek. 

 Vlastním zakladatelem rodu je bratr J. A. Šrůtka, náchod-
ský měšťan a vinárník Václav Šrůtek (1826–1899), který posta-
vil roku 1862 v Náchodě v rohu náměstí na spáleništi vzniklém 
v roce 1848 po velkém požáru města proslulou vinárnu s vlaste-
neckým názvem „U Slovana“. Byl váženým občanem, angažoval 
se ve veřejném životě jako člen městského zastupitelstva. Pro-
sazoval vybudování železniční tratě a zasloužil se významnou 
měrou o stavbu městského pivovaru. Byl znalcem a milovníkem 
dobrého vína, pro které jezdíval až do Uher a Dalmácie. Ve válce 
1866 nedobrovolně hostil jeho dům urozené pruské návštěvníky, 
on sám přišel za pohnutých okolností o svůj mohutný plnovous.

Druhou ženou Václava Šrůtka po jeho ovdovění se stala Aloi-
sie Šrůtková, rozená Pavlinková (1850–1939), podle svědectví 
mnoha současníků mimořádná a vzácná žena, proslulá svým 
soucitem s bližními, touhou po dobru a kráse a upřímnou lás-
kou k vlasti. Byla o 24 let mladší než její manžel, a tak není divu, 
že po valnou část svého života vedla rodinný podnik, mimo-
chodem velmi úspěšně, a obětavě vychovávala obě děti – Sido-
nii a Václava – sama již jako vdova. Za jejího působení se stala 
vinárna malou kulturní oázou, vytvořila se tradice „hudebních 
čtvrtků“. Zde se scházeli uměnímilovní členové profesorského 
sboru, ale i jiní, zde se muzicírovalo a recitovalo, konaly se vlas-

tivědné přednášky. Nepřehlédnutelnou součástí interiéru vinár-
ny byly obrazy a pianino. 

Spisovatelka, cestovatelka a komunální politička Sida Volfo-
vá, rozená Šrůtková (1882–1961) byla všestranně nadaná. Po ne-
dlouhém a bezdětném manželství s profesorem místního gym-
názia se plně věnovala veřejnému působení a svým zálibám. 
Po dlouhá léta sledovala a na stránkách místního tisku pravidel-
ně komentovala a hodnotila kulturní život ve městě. Zabývala se 
historií, významný a dodnes uznávaný je její podíl na zkoumá-
ní místních nářečí. Je autorkou silně autobiografi ckého románu 
Město pod horami. Na svoji dobu mimořádně vzdělaná a eman-
cipovaná žena.

Sidin bratr, hudební skladatel a malíř Ing. Václav Šrůtek (1885
–1948) zvládl vedle své inženýrské praxe i své koníčky, hudbu 
a malířství, na profesionální úrovni. Byl žákem hudebního skla-
datele Vítězslava Nováka a malíře Aloise Kalvody. Profesně pů-
sobil v Bratislavě a v Praze. 

Přírodovědec, středoškolský profesor a akademický malíř 
RNDr. Václav Alois Šrůtek (1912–2006), syn Ing. Šrůtka, prožil 
v Náchodě dětství a ač se trvale usídlil v Litoměřicích a bývá na-
zýván „malířem Českého středohoří“, po celý život jezdil na Ná-
chodsko pro malířskou inspiraci a regionální témata nalezneme 
na mnoha jeho obrazech. 

Akademická malířka Ivana Grimmová, rozená Šrůtková (nar. 
1945), dcera V. A. Šrůtka, se nejprve po roce 1989 (po restitu-
ci) v duchu rodinné tradice přičinila o znovuoživení kulinářské 
i kulturní pověsti vinárny v Náchodě. Obdobně pak ve svém no-
vém působišti v Litoměřicích zachránila společně s celou svou 
malířskou rodinou starobylou rychtu s hrdým jménem „Salva 
Guarda“ a učinila z ní kvetoucí kulturní centrum. Pečuje tak ne-
jen o starou rodinnou vinárnickou tradici, i když v jiné lokalitě, 
protože náchodský podnik před časem již prodala, ale pokraču-
je ona sama, její manžel i její dcery (všichni obdařeni výtvarným 
talentem) v kulturních a uměleckých aktivitách.

 Mgr. Lydia Baštecká 
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Od 1. února 2012 začala platit nová Obecně závazná vyhláš-
ka č. 8/2011 o trvalém označování psů na území města Náchod.

V této vyhlášce je nyní nově stanovena povinnost pro maji-
tele psů chovaných na území města Náchod nechat označit psa 
staršího tří měsíců trvale elektronickým čipem. Ve vyhlášce je 
stanovena lhůta pro splnění této povinnosti a to do šesti měsíců 
ode dne účinnosti vyhlášky.

Všichni majitelé psů chovaných na území města Náchod 
mají tedy nyní šestiměsíční lhůtu, tj. do konce měsíce červen-
ce 2012, na to, aby nechali svého pejska očipovat. Pokud je je-
jich pes již označen čipem, není již nutné další čipování a tento 
majitel je pouze povinen nahlásit do evidence psů na Městském 
úřadě Náchod číslo el. čipu.

Chovatelé psů mohou využít služeb kteréhokoliv veterinár-
ního lékaře, tzn. že není stanovena povinnost pro majitele vy-
užít pouze stanoveného lékaře. Pouze je nutné, aby jim veteri-
nární lékař, který provede označení psa čipem, vystavil účetní 
doklad o uhrazení tohoto výkonu. Tento doklad je třeba doložit 
při nahlášení psa do evidence na MěÚ Náchod. Na základě toho-
to dokladu bude chovateli proplacena částka stanovená městem 
Náchod na základě poptávkového řízení (159 Kč).

Po provedení očipování mají majitelé povinnost nahlásit tuto 
skutečnost do 30ti dnů do evidence psů vedené na MěÚ Náchod. 
Zde nahlásí údaje o své osobě, dále plemeno, pohlaví a barvu 
psa, jeho jméno, datum narození a samozřejmě identifi kační čís-
lo elektronického čipu, kterým je pes označen. Tuto skutečnost 
tzn. číslo el. čipu zaznamená veterinární lékař provádějící ten-
to úkon do očkovacího průkazu psa. Tento doklad je tedy třeba 
mít při nahlašování do evidence psů s sebou spolu s evidenční 
známkou psa.

Město Náchod provedlo v lednu 2012 poptávkové řízení za 
účelem stanovení nejnižší částky za provedení úkonu – očipová-
ní. Bylo osloveno osm veterinárních lékařů, z nich šest na tuto 
nabídku reagovalo. Dne 2. února provedla tříčlenná komise vy-
hodnocení zaslaných nabídek. Na prvním místě se s nejnižší na-

bídkou za čipování umístila veterinární klinika CANISVET, Pro-
vodov-Šonov. Při využití služeb Veterinární kliniky CANISVET 
nebude nutná hotovostní úhrada poplatku za očipování psa. 

Na základě tohoto řízení byla stanovena cena za očipování 
psa ve výši 159 Kč. Tato částka bude zpětně proplácena majiteli 
psa po doložení dokladu o uhrazení poplatku za očipování, po-
kud nevyužije přímo služeb kliniky CANISVET.

MěÚ Náchod plánuje ve spolupráci s veterinární klinikou CA-
NISVET uskutečnit v několika termínech (od dubna 2012) hro-
madné čipování psů a to přímo v Náchodě. Termíny a místo či-
pování budou zveřejněny vždy s dostatečným předstihem opět 
na webu, ve zpravodaji a prostřednictvím letáků. 
O jaké čipy se jedná?

Vysoutěžené elektronické čipy používané veterinární klini-
kou CANISVET splňují veškeré požadavky norem ISO 11784 a ISO 
11785 a slouží tak nejen k zaregistrování psa do databáze čipů 
města Náchoda, ale chovatelé je mohou využít i k registraci zví-
řete do národních i mezinárodních registrů. 

VETERINÁRNÍ KLINIKA CANISVET 
Provodov-Šonov 63, tel.: 491 472 506
ordinační hodiny:
PO 9–12  14.30–18.00
ÚT 9–10.30  14.30–18.00
ST, ČT, PÁ  9–12  14.30–18.00
SO a NE 9–11
A jak uhradit poplatek?
– místní poplatek za psa na rok 2012 je splatný nejpozději do 
30. června 2012.
Poplatek je možné hradit následujícím způsobem:
– převodem na účet číslo: 19–222551/0100
(variabilní symbol: 134100 + číslo evidenční známky psa)
– hotově v pokladně MěÚ Náchod 
(budova radnice – Masarykovo náměstí 40)

Připomínáme, že každý držitel psa (pokud má trvalý pobyt 
v Náchodě) je povinen ho přihlásit do evidence MěÚ Náchod. Vy-
zýváme tedy všechny držitele psů, kteří svého psa dosud do evi-
dence nepřihlásili, aby tak neprodleně učinili.

Čipování psů v Náchodě

Počátkem letošního roku se rozpoutala horlivá diskuze ohled-
ně zájmu o geologický průzkum plynu a ropy na několika mís-
tech České republiky. Jedním z nich je také území na Trutnovsku 
o výměře 777 km2, kde má zájem o průzkum těžařská společ-
nost Basgas Energia Czech, s. r. o., vlastněná zahraničními, pře-
vážně australskými akcionáři. Příslušné stanovisko vydává Minis-
terstvo životního prostředí (MŽP) ČR, pro náš region konkrétně 
Odbor výkonu státní správy v Hradci Králové. Již od počátku pro-
jevení zájmu společnosti o geologický průzkum se zvedla vlna ne-
vole u místních představitelů dotčených orgánů a obyvatel samot-
ných. I přes tato negativní stanoviska vydalo MŽP ke konci roku 
2011 souhlas s průzkumem. Své rozhodnutí obhajuje tím, že se 
jedná pouze o geologický průzkum a neznamená to, že by v da-
ných oblastech automaticky těžba v budoucnu probíhala. Už sa-
motný průzkum ale zahrnuje i geofyzikální měření a průzkumné 
vrty, které se těm těžebním hodně podobají. Protože se diskuto-
vaný problém netýká pouze Náchoda, rozhodli se představitelé 
obcí a měst Kladského pomezí na území Broumovska a Náchodska 
spojit své síly a bojovat proti geologickým průzkumům společně. 
Téma bylo projednáváno na jednání představitelů náchodských 
samospráv 13. února 2012, kde byli přítomni starostové a mís-
tostarostové Náchoda, Jaroměře, České Skalice, Hronova, Police n. 
Metují, Nového Města nad Metují, Broumova, Červeného Kostel-
ce, Meziměstí a Teplic n. Metují. Všichni přítomní se jednomysl-
ně shodli na zásadním nesouhlasu se záměrem průzkumu těžby 

Problém Kladského pomezí 
– hrozba těžby břidlicových plynů

a samotné těžby břidlicových plynů na území Broumovska a Ná-
chodska. Zároveň se všichni přítomní připojili k proběhnuvším pe-
ticím, představitelé samospráv oslovili i obce I. a II. typu ve svých 
správních obvodech, aby informovali své občany a vyzvali je také 
k vyjádření nesouhlasu prostřednictvím petice. 

Místní samosprávy budou iniciovat schůzku s ministrem život-
ního prostředí Tomášem Chalupou, aby mu předali nezkreslené in-
formace o postoji radnic, resp. svých občanů k celé věci. 

Město Náchod vyslovilo vážné obavy o narušení zdravého ži-
votního prostředí a ochrany pitných zdrojů vody v oblasti, pře-
devším o léčivé minerální zdroje lázeňského místa Běloves, kte-
ré by mohly být průzkumem znehodnoceny. K podpoře vyzval 
náchodský starosta Jan Birke i své polské kolegy, především pak 
starostu partnerského lázeňského města Kudowa Zdroj Czeslawa 
Krecichwosta. „Již jen průzkum zmíněnou technologií může přivodit 
těžkou devastaci a kontaminaci i v normální krajině, natož pak v kra-
jině s tak významnými zásobami podzemních vod jako je Broumovsko 
a Náchodsko, která je zásobárnou pro většinu obyvatel Královéhradec-
kého kraje“, dodal starosta Náchoda Jan Birke. 

Zastupitelé města Náchoda vyjádřili jednoznačný nesouhlas se 
záměrem průzkumu a samotnou těžbou břidlicových plynů přije-
tím usnesení na jednání zastupitelstva města 20. února 2012. Svou 
podporu, resp. nesouhlas, vyjádřili i náchodští občané podpisem 
petice, která je k dispozici a podpisu na mnoha místech v Nácho-
dě a okolních obcích. 

Další podrobnosti najdete na www.mestonachod.cz. Na interneto-
vých stránkách http://www.ne-plyn.hys.cz/ najdete rovněž podrobnos-
ti k plánovanému průzkumu i těžbě včetně petice proti těžbě na ce-
lém území ČR.
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Ceny v oblasti kultury za rok 2011
  Za publikační činnost týkající se osudů židovské komunity

 na Náchodsku ve 20. století
Mgr. Alena Čtvrtečková se již více jak deset let zabývá osudy 

židovské komunity za druhé světové války v Náchodě, Hrono-
vě, České Skalici, Polici nad Metují a Červeném Kostelci. Za tím 
účelem prostudovala množství archivního materiálu, zpovídala 
a zaznamenala výpovědi více jak stovky pamětníků. Na citlivé 
téma holocaustu uskutečnila přednášky a besedy. Ve spoluprá-
ci s Regionálním muzeem Náchod připravila dvě výstavy Holo-
caust očima židovských dětí z Náchoda a Náchodska a Židovský 
Náchod ve fotografi ích Antonína Rabišky. Vyvrcholením její prá-
ce je samostatná publikace Osudy židovských rodin z Náchod-
ska 1938–1945. Již před pěti lety se zasloužila o to, že Regionál-
ní muzeum v Náchodě získalo od Michala Krause barevnou kopii 
jeho deníku (originál uložen v Muzeu holocaustu ve Washingto-
nu), která mohla být využita na zmiňované výstavě Holocaust 
očima židovských dětí. 

  Za dlouholetou činnost v Komorním orchestru Slávy Vorlové 
Miloš Macháček žije od roku 1952 v Náchodě, kam se přestě-

hoval z Plzeňska. Vedle svého profesního zaměření (byl techni-
kem oddělení vývoje v tehdejším n. p. MEZ), se od mládí věnoval 
hudbě. Jako schopný houslista se soukromě vzdělával u předních 
pedagogů. Jeho hlavním zaměřením byla komorní hudba. Po-
sléze v Náchodě založil smyčcové kvarteto, které v létech 1956–
1968 se stalo vyspělým komorním souborem a svými koncerty 
poznamenalo kulturní život regionu. V roce 1971 byl jedním se 
spoluzakladatelů Komorního orchestru Slávy Vorlové v Nácho-
dě, stal se jeho koncertním mistrem i sólistou. V posledních lé-
tech navíc pečuje o archiv tohoto komorního tělesa a vede jeho 
kroniku.

Ceny v oblasti sportu za rok 2011
  Za dlouholetou, obětavou a činovnickou práci 

 v oblasti sportu na Náchodsku 
Pan Bohuslav Bergr celý svůj život zasvětil sportu. V mládí se 

věnoval hokeji a fotbalu ve Velkém Poříčí, kde se narodil. Ve fot-
bale hrál okresní přebor a 1. B. třídu, v hokeji okres a divizní pře-
bor. Závodně také lyžoval a za TJ Start Náchod běhal orientační 
běh. Je všestranným sportovcem, věnoval se vodáctví, volejba-
lu, nohejbalu, tenisu a rád jezdí na kole. Od roku 1975 se věnuje 

Kulturní a Sportovní 
         nadace města Náchoda

trenérství a i nyní působí jako vedoucí mužstva dorostu v klu-
bu HC Náchod. Je také dlouholetým funkcionářem. Působil jako 
předseda komise výstavby při OS ČSTV, je členem výkonného vý-
boru OS ČSTV a nyní je již čtyři volební období místopředsedou 
VV OS ČSTV. V letošním roce se dožívá významného životního 
jubilea, ale svou vitalitou a životním optimismem si leckdy ne-
zadá s mladšími. 

 Za dlouholetou a obětavou trenérskou práci 
  v oblasti sportu v Náchodě

Paní Jaroslava Pavlovičová trénuje více než čtyřicet let mlá-
dež. Začínala již ve svém dorosteneckém věku jako vedoucí cviče-
ní malých dětí, hrála a trénovala volejbal. Posledních dvacet osm 
let zasvětila práci s mládeží zejména na plhovské škole. Na této 
škole je vedoucí školní družiny a stála u zrodu sportovního klu-
bu SK Plhov, v rámci nějž sportují mladí atleti, gymnasté, fl orba-
listé a zejména korfbalisté. Zároveň si paní Pavlovičová vycho-
vává své nástupce, trenéry a rozhodčí korfbalu z řad sportovců, 
kteří prošli žákovskými týmy SK Plhov. Druhou oblastí její sou-
časné trenérské práce je krasobruslení. Ocenění patří paní Jaro-
slavě Pavlovičové hlavně za to, že desítky dětí přivedla k tomu, 
že se jim sport stal samozřejmou součástí života. 

Cenu talent roku v oblasti sportu
  Za reprezentaci ČR na mezinárodních soutěžích v short 

 tracku a v in-line bruslení a za reprezentaci města Náchoda 
 v barvách klubu BK Náchod

Michal Prokop je 16tiletý student náchodského gymnázia, 
bydlí v Náchodě-Babí a reprezentuje Českou republiku v short 
tracku a v in-line bruslení. Je členem úspěšného náchodského 
bruslařského klubu BK Náchod, kde jej trénuje Oldřich Žďárek 
a jeho otec Pavel Prokop. V roce 2011 se Michal Prokop stal v Be-
nátkách nad Jizerou mezinárodním mistrem České republiky 
v in-line bruslení v závodech na dráze. Kromě toho dosáhl i dal-
ších výrazných úspěchů, např. 1. místo ve štafetě na mezinárod-
ních závodech v německém Grossenheinu. Dalších úspěchů pak 
dosáhl v short tracku. Na mistrovství České republiky obsadil 
2. místo a rovněž 2. místo obsadil v polském Sanoku v meziná-
rodním závodu „Olympijských nadějí“. Dosud největší pocty se 
Michalu Prokopovi dostalo letos v lednu, kdy byl jedním z 24 re-
prezentantů České republiky na 1. zimních olympijských hrách 
mládeže, které se konaly v rakouském Innsbrucku.

Slavnostní udělování cen v oblasti kultury a sportu osobnostem, které se významnou měrou zasloužily o propagaci města 
Náchoda, včetně udíleného ocenění „Talent roku“, se stává tradičním slavnostním vyvrcholením činnosti Nadace. Při příleži-
tosti konání letošního Reprezentačního plesu města Náchoda dne 25. 2. 2012 byli oceněni:

Mgr. Alena Čtvrtečková Miloš Macháček Bohuslav Bergr Jaroslava Pavlovičová Michal Prokop
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TANEČNÍ ODPOLEDNE – NEDĚLE 4. 3. – 13–17 h
ŽIVÁ HUDBA, HITY od 60. let po současnost

VEPŘOVÉ HODY – SOBOTA, NEDĚLE – 3. a 4. 3.
DOBROTY MISTRŮ KUCHAŘŮ Z. Šrůtka a J. Nováka

Chcete si zasportovat v teple? 
Přijďte vyzkoušet náš nový super XBOX!

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRO LYŽAŘE ÚTERÝ–ČTVRTEK – 12–19 h
DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU

nejkrásnější rozhledny Královéhradeckého kraje

JIRÁSKOVA CHATA DOBROŠOV
POZVÁNÍ

Onemocnění, jako je artróza (degenerativní onemocně-
ní kloubů) a osteoporóza (snížení hustoty kostí  a oslabení 
kosti) je časté a závažné omezení pohybu nejen u starších 
spoluobčanů. Bolesti kloubů, omezená pohyblivost a křehké 
kosti jsou důsledkem degenerace nebo opotřebení někte-
rých typů tkání. Ve většině těchto případů dostáváme včas 
signály, že některé části našeho organismu nefungují již zce-
la správně. 

Jaké je řešení? 
Nabízíme Vám možnost použití přístroje MBST® magne-

tické rezonanční terapie růstu buněčných jader, která sti-
muluje buněčný metabolismus a v krátkém časovém úseku 
dochází k regeneraci chrupavek a kostí v těle. Tato terapie je 
naprosto neinvazivní, pomáhá při léčení artrózy, osteopo-
rózy, ulevuje od bolesti. Je účinná po zranění vazů a šlach, 
příznivě ovlivňuje metabolické poruchy pohybového apará-
tu jako je otok kostní dřeně a osteonekróza. Účinnost mag-
netické resonance je klinicky prokázána množstvím ošetře-
ných pacientů. Včasným použitím tohoto ošetření je možné 
se vyhnout i operaci kloubů. Tuto metodu je možné využít 
i jako prevenci.

V případě Vaše zájmu se informujete o možnostech léč-
by na tel. čísle: 
777 764 604 
nebo na internetových 
stránkách: 
www.mbst.cz. 

Chceme Vám pomoci, 
těšíme se na Vás 
MEDTEC-CZ, s. r. o., 
Vysokov 140.

Nové metody léčení artrózy
a osteoporózy v našem regionu

 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
- dr. byt 3+1 Červený Kostelec (71 m2)u centra, plast. okna, balkon, komora sleva  890.000 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 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, možnost slevy!!!    2,690.00 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
- řadový rod. dům 5+1 Česká Skalice, 191 m2, klidná lok., zahrádka, prostorný  2,350.000 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, 1273 m2, krásné místo, nové     1,690.000 Kč
- rod. dům-chalupa Nové Město n. M., 1128 m2, výborné klidné místo, sleva       690.000 Kč
- chalupa–rod.dům Červený Kostelec, 848 m2,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 
- 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 – 336 m2, 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 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 795 m2,  Velké Poříčí, v zástavbě,inž. sítě u pozemku,klidná lok.   300 Kč/m2

- st. pozemek 1164 m2,  Jestřebí n. M.,na kraji obce s pěkným výhledem na okolí 370 Kč/m2

- st. pozemek 21 942 m2, Červený Kostelec, stavební a lesní poz. v úz. plánu      270 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 4582 m2, Lejšovka, poz. pro průmyslovou výstavbu, asfalt. cesta  550.000 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
- st. pozemek 5402 m2, Opočno, nedaleko centra, na okraji klidné vilové čtvrti  2.700.000 Kč
- zem. pozemky 6546 m2, Rasošky, přístup po obecní cestě, rozměr 250 m x 26 m   30 Kč/m2
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Zveme Vás na veřejnou valnou hromadu občanského sdruže-
ní Obchvat Náchoda. Valná hromada se koná ve čtvrtek 8. břez-
na 2012 v 17:00 hod v jídelně Střední průmyslové školy stavební 
arch. Jana Letzela v Raisově ulici v Náchodě /za budovou okresní-
ho soudu/. Na valné hromadě budete seznámeni s činností a hos-
podařením občanského sdružení Obchvat Náchoda za rok 2011, 
návrhem na rok 2012 a se stavem přípravy obchvatu Náchoda.

V rámci valné hromady budete seznámeni vedením města se 
záměry v oblasti dopravy. Ředitelství silnic a dálnic ČR bylo po-
žádáno o informace týkající se stavebních úprav na ulicích Praž-
ská, Polská a Kostelecká, které jsou ve vlastnictví státu a ma-
jetkové správy ŘSD. Policie ČR dopravní inspektorát Náchod 
byl požádán o informace týkající se dopravní situace v Nácho-
dě a proběhlých dopravně bezpečnostních akcích v roce 2011.

Pozváni byli: Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a dál-
nic ČR pobočka Hradec Králové, hejtman a radní pro dopravu 
Královehradeckého kraje, Policie ČR dopravní inspektorát územ-
ního odboru Náchod a vedení města.

Během valné hromady bude dán prostor k diskuzi.
Za výbor os Obchvat Náchoda, předseda Ing. Jan Chaloupka

Veřejná valná hromada 
občanského sdružení Obchvat Náchoda

Pozor – o jarních prázdninách provoz omezen. Dopoledne ote-
vřeno v úterý a ve čtvrtek vždy od 9 hodin. Odpolední a večer-
ní kroužky jsou zrušeny. Těšíme se na Vás opět 5. 3. 2012.

 9.–10. 3. Sportovně taneční nocování pro větší s Ilonou Špic-
nerovou , Luckou a dalšími pomocníky (7–12 let)

 9. 3. – Příjem věcí a dětských potřeb
 6. a 22. 3. Tradiční stříhání dětských vlásků v Hopsáčku
 12.–16. 3. Burza jarních potřeb – prodej – více informací viz. 

leták na našich www stránkách
 16. 3. od 18 hod – Velikonoční tvoření pro dospělé (papíro-

vý pedig, zdobení perníčků)
 17. 3. Sobotní relaxace s Jógou pod vedením Il. Krunčíkové
 19. a 23. 3. od 10 hod – Beseda – Nemoci v dětském kolektivu
 23.–24. 3. Velikonoční spaní s Bowlingem – oblíbené noco-

vání s Dášou a pomocníky (4–10 let)
 29. 3. Vynášení zimy – zveme všechny, kdo se chce přidat 

a zahnat zimu na malou procházku od Hopsáčku k řece. 
Začínáme v 16 hodin výrobou malé Morénky přímo v MC.

Aktivity o letních prázdninách
 8.–13. 7. Pobytový stanový tábor Pavlišov (6–11 roků, pří-

padně dle dohody) 1600 Kč 
 16.–20. 7. Příměstský tábor s Terkou Šmídovou – Týden s Ri-

banou (3–6 roků) 750 Kč
 23.–27. 7. Příměstský tábor s Šárkou Čmelíkovou – Nepo-

slušné pohádky (3–6 roků) 750 Kč
 6.–10. 8. Příměstský tábor s Lucíí Prouzovou – Cesta na vr-

cholky hor (3–6 roků) 750 Kč
 13.–7. 8. Příměstský tábor s Lucií Mádrovou – (4–10 roků) 

790 Kč 
 27.–31. 8. Příměstský tábor s prodlouženou dobou s Lukášem 

Krunčíkem – Loupežníci (7–12 roků) 790 Kč

Sledujte naše www stránky www.hopsacek.cz, kde nalezne-
te aktuální a podrobnější informace o činnosti Klubu SUN Ná-
chod – mateřského centra Hopsáček.
Pište na email: hopsacek@seznam.cz 
nebo volejte 608 970 406 nebo 604 610 581.
Těšíme se na nejen na Vaši návštěvu, ale i na Vaše tipy a pod-
něty k činnosti i k vybavenosti.

www.hopsacek.cz
MC Hopsáček
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OBLEČENÍ, BOT, HRAČEK, 
KNÍŽEK, ČASOPISŮ, 
NEVHODNÝCH DÁRKŮ, 
A VŠEHO, CO JEŠTĚ NĚKOHO POTĚŠÍ ČI 
NĚKOMU POSLOUŽÍ.

od 19. do 23.3.2011 
ve sboru Církve bratrské, 
Purkyňova 584, (vedle hotelu Hron)

Prosíme pouze o zboží, které nechcete vrátit 
a u něhož výtěžek z prodeje ponecháte 
na charitativní účely. 

Přijímány budou pouze věci ve slušném stavu. 
PRÁVO VÝBĚRU VYHRAZENO
Více informací na tel. 775 080 337, 777 109 980, 
E-mail: bazarnachod@googlegroups.com

Výtěžek bude prostřednictvím Sboru CB v Náchodě darován: 
občanskému sdružení Cesta Náchod (www.stacionarcesta.cz)
Občanské sdružení Cesta je nestátní nezisková organizace, která poskytuje pomoc osobám se zdravotním postižením 
při překonávání psychických, fyzických, sociálních a jiných důsledků jejich postižení..

Příjem zboží 
Po 19.3. 11.00 - 17.00 hod.
Prodej: 
Út 20.3. 11.00 - 18.00 hod.
St 21.3. 11.00 - 18.00 hod.
Čt 22.3. 11.00 - 16.00 hod.
Pá 23.3 . 11.00 - 16.00 hod.

ˇ

Město Náchod, Sportovní zařízení města Náchoda,
Martin Dejdar a Roman Roun Agency
Vás zvou na

lední hudebně zábavnou show týmu

HC OLYMP PRAHA
www.hcolymp.cz

Dívčí krasobruslařská show Olympia Praha, kaskadérská show, hokejová exhibice, hudba, soutěže...

HC OLYMP PRAHA - HC NÁCHOD, STARÁ GARDA
za HC OLYMP PRAHA mimo jiné hrají:

Martin Dejdar, Dominik Hašek,
Aleš Valenta, Pavel Nový, Jirka Mádl, Jiří Hrdina a jejich přátelé...

ZIMNÍ STADION NÁCHOD
18. března 2012 ve 14.00 hodin

Předprodej vstupenek v Informačním a cestovním centru Náchod, tel. 491 420 420. 
Vstupné: 100,- Kč/dospělí, 70,- Kč/děti do 15 let, důchodci a ZP.

V SOBOTU 10.3.2012
V SÁLE HOSTINCE U NOVÁK� NA LIPÍ 

18. NÁCHODSKÝ
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Chtěli jste někdy někomu pomoci a nevěděli jste kde a jak? 
Chtěli jste získat zkušenosti v oblasti, která Vás zajímá? Teď máte 
jedinečnou příležitost stát se dobrovolníkem v sociálních službách 
a pomoci tam, kde je to opravdu potřeba. Staňte se dobrovolní-
kem v rámci projektu Rozvoje dostupnosti a kvality sociálních 
služeb v Královéhradeckém kraji II. Jako dobrovolník můžete po-
máhat v Náchodě: Domov důchodců Náchod, Nízkoprahové za-
řízení pro děti a mládež ARCHA, Společné cesty – o. s., Občan-
ské sdružení Cesta. V okolí Náchoda můžete být dobrovolníkem 
v Centru sociálních služeb Naděje Broumov, Nízkoprahovém za-
řízení pro děti a mládež Začít spolu Broumov, Domově důchodců 
a Ústavu sociální péče v České Skalici, Nízkoprahovém zařízení 
pro děti a mládež klub Mandl v Novém Městě nad Metují, Hospic 

Anežky České v Červeném Kostelci v Hronově v Domově odpo-
činku ve stáří Justýnka a Domově důchodců Malá Čermná. Dob-
rovolníci v zařízeních sociální péče pomáhají kvalifi kovanému 
personálu s trávením volného času klientů. Dobrovolník může 
vykonávat například tyto činnosti: předčítání, vedení rozhovo-
ru, hraní společenských her, doprovod na procházce, výtvarné 
aktivity a další. Tento projekt je fi nancován z Evropského sociál-
ního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje 
a zaměstnanost, což má řadu výhod pro dobrovolníky a přijíma-
jící organizace. Dobrovolníci mohou být díky fi nanční podpoře 
pečlivě vybráni a proškoleni. Také jsou pojištěni proti vzniklým 
škodám a úrazu. Nejen že pomůžete potřebným, ale zároveň 
získané zkušenosti obohatí Váš život. Projekt je podporován ne-
jen krajem, ale i místními náchodskými organizacemi. Domov 
důchodců Náchod a Středisko volného času Déčko Náchod nám 
půjčily prostory k proškolení dobrovolníků. Díky jejich podpoře 
jsme mohli dobrovolníky rychleji proškolit – děkujeme! 

Podrobnější informace na www.ops.cz. Pokud máte chuť se více 
dozvědět, obraťte se na koordinátorku dobrovolníků Š. S. Brod-
skou, 734 734 823, dikna@ops.cz.

DOBROVOLNICTVÍ 
              ve městě Náchod

Venku mrzne, až praští, a celý svět vy-
padá schoulený a zpomalený, jakoby v té 
ledové agonii čekal na první jarní sluníč-
ko. U nás v OS Cesta to ale žije! Už od led-
na se naši klienti zapojili do akcí, které 
pro ně připravujeme v průběhu celého 
roku.

Pravidelně každý týden jezdíme do sol-
né jeskyňky a každých čtrnáct dní se naši 
klienti těší na canisterapii s černobílým 
pejskem. Také velmi pečlivě sledujeme na-
bídku různých kulturních akcí v Náchodě 
i v okolí. Například v lednu jsme byli v Ji-
ráskově divadle na muzikálu „O Sněhur-
ce“. Toto představení mělo velký úspěch 
i u dětí s těžkým mentálním postižením, 
protože hudba jim přináší velkou radost 
a potěšení. Pro klienty, kteří se rádi učí 
a mají snahu komunikovat s okolím, bylo 
velmi přínosné hudebně-výchovné pás-
mo s názvem„Taškařice“, které uvedlo 
kino Vesmír. 

Naši svěřenci se však nechodí jenom ba-
vit, ale také velmi rádi pracují. V kroužku 
rukodělných prací vyrábíme různé kera-
mické předměty, malujeme, a ti zručněj-
ší dokonce umí šít na šicím stroji! Z na-
šich děvčat se stávají šikovné hospodyňky 
na kroužku pečení a vaření.

A jestli si někdo myslí, že postižení lidé 
nesportují, tak to se velice mýlí. Máme 
u nás dobré plavce, kteří bez okolků svý-
mi výkony udivují okolí nejen na bazéně 
v Náchodě, ale i v polské Kudowa Zdrój.

Už se moc těšíme na další akce, které 
navštěvujeme pravidelně každý rok, jako 
je např. Bambiriádu v Náchodě, nebo di-
vadelní festival „Patříme k sobě“ v Semi-
lech, kde naše děti vystupují s vlastním 
divadelním představením.

Takže co zbývá dodat? Snad jen tolik, 
že jestli jste jedni z nás a je vám doma 
celý den smutno, tak přijďte k nám, pro-
tože u nás to žije!

Denisa Voborníková

Město Náchod ve spolupráci s partner-
ským městem Kłodzko realizuje od loň-
ského roku dva projekty zaměřené na pro-
pagaci obou měst. 

V rámci projektu „Přeshraniční propa-
gace Náchoda a Kladské tvrze“ se Město 
Náchod zaměřilo na výrobu propagačních 
předmětů a brožur, které by měly sloužit 
k prezentaci města nejen pro pěší, cyklo 
a automobilové turisty, ale i pro obyvate-
le pohraničí, kteří Náchod příliš neznají. 
V tištěných materiálech budou k dispozi-
ci informace nejen o pamětihodnostech 
města a okolí, ale i možnostech aktivní-
ho trávení volného času.

Projekt „Náchodem k turistickým cí-
lům“ si klade za cíl propagaci Náchoda 
a okolí formou poutavé prezentace na in-
ternetové stránce, která nabídne aktuální 
informace o městě. Na internetové strán-
ce budou ke zhlédnutí výstupy ze tří web-
kamer umístěných ve městě. Dvě z nich 
budou snímat aktuální průjezd městem 
směrem k významným turistickým cílům 
(jedna bude umístěna u kruhové křižovat-
ky „U Slavie“, druhá u plaveckého bazé-
nu), třetí webkamera (umístěná na střeše 
ZŠ T. G. Masaryka) bude snímat celkový 
pohled na město a informovat o aktuál-
ním počasí.

Projekty „Přeshraniční propagace Ná-
choda a Kladské tvrze“ a „Náchodem k tu-
ristickým cílům“ je možné realizovat díky 
spolufi nancování z prostředků Evropské 
unie – Evropského fondu pro regionální 
rozvoj prostřednictvím Euroregionu Gla-
censis.

Město Náchod 
je úspěšným žadatelem
o dotace poskytované prostřednictvím 
Euroregionu Glacensis

U nás v OS Cesta

V neděli 11. 3. a v 15.45 hodin satelitní 
přímý přenos baletního představení Bol-
šoj baletu v Moskvě ve znovuotevřené 
budově Bolšoj těatru
KORZÁR – romantický dobrodružný pří-
běh z exotického prostředí o lásce otroky-
ně Medory a piráta Konráda, který ji une-
se pašovi a zachrání na své lodi. Balet na 
motivy básně Lorda Gordona Barona
Délka přenosu cca 235 minut (včetně 25 
min. úvodu a dvou přestávek – každá 25 
minut). Předprodej vstupenek od 20. února 
2012 v pokladně kina Vesmír!
V pátek 23. 3. v 19.45 hodin záznam kon-
certu v japonském Glastonbury – na Fu-
jirock Festivalu

CHEMICAL BROTHERS: DON‘T THINK
Nemysli. Nech to plynout.
“Don’t Think” je vůbec první projekt, kte-
rý zachytil celé živé vystoupení Chemical 
Brothers ve fi lmové podobě.Předprodej 
vstupenek od 1. března 2012 v pokladně 
kina Vesmír!
V neděli 25. 3. v 16 hodin ze záznamu 
opera George Bizeta z Metropolitní ope-
ry v New Yorku 
CARMEN – opera o čtyřech dějstvích.
Jeden z nejvíce vzrušujících příběhů oper-
ní literatury.
Délka představení 3 hodiny 40 minut 
s jednou přestávkou. Předprodej vstupe-
nek od 1. 3. 2012 v pokladně kina Vesmír!

      mimořádně v březnu 2012…
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Vzpomínka
S Pepíkem jsme byli od malička souběžníci. Jako školáčci jsme 

se pár krát sešli v neděli odpoledne na dětském fi lmu v čerstvě do-
stavěné So kolovně. Právě ji dostavěli naši tátové. Mám je na spo-
lečné fotce, je den je s kolečkem, druhý s lopatou. Oba bankovní 
úředníci, Sokolové, ochotníci a štamgasti Beránku, myslím, že 
i pan Škvorecký byl ruský bráška-legionář. Lístek jsme nepotře-
bovali, pan Škvorecký byl toho kina ředite-
lem. Pepík měl vysezené místo na balkoně, 
uprostřed v první řadě. Na obecné a na gym-
plu chodil do třídy přede mnou, na fi lozofi c-
ké fakul tě se to semestrálně srovnalo, oba 
jsme promovali týž den, v jednapadesátém. 
Teprve k stáru jsme se domluvili na holkách, 
které se nám obě ma líbily. Třeba i Járynka 
Fibírová (Irena) a Ička Sedláčková. Tu jsem 
já miloval strašně, ale šanci jsem měl jen 
na jedno rande v Montaci, byla o rok starší, 
ze Škvordovy třídy.

Jako „kolegové“, jak si tehdá studenti ří-
kali, jsme spolu byli na bar randovských Te-
rasách, a tam mi předložil ten prapůvodní 
rukopis Zbaběl ců, ten ještě s pravými jmé-
ny Náchoďanů, co nedávno pečlivě vydal 
Mi chael Špirit, s kresbami Bohumíra Špani-
ela z naší třídy. Jednou se mi Pepík na refýži 
před fakultou svěřil, jaké má s Boušou (Rosťa 
Pitterman) trápení na společném podnájmu. 
Že si hraje na bohéma, domů chodí v noci na-
mazanej a krká. Bouša to asi po padesáti letech potěšeně a rád 
přiznal a celý se rozzářil, jaký to tenkrát byly krásný časy. Byl 
u to ho Herta Temlíků, syn redaktora Podkrkonošských rozhle-
dů. Taky už bla hé paměti.

Pepíkovy přehledy české literární scény na Hlasu Ameriky 
jsem snad slyšel všecky. Když už jsem mohl do Německa za dce-
rou, přečetl jsem u ní všecky svazky Škvoreckých torontského 
nakladatelství. Občas jsem měl příležitost poslat mu pár bib-
liografi ckých informací. Jednou i pár knížek, jím vyžádaných. 
Po dceři kolegy z Památníku národního písemnictví Jiřího Žan-
tovského, spolužáka Egona Hostovského. Žanťák maturoval 
v roce 1927 na náchodském gymnáziu, Hostovský o rok pozdě-
ji, opakoval. Žan tovského dcera působila v Torontu legálně jako 
slavistka. 

Jsme tedy, jak z tohoto únavného přehledu patrno, s Pepíkem 
Škvoreckým od malička blízkými souputníky. Pravými a vřelými 
kamarády, niter ně blízkými, jsme se však stali až při spoluprá-
ci na pamětnicko-zbaběleckém sborníku „Swing na malém měs-
tě“. Jako náchodského zprostředkovatele nám místo sebe dopo-
ručil Jarka Suchý (tehdy už churavějící), Lydii Bašteckou. Místo 
„styčného důstojníka“, jak jsem už kamsi napsal a rád se opaku-
ju, „jsme získali sličnou důstojnici s generálskými rysy“. Pepí-

kovi ta knížka udělala velkou radost. „Těším 
se na ni, jako na ka ždou svou.“

Psali jsme si od té doby nepřetržitým mě-
síčním kyvadlem. V Pepíko vých dopisech bý-
valo, co je třeba zařídit, zprostředkovat. Tře-
ba, že je nutné postarat se o výbor z básní 
Libora Volného, než nám umře. Svalil jsem to 
(jako už vícekrát) na bedra Aleše Fettersova. 
Ten básničky vybral z Liborových šuplat, pr-
votně utřídil a Škvoreckému po slal. Paní Zde-
na připravila rukopis k tisku, Škvorecký mu 
dal název Domov na dosah. Stihlo se to. I s fi -
nanční pomocí Škvoreckých. Pro kamarády 
by udělal všecko. Patrno i ze vzájemné kores-
pondence, kterou vedl s Lubomírem Dorůž-
kou a s Janem Zábranou.

Obsahem mých dopisů bylo jednak biblio-
grafi cké informování o zdej ších věcech Škvo-
reckého zájmu, jednak a hlavně sdělování, jak 
odchá zejí, stárnou a vedou si naši kamarádi. 
Z těch nejbližších jsme už zbyli jen tři. Schá-
zíváme se. Posledně to bylo na památku Pe-

píkovu. V naší hospodě Na rozhraní, když měla do Prahy cestu 
Lydia Baštecká (Bašta) a dopraveni svými manželkami byli Jaryk 
Celba (Harýk) a Láďa Čerych (Šerpoň).

Pepík ve Zbabělcích vyjádřil ducha doby a našich životů v ní 
mnohem líp, než by se nám mohlo podařit vlastním deníková-
ním. Když jsem ho někdy upozornil, jak to „opravdu bylo“, tak 
že jemu ty dva pojmy, Dichtung a Wahrheit, splynuly a on že si 
to pamatuje tak, jak on to na psal. My tu jeho pravdu, mistrně li-
terární, přijímáme. Je vyšší, pravá.

V posledních dopisech referoval o současném úsilí Zbabělce 
přece jen natočit. Režisérkou Andreou Sedláčkovou. Hrozně jsem 
si přál, aby se mu jeho životní touha z největších naplnila. Avšak 
podle jeho dopisu posledního, z 29. listopadu 2011, jsem věděl, 
že se zase nedočká.

Ve čtvrtek 9. února 2012 uspořádalo město Náchod v Městském divadle Dr. Josefa Čížka vzpomínkový večer k uctění památky Jose-
fa Škvoreckého. Nejautentičtější vzpomínky, které zde zazněly, byly od jeho generačních vrstevníků a spolužáků – hudebního skla-
datele Jaroslava Celby a bibliografa Borise Mědílka. O něco mladší Věra Tomanová, rozená Bayerlová, přidala písemnou vzpomínku 
a již předtím v lednu poslal do redakce své krátké vzpomínání Pavel Kuna. Všechny tyto vzpomínky zde přetiskujeme a doplňujeme 
dobovými snímky z dětství a mládí Josefa Škvoreckého v Náchodě. Toto období bylo totiž nejdelším trvalým pobytem slavného spi-
sovatele v jeho rodném městě, všechny ostatní byly pak už jen návštěvami. Přesto nebo snad právě proto si Josef Škvorecký vytvořil 
k Náchodu silnou citovou vazbu, kterou sám popsal následujícími slovy.             (připravila L. Baštecká)

Dětství a mládí 
     Josefa Škvoreckého v Náchodě

Josef Škvorecký o Náchodě
Z milosti nevypočitatelného Pána Boha jsem se stal spisovatelem, a kromě dvou historických románů a několika vy-

myšlených detektivek, nepsal jsem vlastně nikdy o ničem jiném než o Náchodě: o tom „krásném městě Kostelci“ a o všech 
těch jeho krásných dívkách, o kamarádech, které mám dnes stejně rád, jako když jsem před lety psal Zbabělce. A pokud 
si někdo dá tu práci a přečte si román pozorně, najde v něm nejen panoramatický obraz města, doby a jejích lidí, ale 
v řadě pasáží i výslovné vyznání: lásky, přátelství, toho, co je mezi přátelstvím a láskou…

Namísto dlouhého vyznání, vyznám se jen z jedné své naděje. Že až moje knihy dávno přikryje prach v regálech kniho-
ven, z nichž si už nikdo nic nevypůjčuje, moji náchodští rodáci si je přece jen občas přečtou.           
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Milej Borku, na tvůj poslední dopis ze 4. září jsem ti asi ne-
odpověděl. Sorry, ale moje zdraví se podstatně zhoršilo, tak 
mě všecko unavuje. Doktoři snad nasadí ještě chemote rapii, 
ale já od toho moc neočekávám. Jestli budeš mít chuť, napiš 
mi. Budu rád. A promiň stručnost. Josef

 
Věděl jsem, že tak musím udělat hnedka. Pepíkův čekaný 

a vysvobo zující konec pociťuju jako přímý zásah rodinný. Dnes 
večer vzpomínám spolu s Náchodskými. 

Jako bych tam byl, Pepíku. 
 Boris Mědílek, Praha – Náchod, 9. 2. 2012

Rozloučení s Pepíkem
Pepík byl nedílnou součástí naší party. Společně jsme od dese-

ti let prožili všechno důležité pro život: školu, holky, poslouchá-
ní desek, hodiny debatování o všem důležitém i směšném, kon-
certy, Protektorát i zděšení z toho, co udělá z lidí hodinová moc 
na konci války.

Náchod nám všem učaroval a společné chvíle v něm byly pro 
nás požehnáním. V duchu jsme se k nim utíkali uvnitř komunis-
tických kriminálů, kam nejeden z nás v padesátých letech spadl. 

Naše mládí jsme si pak zopakovali na každé stránce Pepíko-
va románu Zbabělci. Dětinskou radost nám způsobovalo, když 
jsme se v jednotlivých postavách nacházeli a poznávali auten-
ticky zachycené chvíle v Port Arturu, na Kameni-
ci nebo na mostě nad Metují. Udivovalo nás, jak 
dlouho náš kamarád nosil vzpomínky na konec 
války ve své hlavě, a po mém návratu z vězení 
jsme se nejednou sešli a posilovali Pepíka v jeho 
zoufalství nad zatracováním Zbabělců z ofi ciál-
ních míst. 

Občas jsme se setkávali, a když nás moře roz-
dělilo, stále jsme drželi palce, aby se Škvoreckým 
v Kanadě dařilo. Taky půjčování knih z jejich na-
kladatelství nás posilovalo. To už ale začali naši 
partu opouštět ty nejvýraznější postavy. Na Ol-
šanech jsme se rozloučili s Benem – Pápenem Ba-
yerlem. Časem i s mým bráchou Mirkem, Štézou, 
Lucií, Noskem, Boušou, Joydou a s dalšími kluky 
i děvčaty. Těžko se Zbabělec smiřuje s tím, že se 
parta rozpadá.

Milý Pepíku, pro dnešek Ti chci vzkázat, že to, co jsme spo-
lu prožili, se mi bude líbit do konce života a nejen mně, ale i ti-
sícům čtenářů na celém světě. To Ti říkám já, Jaryk alias Harýk.

Jaroslav Celba, Náchod, 9. 2. 2012

Vzpomínka na Josefa Škvoreckého
Jsem starý pán, narodil jsem se na začátku války v Náchodě, 

kde jsem žil do roku 1968. Můj otec byl hudebník a měl první sa-
xofon v Náchodě, na který se naučil jako samouk hrát. Byla to ten-

krát velká móda hrát na saxofon. Kromě zábav hrál táta (ročník 
1902) i k němým fi lmům. K nám se na saxofon a hru na něj cho-
dila dívat spousta mladých lidí. Byl mezi nimi i Josef Škvorecký, 
který si ho pak pořídil. Sám si ho koupil u prodejce hudebních ná-
strojů, hudebníka a kapelníka p. Burdycha, který byl mým strý-
cem, v jeho obchodě na Plhově. 

Sám Škvorecký pak o saxofonu píše ve Zbabělcích, mám jejich 
první vydání. V Náchodě se tam někteří poznali. Jak ti kladní, 
tak ti „zbabělci“. Ze Zbabělců byl po vydání v Náchodě poprask… 

Často se ke Zbabělcům vracím. Připomínají mi mladá léta pro-
žitá v Náchodě a místa, která už v Náchodě nejsou. Do Port Ar-
turu jsem podobně jako Škvorecký chodil. Byla to naše obvyklá 
zastávka při cestě po náchodských hospodách. Začínalo se v Ita-
lii, pak Sport, Hron a Port Artur. Můj kamarád tomuto putová-
ní říkal „Tour de putyk“. Končili jsem ve Slovanu. Byli jsme mla-
dí jako Danny Smiřický….               Pavel Kuna, Libchavy, 6. 1. 2012 

Vzpomínání na Josefa Škvoreckého
je pro mne vzpomínání na mládí a zároveň vždy vzpomínka 

na mého otce, který uměl pronášet prorocké soudy. Jeho věta: 
„Z toho hocha jednou něco bude,“ byla vyřčena v roce 1945 na ad-
resu Josefa Škvoreckého kvůli jeho článku v tehdejších regionál-
ních mládežnických novinách Slovo má mladý severovýchod, kte-
rý měl titulek Sbohem Mister Churchill. V tom roce Angličané 

projevili hrubou nevděčnost vůči Mr. Churchillo-
vi, když v prvních poválečných volbách dali zví-
tězit labouristovi Cl. Attleemu místo slavnému 
a opravdovému vítězi nad hitlerovským Němec-
kem Winstonu Churchillovi. Málokteré tehdejší 
české noviny si toho ve svých statích povšimly 
a tatínek ocenil tehdy Pepíkův rozhled i hezký 
styl napsaného článku. Bohužel se nedožil vydá-
ní slavného Škvoreckého románu Zbabělci. I můj 
otec měl rozhled a schopnost nadhledu a byl by 
se určitě pobavil skvěle vykreslenými postavami, 
v nichž se poznávali mnozí náchodští měšťani 
a Pepíkovi kamarádi. Náchod měl vlastně velké 
štěstí, že nadaný umělec, spisovatel Josef Škvo-
recký tady žil a uměl popsat jedinečné a neopa-
kovatelné období života jednoho malého města. 
Jen shodou několika mimořádných náhod mohla 

vzniknout studentská jazzová kapela, která se stala místním fe-
noménem a byla inspirací a námětem Škvoreckého románu. Ofi -
ciálně se kapela jmenovala Taneční orchestr Miloslava Zachovala, 
jehož zásluha o vznik orchestru byla rozhodující. Slávek Zacho-
val byl o něco starší – narozen 1919 – než studentští muzikanti. 
Byl hudebně nadaný a vzdělaný, sám hrál dobře na klavír a byl 
výborným dirigentem s citem pro jazzovou muziku. Navíc uměl 
kapelu vést a byl skvělým organizátorem. Studentský orchestr se 
stal známý po celém kraji. Což ale na druhé straně nebylo za doby 
protektorátu docela bez problému. Hlava nacistů Hitler nenáviděl 
jazz jako muziku méněcenné černošské rasy a ještě k tomu to při-
cházelo od válečného nepřítele USA. Bylo proto snad až zázračné, 
že se jazzový orchestr v té době udržel a prosperoval. Tomu zá-
zraku jistě zpovzdálí a vskrytu napomáhal (možná i snad fandil) 
tehdejší ředitel Státní policie JUDr. Jan Chudoba, statečný muž, 
který celou válku zachraňoval v Náchodě před nacisty a Gesta-
pem, co se dalo. V duchu všem těmto lidem děkuji, že – přesto-
že v době pro celý národ tak tragické – prožívali jsme v Náchodě 
mnoho radostí mládí. 

Josef Škvorecký svou knihou proslavil sebe i město Náchod, 
které mu za to uspořádalo velkorysý vzpomínkový večer, ze 
kterého by měl radost i sám Pepík – kdyby jen mohl vidět ten 
plný velký sál Městského divadla, slyšet vzpomínky svých přátel 
a krásnou jazzovou muziku kapely pana Drtiny. Byl to mimořád-
ný zážitek pro náchodské publikum, patří proto dík všem, kte-
ří se zasloužili o dojemnou, decentní a srdečnou náplň večera. 

Věra Tomanová, Náchod, 14. 2. 2012         
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Volejbal
SK Rubena Náchod
oddíl volejbalu Na Hamrech 

Národní házená

MAŽORETKY

 Neděle 11. března 2012 
– Memoriál Jana Václavka st. 
od 9.00 hod.

 v neděli 4. března 2012 
Krajský přebor kadetek SK Rubena Náchod 
– TJ Sokol Bílá Třemešná
od 10.00 a 13.00 hod.

 v sobotu 10. března 2012
liga juniorek SK Rubena Náchod 
– TJ Jiskra Havlíčkův Brod
od 10.00 a 13.00 hod.

 v sobotu 17. března 2012
II. liga ženy SK Rubena Náchod 
– TJ ABC Bráník Praha
Od 10.00 a 13.00 hod.

 v neděli 18. března 2012 
Krajský přebor kadetek SK Rubena Náchod 
– TJ Sokol Třebechovice
od 10.00 a 13.00 hod.

 Neděle 31. března 2012 
– veřejná generální zkouška

V březnu bude za příznivého počasí ote-
vřen Malý okruh (věž, terasa a gotické 
sklepení) a to jen o víkendech od 12.00 
do16.00 hodin.
Letošní sezonu startujeme již o víkendu 
31. března, poté je zámek otevřen pro ná-
vštěvníky vždy o víkendech od 10.00 do 
16.00 hodin.
V dubnu se můžete těšit například na 
Koncert k mezinárodnímu dni památek 
– budou to prohlídky Piccolominské ex-
pozice, zpestřené krátkými hudebními 
vstupy v podání žáků ZUŠ Police nad Me-
tují.                   Těšíme se na vaši návštěvu!

více na www.zamek-nachod.cz

FOTBAL
Program oddílu kopané FK Náchod na měsíc březen 2012, utkání divize sk. C

sobota 17. 3.  v 15.00 FK Náchod – Pardubice
sobota 24. 3.  v 15.00 FK Náchod st. dorost – Chrudim (utkání vč. přeboru dorostů)
 12.00 FK Náchod st. dorost – Hořice (utkání kraj. přeboru dorostů)
neděle 25. 3.  v 10.00  FK Náchod – Čáslav (žákovská liga)
 12.00  FK Náchod – Čáslav (žákovská liga)
sobota 31. 3.  v 16.30  FK Náchod – Polepy (utkání divize sk. C)
Zápasy se vždy konají na stadionu v Bělovsi. 

VYHLÁŠENÍ 
„Nejúspěšnějších sportovců okresu 

Náchod za rok 2011“
Nominované sportovce ze všech tělovýchovných 

organizací ČSTV, Sokol, Orel, ATJ, 
Sdružení motoristických sportů, ASPV, ASŠK 

ale i nezávislé sportovce
posuzovalo jednak 60 odborníků v oblasti sportu

a veřejné správy, ale také čtenáři ve čtenářské anketě 
v Náchodském deníku.

V pátek 16. března 2012 vše vyvrcholí vyhlášením 
„Nejúspěšnějších sportovců okresu Náchod 

za rok 2011“ od 18.00 hodin v náchodském Beránku ve 
velkém sále Divadla Dr. Josefa Čížka. 

Doprovodný program zajišťují profesionální umělci.
Vstup pro diváky je zdarma.

Státní zámek Náchod
v březnu

ing. Hynka Langa z Náchoda. Vernisáž 
se koná v neděli 25. března ve 13 hodin 
v klubovně Jiráskovy turistické chaty 
s rozhlednou na Dobrošově. V prostorách 
Jiráskovy chaty budou vystaveny fotogra-
fi e s převážně místním obsahem. Prostoru 
se však dostane i autorovým vzpomínkám 
na Laponsko. Návštěvníci chaty se tak počí-
naje prvním jarním víkendem budou moci 
pokochat – pro mnohé převážně netradič-
ními – výhledy z Jiráskovy chaty, neuvěři-
telnými západy Slunce, zvláštními pohle-
dy na chatu, scenériemi, kdy chata zakrývá 
Slunce zapadající nad Rozkoší... K návštěvě 
Vás srdečně zvou Marcela a Vladimír Ště-
pánkovi, provozovatelé chaty.

Vernisáž fotografií
Do samotného centra Náchoda se chystá zbrusu nová lidová slavnost. Na Masary-

kově náměstí se totiž letos „narodí bratříček“ věhlasného trutnovského PIVOFES-
TU, který se každoročně těší mnohatisícové návštěvnosti a v minulosti na něm vy-
stoupili například Věra Špinarová, Petr Kolář, Turbo, Jaroslav Uhlíř, Buty, Xindl X, 
Marta Kubišová, Václav Neckář a řada dalších. Společnost Savage company, která 
je organizátorem mnohaleté trutnovské tradice (a zároveň vydavatelem časopisu 
Náchodský SWING nebo organizátorem kulturní sezony Náchodský SWING uvádí…), 
se rozhodla zpříjemnit a zpestřit letní měsíce i Náchodským.

Akce se bude jmenovat PIVOBRANÍ a uskuteční se 21. července.
A protože by PIVOBRANÍ nebylo kompletní bez úderného a nejhezčího loga, až 

do 10. dubna mohou grafici posílat své návrhy na e-mail: info@pivofest.cz. Autor 
vítězného loga získá dovolenou v Itálii v areálu Altanea od CK SONA.

Staňte se spolutvůrci 
nové náchodské tradice!
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Školské zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého kraje

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

 každé pondělí 17.15–18.45 hodin, Parlons Francois – konver-
zační kurz FJ, ZŠ TGM Náchod

 6. 3., 8.00 – 12.00, 13.00–17.00 hodin, Výtvarná a fl oristická 
dílna. Jaro, ZŠ TGM Náchod

 12. 3., 12.00–17.00 hodin, Didaktické hry a vyučování mate-
matice, ZŠ TGM Náchod

 12. 3., 14.00–17.00 hodin, Evropské jazykové portfólium v pra-
xi učitelů 1. stupně ZŠ, ZŠ TGM Náchod

 13. 3., 8.00–11.30 hodin, Návštěva v MŠ Rašínova, Nové Měs-
to nad Metují

 13. 3., 9.00–12.30 hodin, Barevné razničkování, ZŠ TGM Ná-
chod

 13. 3., 13.00–17.00 hodin, Výtvarná dílna. Velikonoce ze sla-
ného těsta, ZŠ TGM Náchod

 15. 3., 12.00–16.00 hodin, Pohádka jako projekt, ZŠ TGM Ná-
chod
15. 3., 16.30–19.00 hodin, Výtvarná dílna. Drátované šperky, 
ZŠ TGM Náchod

 21. 3., 12.00–16.00 hodin, Práce s jazykem a metodikou ang-
ličtiny, ZŠ TGM Náchod
22. 3., 9.00–15.00 hodin, Nekázeň ve školském prostředí, ZŠ 
TGM Náchod

 22. 3., 10.00–16.00 hodin, Rozvoj řeči v předškolním věku se 
zaměřením na výslovnost, ZŠ TGM Náchod

 28. 3., 12.00–16.00 hodin, Interaktivní tabule a její využití, 
Jiráskovo gymnázium Náchod

 29. 3., 14.00–18.00 hodin, Papírový pedig – dílna pro pokro-
čilejší, ZŠ TGM Náchod

 30. 3., 12.00–16.00 hodin, Aktivizačně v českém jazyce, ZŠ 
TGM Náchod
Je možné zajistit školám, dalším institucím jako jsou např. nezisko-
vé organizace vzdělávací programy na míru (dle jejich požadavků) 
za příznivé ceny dle dohody. Podrobné informace a přihlášky na. 
491 428 345 l. 45, 722 569 515, www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz

v březnu 2012 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

  Náchod a Náchodsko v kresbách 
 a obrazech Jindřicha Havlíčka

Do 25. března 2012 je možné v budově stálé expozice muzea 
na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě navštívit výstavu kre-
seb a obrazů náchodského malíře Jindřicha Havlíčka. Otevřeno 
denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod.

  Riga a její secesní architektura
Ve dnech 8. 3. až 31. 3. 2012 proběhne ve výstavní síni muzea 
(roh Zámecké a Tyršovy ulice) výstava fotografi í představující 
významné secesní architektonické památky lotyšské metropo-
le Rigy. Výstava je pořádána ve spolupráci Města Náchoda a Vel-
vyslanectví Lotyšské republiky v Praze. Vernisáž se uskuteční 
7. března 2012 v 16 hodin. Otevřeno denně mimo neděle a pon-
dělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod.

  Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších 
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. 
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo 
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat 
na tel. čísle 491 433 722, příp. 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. Součástí 
je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šuš-
lík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevnos-
tí. Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu je otevřeno pouze 
pro předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnos-
ti lze objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248 nebo na ad-
rese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, 
popř. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dob-
rosov@seznam.cz. 

Od 2. 3. do 22. 4. 2012 bude v Galerii výtvarného umění v Ná-
chodě k vidění zcela výjimečná výstava. 

Myšlenka připravit výstavu žáků Julia Edvarda Mařáka v Ga-
lerii výtvarného umění v Náchodě nevznikla náhle. Základním 
krokem bylo uvést nejprve do pořádku řadu děl ze sbírek náchod-
ské galerie – zrestaurovat je. Mimo to sama její sbírka, jakkoliv 
disponuje zajímavými kusy, nebyla s to poskytnout úplnější pře-
hled Mařákovců. V roce 2010 naskytla se příležitost opřít tuto 
pěknou galerijní kolekci o velkou soukromou sbírku z Náchoda, 
obsahující a zastupující dosti výstižně autory, kteří v Mařákově 
krajinářské škole, byť třeba jen krátce, pobyli. Tato sbírka vzniká 
horlivě od počátku 90. let 20. století. V závěru příprav na výsta-
vě bylo přijato ještě několik dalších potřebných prací z náchod-
ského soukromí. Je třeba říci, že výstava ani tak nepředstaví vše, 
co Náchod dosud skrývá. Byl vytvořen soubor, mající z hledis-
ka historie Mařákovy krajinářské školy, vývoje tvorby osobnos-
tí, které v ní studovaly, i z pohledu dějepisu českého malířského 
umění cennou vypovídací hodnotu. 

 Třiadevadesát exponátů nepředstaví jen fenomén Mařáko-
vy školy – díla vzniklá pod Mařákovým vlivem, ale bude širším 
pohledem na spektrum jeho žáků a jejich pozdějších, malířsky 
velmi odlišných, rozmanitých projevů. Zajímavá a atraktiv-

ní výstava nově objevované umělecké „generace“, v současnosti 
na uměleckém trhu i ve výstavních síních velmi populární, slibu-
je velkou podívanou. Bude objevná pro odbornou i laickou veřej-
nost, neboť vedle děl v uměleckohistorické literatuře již publiko-
vaných budou k vidění díla dosud nevystavená nebo po dlouhá 
desetiletí skrytá. Zvláště pak nově objevené práce málo známých 
nebo téměř neznámých Mařákových žáků přispějí, byť jen dílčím 
způsobem, k představě o jejich ztracené tvorbě. 

 Kromě symbolického připomenutí velkého umělce a učite-
le pěti obrazy a pěti kresbami ze sbírek Východočeské galerie 
v Pardubicích, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Gale-
rie výtvarného umění v Náchodě i ze soukromí, bude představe-
no dvacet osm jeho žáků. Konzultantem výstavy, garantem au-
tenticity zařazených děl a autorem textů katalogu je specialista 
na žáky Mařákovy krajinářské školy PhDr. Michael Zachař. Re-
prezentativní katalog se zasvěcenou statí a s úplným přehledem 
Mařákových žáků doprovodí dvě skupinové fotografi e slavných 
malířů a devadesát šest barevných reprodukcí vystavených děl. 

 Výstava v této koncepci je dobrým a názorným příkladem 
hodnoty, smyslu a přínosu poučeného soukromého sběratelství 
pro odbornou práci i výstavní aktivity veřejných sbírkotvorných 
galerií a muzeí umění i pro vlastní obor. 

 Výstavou připomíná Galerie výtvarného umění v Náchodě 
180. výročí narození Julia E. Mařáka a současně umělce význam-
né i zapomenuté, kteří jeho slavnou krajinářskou školou pražské 
Akademie v letech 1887 až 1899 prošli.

Výstava je otevřena denně kromě pondělí v 9 až 17 hod.
Jan Kapusta

Mařákovci 
z náchodských sbírek
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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 

BŘEZEN
PROGRAM

www.decko-nachod.cz

  3.  a 4. 3. MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48, 
   Nové Město nad Metují tel.: 491 472 947
 10.  a 11. 3.  MUDr. Jana Malíková Denisovo nábřeží 665,         
   Náchod tel.: 491 428 885
 17.  a 18. 3. MUDr. Hana Matoušová Komenského 134,                  
    Nové Město nad Metují tel.: 491 470 566
 24.  a 25. 3. MUDr. Svatava Olšarová Komenského 48,                     
    Nové Město nad Metují tel.: 491 472 946
  31. 3. MUDr. Eliška Pištorová Komenského 48,                 
   Nové Město nad Metují tel.: 491 472 923
  1. 4. MUDr. Eliška Pištorová Komenského 48,                       
   Nové Město nad Metují tel.: 491 472 923

 pátek 9. března od 10.00 hodin verni-
sáž výtvarné výstavy dětských prací 
„Do Ruska za pohádkou“  – pohádkové 
představení a prezentace ruské kultury, 
vstupné 10 Kč. Výtvarné práce tvořily děti 
z náchodských MŠ a ZŠ v rámci meziná-
rodní výměny s ruskými školami z Nižni-
ho Novgorodu, kam budou vybrané práce 
odeslány na výměnnou výstavu (od 11. 5. 
do 2. 6. výstava obrázků z Ruska u nás).
Výstava bude přístupná v provozní době 
až do 30. března, vstup volný.

 Sobota 10. března od 9.00 do 15.00 ho-
din – SOBOTA S VIKTORKOU
– den s angličtinou pro děti 6–10 let
– hrátky a soutěže, výuka angličtiny, sva-
činka, oběd, pitný režim
– s sebou přezůvky a penál, cena 90 Kč

 Sobota 10. března od 17.00 hodin 
DD Diskotéka PRO TEENAGERY 
– velký sál Déčka, vstup 30 Kč

 „keramické pátky“ 
cyklus TŘÍ dílen pro každého 16. břez-
na 2012 (14–17) – jarní probouzení hlíny
13. dubna 2012 (14–17)  
– veselé hrátky se zvířátky
11. května 2012 (14–17) 
– tvoření maminkám k svátku

 16.–18. března – Lasičky a Nezbedové 
v Krkonoších – víkendovka nejen pro La-
sičky a Nezbedy, ale i jejich rodiče a kama-
rády od 3 do 10 let

 Sobota 17. března od 9.30 hodin – TA-
NEČNÍ WORKSHOP S ALYASCHCA CREW 
– 2 taneční workshopy, cena 150 Kč

 Sobota 17. března od 13.00 hodin ve vel-
kém sále Déčka – HIP HOP BATTLE
– taneční sobota, dvě kategorie – junior 
a pro starší 15 let, vstup 50 Kč

 23.–25. března – chata Sokolka 
– LYŽOVAČKA V KRKONOŠÍCH
– víkend pro klubáky, externisty a vedou-
cí Déčka, lyžování, snowboarding, kluz-
ky, sněžnice

 30. března – 1. dubna – Vižňov u Mezi-
městí  - VÍKEND HER
– tradiční víkend her pro mládež, instruk-
tory a vedoucí od 14 let

 Neděle 1. dubna od 16 hodin     „VÍTÁNÍ 
JARA“ – Vynášení Moreny na Smrtnou ne-
děli 
– od 14.30 do 15.30 bude probíhat dílnič-
ka – výroba „morenek“ v keramické dílně 
Déčka, vstupné dobrovolné
– zahájení před budovou SVČ Déčko, krát-
ký program kroužků Déčka a MC Mací-
ček před radnicí (16.15) a vynesení Zimy 
do Metuje na lávce u Benziny (17.00)

AKCE V KLUBU HNÍZDO
 pondělí 5. března od 15 hodin – turnaj 

v sudoku
 čtvrtek 8. března od 15 hodin – turnaj 

v piškvorkách
 9.–10. března – seminář BOZP, zdravo-

věda a krizové řízení
– určeno pro interní a externí pedagogy 
volného času, dobrovolníky z neziskových 
organizací a pro všechny, kdo mají chuť se 
vzdělávat lektorky: Ing. Ludmila Pohanko-
váa MUDr. Alena Vymetálková
cena: 150 Kč (v ceně i drobné občerstvení)

 Úterý 13. března od 15 hodin – turnaj 
ve fotbálku 
Pondělí 19. ledna od 19.00 hodin 
– PREZENTACE O RUSKU
– svoji rodnou zemi Vám představí dobro-
volnice Evropské dobrovolné služby Ana-
stasia Timofeeva

 Středa 21. března od 15 hodin 
– turnaj v scrabble
Pátek 30. března od 15 hodin si přijďte za-
hrát oblíbenou hru Dostihy a sázky
bližší informace o všech akcích na 
www.decko.nachod.cz
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Kostelecká 1829 – volný byt č. 1829/3, 1+1, o výměře 47,30 m2 s podílem o velikos-
ti 473/49057 na společných částech domu vč. stavební parcely č. 3048 k. ú. Náchod
Vyvolávací základní cena 500.000 Kč. Uzávěrka přihlášek 23. 3. 2012 ve 13.00 hod.
Nabídku v uzavřené obálce označené v levém horním rohu nápisem: Výběrové řízení 
– byt 1829/3 – neotvírat adresovat na MěÚ Náchod, Odbor správy majetku a fi nan-
cování, Masarykovo nám. 40, Náchod. Prohlídky lze domluvit na tel. 491 426 978, 
491 427 304 – Správa budov Náchod, s. r. o. Informace na tel. 491 405 233 nebo 
e-mail: gustav.sourek@mestonachod.cz nebo http://www.mestonachod.cz/mesto-na-
chod/nemovitosti/Prodej pouze prvnímu v pořadí – při jeho odstoupení se řízení 
ruší a opakuje.

Městský úřad Náchod 
prodá výběrovým řízením, formou obálkové metody:  



březen 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.

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefo-
ny: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 
603 861 275, výpomocný duchovní p. Václav Hejčl 776 283 073, 
jáhen Václav Smola 775 936 317, http://www.nachod.farnost.cz, 
e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, stře-
da od 8.15 do 10.00, od 16.45 do 17.30, pátek od 8.15 do 10.00, v ji-
nou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v koste-
le sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 
7.30, 9.00. V kostele sv. Michaela mše sv. pro děti a mládež v ne 
v 10.15. Příležitost ke svátostí smíření před ranní a večerní mši 
sv. v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Na 1. pátek v mě-
síci bude možnost přijmout sv. smíření od 17.00 do 18.00 v kos-
tele sv. Vavřince. Výstava a adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní 
se uskuteční v pátek 2. 3. po večerní mši sv. Na Popeleční středu 
22. 3., bohoslužby v kostele sv. Vavřince budou v 7.00, 16.00 
a 18.00, v České Čermné v 16.30. Křížové pobožnosti v kostele sv. 
Vavřince v postním období budou vždy ve středu a pátek 30 min. 
před večerní mši sv. (kromě Popeleční středy). Vyučování nábo-
ženství na děkanství dle rozvrhu. Povídání o Bohu a zpívání pro 
nejmenší děti „Andělka“ v pátek od 17.00 hod. na děkanství. Mod-
litební společenství „Večeřadlo“ se koná v pátek po večerní  mši 
sv. na děkanství. Setkání pro připravující se na svátost biřmo-
vání 1. a 3. pátek v měsíci od 18.45 na děkanství. Společenství 
mladších manželů, setkání nad Písmem s modlitbou, se koná v ne-
děli od 20.00. Modlitební setkání „Modlitby matek“ vždy 2. nedě-
li v měsíci od 19.30. Vikariátní setkání duchovních se uskuteč-
ní 8. 3. od 9.00 (začátek - bohoslužba slova v kostele sv. Vavřince) 
do 12.00. Oblastní setkání katechetů se uskuteční 12. 3. od 15.45 
do 17.45 hod. na děkanství. Koncert Musica Viva, vokálně instru-
mentálního souboru Jiráskova gymnázia a Studentského pěvecké-
ho sboru Institutu sv. Stanislava z Lublaně, se uskuteční 6. 3. 2012 
v 19.30 hod. v Děkanském kostele sv. Vavřince v Náchodě. Vstup-
né dobrovolné. Všechny Vás srdečně zveme.

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:

 Mařákovci z náchodských sbírek, 2. 3. – 22. 4. 
Vernisáž výstavy v pátek 2. března v 17 hodin.

 Alice Nikitinová – Na kraji, 7. 3. – 15. 4. 
Vernisáž výstavy ve středu 7. března v 17 hodin.
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

 Realismus, impresionismus a otcové moderní malby 
– Od Courbeta ke Gauguinovi. Přednáška Mgr. Martiny 
Vítkové, kurátorky Galerie moderního umění v Hradci 
Králové. Pátek 23. března v 17 hodin.

ICC informuje

 1. 3. ve 14 hod. „Těšíme se na jaro“ – taneční zábava v klu-
bovně Harmonie 2 za doprovodu „FRČÍ“ p. F. Čížka a možná při-
jde i kouzelník, tak přijďte i vy se pobavit. Občerstvení bude za-
jištěno.

 8. 3. ve 14 hod malý dárek k svátku žen – krásné melodie 
z operety „Paganini“ 

 15. 3. od 15 hod se koná v restauraci ODAS (Karlovo n.) výroč-
ní členská schůze. Na programu budou zprávy z MO SD a pro-
gram na r. 2012, vystoupení hostů a zástupce POLICIE promlu-
ví na téma bezpečnosti seniorů. Před zahájením bude možno 
dokoupit známky a od 14.30 budou vybírány zálohy a přihlášky 
na zájezdy v dubnu, červnu a v září. 

 22. 3. od 14 hod „ Vyznání kraji“ – promítání s krásným hu-
debním doprovodem pro nás připravil p. O. Mach;

 29. 3. od 14 hod „Národní parky USA“ – 1. část fi lmu bude opět 
s p. Z. Nývltem 
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 ve středu 14. března 
od 14 hod v restauraci Vatikán „Cestománii po Česku“ – Libe-
recko, 2. část.

Předprodeje: Screamers – travesti show, 2. 4. Náchod; HC Olymp 
Praha – lední hudebně zábavná show, 18. 3. Náchod; Hudba Praha 
a Spektrum – koncert, 24. 3. Žďárky; BohadloBand – 17. 3. Náchod
Zdarma: V současné době si u nás můžete zdarma vyzvednout 
např.: nově vzniklý regionální magazín Domácí listy, přehled dět-
ských táborů Déčka 2012, brožurku Zámky, hrady a zahrady v Sas-
ku či kapesní kalendářík z Orlických hor.            Markéta Machová

 srdečně zve své členy a příznivce na společnou návštěvu kina 
Vesmír dne 12. 3. 2012 v 15.00 hodin.
Pozvánka je od producenta a režiséra pana Bc. Tomáše Magnus-
ka, na jeho nový fi lm – Školní výlet. Zlevněné vstupné 40 Kč.
POČET MÍST OMEZEN, PROSÍM HLASTE SE U NÁS CO NEJDŘÍVE!

 Dále Vás zveme do restaurace ODAS, na Karlově náměstí. 
Poetické odpoledne dne 21. 3. 2012 – s jarním pásmem vystou-
pí děti z MŠ. 

 Vzpomínkou na spisovatele pana Josefa Škvoreckého nás 
provede paní Mgr. Lydia Baštecká, hudba a občerstvení zajiš-
těno. Členové – 65 Kč, nečlenové 70 Kč.
Včasné přihlášky s platbou každou středu v naší klubovně SZdP 
Náchod, Palachova ul. 1303 od 13.00–15.00 hod.

 Je také možné, přihlásit se na celodenní výlet Polsko jinýma 
očima dne 17. 5. 2012 (odjezd z Náchoda v 8.00 – návrat zpět ko-
lem 18. hodin).              Za výbor SZdP O. Frühaufová a M. Čiháček
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 Březen je měsícem čtenářů, tedy vašim i našim měsícem. Vždyť ten, kdo čte tuto 
stránku, čte jistě rád. Letošní březen k vám přichází s heslem – Sladký život s knihov-
nou. Po celé České republice budou viset plakáty, které vytvořil student fotografi e Ma-
rek Štim. Jsem moc ráda, že máme v našem městě takové šikovné mladé lidi. 

 V březnu nabízíme Náchoďanům ještě mnohem více akcí, než obvykle. Chceme, aby 
požitek z četby zažili všichni – děti, studenti, dospělí i senioři. A v duchu letošního hes-
la na vás bude čekat při čtení i sladké potěšení. I naše truhly budou plné sladkého čte-
ní, od kuchařek až po sladké romány paní a dívek. Ale i mužská část si najde něco pro 
sebe, třeba čtení u dobrého moku v proslavené pivnici Port Artur. 

 Těšíme se na vás, přijďte poslouchat, přijďte si číst, přijďte besedovat. „Vždyť knihy 
jsou lidem tím, čím perutě ptákům“ (John Ruskin).

 K březnu – měsíci čtenářů jsme si pro Vás, čtenáře i nečtenáře, také připravili neobvyklou 
novinku. Zajásat mohou zejména lovci pokladů s GPS navigací. Od 1. března máte možnost 
v knihovně odlovit kešku! Keška bude umístěna ve druhém patře knihovny a více podrob-
ností naleznete na www.geocaching.com pod názvem kešky „Městská knihovna Náchod“.
Těšíme se na všechny lovce!

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

Výstavy
Hala

 Projekty 24. 2. – 19. 3.
Plakátová výstava, která dokumentuje devatenáct projektů fi nančně podpořených z Re-
gionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

 Putovní výstava SOŠS-EA 20. – 22. 3. Slavnostní zahájení v 10 hodin
1. Ohlédnutí za putováním pro děti (na pomoc Ugandě) – s obrázky náchodských dětí 
2. Misijní výstava – Bangladéš a Papežská misijní díla

 Velikonoční výstava ZŠ Plhov 26. 3. – 30. 3.
Studovna

 Náchod v obrazech a grafi ce 

TÝDEN ČTENÍ
 Pondělí 5. 3. – Já čtu tohle, a co ty? Začátek v 16hodin Dětské oddělení. Náctiletí sobě 

pro radost. Přijďte si se svými kamarády vzájemně číst z oblíbených knížek.
 Úterý 6. 3. – Autorské čtení spisovatele, básníka a zubaře Václava France 

Od 17.00hodin ve studovně
 Středa 7. 3. – Čteme dětem v nemocnici
 Čtvrtek 8. 3. – Čteme dětem z mateřské školy z Kramoly
 Pátek 9. 3. – Čteme skautům a se skauty

Číst se bude ale celý měsíc, například v penzionu Marie a Harmonie a v Solné jeskyňce 19. 3. 
nebo 23. 3. od 16 hodin ve slavné pivnici Port Artur.

 Podvečer /m/laskavého čtení 12. 3. od 17 hodin 
Už vám dlouho nikdo nečetl? Přijďte do knihovny a my vám budeme číst. Budete-li mít 
chuť, můžete číst i vy nám. Káva a sladká tečka jako přídavek.

 Beseda se spisovatelkou Petrou Hůlovou 26. 3. v 17.00 beseda a autorské čtení 
s mladou spisovatelkou, držitelkou ceny Magnesia Litera, ceny Jiřího Ortena i Jo-
sefa Škvoreckého. Studovna (2. patro).

 Kurz trénování paměti – březnové lekce se konají 22., 26. a 28. Nezapomeňte!
Náchodská univerzita volného času – 4. semestr

 5. 3. Jar. JANEČKOVÁ – Hudba v proměnách staletí: 1. díl – nejstarší období hudby
 19. 3. František MUSIL – Nejstarší osídlení Náchodska a Broumovska

Oddělení pro děti
 1. 3. Prázdninové čtení – Babičko, prosím, přečti mi v 9.00 a ve 14.00
 19. 3. Čteme pro děti a maminky z Hopsáčku
 20. 3. První jarní čtení od 10 hodin 
 21. 3. Dílna pomlázková 14.00–16.00. – přijďte se naučit plést pomlázku.

Cesta k Andersenovi – soutěžní hra pro žáky 2., 3., 4. a 5. tříd. Probíhá od 1. 1. do 19. 3. 
Kdo se chce zúčastnit 12. Noci s Andersenem v náchodské knihovně, musí splnit tři 
úkoly a odevzdat je všechny do 19. března v knihovně.
Úkol na březen: Kvíz trnkovský (kvíz najdeš na našem webu nebo v dětském odd.)
30. 3. Noc s Andersenem
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz. (Vo)  
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březen

MODRÝ TYGR (ČR – 2012)
Mládeži přístupný   Vstupné 80 Kč

ŽELEZNÁ LADY (THE IRON LADY – Velká Británie 2011) Premiéra v ČR!
Bez kompromisu… Neuvěřitelně poutavý životopisný fi lm o nejvýznamnější političce 20. století… Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná žena, která dokázala, že vysoká politika není 
jen výsadou mužů, se jako první žena stala premiérkou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. V hlavních rolích vynikající Meryl Streepová (získala Zlatý glóbus za rok 2011 Za nej-
lepší ženský herecký výkon v hlavní roli a je nominováná i na Oscara za rok 2011) a Jim Broadbent. Režie Phyllida Lloydová (mj. fi lm „Mamma Mia“). České titulky.
Doporučená přístupnost: od 12 let Vstupné 110 Kč

ŽENA V ČERNÉM (THE WOMAN IN BLACK – USA/Kanada 2012)
Za všechno možná může tajemná žena v černém... Daniel Radcliffe (představitel Harryho Pottera) v klasickém duchařském příběhu – v roli právníka, který odhaluje krutá a znepokojivá tajemství 
o pomstychtivé ženě v černém, která ohrožuje okolí i jeho nejbližší… České titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupný  Vstupné 100 Kč

GHOST RIDER 2 (GHOST RIDER: SPIRIT OF VENGEANCE – USA 2012) Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Nicolas Cage se vrací jako Johnny Blaze v pokračování světově úspěšného akčního thrilleru. Stále bojuje se svou kletbou ďáblova lovce a skrývá se na vzdáleném místě ve východní Evropě. Tam 
si ho najme tajná náboženská sekta, aby zachránil mladého chlapce před ďáblem – nejdříve se zdráhá přijmout zodpovědnost Ghost Ridera, ale je to jediný způsob, jak ochránit chlapce a jediná 
možnost pro něj, jak se navždy zbavit kletby... České titulky. 
Doporučená přístupnost: od 12 let  Vstupné 165 Kč

ŠKOLNÍ VÝLET (ČR – 2012)
Mládeži přístupný   Vstupné 90 Kč

THE ARTIST (THE ARTIST – Francie/Belgie 2011)
Upřímný a zábavný návrat do klasického amerického němého černobílého fi lmu... Jeho děj nás zavede do Los Angeles, do časů postupného doznívání hollywoodského němého fi lmu.
Doporučená přístupnost: od 12 let  Vstupné 90 Kč

ĎÁBEL V TĚLE (THE DEVIL INSIDE – USA 2012)
Mezi vědou a vírou, mezi nadějí a strachem, neunikne nikdo... Nic vás neochrání! Připravte se na pořádný šok, včetně nehollywoodského zakončení... Horor pro diváky velice pevných nervů. 
Mládeži do 15 let nepřístupný  Vstupné 90 Kč

ALOIS NEBEL (ČR – 2011)
Mládeži přístupný  Vstupné 70 Kč

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU (ČR – 2011)
Doporučená přístupnost: od 12 let  Vstupné 80 Kč

HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV (HUGO – USA 2011)                                                                         FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
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 vypráví o báječném muži 
s obrovskou fantazií a kamerou, která psala začátky kinematografi e… Knižní předloha Briana Selznicka se stala celosvětovým fenoménem a k podobnému 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.
Mládeži přístupný  Vstupné 130 Kč

JOHN CARTER: MEZI DVĚMA SVĚTY (JOHN CARTER OF MARS – USA 2012) Premiéra v ČR a v celém světě!  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Mládeži přístupný   Vstupné 165 Kč

ČTYŘI SLUNCE (ČR – 2012) Premiéra v ČR!
Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh rodiny a jejích přátel, o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů... Nový fi lm 
mezinárodně ceněného režiséra Bohdana Slámy (mj. fi lmy Divoké včely, Štěstí nebo Venkovský učitel). Hrají Jaroslav Plesl, Marek Šácha, Karel Roden, Aňa Geislerová, Klára Melíšková, Igor Chme-
la, Anna Bubeníková, Jiří Mádl, Jana Plodková, Klára Pollertová-Trojanová a další.
Doporučená přístupnost: od 12 let  Vstupné 110 Kč

KOCOUR V BOTÁCH (PUSS IN BOOTS – USA 2011) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Mládeži přístupný   Vstupné 130 Kč

KORZÁR SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS BALETNÍHO PŘEDSTAVENÍ Bolšoj baletu v Moskvě ve znovuotevřené budově Bolšoj těatru
Předprodej vstupenek od 20. února 2012 v pokladně kina Vesmír! Vstupné 300 Kč, zlevněné vstupné 252 Kč (studenti, důchodci, ZTP)

POUPATA (ČR – 2011)
Tak trochu jiný vánoční příběh... Příběh vyprávějící o těžké zkoušce rodiny, žijící v kraji drsných pravidel, jejíž postavy žijí velkými ideály v kontrastu s malostí svých činů. Hrají V. Javorský, M. Pi-
kusová, M. Šoposká, J. Láska, V. Polívka, L. Veselý, D. Syslová a další. Režie Zdeněk Jiráský.
Doporučená přístupnost: od 12 let  Vstupné 80 Kč

ZKRAT (HAYWIRE – USA 2012) Premiéra v ČR!
Mládeži přístupný   Vstupné 90 Kč

MEZI VLKY (THE GREY – USA 2012)
Doporučená přístupnost: od 12 let   Vstupné 90 Kč

MŮJ TÝDEN S MARILYN (MY WEEK WITH MARILYN – Velká Británie/USA 2011)
Příběh jednoho nezapomenutelného týdne... Neobvyklý intimní pohled na hollywoodskou ikonu a její spontánní emotivní vztah s mladým mužem, který jí rozuměl víc než kdokoliv jiný. České titulky.
Mládeži přístupný   Vstupné 90 Kč

LORAX (DR. SEUSS‘ THE LORAX – USA 2012) Premiéra v ČR!  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Změňte svět! V městečku Vševes je vše dokonale promyšleno ... ale příroda je už dávno pryč. A co uděláte, když chce vaše životní láska opravdický strom a na světě už žádné opravdické stromy ne-
jsou? Lorax je kouzelné stvoření, které může vše zachránit – je to živelná smršť bláznivých akčních gagů 0 je to animovaná fantastická rodinná komedie, kterou si dozajista oblíbíte!!! České znění.
Mládeži přístupný    Vstupné 130 Kč

LORAX (DR. SEUSS‘ THE LORAX - USA 2012) POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži přístupný   Vstupné 90 Kč

PROBUDÍM SE VČERA (ČR – 2012) Premiéra v ČR! 
Chtěli jste se někdy vrátit do minulosti? Komické situace i vážnější konfl ikty - s vtipem, nadhledem i drzostí mládí. Prima zábava, energie mládí a studentská recese, prostě originální vzpomín-
ka ve skvělém příběhu s nevšední milostnou zápletkou a zcela nečekanou pointou... Nová česká komedie ze studentského prostředí o cestě za studentskou láskou režiséra Miloslava Šmídmajera. 
Hrají Jiří Mádl, Filip Blažek, Eva Josefíková, Martina Válková, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Zlata Adamovská, Tomáš Matonoha, Ljuba Krbová, Filip Cíl, Svatopluk Skopal a další. V ÚTERÝ 20. 
BŘEZNA 2012 FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ.
Mládeži přístupný   Vstupné 110 Kč

U2 3D (U2 3D – USA 2007) ZÁZNAM KONCERTU, KTERÝ PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Mládeži přístupný   Vstupné 150 Kč

HUNGER GAMES: ARÉNA SMRTI (THE HUNGER GAMES – USA 2012) Premiéra v ČR!
Mládeži přístupný   Vstupné 90 Kč

ZÁZNAM KONCERTU Z JAPONSKÉHO GLASTONBURY – Z FUJIROCK FESTIVALU (CHEMICAL BROTHERS: DON‘T THINK)
Předprodej vstupenek od 1. března 2012 v pokladně kina Vesmír!   Vstupné 200 Kč, zlevněné vstupné 180 Kč (studenti, ZTP)

HURÁ DO AFRIKY! (KONFERENZ DER TIERE – Německo 2010) Premiéra v ČR!

Mládeži přístupný   Vstupné 110 Kč

CARMEN  MET IN HD – ZÁZNAM OPERY Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Vstupné 299 Kč, zlevněné vstupné 251 Kč (ZTP, důchodci, studenti)

MILÁČEK (BEL AMI – Velká Británie/Francie/Itálie 2012)
Mládeži do 15 let nepřístupný   Vstupné 90 Kč

PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY (ČR – 2011)
Mládeži přístupný   Vstupné 80 Kč

LÁSKA JE LÁSKA (ČR – 2011)
Mládeži přístupný   Vstupné 90 Kč

BOHÉMSKÝ ŽIVOT (LA VIE DE BOHÉME / BOHMIELÄMÄÄ – Francie/Německo/Švédsko/Finsko 1992)
Mládeži do 15 let nepřístupný   Vstupné 60 Kč

HNĚV TITÁNŮ (WRATH OF THE TITANS 0 USA 2012) Premiéra v ČR i v celém světě! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!

Doporučená přístupnost: od 12 let  Vstupné 130 Kč

OKRESNÍ PŘEBOR: POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA (ČR – 2012) Premiéra v ČR!
Slavojem Houslice prošlo mnoho hráčů a koučů, ale jen on se v něm zapsal navěky. Legendární trenér Pepik Hnátek. Po obrovském úspěchu televizního seriálu se tvůrci rozhodli přenést součas-
ný fenomén a možná nejslavnější fotbalový klub v Česku i na plátna kin. Děj fi lmu se odehrává v časovém období, které těsně předchází začátku stejnojmenného seriálu. Ten začíná momentem, 
kdy hrdinové řeší, zda splní poslední přání svého zesnulého vůdce... Hrají M. Krobot, O. Vetchý, L. Sobota, D. Novotný, L. Noha, P. Kikinčuk, N. Lichý, J. Hartl, J. Pokorná, J. Plesl, P. Beretová a dal-
ší. Režie Jan Prušinovský.
Doporučená přístupnost: od 12 let  Vstupné 100 Kč

NAVŽDY SPOLU (THE VOW – USA 2012) Premiéra v ČR!
Mládeži přístupný   Vstupné 110 Kč

 

1. čt. 2. pá pouze v 10 hod
3. sobota pouze v 15 hod

2. pátek pouze v 19.15 hod
3. sobota pouze v 17 hod
4. neděle pouze v 19.30 hod

1. čtvrtek pouze v 17.30 hod
2. pátek pouze v 15.45 hod

1. čtvrtek pouze v 15.45 hod
2. pátek pouze v 17.30 hod
3. sobota pouze v 19.30 hod

4. neděle pouze v 15.30 hod
5. pondělí pouze v 17 hod

4. neděle pouze v 17.30 hod
5. pondělí pouze v 19.15 hod

6. úterý pouze v 17 hod

6. úterý pouze v 19 hod

7. středa pouze v 19.30 hod

7. středa pouze v 17 hod

8. čt. 9. pá pouze v 17 hod
10. sobota pouze v 19.30 hod

8. čtvrtek pouze v 19.30 hod
9. pátek pouze v 19.30 hod
10. sobota pouze v 17 hod
11. neděle pouze v 19.30 hod

10. sobota pouze v 15 hod

11. neděle pouze v 15.45 hod

12. pondělí pouze v 19.15 hod

12. po. 14. st pouze v 17 hod
13. úterý pouze v 19.30 hod

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

15. čtvrtek pouze v 19.30 hod

16. pátek pouze v 15.30 hod
17. sobota pouze ve 13.30 hod
18. neděle pouze v 16.30 hod
19. po. 20. út pouze v 17 hod

17. sobota pouze v 15.30 hod
18. neděle pouze ve 14.30 hod

15. čtvrtek pouze v 17 hod
16. pá. 17. so 17.30 a 20 hod
18. neděle pouze v 18.30 hod
19. po. 20. út pouze v 19 hod
21. středa pouze v 17 hod

21. středa pouze v 19.30 hod
22. čtvrtek pouze v 17 hod

22. čtvrtek pouze v 19 hod
23. pá. 24. so pouze v 17 hod

23. pátek pouze v 19.45 hod

23. pátek pouze v 15.15 hod
24. sobota pouze v 15 hod
25. neděle pouze ve 14 hod

25. neděle pouze v 16 hod

24. sobota pouze v 19.30 hod
26. po. 27. útpouze v 17 hod

26. pondělí pouze v 19.15 hod

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

28. středa pouze v 19.30 hod

29. čtvrtek pouze v 17 hod
30. pá. 31. so pouze ve 20 hod
DUBEN 2012 1. ned pouze ve 14.30 hod

29. čtvrtek pouze v 19.30 hod
30. pátek pouze v 18 hod
31. sobota 14 a 18 hod
DUBEN 2012
1. ne. 3. út pouze v 19.15 hod
2. po. 4. st pouze v 17 hod

30. pá. 31. so pouze v 16 hod
DUBEN 2012
1. neděle pouze v 17 hod
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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




