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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

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

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

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

Další pořady 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka

 uvádí v lednu 
Posel z Liptákova
Divadlo Járy Cimrmana
Vstupné: 400, 380, 360 Kč  
Předprodej od 14. 11. 2016

Ples Roztančený Beránek
Vstupné: 140 Kč s místenkou, 
120 Kč bez místenky
Předprodej od 15. 12. 2016

Filharmonie Hradec Králové
Kateřina Javůrková – lesní roh, Vojtěch 
Spurný – dirigent
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 180, 160, 140 Kč 
Předprodej od 15. 12. 2016

Ještě jsou rána cítit létem
 koncert k desátému výročí 6 NaChodníku 
spojený se křtem knihy Milana Poutníka
Odložený koncert z října 2016
Vstupné: 120 Kč v předprodeji, 
150 Kč na místě
Předprodej od 14. 9. 2016

Homocystein v praxi
MUDR. Karel Erben, 
Mgr. Michaela Beitlová
Přednáškový sál
Vstupné: 80 Kč
Předprodej od 15. 12. 2016

J. Borgeson, A. Long, D. Singer: 
Souborné dílo W. Shakespeara 
ve 120 minutách
Divadlo v Dlouhé
Představení ab. cyklu – skupina „M“
Vstupné: 340, 320, 300 Kč
Předprodej od 15. 12. 2016

Pátek
6. 1. 2017
v 19.00 hodin

Sobota
7. 1. 2017
ve 20.00 hodin

Středa
18. 1. 2017
v 19.00 hodin

Čtvrtek
19. 1. 2017
v 19.00 hodin 

Pátek
20. 1. 2017 
v 17.00 hodin

Pondělí
23. 1. 2017
V 19.00 hodin

Úterý
24. 1. 2017 
v 9.00 hodin

Čtvrtek
26. 1. 2017
v 19.00 hodin

Úterý
31. 1. 2017
v 19.00 hodin 

Chovej se jako člověk 
Pavel Novák
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením 
v pokladně divadla

Věra Martinová 
se svou skupinou „TOUR 2017“
Koncert u příležitosti vydání 
nového retrospektivního 3CD 
„Zlatá kolekce Věry Martinové 
– Jako dřív“
Vstupné: 260, 240, 220 Kč
Předprodej od 14. 11. 2016

Milan Kopecký: Dámy z Aniane
Divadlo Palace
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 390, 370, 350 Kč 
Předprodej od 15. 12. 2016

14. 1. 2017
ve 20.00 hodin

21. 1. 2017
ve 20.00 hodin

Ples Průmyslové školy stavební Náchod
Pořádá Průmyslová škola stavební

Ples Jiráskova gymnázia v Náchodě
Pořádá Nadace Jiráskova Gymnázia

Posel z Liptákova, Divadlo Járy Cimrmana
Posel z Liptákova je divadelní hra z repertoáru Divadla Járy Cimrmana s podtitulem Cimrmanův dramatický kšaft. Autory jsou Zdeněk Svěrák 
a Ladislav Smoljak, jako spoluautor je uváděn fi ktivní český vynálezce, fi losof a dramatik Jára Cimrman. Hra měla premiéru 20. dubna 1997 
v pražském Branickém divadle.

Milan Kopecký: Dámy z Aniane, Divadlo Palace
Režie: Viktorie Čermáková

Hrají: Daniela Kolářová, Dana Syslová, Jaromír Meduna, Milan Stehlík / Jiří Čapka, Lucie Pernetová
Marie a Ester. Dvě sestry, dva lidské příběhy z opačných pólů lidské existence. Zatímco Marie si přinesla do rodného domu nekončící proud svých 
příběhů ze všech pařížských lokálů – těch skutečných i smyšlených, Ester si žila svůj poklidný život venkovské učitelky. Malé Aniane je pro Marii 
trochu příliš těsné a tak stačí pár poznámek na místním trhu a zdejší pan děkan ztrácí svůj klid. Skupinka nezadaných mužů zralého věku začne 
sázet na nového manžela pro Marii… to všechno se děje za zdmi rodinného domu Marie a Ester. Ony ale mají jen samy sebe. Jen své vzpomínky, 
které se tak málo protínají. A čas se tak vleče.
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dovolte mi, abych Vás pozdravil v novém 
roce 2017. Jaký bude nový rok pro měs-
to Náchod? 

Troufnu si říci, že to bude rok plný dob-
rých změn. Svůj optimismus opírám ze-
jména o městský rozpočet, který je pro 
letošek plánován v rekordní výši půl mi-
liardy korun. A takřka polovina této sumy 
je vyčleněna na investice. Právě investice 
totiž umožňují město zvelebovat a moder-
nizovat. Samospráva má přímo povinnost 
usilovat o co největší podíl investic v rám-
ci každého rozpočtu. V Náchodě se nám 
takové usilování dlouhodobě daří. Výsled-
ky je možné popisovat, ale ještě lepší je 
se projít Náchodem a jeho okolím. Rekon-
strukce sportoviště Na Hamrech, špičko-
vá technika v garážích našich jednotek 
dobrovolných hasičů, nové vrty minerální 
vody v Bělovsi, do fi nále směřující rekon-
strukce Pražské ulice. Ten výčet je velmi 
dlouhý a zahrnuje jak rozsáhlé investiční 
akce, tak i malé velké věci, které činí naše 
město krásnější a zvyšují jeho atraktivitu 
pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. 
V parku v horní polovině náměstí se hlásí-
me k historické tradici a zakladateli měs-
ta rytíři Hronovi. Ve vlastnictví města je 
nově i artefakt z atomového dómu v Hiro-
šimě, který je rovněž upomínkou na naše-
ho rodáka architekta Letzela. 

Moderní Náchod nemůže být jen bled-
noucí vzpomínkou na město, které kdysi 
rozkvetlo do krásy a významu díky prů-
myslové revoluci. Proto dále Náchod nově 
modelujeme a přetváříme, čelíme novým 
výzvám i novým problémům, které přiná-
ší 21. století. Investujeme maximum mož-
ných prostředků s cílem udělat Náchod, 
který je naším společným domovem, ješ-
tě lepším místem pro život. 

Náchodští loutkáři se tak dočkají 
vlastních divadelních prostor. Naši dob-
rovolní hasiči budou mít zázemí v nové 
zbrojnici. Snaha o obnovu lázeňství v Ná-

chodě vstoupí v tomto roce do přelomo-
vé etapy.  

Nový rok má na konci sedmičku a já vě-
řím, že to bude pro Náchod veskrze šťastné 
číslo. Imponující výše městského rozpoč-
tu i zásadní podíl investičních akcí svědčí 
rovněž o tom, že se v náchodské samosprá-
vě daří prosazovat řešení a témata s kon-
krétním a hmatatelným obsahem. Je to vý-
sledek dobré práce městské rady i celého 
městského zastupitelstva. Je to i ocenění 
práce jednotlivých odborů města. Náchod 
není rozbitý politickými půtkami, Náchod 
funguje jako z rozumných jedinců sesta-
vená komunita, které leží na srdci nikoli 
splín či partikulární zájmy, ale všeobecný 
prospěch města.  

Tomu jsem velmi rád, protože demokra-
cie není nikde a nikdy tak konkrétní jako 
právě v zastupitelském systému města. 
Náchodská komunální politika tak není 
o prázdných proklamacích a rétorických 
cvičeních. Náchodská politika je o novém 
parku, kilometrech opravených silnic 
a chodníků, o novém veřejném osvětlení. 
Těší mě, že další plány na rozvoj Nácho-
da můžeme opřít i o novelu zákona o roz-
počtovém určení daní, která rovněž posi-
luje městský rozpočet. 

Jaký bude rok 2017 pro Náchod? Bude to 
dobrý rok! Ale lepší než desetkrát o tom 
jen číst, je vidět to na vlastní oči. Ať nás 
všechny ta procházka Náchodem a jeho 
dalšími proměnami pro příštích dvanáct 
měsíců těší, ať nás naplňuje hrdostí k pří-
slušnosti k našemu městu. A pokud už 
někde narazíme na uzavřenou ulici, roz-
kopaný úsek či dopravní omezení, nemě-
li bychom hned začít nadávat. Dříve než 
symbolicky „hodíme kamenem“, měli by-
chom se dobře podívat, co to vlastně drží-
me v ruce. Možná to nebude „kámen“, ale 
třeba cihla pro stavbu nového loutkového 
divadla či lázeňské kolonády.

Jan Birke, váš starosta

Vážení a milí spoluobčané, 
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Zprávy 
z radnice
Rada města 5. 12. 2016
Jednání rady města 
se zúčastnilo osm radních, 
jeden byl omluven.
Číselný popis u zprávy 
představuje poměr hlasů při hlasování PRO 
– PROTI

Výroční zprávy ZŠ a ZUŠ 
za školní rok 2015/2016

 RM vzala na vědomí výroční zprávy ZUŠ 
Náchod (www.zusnachod.cz), ZŠ Komen-
ského (www.komenskehozsnachod.cz), ZŠ 
Náchod-Plhov (www.zsplhov.cz) a ZŠ TGM 
(www.zstgmnachod.cz).

 RM uložila zpracovat studii půdní ve-
stavby ZUŠ a odhlučnění foyer.
Rada města Náchoda se také vážně za-
bývala aktuální situací v Základní škole 
T. G. Masaryka. O aktuálních jednáních 
s vedením školy i rodiči s cílem nalézt od-
povědi na otázky odchodu dětí i pedago-
gů do jiných škol informoval radní mís-
tostarosta Miroslav Brát, který se touto 
problematikou zabývá již několik měsíců. 
V této souvislosti radní přijali hned něko-
lik usnesení:
– uložili vedoucímu odboru školství a so-
ciálních věcí, aby ve spolupráci s vede-
ním školy zajistil vědomostní testování 
ve vhodném vzorku žáků, aby byla k dis-
pozici vhodná empirická data potvrzují-
cí, že inovativní pedagogické postupy za-
jišťují u žáků očekávanou míru znalostí 
a dovedností odpovídajících jejich věku,
– dále uložili vedoucímu odboru školství 
a sociálních věcí, aby připravil podklady 
pro žádost, která by směřovala k provede-
ní mimořádné školské inspekce zaměřené 
na efektivitu práce a roli asistenta peda-
goga, míru ovlivnění a determinace vý-
chovně-vzdělávacích postupů aktuálním 
počtem žáků z minorit, možnost vzájem-
né koexistence inovativních pedagogic-
kých postupů s klasickým vzdělávacím 
pojetím, míru svobodné participace peda-
gogů na zvoleném vzdělávacím modelu, 
kvalitu interpersonálních vztahů ve ško-
le – v pedagogickém kolektivu, 
–radní také pověřili tajemnici města 
Mgr. Hanou Mílovou, aby uložila rom-
ským terénním pracovníkům až do od-
volání působit v osvětové rovině na rom-
skou komunitu, aby využívala kapacity 
všech náchodských základních škol, a ve-
doucímu odboru školství Bc. Pavlu Schu-
movi, aby v tématu rozložení žáků z mi-
nority v systému všech náchodských 
základních škol plně využil komunika-
ce s Odborem školství, mládeže a tělový-
chovy Krajského úřadu Královéhradecké-
ho kraje s cílem odborné zpětné vazby.
Rada města Náchoda se situací v ZŠ TGM 
bude znovu zabývat v lednu příštího 
roku, tentokrát za účasti vedení školy.

Majetkoprávní úkony obce 
 RM souhlasila v souvislosti s nákupem 

budovy čp. 1845 v Zámecké ulici, aby od-
bor správy majetku a financování písem-
ně informoval nájemce budovy a pozem-
kových parcel, na kterých je zařízeno 
parkoviště, o změně vlastníka. 8-0-0

 RM souhlasila se zveřejněním záměru 
přenechat do výpůjčky část pozemkové 
parcely č. 362/11 v k. ú. Náchod o výměře 
284 m2 za účelem sečení trávy a udržová-
ní veřejné zeleně. 8-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene se společností ČEZ Distri-
buce, a. s. El. kabelové vedení bude umís-
těno pod povrchem pozemkové parcely 
č. 2058/3, č. 2058/40 a č. 2058/44 v Raiso-
vě ulici. Předpokládaná délka el. vedení  
1 kV umístěného v pozemkových parce-
lách města má být cca 5 m. 
 8-0-0

 RM souhlasila s vyhlášením výběrové-
ho řízení na obsazení volného nájemního 
bytu č. 3 v č.p. 293 v ulici Borská v Nácho-
dě a bytu č. 7 v č.p. 294 v ulici Borská v Ná-
chodě a se zveřejněním inzerátů v tisku.  
 8-0-0
Žádosti o čerpání fondů 8-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv 
a rozvoje ve výši 60.000 Kč a převod této 
částky do rozpočtu příspěvkové organi-
zace MŠ Vítkova. Finanční prostředky 
budou použity na zakoupení didaktické 
pomůcky „Vzdělávací box“ v celkové hod-
notě 62.640 Kč. Rozdíl bude uhrazen z roz-
počtu školy.

 RM schválila čerpání fondu investic 
ve výši 13.443 Kč pro příspěvkovou orga-
nizaci ZŠ Náchod, Pavlišovská. Finanční 
prostředky budou použity na další úpra-
vu nově vybudovaných prostor žákov-
ských šaten.

 RM schválila čerpání fondu investic 
ve výši 20.554 Kč pro příspěvkovou or-
ganizaci ZŠ Náchod–Plhov. Finanční pro-
středky budou použity na opravu vířiče 
nápojů ve školní jídelně, který zajišťuje 
pitný režim ve školní jídelně v době obě-
da.

 RM schválila čerpání fondu rezerv 
a rozvoje v celkové výši 90.000 Kč a pře-
vod této částky do rozpočtu příspěvkové 
organizace MŠ Havlíčkova. Finanční pro-
středky budou použity na nákup nábytku 
do třídy č. 3, pracovních desek na dětské 
stoly a multifunkční inkoustové tiskárny 
EPSON. 
Přijetí dotace od Nadace ČEZ – Oranžo-
vé hřiště Na Roudné – Náchod 8-0-0

 RM souhlasila s realizací stavby hřiště 
„Oranžové hřiště Na Roudné – Náchod“ 
a s přijetím schválené dotace ve výši 
500.000 Kč od Nadace ČEZ.
Přijetí dotací z Fondu mikroprojektů 
v rámci Euroregionu Glacensis 8-0-0

 RM souhlasila s přijetím schválené výše 
dotace pro projekty Náchod – Klodzko – 
partnerství idejí, Spolupráce v Evropském 

městě Náchod – Kudowa a Česko-polské 
dobíjení a souhlasila s podmínkami sta-
novenými 1. Euroregionálním řídícím 
výborem. Projekty budou realizovány 
v celém rozsahu bez aktivit, které mají 
charakter nezpůsobilých výdajů.

 RM vzala na vědomí předložené infor-
mace k česko-polským projektům.
Další podrobnosti k jednotlivým projek-
tům najdete na str. 9.
Zateplení objektu 
č. p. 93 Lipí u Náchoda 8-0-0

 RM vyloučila ze zadávacího řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu „Zateple-
ní objektu č. p. 93 Lipí u Náchoda“ uchaze-
če č. 1 STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o., 
Náchod a uchazeče č. 10 ELKONA CZ s.r.o., 
Rychnov nad Kněžnou, pro nedoložení pí-
semného objasnění, doplnění nabídky. 

 RM schválila následující pořadí předlo-
žených nabídek na tuto veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu a schválila uzavření 
smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě  
– firmou Movis Hronov s.r.o., Hronov 
za nabídkovou cenu 4.030.903,09 Kč bez 
DPH. Délka záruční doby za dokončené 
dílo je 120 měsíců. 

TELEGRAFICKY:
 RM schválila realizaci systému regula-

ce vytápění IRC v MŠ Komenského 301, 
Náchod firmou Petr Přibyl – Regom, Ná-
chod. 8-0-0

 RM zamítla žádost o příspěvek na do-
pravu Speciální základní školy Augusti-
na Bartoše, Úpice z důvodu existující ob-
dobné školy v Náchodě. 8-0-0

 RM schválila s účinností od 1. 1. 2017 
vytvoření jednoho funkčního místa  
– právník. 8-0-0

 RM schválila přijetí finančního daru pro 
MŠ Vítkova ve výši 70.000 Kč. 8-0-0

Zastupitelstvo města 12. 12. 2016
projednalo:
1. Rozpočet města na rok 2017
2. Majetkoprávní úkony obce 
3. Nadační fond pro podporu nemocnice 
v Náchodě
4. Územní plán Náchod – pořízení změny 
č.1
5. Smlouvu o výpůjčce projektové doku-
mentace na akci Zámecký kopec – srdce 
města Náchoda
6. Změnu usnesení ZM ze dne 20. 6. 2016
7. Smlouvu o úvěru r.č. 99016427671
8. Příslib revolvingového úvěru 2017
9. Dodatky ke smlouvám 2016
10. Smlouvy o poskytnutí dotací
11. Rozpočtová opatření
12. Smlouvu o veřejných službách s do-
pravcem CDS s.r.o. Náchod a Smlouvu 
o vzájemné spolupráci při zajištění do-
pravní obslužnosti veřejnou linkovou do-
pravou mezi Královéhradeckým krajem 
a městem Náchodem
13. Nový informační navigační systém
14. Rekonstrukci veřejného stadionu Ha-
mra v Náchodě – ETAPA II.
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V pondělí 5. prosince 2016 vedení měs-
ta Náchoda společně s vícepremiérem 
a náchodským zastupitelem Pavlem Bě-
lobrádkem a za účasti dodavatele stavby 
slavnostně otevřeli nový most přes řeku 
Metuji v Náchodě-Bělovsi. 

Jeho výstavba byla zahájena zbourá-
ním původního mostu v květnu letošního 
roku a dokončena a zkouladována v minu-
lém týdnu. Již několik dní před tímto ter-
mínem zde probíhal provoz v tzv. režimu 
předčasného užívání, tak aby usnadnil ži-
vot zdejším obyvatelům a návštěvníkům. 
Současně však ještě probíhaly dokončova-
cí práce.

Nový mostní objekt převádí komunika-
ci ulice Lázeňská přes vodní tok Metuje. 
Založení mostu je na maloprůměrových 
mikropilotách vetknutých do skalního ho-
rizontu. Nosná konstrukce je dlouhá 24,5 

Nový most v Bělovsi metru a celková délka mostu dosahuje té-
měř 33 metrů. Provoz na mostu je konci-
pován jako obousměrný s šířkou vozov-
ky 4,0 m s jednostranným obousměrným 
chodníkem šířky 1,5 m.

„Na novém mostě je osazeno architekto-
nicky působivé zábradlí, které doplňují tři 
svítidla a scénické osvětlení umístěné v kon-
strukci betonových sloupků zábradlí a v pod-
hledu nosné konstrukce. Ve večerních hodi-
nách se tak příchozím nabízí opravdu pěkný 
pohled v tomto koutu Náchoda“, uvedl sta-
rosta Jan Birke.

Zhotovitelem tohoto díla, které si 
z městského rozpočtu vyžádalo částku 
bezmála 10,7 mil. Kč, je společnost EURO-
VIA CS, a. s., Praha.

V druhé polovině prosince bylo na most 
nainstalováno nové vánoční osvětlení, 
které zpříjemnilo vánoční čas všem ob-
čanům a návštěvníkům Bělovse.

Symbolickou pásku přestřihli za město Náchod (na fotce zleva): starosta Jan Birke, 
místopředseda vlády a současně náchodský zastupitel Pavel Bělobrádek, koaliční 
partner Tomáš Šubert, místostarostové Jan Čtvrtečka, Miroslav Brát a Pavla Maršíková, 
za dodavatele díla – firmu EUROVIA CS, a.s., ředitel závodu Čechy východ Michal Šumpík 
a náchodský radní Jiří Maršík.

15. Návrh na odvod nedočerpaného pří-
spěvku PO
16. Vyřazení dlouhodobého hmotného 
majetku
17. Nabídku k prodeji – hasičská cisterna 
a nákladní automobil speciální
18. Volba člena finančního výboru  
19. Kontrolní výbor ZM – zprávy z prove-
dených kontrol
20. Plán kontrolní činnosti Kontrolního 
výboru ZM na rok 2017
21. Propočet nákladů na komunální odpad 
na rok 2017 
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
26 zastupitelů, jeden byl omluven.
Veškeré materiály pro jednání zastupite-
lů včetně návrhu usnesení k jednotlivým 
bodům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/podklady.asp
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/usneseni/zastupitelstvo-16.
asp
Záznam z jednání najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/video-archiv/16-12122016/

Náchodští radní rozhodli v květnu le-
tošního roku o zpracování nového loga 
města Náchoda. Městu již dlouho chy-
běla „značka“ vystihující jeho charakter 
i ráz okolní krajiny. Moderní logo zlepší 
propagaci města především v oblasti ces-
tovního ruchu. 

Nová značka, jejímž autorem je pan Ja-
roslav Hainzel, odkazuje na tisíciletá bo-
hatství, která tento kraj nabízí. Proto vý-
běr barev padl na zelenou a modrou, které 
vystihují zeleň a vodstvo a vzájemně se 
spojují do výrazného písmene N. Tato 
ikona současně znázorňuje členitý terén 
města, malebné kopce a údolí, plynoucí 
řeku Metuji. Tučné písmo logotypu repre-
zentuje pevné historické základy města 
a jeho dominantní postavení v regionu.

Na podrobný grafický manuál nyní na-
vazují další kroky, kterými bude např. vý-
stavba nových webových stránek města 
a samozřejmě také implementace loga do 
písemností, tiskovin a dalších propagač-
ních materiálů. Nová značka nemá za úkol 
"vytlačit" tradiční erb města, který bude 
i nadále používán. Naopak nabízí celou 
řadu dalších možností propagace města 
především na poli cestovní ruchu.

Logo je také součástí nového propa-
gačního videa, které můžete zhlédnout 
na Youtube a představuje náchodský re-
gion v celé své kráse. 

Město Náchod 
má novou moderní značku
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        KRONIKA narození a svatby 2016

V listopadu 2016 se narodili 
 6. 11.  Evelína Miščuková
 14. 11.  Claudia Macková
 16. 11.  Boris Kašpar
 19. 11.  Edvard Maruna
 23. 11.  Sven Golas
  Mathyas Hurdálek
 24. 11. Marie Bělobrádková
  Agáta Černá
 25. 11. Antonín Červíček
 29. 11. Sofie Jana Gyurácsová

V listopadu 2016 byli oddáni:
5. 11.
Pavel Hurdálek, Náchod
Tereza Brožová, Náchod
22. 11.
Pavel Macháček, Police nad Metují
Jana Klugarová, Kramolna
25. 11.
David Šlechta, Pecka
Jana Škodová, Náchod
26. 11.
Marek Stierand, Náchod
Irena Špačková, Náchod

V neděli 11. 12. 2016 se v náchodském 
Beránku uskutečnil Adventní koncert, 
který každoročně pořádají zástupci církví. 
Nejedná se jen o koncert, ale také o cha-
ritativní akci. Letos návštěvníci přispěli 
na Stacionář Cesta a to částkou 6 638 Kč. 
Klienti Stacionáře na oplátku předvedli 
sice nevánoční, ale úspěšné představení 
„Pomáda“. Byl to moc krásný večer a díky 
štědrým lidem budou mít i klienti Staci-
onáře hezký Štědrý den. Děkujeme pořa-
datelům za pozvání a Vám všem, kdo jste 
nám přispěli.

 Denisa Voborníková
ředitelka Stacionáře Cesta Náchod z.ú.

Adventní 
koncert v Beránku

Milý fanoušku a čtenáři. Tečka. Děkuje-
me, že čteš tyto řádky! Vykřičník. Děkuje-
me, že chodíš na naše koncerty a rád nás 
posloucháš. Tečka. Pauza. A nesmírně Ti 
děkujeme, pokud jsi právě i Ty přidal ruku 
k dílu a pomohl nám postavit se na vlast-
ní nohy! Vykřičník. Objetí. Úsměv. Radost.

Děkujeme na stotisíckrát vám všem, 
kteří jste nám prostřednictvím webo-
vé kampaně „Potřebujeme jiné nástro-
je“ zakoupili pomyslné střevíce, lodič-
ky a lakýrky. Postavili jste nás na vlastní 
nohy – vybrali jsme totiž neuvěřitelných 
458.490 Kč! O takových luxusních botách 
se nám ani nesnilo a věřte, že se nám 
v nich bude chodit samo. Vaše finanč-
ní příspěvky nám dovolí zakoupit nejen 
nové nástroje, které tolik potřebujeme, 
ale budeme si moci dovolit i nové noto-

Police Symphony 
Orchestra žije!

vé stojánky, hromadu notových aranží ši-
tých na míru, a hlavně – jsme tu pro vás 
a hrajeme dál!

Proto s námi přijďte hned 14. ledna 
2017 do Kolárova divadla v Polici nad Me-
tují otevřít náš nový rok plný hudby a zá-
bavy. Rozproudí vás čerstvě vyladěný re-
pertoár filmové, klasické i popové muziky. 
Po vstupenkách v předprodeji se jen za-
prášilo a za 3 hodiny byly vyprodány! 
Nezoufejte však, koncerty budou DVA! 
Kdo stihl koupit lístky na původní čas 
v 17.00, přesouvá se na 16.00. Díky Va-
šemu zájmu jsme přidali druhý koncert 
ve stejný den na 19.30!

A vidět i slyšet nás můžete ještě  
12. února 2017 v Červeném Kostelci nebo 
4. března 2017 v Trutnově. Budeme vážně 
šťastni, přijdete-li nám zatleskat. Veške-
ré naše hudební počínání, akce a koncer-
ty můžete sledovat na našich webových 
nebo facebookových stránkách. Připojte 
se i na náš Instagram nebo YouTube!

Vaše PSO
Napsala: Petra Šotolová

Foto: Martin Kábrt

Klub mladých podnikatelů v Náchodě 
dne 14. 12. 2016 dopoledne bavil senio-
ry v DS. V předvánočním období připra-
vili mladí podnikatelé akci, která svým 
rozsahem a úrovní předčila vše, co dopo-
sud klienti v MARII mohli zažít. Mode-
rování se ujal Lukáš Suchý a program se 
rozjel. Studenti jaroměřského gymnázia 
zahájili program hudebním vystoupením 
zpěvem a hrou na kytary vkusně dopro-
vázené saxofonem. Zpěvačka svým krás-
ným hlasem rozezpívala klienty. Následo-
vala ukázka DRONU a při povídání byly 
na plátno promítány nádherné záběry Kr-
konoš, Kuksu, pardubického zámku, okolí 
Náchoda. Opět následovala hudební vlož-
ka, tentokrát koledy. Poté na improvizo-
vaném pódiu vystoupil náchodský kou-
zelník Tommy, který předvedl zajímavé 
kousky, včetně vykouzlení živých holu-
bů. V průběhu ukázek přímo v hledišti 
pracovala profesionální kosmetička, kte-
rá naše dámy líčila. Na dalším pracoviš-
ti náchodských malířů a grafiků klienti 
barvili sádrové odlitky pro svoje potěšení. 
Aby atmosféra byla dokonalá, byl klien-
tům podáván chutný štrůdl, který dovez-
li organizátoři. Poslední částí programu 
bylo vystoupení Orientálních tanců Sa-
har pod vedením Dany Minaříkové, kte-
rá uvedla, že program nacvičovali skoro 
půl roku s ujištěním, že to jsou opravdu 
„amatéři“, čemuž zejména přítomní muži 
nechtěli uvěřit. A už se blížil závěr skvě-
lého dopoledne, který zakončili studenti 

Podnikatelské dopoledne v MARII
písničkou „Ta naše písnička česká“, kterou 
zpívali všichni přítomní. Poděkování patří 
těmto mladým lidem, kteří, jak uvedl mo-
derátor na počátku, chtějí ukázat, že pod-
nikatelé jsou slušní a vstřícní lidé, kteří 
myslí na pomoc druhým. Nyní konkrétně 
aktéři: Lukáš Suchý – WSU vzdělávání, Sil-
vie Drašnarová poradenství v oblasti pod-
nikání, Mary Kay Petra Šitinová – kosme-
tická poradkyně, Jan Hable – Agentura 
Dodna-party, Jan Pícha – finanční porad-
ce Partners, Mgr. Lukáš Koblasa – lékár-
na U Svaté Terezie, Petr Kadaník a Martin 
Skalák – foto.               Mgr. Jaromír Vejrych
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V úterý 3. ledna 2017 uplyne pět let od úmrtí Josefa Škvorec-
kého. Rodné město na jednoho ze svých nejslavnějších rodáků 
nezapomíná. Vždyť byl už 9. února 2012 ve velkém sále Berán-
ku pietní večer Vzpomínáme na Josefa Škvoreckého, jehož se 
zúčastnila řada hostů – pamětníků i znalců a obdivovatelů jeho 
díla. Při té příležitosti vyšlo i druhé vydání mého Průvodce Ná-
chodem Josefa Škvoreckého, třetí vydání pak v roce 2014, opět 
i v polské a anglické verzi. „Komiksového průvodce po stopách 
Dannyho Smiřického“, vytvořeného výtvarně žáky náchodské 
ZUŠ a textově studenty Jiráskova gymnázia, vydala v roce 2013 
náchodská městská knihovna.

 Ještě v roce úmrtí se podařilo nakladatelství Bor v Liberci vy-
dat knihu Josef Škvorecký a Náchod, shrnující vše zásadní a do-
stupné o vzájemném vztahu autora a rodného města. Text Aleše 
Fetterse redakčně připravila a bohatou fotodokumentací doplni-
la redaktorka a nakladatelka PhDr. Eva Koudelková.

 Významně byl Josef Škvorecký připomenut v roce nedožitých 
90. narozenin. Už 14. dubna 2014 byl na hrobě jeho rodičů na ná-
chodském hřbitově z iniciativy Mgr. Věry Vlčkové odhalen pa-
mátníček – otevřená kniha, připomínající syna – spisovatele. 
O necelý měsíc později na náměstí, za velké účasti oficiálních 
osobností i občanů města, byla odhalena lavička Josefa Škvorec-
kého. Od toho dne ji lidé často využívají k focení se se Škvorec-
kým. Ten by si mohl závidět, protože si mu sedají na klín mno-
hé mladé krásné dívky, což jejich babičky kdysi živému nedělaly. 

 Od 8. září byla déle než měsíc v knihovně k jeho životnímu ju-
bileu výstava, zčásti pak zopakovaná o rok později. V září 2014 
bylo vydáno zvláštní číslo Náchodského zpravodaje, které při-
neslo řadu vzpomínek jeho starých přátel – hudebního sklada-
tele Jaroslava Celby (Harýka ze Zbabělců), paní Věry Tomanové 
(Evky Mánesovic ze Zbabělců), bibliografa dr. Borise Mědílka, 
režiséra Jana Schmidta a původem polického Václava Hornycha, 
který sem napsal pozoruhodný článek o Škvoreckém horolezci. 
Vzpomínají i ti, kdo se s ním seznámili později – předseda Spo-
lečnosti JŠ Mgr. Václav Krištof, literární vědec PhDr. Michal Při-
báň, režisér Mgr. Petr Kaňka, publicista Tomáš Mazal, od nás pak 
Mgr. Lydia Baštecká, která spolu s odpovědnou redaktorkou Ni-
nou Adlof číslo připravila. Nechybí příspěvek starosty města Jana 
Birke ani kanadské velvyslankyně Valerie Raymond. Nejmladší 
jsou zastoupeni pedagogem náchodského gymnázia Mgr. Štěpá-
nem Macurou. Byl tu přetištěn i text redaktorky Náchodského 
deníku Reginy Hellové „Škvorecký se vrací do rodného Nácho-
da“. Náchodský deník v září 2014 připomněl autora i dalšími tex-
ty, stejně tak v lednu 2015. To měl hlavní článek výstižný titulek 
„Josef Škvorecký stále zůstává v myslích i srdcích Náchoďanů“. 
Zářijové číslo reklamního Náchodského Swingu uveřejnilo v roce 
2014 i ukázky z dosud neznámého deníku maminky Josefa Škvo-
reckého o jeho nejútlejším dětství. Bohužel nevíme,kde originál 
deníku je, zda v některém archivu nebo v soukromých rukou.

 Josef Škvorecký byl samozřejmě zahrnut i do obou nedáv-
no vydaných encyklopedií – Zanechali stopu… Osobnosti kultu-
ry v Náchodě (Aleš Fetters a Eva Koudelková, Bor, Liberec2013) 
a Velká encyklopedie osobností Náchoda (Lydia Baštecká a Václav 
Sádlo, Město Náchod 2015). Do druhé z nich byly zařazeny jen 
osobnosti již nežijící. 

 V září 2015 byl v knihovně o Škvoreckém seminář pro knihov-
níky, o rok později – 21. září 2016 bylo uspořádáno Čtení pro Jose-
fa Škvoreckého. Četlo se v knihovně, v Dannyho kavárně v Berán-
ku, v aule gymnázia a nakonec v restauraci Port Artur, na každém 
místě hodinku. Na počátku roku 2016 se v tisku objevily zprávy 
o plánu vytvořit ve staré radnici na náchodském náměstí „netra-
diční“ Síň Josefa Škvoreckého. Doufejme, že nějaká varianta stá-
lé připomínky Josefa Škvoreckého v Náchodě vznikne. Zatím má 
svůj stálý „koutek“ už řádku let v půjčovně knihovny.

 Pro spisovatele je ovšem podstatné, jak je čten a jeho dílo vní-
máno. Na to by si Josef Škvorecký v Náchodě nemohl stěžovat.

Uplývá pět let od úmrtí Josefa Škvoreckého
 Náchod má ovšem i další významné rodáky, z literatury ze-

jména Vratislava Blažka a Pavla Gryma. I ti by si zasloužili ale-
spoň malou připomínku. Rerspektive bychom o tom měli uva-
žovat.

Aleš Fetters

Pod tímto názvem a s podtitulem Česká swingová mládež 
a její hořkej svět vydalo nakladatelství Academia začátkem pro-
since 2016 objemnou knihu Petra Koury. Pojednává o výstřed-
ních tanečnících swingu z doby druhé světové války nazývaných 
„potápky“ a „bedly“. Jedná se o první komplexní zpracování této 
české městské subkultury mládeže, jež prostřednictvím sympa-
tií k jazzové hudbě vyjadřovala odpor vůči nacistické okupaci. 
Na základě studia širokého spektra pramenů dospěl autor k zá-
věru, že swing představoval za války generační fenomén české 
mládeže a že potápky, bedly, pásci či kristýnky, kteří se v „pro-
tektorátní noci“ dokázali postavit konformizované většině, si tak 
zachovali svoji vlastní myšlenkovou svobodu. Kniha o téměř pěti 
stech stranách s bohatým obrazovým doprovodem vznikla geo-
grafickým i časovým rozšířením Kourovy dizertační práce, ob-
hájené v roce 2010 na Filozofické fakultě UK.

A proč o této knize píšu? Je v ní totiž množství náchodských 
stop, počínaje obálkou s reprodukcí obrazu Bohumíra Španiela 
Tanec v Port Arturu, přes další reprodukce a fotografie až tře-
ba po text o swingovém orchestru Miloslava Zachov ala. To jen 
namátkou. Zejména je zde však všudypřítomná reflexe osobnos-
ti a díla Josefa Škvoreckého, jehož páté výročí úmrtí si v těchto 
dnech připomínáme. Korespondenční kontakt s „básníkem swin-
gu“, jak Škvoreckého autor knihy nazývá, pro něj představoval 
velkou inspiraci. Náš slavný rodák byl prvním čtenářem zmíně-
né dizertace, líbila se mu a ještě stačil napsat k této dlouho při-
pravované knize předmluvu. V textu je velmi často citován, je 
na něj odkazováno a každá z jedenácti kapitol je uvedena vhod-
ným citátem z jeho díla. V závěru úvodního slova Petr Koura 
o vztahu k Josefu Škvoreckému píše: Chci z celého srdce poděko-
vat muži, který si i přes svůj požehnaný věk našel vždy čas odpoví-
dat na mé všetečné dotazy týkající se myšlenkového světa potápek 

a bedel a k tématu 
(nejen) protektorát-
ního swingu mi za-
slal řadu materiálů. 
Bez jeho díla a las-
kavého přístupu by 
tato kniha patrně ni-
kdy nespatřila svět-
lo světa. Díky, Errole!

Přesto, že zákla-
dem knihy byla vě-
decká práce, je celý 
obsáhlý text velmi 
čtivý a zajímavý. 
Ráda ji doporuču-
ji všem zájemcům 
o historii jazzu 
a swingu v Nácho-
dě a milovníkům 
díla Josefa Škvo-
reckého. K mání je 
v Knihkupectví Ho-
rová. 

Lydia Baštecká

Swingaři a potápky 
v protektorátní noci
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Lednová výročí
Na samém konci listopadu vydala 

dr. Eva Koudelková ve svém nakladatel-
ství BOR další knihu, tentokrát soubor 
dvaceti menších, většinou povídkových 
próz z raného období tvorby Aloise Jirás-
ka, vesměs s tématickým vztahem k jeho 
rodnému kraji. Zobrazují pochopitelně ži-
vot u nás ve století devatenáctém, století 
Jiráskově. Vedle relativně známých, jako 
je povídka Na hranicích nebo Mudrcové, 
vybrala editorka do knihy některé dal-
ší z Jiráskova původního souboru Povíd-
ky z hor, ale i povídky zapomenuté, které 
kdysi vyšly jen jednou časopisecky. Jirás-
ka neopomíjí dr. Koudelková připomínat 
ani ve svých knihách o česko-kladském 
příhraničí a tzv. Českém koutku. V roce 
2008 vydala soubor Jiráskových povídek 
o válkách a osudech lidí na Náchodsku 

1. ledna 1977 byla vyhlášena Charta 77, 
dokument, který vyžadoval plnění závaz-
ků, k nimž se tehdejší vláda zavázala ne-
dlouho před tím v Helsinkách. Hysteric-
ká reakce stranických a vládních kruhů 
svědčila o tom, že text prohlášení, u nás 
až do roku 1989 neuveřejněného (a při 
tom „masově“ odmítaného), byl velmi 
aktuální.
3. ledna 2012 zemřel v Torontu spisova-
tel Josef Škvoreckýx), čestný občan naše-
ho města, které se stalo díky jeho literár-
nímu dílu známým po celém světě.
7. ledna 1837 se narodil Karel Novotný, 
hronovský dědeček sourozenců Čapko-
vých, po němž dostal Karel Čapek křest-
ní jméno.
8. ledna 1927 se narodil literární historik 
a kritik prof. František Kautman. Psal mj. 
o životě a díle Egona Hostovského, aktiv-
ně se účastnil hronovských akcí o něm.
8. ledna 1957 zemřel „otec“ Spejbla a Hu-
rvínka Josef Skupa. Narodil se 16. ledna 
1892 ve Strakonicích, se svými loutkami 
hrával i v Náchodě. 
11. ledna 1937 zemřela v Náchodě foto-
grafka Vefa (Jenovefa) Lindauerováx), ro-
zená Kolínská, autorka řady historických 
snímků Náchoda. 
16. ledna 1887 uspořádaly v hotelu U Slun-
ce pěvecké jednoty Libuše a Hron ples 
v národních krojích.
19. ledna 2007 zemřel v Praze běloveský 
rodák, typograf Josef Týfax), významný 
knižní i reklamní grafik. 
24. ledna 1712 se narodil pruský král 
Fridrich II., v lednu 1742 se jeho vojska 
zmocnila Kladska a definitivně je oddělila 
od zemí koruny české. O tomto pruském 
králi vypráví v Babičce Božena Němcová. 
Naše nejslavnější spisovatelka zemřela 
v Praze 21. ledna 1862.
25. ledna 1957 zemřel malíř Antonín 
Brunnerx), který působil řadu let i u nás 
v Náchodě. Vytvořil i řádku diplomů čest-
ným občanům našeho města.
Počátkem ledna 1907 se ustavila akciová 
společnost „Rakouské textilní závody“, 
která zakoupila veškeré závody firmy Izák 
Mautner v Náchodě, Tanvaldu a Ružombe-
roku. Centrálním ředitelem se stal Isidor 
Mautner ve Vídni. Počátkem února přešla 
do této společnosti i plhovská přádelna. 
V únoru 1932 přešly Mautnerovy závody 
plně do českých rukou, němečtí členové 
správní rady byli nahrazeni Čechy, roz-
hodující podíl v nich získala pražská Živ-
nobanka v čele s dr. Jaroslavem Preisem. 
(Pamětníci vědí, že jde o pozdější Tepnu.)
V roce 1827 byly zbořeny obě městské 
brány – Krajská stála mezi lékárnou a ob-
čanskou záložnou (dnešní ZUŠ), Horská 
asi v prostoru Šubrtova papírnictví. Je-
jich přesný vzhled neznáme, žádný obrá-
zek se nezachoval.                                (AF)

Vyšla kniha Jiráskových raných povídek
v 18. století s názvem Za vlast a císařov-
nu. Knihu Na hranicích s podtitulem Po-
vídky z kraje pod Borem vydala k 165. 
výročí narození Aloise Jiráska. Jirásko-
vy texty doplňuje její komentář, v němž 
seznamuje s výběrem textů a svou prací 
na klnize, a pro dnešního zejména mlad-
šího čtenáře sestavila slovníček regionál-
ních výrazů, dnes už povětšině zapome-
nutých. Knihu o 312 stranách provázejí 
ilustrace Petra Kříže.

Epický děj těchto nevelkých próz i ob-
raz našeho kraje v nich s láskou kreslený 
může upoutat i ty čtenáře, kteří se „zalek-
nou“ rozsáhlých epických děl Jiráskových. 
Poznat nelehký život těch, kdo žili v na-
šem kraji v předminulém století, nemůže 
být nikomu na škodu.

Aleš Fetters

Do roku 2010 společnost Vodovody 
a kanalizace Náchod, a. s., nevěnovala pří-
liš pozornosti stavebním úpravám na stá-
vajících vodárenských objektech, jako 
jsou vodojemy a čerpací stanice. Nové 
vedení společnosti si proto dalo za úkol 
tento postoj zásadně změnit a každý rok 
do svého plánu investic zařadilo tři až 
čtyři vodárenské objekty.

Všechny vybrané objekty prošly roz-
sáhlou rekonstrukcí, která zahrnovala ce-
lou řadu stavebních prací a úprav. „Šlo pře-
devším o realizaci pultové střechy, odvedení 
vlhkosti od objektů položením drenážního 
potrubí, stavební úpravy obvodového pláště, 
výměnu vchodových dveří, které byly opatře-
ny bezpečnostní mříží nebo výměnu vstup-
ních podest do akumulačních nádrží a žeb-
říků do armaturních komor (vše z nerezu)“, 
upřesnila Alexandra Chobotská. 

Úprav v podobě keramického obkladu 
a dlažby se dočkaly také vstupní prostory 
vodojemu. Vnitřní povrchy armaturních 

komor se mohou nyní pochlubit zámkovou 
dlažbou, hydroizolační stěrkou Wandex 
a minerální fasádní stěrkou. V armatur-
ních komorách vodojemů bylo vyměně-
no trubní vedení včetně ovládacích arma-
tur a v případě čerpacích stanic se jednalo 
o výměnu technologie čerpání. 

Velkou pozornost věnovalo projekční 
oddělení VAK Náchod, a. s., společně s pro-
vozem vodovodů také správnému způso-
bu odvětrání objektů, kde každý prostor 
stavby musel být odvětráván samostatně 
pomocí ventilačního potrubí ukončeného 
nerezovou ventilační hlavicí. Součástí re-
konstrukce byla i celková obnova stáva-
jících elektrických rozvodů a osazení no-
vého rozvaděče. A v neposlední řadě bylo 
kolem objektů vybudováno nové oplocení 
a vjezdové brány. 

„V letech 2010–2016 jsme tak zrekonstruo-
vali 17 vodojemů a šest čerpacích stanic za cel-
kem 28 mil. Kč,“ dodal ředitel předseda před-
stavenstva společnosti VaK Náchod, a.s.

Rekonstrukce vodárenských 
objektů v letech 2010–2016
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Historické veřejné stavby
1. Základní škola Komenského ul.

V letošním roce pokračujeme v našem seriálu o významných 
historických domech. Tentokrát se zaměříme na zajímavé stav-
by, určené pro veřejnost, tj. školy, úřady a další. O nejstarší škol-
ní budově v Hrašeho ulici jsme psali již v loňském roce v úno-
rovém čísle, takže svoji pozornost zaměříme na mladší školní 
budovu v nynější Komenského ulici, která právě v loňském roce 
oslavila 120. výročí svého založení. 

Důvod jejího zřízení byl velmi pragmatický – značný nárůst 
počtu školou povinných dětí. Ten nastal postupně od r. 1875, 
kdy byla do Náchoda zavedena železnice a začal intenzivně růst 
zdejší průmysl, zejména textilní. Samotné město Náchod s před-
městími se značně rozrůstalo v zástavbě (1880–358, 1890–421 
a 1900 – 583 domů) a lidnatosti (1880–3996, 1890–6364 a 1900–
10 049 obyvatel), značný nárůst obyvatel zaznamenaly i okol-
ní přiškolené obce. Prudkému nárůstu dětí záhy nestačila nová 
školní budova v Hrašeho ulici z r. 1884 a pobočky tříd se musely 
narychlo zřizovat dokonce v soukromých domech.

Neudržitelné poměry přiměly zástupce místní samosprávy 
urychleně jednat. Dne 9. 12. 1893 schválilo městské zastupitel-
stvo stavební místo u kostela sv. Michala pro novou školní budo-
vu – obecnou dívčí a chlapeckou školu 
nově navrhovaného druhého školní-
ho obvodu. V příslušné komisi místní 
školní rady se angažovali purkmistr 
Jan Tichý, děkan P. Jan Němeček, rad-
ní a školní dozorce, průmyslník Josef 
Bartoň st. a ředitel zdejších škol, his-
torik Jan Karel Hraše. Podle jejich dob-
rozdání „bylo shledáno stavební místo 
jako dosti prostranné, dobře přístup-
né a z ohledů technických, zdravotních 
i pedagogických ke stavbě školy výtečně 
způsobilé“. Následně byly vykoupeny 
potřebné pozemky od měšťana Jiřího 
Nováka a místní stavitel Jan Svobo-
da byl pověřen vypracováním ná-
črtů stavebních plánů. Nakonec byl  
22. 11. 1894 schválen plán na dvoupat-
rovou trojkřídlou budovu se zdobenou 
eklektickou fasádou, hlavním průče-
lím ke kostelu sv. Michala a s boč-
ním k tehdejší „erární“ silnici na zá-
pad (dnes Komenského ulice). Obě 
školy byly stavebně odděleny s vlast-
ními schodišti, dívčí škola byla umís-
těna v křídle do Komenského ul., chla-
pecká směrem k ul. Českých bratří. Plánovalo se zastavět 906 
m2 plochy nákladem 68 000 zlatých. K povolení stavby došlo  
11. 4. 1895, z došlých nabídek byla vybrána společná „offerta“ 
místních stavitelů Jana Svobody a Josefa Hakaufa, kterým bylo 
svěřeno provedení stavby za nabídnutou cenu 74 033 zl. Dne  
4. 6. 1895 se začaly kopat základy a 28. 7. byl slavnostně posvě-
cen základní kámen s vloženou obsáhlou pamětní listinou (dnes 
uložena v náchodském okresním archivu). V listopadu t. r. byla 
stavba pod střechou a v následujících měsících se již vyřizovalo 
vybavení školy, např. koupě školních lavic, které v počtu 90 kusů 
zhotovil truhlář Pavel Frydrych. Prvním školníkem nové budovy 
byl jmenován Josef Holínka, dosud soudní sluha. 

K datu 30. 7. 1896 definitivně schválila zemská školní rada 
předložený návrh na rozdělení náchodských obecných škol dív-
čích a chlapeckých do dvou územních obvodů. Obě nové školy 
pro druhý (západní) obvod měly mít vlastní správu – tj. řídícího 
učitele se služebním bytem a systemizovaná místa dvou defini-
tivních učitelů a dvou definitivních podučitelů. Druhý (západ-

ní) obvod tehdy tvořily ulice Parkány, Pražská (dnes Tyršova), 
Komenského, Sv. Michalská (Řezníčkova), Rozkoš, okolí nemoc-
nice, Hradební, Mlýnská, Zámecká, celé místní části Nový Svět 
a Městská Kramolna, a dále sousední obce Kramolna, Staré Měs-
to a Bražec. Výnosem z 29. 8. 1896 byl prvním řídícím učitelem 
chlapecké školy ustaven František Moc (1848–1935), veřejný pra-
covník, literát a první náchodský kronikář, dosud učitel na obec-
né škole chlapecké, jenž 1. 9. se „v úřad uvázal“. Dívčí obecnou 
školu vedl od 3. 9. 1896 Jan Ev. Luncar (1855–1922), který se an-
gažoval ve správě městského muzea. Vzápětí, 10. 9. 1896, se ko-
nalo nezbytné kolaudační řízení za účasti pověřených okresních 
úředníků a 17. 9. slavnostní posvěcení a otevření nové školní bu-
dovy za účasti mnoha vzácných hostů. Na druhý den již začal 
školní mládeži běžný školní rok. Do chlapecké školy s pěti třída-
mi nastoupilo celkem 354 žáků, čtyřtřídní dívčí školu navštěvo-
valo 331 žákyň. Ve školním roce 1901/1902 byly poprvé otevře-
ny na chlapecké škole dvě paralelní třídy, jejichž počet postupně 
vzrostl na pět. Pátá třída dívčí školy byla otevřena od září 1897. 
K úpravám rozsahu školního obvodu došlo v letech 1923 a 1933, 
kdy byly otevřeny nové školy ve Starém Městě a Masarykovy 

školy. Do II. obvodu patřilo od r. 1934 
z Náchoda celé vnitřní město, Plhov, 
zámek, Nový Svět, Komenského třída 
s přilehlými ulicemi a obec Kramolna.

 Za německé okupace byly od  
15. března 1939 obsazeny části obou 
škol říšskoněmeckým vojskem a kon-
cem r. 1941 se sem přestěhovaly celé 
Masarykovy školy. Proto zde byly pro 
vyučování naprosto nedostačující 
podmínky, výuka se střídala dopole-
dne a odpoledne. Situace se však dále 
zhoršovala, škola se stěhovala do růz-
ných prostor budovy, a když byla  
2. února 1945 obsazena celá budova 
německým lazaretem, přestalo se vy-
učovat vůbec. Po osvobození Náchoda 
10. května 1945 bylo od června opět 
zahájeno vyučování v pětitřídních 
obecných školách. 

Jedním z důsledků únorových udá-
lostí roku 1948 bylo přijetí zákona  
č. 95/1948 Sb. o jednotné škole. Chla-
pecká obecná škola II. obvodu byla 
od 1. září 1948 změněna na koeduko-
vanou 3. národní školu, která obsaho-

vala 1. – 5. postupný ročník, dívčí obecná škola pak na koeduko-
vanou 4. národní školu. Toto uspořádání školství trvalo do další 
školské reformy v r. 1953, kdy byla na základě zákona č. 31/1953 
Sb. zkrácena povinná školní docházka na osm let, byly zrušeny 
dosavadní školy a místo nich vytvořeny osmileté a jedenáctileté 
střední školy. Od 1. září 1953 byly tedy 3. a 4. národní školy zru-
šeny a místo nich byla zřízena jedenáctiletá střední škola, kam 
bylo začleněno i bývalé čtyřleté gymnázium. Škola tak obsaho-
vala 5 tříd prvního stupně vzdělání, tři třídy druhého stupně  
a 3 výběrové třídy středního vzdělání ukončené maturitou. Ten-
to systém trval do r. 1960, kdy byla obnovena devítiletá povin-
ná školní docházka, byly odděleny střední školy a nově zřízena 
Základní devítiletá škola Náchod, Komenského 425, která s ma-
lými změnami pod názvem Základní škola Komenského ul. trvá 
dosud. Školní budova od 50. let 20. století prošla mnoha úprava-
mi a dostavbami (např. podstřešní patro, nové křídlo mezi školou 
a gymnáziem, tělocvična se spojovacím křídlem), které z ní učini-
ly moderní vzdělávací ústav 21. století.     PhDr. J. Čáp – Mgr. J. Čížek
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Přípravy na novou turistickou sezónu 
jsou v plném proudu

Zimní měsíce jsou tu a někdo by si mohl 
říct, že naše město mimo hlavní turistic-
kou sezónu spí. Turistů sice s klesající tep-
lotou venku ubývá, ale u nás v Městském 
informačním centru se v těchto měsících 
pilně pracuje. V předvánočním čase jsme 
zařadili do nabídky novou sadu zápalek 
s motivem Náchoda (cena 36 Kč). Dále se 
věnujeme přípravám na nadcházející se-
zónu. Pracujeme na nových informačních 
materiálech o městě, jednáme o rozšíření 
nabídky suvenýrů a regionálních produk-
tů. Začátkem nového roku zavedeme pla-
tební terminál, který můžete využít pro 
platby za vstupenky. Věříme, že vás námi 
připravované novinky potěší.

V nadcházejícím roce se zúčastníme ve-
letrhů cestovního ruchu v Praze (HOLIDAY 
WORLD, 16.–19. 2. 2017) a v Hradci Krá-
lové (Veletrh INFOTOUR a cykloturistika, 
10.–11. 3. 2017), kde prezentací atraktivit 
našeho města a Kladského pomezí hod-
láme přilákat do našeho regionu více ná-
vštěvníků. Tým pracovníků MIC Náchod

Na pozici ředitelky Městského divadla 
dr. J. Čížka skončila na vlastní žádost k 31. 
prosinci 2016 paní Irena Kochová. 

Vedení divadla se proto od 1. ledna 
2017 ujme paní Marcela Kollertová. Ro-
dačka a červenokostelecká „patriotka“ 
není v náchodském regionu vůbec ne-
známou osobou. Třináct let vedla Kul-
turní a informační středisko v Hronově 
a má tak bohaté zkušenosti nejen s vede-
ním divadla, ale i se zajištěním celé řady 

Městské divadlo dr. J. Čížka v Náchodě 
má od ledna novou ředitelku

Stalo se již tradicí, že před začátkem 
Adventu zkrášlí náchodské náměstí vá-
nočně vyzdobené květníky. Na sklonku 
roku 2016 tak již čtvrtým rokem zapoji-
ly fantazii, šikovné ruce a nápadité hlavy 
děti z náchodských základních škol, ma-
teřských škol a SVČ Déčka. Druhým rokem 
se ke zdobení květníků přidala také ZŠ 
a MŠ J. Zemana Náchod, Rozesmáté děc-
ko z.s. a Montessori ZŠ a MŠ Zvoněnka. 
A bylo se na co koukat. Z plastových ke-
límků, polystyrénu, papíru, dřeva, kera-
miky a přírodnin vznikla umělecká díla, 
která potěší i inspirují náchodské občany 
a všechny návštěvníky města. Doufáme, 
že i letos vás výzdoba náměstí pohladila 
po duši. Děkujeme všem, kteří se na této 

kulturních akcí a s pořádáním celostát-
ní přehlídky amatérského divadla s me-
zinárodní účastí Jiráskův Hronov. Mezi 
její koníčky patří opět právě divadlo, scé-
nografie, herectví nebo kostymérství. Od 
roku 2014 se věnuje také „věcem veřej-
ným“ jako členka Rady města Červeného 
Kostelce.

V některém z dalších čísel Náchodské-
ho zpravodaje Vám novou ředitelku před-
stavíme. 

Náchodské vánoční květníky
akci podíleli za zpříjemněnou předvánoč-
ní atmosféru a přejeme v novém roce 2017 
jen to nejlepší!

Zastupitelstvo města Náchoda na svém 
šestnáctém zasedání 12. 12. 2016 projed-
nalo pořízení první změny územního plá-
nu, která zahrnuje řadu změn z podnětu 
města, občanů a oprávněných investo-
rů. V červnu 2016 při schvalování a vy-
dání nového územního plánu města Ná-
chod byl předpokládán vstřícný přístup 
při řešení změn funkčního využití u po-
zemků, které se s ohledem na průběh pro-
cesu a délku schvalování územního plánu 
nepodařilo zapracovat do návrhu nově vy-
daného územního plánu. 

Změna územního plánu primárně sou-
visí s požadavky na změnu využití úze-
mí nebo jeho prostorového uspořádání, 
včetně umísťování staveb. Na základě  
§ 44 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu, ve znění pozděj-
ších změn, zastupitelstvo města rozhod-
ne o pořízení změn územního plánu, a to 
na základě vlastního podnětu, na návrh 
orgánu veřejné správy, na návrh občana 
města, na návrh fyzické nebo právnické 
osoby, která má vlastnická nebo obdob-
ná práva k pozemku nebo stavbě na úze-
mí města, nebo na návrh oprávněného in-
vestora.

Výzva k podání podnětů do změny č. 1 
územního plánu Města Náchod

Aby byl proces maximálně přínosný, 
a hospodárný, vyzýváme k podávání ná-
vrhů a podnětů na změnu využití území, 
které budou sloužit jako podklad zadání 
pro pořizovanou změnu územního plánu. 
V této souvislosti také upozorňujeme, že 
podání návrhu nezakládá právní nárok 
na zahrnutí požadavku do změny ÚP. Po-
řizovatel po obdržení žádostí zpracuje ná-
vrh zadání změny ÚP. Po schválení zadání 
změny zastupitelstvem města zajistí její 
zpracování dle stavebního zákona.

Formulář žádosti o změnu územního 
plánu je dostupný v elektronické podo-
bě na stránkách městského úřadu https://
www.mestonachod.cz/mestsky-urad/for-
mulare/formular.asp?id=215 nebo v tiště-
né podobě na odboru výstavby a územ-
ního plánování, budova MěÚ, Palachova 
1303, Náchod.

Případné zájemce o změnu územního 
plánu žádáme, aby své podněty a návrhy 
doručili na odbor výstavby a územního 
plánování či podatelnu Městského úřadu 
Náchod nejpozději do 31. 3. 2017.

Ing. Čtvrtečka Jan, místostarosta
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V první polovině prosince loňského 
roku byly zveřejněny podpořené projek-
ty a projektové záměry v rámci Interre-
gu V-A (2016). Město Náchod se ucházelo 
o podporu celkem pěti projektů a se vše-
mi uspělo. Společně s partnery tak bude 
možné realizovat projekty s dotací více 
než jeden milion EUR. Nové lázně, most, 
park, nebo i defibrilátory či výuka senio-
rů v ZUŠ. To vše díky dotacím na příhra-
niční spolupráci. 

„Na poli čerpání evropských dotací v rám-
ci příhraniční spolupráce jsme dlouhodobě 
úspěšní. Jsem za to rád, protože díky tomu se 
nám daří realizovat řadu investičních akcí, 
zvelebovat Náchod v mnoha ohledech a sou-
časně udržovat město v dobré ekonomické 
kondici,“ uvedl starosta Jan Birke a dodal: 
„Mám velkou radost, že budeme moci přede-
vším v návaznosti na hledání nových zdrojů 
minerálky díky dotaci realizovat náš záměr 
výstavby nových lázní“.

Již zmíněný projekt výstavby nových 
lázní v místě poblíž obchodního centra 
v Bělovsi s názvem „AQUA MINERALIS 
GLACENSIS“ (viz přiložené vizualizace) byl 
podpořen částkou bezmála 18 mil. Kč, což 
představuje téměř 80 % z celkových ná-
kladů projektu. Partnery projektu, kte-
rý byl celkově podpořen částkou 2,8 mil. 
EUR, jsou města Kudowa-Zdrój, Hronov 
a Duszniki-Zdrój.

Dalším podpořeným projektem, který 
bude město Náchod realizovat se soused-
ní Kudowou-Zdrój bude „Naučná stezka 
Evropským městem Náchod – Kudowa-
-Zdroj“. Ten zahrnuje dotaci ve výši té-
měř 284 tis. EUR na již dokončený nový 

most v Bělovsi, v příštím roce dokonče-
ný park U Města Prahy, odpočívadlo u no-
vého mostu, tři naučné tabule a webové 
stránky. Celkové náklady na tento projekt 
představují 733 tis. EUR.

A nejde jen o podporu investičních pro-
jektů. Třetí podpořený projekt má název 
„Aktivní senior polsko-českého příhra-
ničí“ a společně se na něm podílejí města 
a instituce: Świdnica, Kiederzyn – Kozle, 
Klodzko, Česká Skalice – Barunka, o.p.s, 
Trutnov a Náchod. „Finanční prostřed-
ky z této dotace ve výši více než 60 tis. EUR 
umožní realizovat mezi seniory v Náchodě 
velmi oblíbenou Akademii 60+ po dva škol-
ní roky, dále účast na kulturních a sportov-
ních akcích a pořádání vystav v prostorách 
ZUŠ“, upřesnil starosta Jan Birke.

S Duszniky-Zdrój plánuje Náchod spo-
lupráci na projektu „Česko-polské dobíje-
ní“. Jeho realizace umožní pořízení sedmi 
automatických defibrilátorů, které budou 
umístěny v budovách městského úřadu, 
v plaveckém bazénu, na koupališti, v in-
formačním centru a na zimním stadionu) 
a také čtyř mobilních opraven kol, které 
budou samoobslužné a umístěné na frek-
ventovaných místech. To vše s celkovými 
náklady 35 tis. EUR, z toho dotací ve výši 
27 tis. EUR.

Projekt Náchoda a partnerského Klodz-
ka „Náchod – Klodzko – partnerství ide-
jí“ umožní realizovat tři studijní cesty 
pro členy fotografických spolků, šest jed-
nodenních studijních pobytů v Čechách 
a čtyři jednodenní studijní pobyty v Pol-
sku pro pracovníky informačních center, 
jazykové kurzy a výstavy.

Náchod je úspěšný v získávání dotací
na realizaci projektů v rámci příhraniční spolupráce

K 31. 12. uplynulého roku rozvázala 
pracovní poměr. Déle než 20 let se sta-
rala o kulturní dění v Náchodě, zejména 
koncerty, divadelní představení, vzdělá-
vací a společenskou činnost v širokém slo-
va smyslu.  Jménem Komorní hudby ji dě-
kuji za ochotu a obětavost, se kterou nám 
pomáhala připravovat koncerty, komuni-
kovat s umělci, abonenty, oslovovat hu-
dební veřejnost.   S přáním zdraví, uznání 

a spokojenosti v práci i osobním životě 
Ing. J. Bradna, předseda výboru KHN

Z Beránku odešla 
paní Irena Kochová

aneb Spolupráce rodiče a žáka se Základ-
ní školou a Mateřskou školou Josefa Ze-
mana v Náchodě.

Když jsem vybíral ideální vzdělávací 
prostředí pro svého 6letého syna s autis-
tickou poruchou, tak jsem zvolil Základní 
školu Josefa Zemana v Náchodě, dal jsem 
na své první pocity ze školy a udělal jsem 
dobře. Samozřejmě jsem vnímal velké nad-
šení svého syna, který po prohlídce všech 
prostor a jeho nové třídy chtěl ve škole zů-
stat a nechtělo se mu domů.

Co mě ale překvapilo nejvíce, je ze stra-
ny vedení a učitelů vytvořené přátelské 
prostředí plné úsměvů a pomocné ruky 
od kohokoliv, s kým se potkávám. Oceňuji 
profesionální přístup a trpělivost k dětem 
a rodičům, kteří úzce komunikují a to kdy-
koliv je potřeba.

Můj syn si tuto školu oblíbil i díky pro-
žitkové pedagogice, kdy na vlastní kůži 
může poznávat tajemství přírody, techni-
ky, rozvíjet své sociální cítění.

Jako největší přínos v rozvoji dětí vi-
dím fungující Spolek Josefa Zemana, kte-
rého jsem jako mnoho jiných rodičů čle-
nem a za částku pouhých 200 Kč za školní 
rok, kterou si členové odsouhlasili, připra-
vuje zajímavé výchovně vzdělávací progra-
my pro školáky, na které nikdy nezapome-
nou – a že jich není málo!

Od začátku školního roku návštěva Vily 
Čerych v České Skalici – Podzimní hrát-
ky s Dubínkem a Bukáčkem, Interaktivní 
muzeum chytré zábavy Hronov, Mikuláš-
ská nadílka. Nechybělo ani loutkové před-
stavení Loutkové scény Dětem pro radost, 
v současnosti vánoční dílny a besídka s ro-
diči a překvapením pro děti. Každý rodič 
by pro své dítko udělal to nejlepší a jsem 
přesvědčený, že Základní škola a Mateřská 
škola Josefa Zemana spolu se Spolkem Jose-
fa Zemana dělají pro naše děti maximum 
a příjemné prostředí se pozitivně projevu-
je na chování dětí. Můj syn se do školy těší 
na své kamarády a učitele a nové zážitky 
z prožitkové pedagogiky Velké díky patří 
zaslouženě všem, kteří se podílejí na cho-
du celé školy a spolku.                 Ivo Meisner

Školák i rodič 
mohou mít rádi svou školu
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Na 200 dětí a studentů v 17 zájmových kroužcích podpoře-
ných v regionálním projektu „T Generace – technici pro bu-
doucnost“ získává praktické zkušenosti s technickými obo-
ry. V Náchodě jsou to studenti Jiráskova gymnázia v šesti 
kroužcích vedených zdejšími učiteli. 
V našem projektu jsme podpořili aktivní učitele základních 
a středních škol od Broumova po Českou Skalici, kteří zřizu-
jí kroužky s technickým zaměřením. Po takových kroužcích 
je poptávka, někde je na účast dokonce pořadník. Přiměře-
ná odměna učitelům, jejichž úsilí ve volném čase bylo mi-
zivě nebo nebylo vůbec honorováno, přináší tedy výsledky. 
Protože v našich silách není podpořit všechny učitele 
a všechny kroužky, budu rád, pokud projekt T Generace 
bude motivací nejen pro další fi rmy, ale i pro zřizovate-
le škol a nikoli jen na Náchodsku. Poptávka po technicích 
stále výrazněji převyšuje nabídku a odborníci, kteří získa-
li osobní vztah k technickým profesím již v dětství, bývají 
ti nejlepší. Jsem přesvědčený, že zvyšovat šance na dobré 
uplatnění a vychovávat dobré a nejlepší odborníky je vý-
sostným veřejným zájmem a lidé z realizačního týmu T Ge-
nerace jsou připraveni své zkušenosti sdělit všem, kdo by 
takový zájem chtěli pomoci naplnit.

Ing. Jan Tichý
generální ředitel Saar Gummi Czech (pl)

Česká Saar Gummi 
Podporujeme technické kroužky s dvěma sty dětmi

 BŠ – Klíč s.r.o. 
otevíráme Vám cestu v těchto oblastech:

 MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – individuální i 
skupinová výuka, přípravné kurzy k přijímacím 
zkouškám a k maturitě

 vedení ÚČETNICTVÍ
více informací: www.bs-klic.cz, e-mail: info@bs-klic.cz

 

55 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
25 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po zapracování, 
pracoviště Červený Kostelec. Operátor je pro třísměnný 
provoz v Červeném Kostelci nebo Velkém Poříčí.

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

Technik kvality 
Vedoucí správy budov a energe�ky
Chemik
Operátor/ka gumárenské výroby

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

www.mestonachod.cz
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   Zprávičky 
 z Masaryčky

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ
Vážení čtenáři,
 v minulém čísle jsme slíbili, že se vrá-

tíme k mnoha akcím, které na naší ško-
le proběhly.

Prosincové číslo jsme věnovali 120. 
výročí založení naší školy. Den otevře-
ných dveří byl příležitostí zavzpomínat 
na projekty, kterých se žáci naší školy 
účastní. Jedním z nich je projekt Edison. 
V tomto školním roce proběhl již 3. roč-
ník. Za dobu jeho trvání nás navštívilo  
13 studentek a 8 studentů z různých částí 
světa. Letošní návštěva nám opět přines-
la spoustu zajímavých zážitků, informa-
cí a zkušeností. Nově jsme se seznámi-
li s kulturou v Arménii, Gruzii a Íránu. 
Opětovně nás navštívili studenti z Číny, 
Ukrajiny a Jordánska. Během prezenta-
cí v hodinách jsme měli možnost poznat 
běžný život v jejich rodných zemích i za-
jímavosti a tradice, které dodržují. Byli 
jsme překvapeni odlišností jazyků, který-
mi se mluví v Gruzii a Arménii i ne příliš 
známou kulturou Íránu. V tradiční Global 
village si děti zkusily natisknout na ubrus 
perské vzory, zatancovat jordánský tanec 
nebo si napsat vlastní jméno v několika 
jazycích.

Podzimní dny byly ale také ve znamení 
exkurzí. Zde je malá „ochutnávka“:

9. třídy navštívily polské lázeňské měs-
to Dušníky. V muzeu papírnictví si devá-
ťáci vyzkoušeli vyrobit papír a v pod-
zimním parku mohli ochutnat minerální 
vodu. 

Cílem další jejich cesty byla Poslanecká 
sněmovna v Parlamentu ČR. Velice ochot-
ně se žáků ujala bývalá učitelka naší ško-
ly, v současné době poslankyně, paní Soňa 
Marková, která žáky provedla a seznámi-
la je s fungováním parlamentu jako celku.

Třídy VIII. B a D navštívily Národní di-
vadlo a Národní technické muzeum v Pra-
ze. Počasí jim přálo, takže výhled z terasy 
Národního divadla byl nezapomenutelný.

Do Prahy se též vydaly 4. třídy. Nadchlo 
je kaleidoskopické kino a zrcadlový laby-
rint, pohled z radniční věže na vánočně 
vyzdobené Staroměstské náměstí a vel-
kou část naší metropole. V Království že-
leznic obdivovali žáci modely vlaků, které 
jezdí, svítí a reagují na střídání denního 
a nočního cyklu. Některé modely mohli 
sami ovládat. 

Žáci III. A navštívili galerii výtvarného 
umění. Po velmi zajímavé prohlídce si vy-
robili krásné loutky, se kterými si pak za-
hráli stínové divadlo. 

Osmáci z chemického semináře byli 
na exkurzi ve výrobně vánočních ozdob 
ve Dvoře Králové. 

V rámci předmětu etická výchova se 
žáci 9. ročníků zúčastnili na Úřadu práce 
v Náchodě velmi přínosné besedy na téma 
„Jak přistupovat k volbě svého povolání, 
střední školy či učňovského zařízení“.

 Uskutečnila se i sportovní klání a růz-
né soutěže: 

2. 12. se konalo 2. kolo ligy házené pro 
žáky 2. ročníků. Všichni se vrhli do boje, 
při zápasech velmi dobře spolupracova-
li a výsledky se dostavily. Družstvo tří-
dy II. B se umístilo na 1. místě, na 3. mís-
tě stanulo družstvo třídy II. C a žáci z II. 
A byli 5. 

Také florbalisté z 1. stupně naší školy 
se v Polici nad Metují rozhodně neztratili. 
V okresním finále obsadili 2. místo.

12 našich žáků se v několika katego-
riích zúčastnilo soutěže v první pomo-
ci na VOŠZ a SZŠ Trutnov. 3. místo získa-
ly mladší žákyně J. Lepšová, L. Lukášová 
a A. Kubečková.

Z dalších akcí nelze nezmínit důleži-
tý okamžik v životě každého prvňáčka 
– Slavnost Slabikáře. Děti musely pro-
kazovat v různých čtenářských úkolech, 
že dosavadní čtenářské dovednosti dob-
ře zvládly a Slabikář si opravdu zaslouží.

Krásné překvapení si pro žáky 1. tříd 
připravily děti z V. C. S paní učitelkou Je-
línkovou nacvičily dva veselé příběhy ža-
báků Kvaka a Žbluňka a seznámily prv-
ňáky s knížkou A. Lobela Kvak a Žbluňk 
jsou kamarádi.

Předvánoční atmosféru prožily 1. tří-
dy na ratibořickém zámku, kde si moh-
ly prohlédnout vánočně nazdobené poko-
je, stromečky i svátečně prostřené stoly 
plné dobrot. O smyslu Adventu k nim bě-
hem prohlídky promlouvaly postavy v do-
bových kostýmech.

Jak se v adventní době bavili obyčejní 
lidé, to poznali během vystoupení hudeb-
níků, tanečníků a herců v Rudrově mlýně. 
K vidění tu byla i spousta zvykoslovných 
předmětů a pečiva. 

Advent ve 2. třídách začal, stejně jako 
každý rok, setkáním rodičů, prarodičů 
a dětí. Maminky i babičky si vybraly zají-
mavé kousky oblečení v bazárku. Rodiče 

a děti si vyráběli vánoční dekorace z kor-
ku, vlnitého papíru i látek. Nakonec při-
šla na řadu ochutnávka drobného cukroví. 
Všichni odcházeli spokojeni a doufáme, že 
i vánočně naladěni.

Třídy I. B a IX. D. se společně vydaly 
na Masarykovo náměstí, kde obdivovaly 
vánočně ozdobené květníky. Žáci 9. tří-
dy pak ukázali prvňáčkům významné 
historické budovy, společně se vyfotili 
u stromku a nahlédli i do radnice. Společ-
nou odměnou všem byla vánoční koleda, 
která zazněla z nové zvonkohry na Kar-
lově náměstí. Na oplátku pozvali prvňáč-
ci velké kamarády do své třídy, pochlubili 
se svými výtvarnými pracemi a propůjčili 
jim na chvilku své malé lavice. Byla to pro 
všechny příjemně strávená část adventní-
ho dopoledne.

 Přejeme pevné zdraví, pohodu a klid 
v novém roce 2017.

Kolektiv ZŠ Komenského

Ocenění, kterého si moc vážíme
Rádi bychom na tomto místě poděkova-

li našemu skvělému týmu, který má chuť 
se vzdělávat a odvahu inovovat své peda-
gogické postupy. Díky našemu společné-
mu úsilí se nám daří naplňovat vytyče-
ný směr a odborná pedagogická veřejnost 
naši práci oceňuje. Dne 10. 11. 2016 byla 
na http://www.eduin.cz/clanky/analyza-vz-
delavani-v-cr-pro-aspen-institute-prague/ 
uveřejněna studie, kterou EDuin ve spo-
lupráci s odborníky v oblasti vzdělávání 
zpracoval pro výroční konferenci Aspen 
Institute Prague. V části Schopné vedení 
a jeho nedostatek ve vzdělávání je naše 
škola uvedena jako příklad dobré praxe.

„S problematikou učitelů je velmi úzce 
spojena role vedení školy (leadership). Stejně 
tak s dlouhodobou vizí rozvoje vzdělávání. 
Česká legislativa upravuje roli ředitele školy 
jako téměř úplně zodpovědného za všechny 
významné aspekty spojené se školou, včet-
ně vzdělávacího a výchovného pojetí. Tím 
pádem je role ředitele rozhodující s ohle-
dem na rozvoj školy a také na rozvoj učite-
lů, kteří na ní působí. Má-li škola osvícené-
ho ředitele nebo zástupce ředitele, který vede 
učitele k rozvoji, většinou se to projeví v po-
měru ke vzdělávacím inovacím, které ško-
la aplikuje. Nejsou tím myšleny zdaleka jen 
technologie, naopak jde primárně o inovace 
v přístupu k učení (např. tandemové učení, 
vzájemná zpětná vazba učitelů, metody zvy-
šování motivace žáků, formativní hodnocení 
atp.). Takové veřejné školy v ČR jsou (např. ZŠ 
Kunratice nebo ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze,  
ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě, ZŠ a MŠ Chraš-
tice), jde ale o ostrůvky pozitivní deviace.“

Takové ocenění je pro nás a věříme, že 
i pro všechny organizace, se kterými ak-
tivně při naplňování naší vize spolupra-
cujeme, povzbuzením pro naši další práci.
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ZŠ BABÍ

ZŠ PLHOV

Děkujeme Vám za projevenou důvěru 
v uplynulém roce a do nového roku 2017 
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osob-
ních i pracovních úspěchů. Současně se 
těšíme na další spolupráci.

Za vedení školy ZŠ T. G. Masaryka 
Roman Odvářka a Jana Žaludová

Projekt etické výchovy na Plhově
Rok 2016 byl obdobím, ve kterém jsme 

v plhovské škole realizovali projekt za-
měřený na etickou výchovu. Svůj celoroč-
ní projekt, na který jsme dostali finance 
z výzvy MŠMT, jsme nazvali „Podpora vý-
chovného stylu učitele“ a v právě uplynu-
lém roce jsme se mu intenzivně věnovali. 

Jednou z částí byla mentorská podpo-
ra vyučujících. Mentor je člověk, který 
do školy přichází „z venku“. Náš mentor 
PhDr. Kyncl přijížděl až z Moravy. Se čtyř-
mi vybranými učiteli si nejprve společně 
stanovili cíl podpory a udělali rozvrh celo-
roční spolupráce. Pak formou rozhovorů, 
náslechů v hodinách, komunikace po sky-
pu nebo telefonu společně pracovali na re-
alizaci. Společným tématem byly hodiny 
etické výchovy, jejich náplň, vedení, me-
tody práce. Mentorská podpora učitelů je 
něco, co do škol teprve přichází, v naší pl-
hovské škole jsme absolvovali druhý cy-
klus práce s mentorem a chceme v tom-
to pokračovat.

Celý pedagogický sbor se tématům etic-
ké výchovy věnoval v přípravném týdnu 
na konci srpna 2016. Pod vedením lektor-
ky Jany Kazíkové jsme pracovali na tom, 
jak „vylepšit“ hodiny etické výchovy, jak 
pracovat na klimatu ve třídách, v celé 
škole. Strávili jsme společně 20 hodin in-
tenzivní práce a věříme, že je to ve ško-
le znát. 

Další částí projetu byla realizace pro-
jektového dne, který byl ve všech třídách 
zaměřen na etickou výchovu. Projektový 
den je specifický druh výuky, kdy v del-
ším časovém celku děti společně pracu-
jí na zadaném úkolu, cílem je spojit více 
oblastí výuky. Na konci by měl být nějaký 
hmatatelný výstup. Už podle názvů pro-
jektů jednotlivých tříd si uděláte obrá-

zek, čemu se na začátku listopadu plhov-
ská škola věnovala – Já a moji kamarádi 
(1.B), Dotknout se hvězd (2.A), Přátelství 
(3.B), Fair play (6.B), Ve třídě nejsi sám 
(9.A), Etická stránka sexuality (9.B). 

Pokud chce být škola úspěšná, musí 
oslovit a přesvědčit rodiče. Rodičům jsme 
se věnovali dne 15. 11. 2016. Přednášku 
si pro ně připravil Mgr. Voženílek, ředi-
tel zařízení Kompas, přišla si ho poslech-
nout téměř stovka rodičů plhovských dětí. 
Své vystoupení nazval „Rady zkušené-
ho vychovatele“ a zaměřil se na základ-
ní pravidla, která účinná výchova musí 
ctít. Byl jasný, stručný, přímý: „Pokud to 
jenom trochu jde, nerozvádějte se. Ze-
jména malé děti potřebují jasná pravidla 
– toto se smí, toto se nesmí. A buďte dů-
slední. U dětí v pubertě již nikdy nedože-
nete to, co vám se nepodařilo ve výchově 
v minulosti“.

Zejména rodičům patřily dva dny 
na podzim tohoto roku. Pozvali jsme je 
do keramické dílny, kde s hlínou praco-
vali rodiče, žáci, učitelé. Maminky a ta-
tínkové si společně se svými dětmi vy-
robili anděly a adventní svícny. Se svými 
výrobky byli spokojeni a hlavně měli ra-
dost ze společně strávených chvil v před-
vánočním čase. 

K poslednímu dni roku 2016 projekt 
skončil. Celkové náklady činily 86 000 Kč, 
59 000 Kč přišlo z prostředků MŠMT. Už 
teď se rozhlížíme po dalších výzvách, kte-
ré nám umožní dál budovat dobrou školu. 

Vladimír Honzů

 Předvánoční setkání dětí 
ze školy na Babí v Polsku

7. 12. se uskutečnilo další společné se-
tkání českých a polských dětí v rámci udr-
žitelnosti projektu „Přátelství na dlani“,  
č. CZ.3.22/3.3.02/12.03467.

První skupina dětí ZŠ Pavlišovská odje-
la do Polska, kde pro ně polští kamarádi 
připravili předvánoční setkání. Cílem bylo 
propojení tradic, seznámení se s vánoční-
mi zvyky u nás a v Polsku, spojit naše děti 
v tomto krásném čase, využít společných 
zvyků a užít si krásný den. Děti společně 
zpívaly koledy – naučily se koledu v pol-

„ Přátelství na dlani“, 
č. CZ.3.22/3.3.02/12.03467

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF 
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

štině, zdobily perníčky a vyráběly vánoč-
ní ozdoby. Celé dopoledne provázela pří-
jemná sváteční atmosféra, vůně a hudba, 
která je společná všem dětem. Děti zjisti-
ly, že perníčky se dají zdobit i jiným, pro 
nás veselejším a bohatším způsobem, vá-
noční koledy mohou být velmi veselé, žer-
tovné a doprovázené tancem a dobroty na 
slavnostní štědrovečerní tabuli mají hod-
ně společného. Jsou připravovány s láskou 
a všechny s nádechem rodinné pohody.

Druhá skupina dětí ve škole na Babí při-
pravovala výrobky na vánoční výstavu, 
která se chystá ve škole 20. 12. Celý den se 
z budovy školy linula vánoční hudba, voně-
lo cukroví a perníčky. Děti vyráběly ozdoby 
na stromeček, vánoční přání a plno jiných 
krásných dárečků pro rodiče. Seznamova-
ly se s vánočními tradicemi okolních zemí, 
porovnávaly zvyky a obyčeje.

Cílem tohoto projektového dne bylo 
propojení obou národů s využitím nej-
krásnějších svátků v roce. Ukázat dětem, 
že i když žijí lidé nedaleko od sebe a na“ 
první poslech si nerozumí“, mají plno spo-
lečného. Že je důležité se o druhé zajímat, 
čerpat nápady, inspiraci a něco nového se 
naučit. A že cizí jazyk není bariéra, ale 
způsob komunikace, který je výhodné vy-
užít.                         Kolektiv ZŠ Pavlišovská

ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Zemanova škola v adventním čase

Rozzářené dětské oči, úsměv na tváři, 
rozvíjení zvídavosti, vlastní objevování 
světa kolem nás...prožitková pedagogika 
je prostě nejlepší! A tak jsme s dětmi vy-
razili do Hronova do Interaktivního mu-
zea chytré zábavy Pod čepicí. Děti zapojily 
všechny smysly a objevovaly zde „zázra-
ky“ přírodních jevů, hravou formou se se-
známily s různými vynálezy. Vystavených 
exponátů se mohly dotýkat, což velmi 
ocenily zejména ty nejmenší. Starší žáci 
si v městské knihovně doplnili vědomos-
ti o Adventu a Vánocích v literatuře. Mi-



LEDEN 2017 13ŠKOLY

kuláš „nadělil“ dětem krásnou loutkovou 
pohádku „Jak ježibaba o své čerty přišla“. 
Všichni jsme fandili princi Radovanovi 
a Kašpárkovi, kteří zachraňovali Labutěn-
ku ze spárů zlé čarodějnice. Moc děkuje-
me panu Jirmanovi a všem z LS Dětem pro 
radost. A pak přišel opravdový čert s Mi-
kulášem... to jsme měli trochu nahnáno... 
Kdo trošku zlobil, spravil to písničkou či 
básničkou, a tak si čert nakonec nikoho 
neodnesl, naopak děti dostaly mikulášský 
balíček se sladkostmi a ovocem. V prosin-
ci nás ještě čeká Šamanské bubnování, Pu-
tování za vánoční hvězdou, Canisterapie, 
Zpívání u jesliček. Každoročně mají velký 
úspěch vánoční dílny, kde si žáci vyrobí 
různé vánoční ozdoby a dekorace, připo-
menou si vánoční zvyky a tradice, zpíva-
jí koledy. A samozřejmě pečeme cukroví, 
takže to ve škole voní vanilkou... Vyvr-
cholením jsou pak vánoční besídky jed-
notlivých tříd, kterých se účastní i rodiče. 
A vánoční posezení s celou třídou, třeba 
v kavárně Láry Fáry. Po celou dobu Adven-
tu se snažíme dětem přiblížit kouzlo Vá-
noc.                           Mgr. Marie Čejchanová

Viktor Tomek do Akademie Versailes
Mladý houslista, žák ZUŠ Náchod ze 

třídy pana učitele Lukáše Janko, Viktor 
Tomek se zúčastnil konkurzu do orches-
trální „Akademie Versaileles“, jenž probě-
hl dne 4. listopadu 2016 na Pražské kon-
zervatoři a odbornou porotou byl vybrán 
mezi těch několik šťastlivců, kteří se aka-
demie zúčastní.

Tato „Akademie Versailles“ se uskuteč-
ní v Praze ve dnech 27. února až 3. břez-
na a je jedinečnou možností zahrát si 
na unikátní kopie historických nástrojů 
z orchestru krále Ludvíka XIV. zapůjče-
ných z Francie.

Jedná se o pětidenní orchestrální 
workshop v angličtině pod vedením hous-
lového virtuosa a dirigenta Patricka Co-
hën-Akenina, zakladatele známého sou-
boru Les Folies françoises a houslového 
pedagoga konzervatoři Charlese Muncha 
v Paříži a École Nationale de Musique v Or-
say. Workshop navazuje na úspěšný mezi-
národní projekt Vingt-Quatre Violons du 
Roy („Dvacet čtyři králových houslí“), kte-
rý je rekonstrukcí slavného orchestru krá-
le Ludvíka XIV. z roku 1626.

Akci pořádá centrum historických 
umění Collegium Marianum ve spolupráci 
s francouzským Centrem barokní hudby 
ve Versailles a Pražskou konzervatoří. Pě-
tidenní soustředění uzavře koncert v sále 
Pražské konzervatoře. Vybraní účastníci 
Akademie vystoupí na závěrečném kon-
certě mezinárodního hudebního festiva-
lu Letní slavnosti staré hudby spolu s ba-
rokním orchestrem Collegium Marianum 
dne 7. srpna 2017 ve Dvořákově síni Ru-
dolfina pod vedením Patricka Cohën-Ake-
nina.                                      Zbyněk Mokrejš

Zvonění ze Zvoněnky
Můj domov je vesmír – kosmos. A já 

v něm žiji jako jedna maličká, zdánlivě 
nenápadná součástka. Mé znalosti i já 
sám jako člověk nejsem formován země-
pisem, dějepisem, přírodovědou, chemií, 
fyzikou, hudební, tělesnou, výtvarnou vý-
chovou, jazykem a matematikou, ale je-
jich vzájemným propojením – kosmickou 
výchovou.

Žáci 1. a 2. třídy si během dvou měsí-
ců prošli pěti kosmickými příběhy, které 
v nich probudily mnoho nových otázek. 
Kdo jsem? Odkud pocházím? A proč jsme 
vlastně tady?

První kosmický příběh vypráví o vel-
kém třesku, zázraku stvoření, vzniku ves-
míru a Země. V dětech byl zažehnut pla-
mínek, vzbuzena fantazie a poodhaleno 
to tajemno, jak to opravdu bylo na začát-
ku.

Druhý kosmický příběh odhalil vznik 
života na Zemi. Seznámil děti s botani-
kou, zoologii a ekologii. Děti si vyzkouše-
ly jak probíhá fotosyntéza .

Třetí kosmický příběh jim ukázal pří-
chod lidí. Na časové ose bylo dětem uká-
záno jak dlouhou dobu trvalo, než byl 
na Zemi stvořen život a co všechno tomu 
předcházelo. Povídali si o zvířatech a je-
jich instinktech o prvních lidech a o je-
jich světě, který porovnávaly s tím svým.

Čtvrtý kosmický příběh dětem odha-
lil písmo. Zkoušely se společně domlou-
vat pomocí obrázků, které si nakreslily. 
Bylo jim ukázáno obrázkové písmo (hie-
roglyfy). Mluvily o různých stylech pís-
ma, vzniku a výrobě papíru a o prvním 
knihtisku.

Pátý kosmický příběh je uvedl do svě-
ta čísel. Děti porovnávaly jak vypadají 
řecké, římské, indické, středověké arab-
ské číslice a současné arabské číslice. Pát-
raly, kde čísla vznikla a jak se vlastně do-
stala až k nám.

Letos je tomu pět let, co součástí vesmí-
ru je i Zvoněnka. Z malé dětské skupiny se 
rozvinula v třídu mateřské školy a první 
stupeň základní školy. Urazili jsme dlou-
hou cestu plnou překážek, abychom v na-
šem městě měli ve vzdělání na výběr. 

Montessori 
mateřská škola 
a základní škola

Přejeme Vám a Vašim dětem do nového 
roku 2017 hodně síly na Vaší cestě, radost 
z učení a spoustu zábavy při objevování 
světa.                       Tým lektorů Zvoněnka.

Aleluja, aleluja…
 …neslo se restaurací Bonato, kde se 

naše škola touto krásnou melodií už po-
malu loučila se starým rokem a zároveň 
navodila tu správnou vánoční atmosfé-
ru… zahlédli jsme v řadách dospělých 
i slzy štěstí a dojetí a není divu, děti zpí-
valy, jak nejlépe uměly paní učitelky je 
doprovázely… Děti zvládly celé sváteční 
pásmo na jedničku. Prvňáčci se předsta-
vili se svými básničkami, starší děti po-
tom hrály o zimě a o tom, jak to vlastně 
bylo v Betlémě, sněhuláci z druhé třídy 
tančili a u toho uváleli velkou sněhovou 
kouli… Role moderátora se zhostil An-

ZŠ BĚLOVES

děl, tedy přesněji  jeden z „andílků“ z naší 
školy. A uměl nejen promluvit, ale i poba-
vit… Školní jarmark se letos mohl díky 
vstřícnosti majitelů odehrávat v kouzel-
ném prostředí osvětlené zahrady a pro-
stor u restaurace… Popřáli jsme si hodně 
zdraví a štěstí do nového roku a slíbili si, 
že na sebe budeme hodní. 

 Protože už je nový rok v plném prou-
du, přejeme také všem čtenářům a příz-
nivcům jen to nejlepší!!

 Za celý kolektiv pedagogů 
a žáků Mgr. Šárka Brátová 
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PŘEDŠKOLÁK  
 V BĚLOVSI 

 
 
Milí předškoláci! 
Přijďte si prohlédnout naši školu, seznámit se s našimi učitelkami, budoucími 
kamarády a vyzkoušet si různé školní aktivity a dovednosti. 
 
 

Kdy? 
 

● 19. 1. 2017, 16.00 - 17.00, 
8.00 - 16.00 Den otevřených dveří 

prohlídka školních prostor, pohybová 
cvičení, orientace v prostoru, pravolevá 

orientace  
 

● 16. 2. 2017, 16.00 - 17.00 
hraní s písmeny, slovy, komunikační 
cvičení, zpívání, kreslení, malování, 

uvolňovací cviky, seznámení s anglickým 
jazykem 

 
● 16. 3. 2017, 16.00 - 17.00 

počítání, hraní si s čísly, výuka na počítači 
a na interaktivní tabuli 

 
S sebou: přezůvky, pastelky 

 
 
 
 

 

Vážení rodiče předškoláků!   
Přijďte si i vy prohlédnou naši školu, seznámit se s naší výukou a promluvit si s 
vedením školy a speciálním pedagogem o všem, co vás čeká. 
 

   
 

  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁCHOD 

BĚLOVES  
  

  ZVE NA  
 

  

  
  
 
 

 

 

 

19. ledna  2017 od 8.00 do 16.00  

PROFI GO 2017 
– soutěž talentů pro cestovní ruch

Dne 21. listopadu 2016 se uskutečnil 
23. ročník soutěže talentů pro cestovní 
ruch PROFI GO 2017, brněnské výstaviště, 
pavilon A3 – sál Morava. Prezence účast-
níků proběhla mezi 9 – 10 hodinou a ofi ci-
ální zahájení soutěže bylo v 10 hodin. Celá 
soutěž končila kolem 16 hodiny.

 Tuto soutěž organizuje společnost 
EfektMediA ve spolupráci s akciovou spo-
lečností Veletrhy Brno. Soutěž PROFI GO 

Průběh soutěže:
1. písemný test všeobecných znalostí 

z oblasti zeměpisu, historie, kultury, li-
teratury apod. 

 2. „videotest“ s českými a světovými 
pamětihodnostmi 

 3. praktická ústní prezentace jazyko-
vých schopností v předem zvoleném svě-
tovém jazyce na téma: Evropská metro-
pole Londýn, Paříž nebo Vídeň (soutěžící 
si vybere jedno město; časový limit max. 
2 minuty souvislého projevu a následně 
otázky poroty).

Naši školu Academia Mercurii, s.r.o. re-
prezentovali studenti ze 4. ročníku: Anna 
Borsová, Leona Francová, Hana Rysová 
a Petr Máčka. K ústní prezentaci postou-
pili všichni naši studenti a Anna Borso-
vá vybojovala krásné 2. místo v kategorii 
středních škol. 

Tímto chceme poděkovat našim stu-
dentům za úspěšné reprezentování naší 
školy a přejeme další studentské úspěchy.

Igor Chmelař

je určena studentům středních a vyšších 
odborných škol a jejím cílem je podpora 
k uplatnění v oblasti cestovního ruchu. 
Podmínkou účasti je znalost alespoň jed-
noho světového jazyka. Soutěže PROFI GO 
je možné zúčastnit se pouze jedenkrát. 

Plavec Delfínu Náchod 17. na 400 m polo-
hově a 19. na 200 m motýl

Kanadské nejjižnější město Windsor 
hostilo cca 1 000 plavců ze 172 zemí na 
13. mistrovství světa v plavání v 25m ba-
zénu. Mezi nejlepší plavce patřili Maďar-
ka Katinka Hosszu se 7 zlaty a čtyřnásob-
ný medailista Chad Le Clos z JAR.

Česká výprava čítala 14 plavců. Nejlé-
pe se dařilo Barboře Závadové, která ve 

Janeček dvakrát v TOP 20 
na MS v Kanadě

fi nále 400 m polohově obsadila 7. místo.
Její kolega z tréninkové skupiny v praž-

ském VSC, 22letý plavec Delfínu Náchod 
a odchovanec trenéra Hakla Pavel Jane-
ček, startoval ve 3 disciplínách.

Na 400 m polohově nastoupil v posled-
ní páté rozplavbě a výsledným časem 
4:10,96 obsadil 17. pozici, když dohmátl 
2 sekundy za svým českým rekordem.

Do dvacítky nejlepších na světě proni-
kl také na 200 m motýl a to 19. místem 
za 1:55,5 těsně před dalším českým repre-
zentantem Havránkem.

Osobní rekord 55,86 na 100 m poloho-
vě znamenal 38. pozici z 84 plavců. Další 
startem náchodského olympionika a dal-
ších plavců Delfína Náchod bude MR v Plz-
ni.         (pj)
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Vážení občané, milí příznivci a přátelé, 
 dovolujeme si Vás tímto oslovit a požádat o spoluúčast 
 na významné charitativní akci 

 

která pobíhá počátkem roku na celém území České republiky. 

Určení výtěžku v roce 2017: přímá podpora osobám a rodinám v nouzi;  
podpora a pomoc starým a nemocným lidem;  
aktivity pro ohrožené děti a mládež;  
podpora sociálního zařízení Dům na půli cesty - Náchod;  
podpora sociálního zařízení SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod;   
podpora Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby Náchod. 
Podporována je současně národní a humanitární pomoc, včetně charitního  
díla a organizace pomoci. 
 

Vybírané prostředky Tříkrálové sbírky jsou chráněny proti zneužití. Pokladničky 
jsou viditelně označeny a odpovědný doprovod je vybaven průkazem.  
 

Informace a kontakt v rámci dané oblasti konání sbírky:  
Farní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod, 
tel.: 491 433 499, www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MONTESSORI ŠKOLA  
V NÁCHODĚ 

 www.skolkazvonenka.cz Běloveská 522, Náchod 547 01 

 
Ze školky do školy hladce 

 
Pásmo dílen pro předškoláky začíná ve středu 18.1.2017 od 16.00 hodin. 

Další setkání jsou 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3. a 5.4. 
Pro rodiče je nově připravena rodičovská kavárna. 

 

 
 

EXKURZE  

  PROJEKTY  

DŮRAZ NA SPOLUPRÁCI 
 

 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K DÍTĚTI  

  UČENÍ V SOUVISLOSTECH  

INTENZIVNÍ VÝUKA ANGLIČTINY  

SLOVNÍ HODNOCENÍ 
 

 

Pro další informace volejte Petru Voltr 606 459 291 
nebo Lenku Horváthovou 736 439 375. 

EXKURZE

  PROJEKTY

DŮRAZ NA SPOLUPRÁCI

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K DÍTĚTI

INTENZIVNÍ VÝINTENZIVNÍ VÝINTENZIVNÍ V UKA ANGLIČTINY

SLOVNÍ HODNOCENÍ

MONTESSORI ŠKOLA
V NÁCHODĚ

    

                                    

VŠEZNÁLEK  

    pro předškoláčky 
           

 Srdečně zveme děti i rodiče na setkávání do školy  

 ZŠ Náchod, Drtinovo nám.121 (ve Starém Městě). 

Děti  : 

- poznají prostředí školy 
- prohlédnou si třídy, školní družinu, tělocvičnu, jídelnu 
- vyzkouší si práci v lavicích 
- poznají nové kamarády 
- procvičí si cviky na hrubou i jemnou motoriku 
- nezůstane stranou ani smyslové vnímání, paměť, 

matematická představivost 
 

Kdy ?   První schůzka 5. ledna 2017, 15-16 hod. 

        Další setkání vždy 1. čtvrtek v měsíci 

2. února 2017 a 2. března 2017  

 

  S sebou : přezůvky a pastelky,  pravidelná účast není podmínkou 

                                      Těšíme se na Vás!!!                       
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Pohádková 
Náchodská divadelní scéna

 O tom, jakou kouzelnou moc má račí klepeto, když má ochrá-
nit princeznu Jůlinku před lháři a podvodníky, o šikovné Agátě, 
nerozhodném králi, zamilovaném Martinovi a falešném Cende-
línovi vypráví pohádka „O princezně Jůlince a kouzelném račím 
klepýtku“, kterou viděli náchodští malí i „velcí“ diváci v náchod-
ském Beránku 5. června 2016. (viz foto Z. Šašinky)

Casonovo dílo“ Třetí slovo“, které má právě na repertoáru Ná-
chodská divadelní scéna, je už čtvrtou z jeho inscenací, kterou 
nastudovala.

V překladu Dr. Hany Posseltové je zároveň českou premiérou! 
Po první hře „Stromy umírají vstoje“ v roce 1960, následovala 
veleúspěšná „Jitřní paní“ v roce 1980, která tehdy slavila zaslou-
žený úspěch nejen po celém kraji, ale byla oceněna i na 51. Jirás-
kově Hronově v roce 1981. Následovala „Bárka bez rybáře“ roku 
1997 a byla zároveň českou amatérskou premiérou .

Casonovo„Třetí slovo“ s chutí nastudovali náchodští ochotní-
ci jako čtvrté v pořadí. Na prknech, která znamenají svět, pod 
režisérskou taktovkou zkušené Lídy Šmídové dostali v této in-
scenaci svou první příležitost také naši nejmladší kolegové – 
studenti/maturanti. Hlavních rolí se s úspěchem zhostili Mar-
tina Jirásková jako Marga a Ondřej Sedláček jako Pablo. Neméně 
úspěšní byli i další mladí protagonisté jako L. Ficek a T. Ško-
da. Z dalších účinkujících jmenujme A. Jaroměřskou, M. Urbana  
a M. Malého. Staré, ale milující tetičky si s chutí zahrály dříve 
narozené a v Náchodě již známé herečky R. Klicperová a L. Šmí-
dová. (viz foto M. Kolátor)

 A proč rádi hrajeme Casonu a nyní i jeho „Třetí slovo“? Pro 
jeho poezii a hudebnost jazyka, lidskost a v této hře ještě na-
víc i kus romantiky. A nejsme sami, kterým se Casona líbí. To 
nám potvrdili svým potleskem i diváci na premiéře 21. a 22. 
června 2016 v náchodském divadle. V novém roce se „Třetí slo-
vo“ po úspěšné komedii „Popel a pálenka“ rozletí mezi diváky 
po celém kraji!

Nejbližším termínem, kdy nás můžete vidět, je čtvrtek  
16. února 2017 v Teplicích n. Met., následně hned v sobotu  
18. února 2017 v 19.30 hod. v Červeném Kostelci v divadle J. K. 
Tyla, kde jsme účastníky tradiční Krajské přehlídky amatérské-
ho činoherního a hudebního divadla a v sobotu 8. dubna 2017 
v Městském divadle v Jaroměři. 

Těšíme se na Vás a na společná divadelní setkávání s přáním 
všeho dobrého po celý nastávající rok 2017!

Za Náchodskou divadelní scénu Renáta Klicperová

Náchodští ochotníci 
a „jejich„ Casona...

Režie se ujal začínající režisér a herec NDS Petr Dudáček, který 
je zároveň autorem písniček s hudbou Milana Urbana. 

Pohádka je veselým a napínavým příběhem pro diváky různé-
ho věku, kteří mají rádi pohádkový svět.

Vidět znovu ji můžete na Divadelním festivalu v Červeném 
Kostelci v pátek 17. února v 1O hodin.

Za zmínku stojí i to, že Náchodská divadelní scéna úspěšně 
připravila v režii P. Dudáčka důstojný příjezd vévody Kuronské-
ho s družinou na Náchodský zámek v rámci Kuronských slavnos-
tí v září 2016. Ohlas z řad účastníků akce byl více než kladný!

Připravuje se nová pohádka plná písniček a vtipu, tak držíme 
palce našemu mladému začínajícímu „rejžovi“ a přejeme mu dal-
ší získávání zkušeností v oblasti režie a hodně spokojených di-
váků. Těm i krásné chvíle s našimi pohádkami!

Za Náchodskou divadelní scénu Renáta Klicperová
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to vše v kině Vesmír v Náchodě v LEDNU 2017

SVĚTOVÉ OPERY, VÝSTAVA, KONCERT A DIVADLO

 Sobota 7. ledna v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
GIUSEPPE VERDI – NABUCCO
Hudební ředitel Metropolitní opery James Levine bude řídit Na-
bucca – Verdiho rané drama z dávného Babylonu. Titulní posta-
vu ztvární Plácido Domingo, který tím obohatí svůj repertoár 
o další roli. Liudmyla Monastyrska se představí v náročné roli 
Abigail, Nabuccovy neústupné dcery, Jamie Barton bude zpívat 
Fenenu, Russell Thomas Ismaele a Dmitrij Beloselskij kněze Za-
chariáše, což je role, s níž v Met v roce 2011 debutoval. Nastudo-
váno v italském originále a uváděno s anglickými a českými ti-
tulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 
300 Kč, abonentní 270 Kč.
 Čtvrtek 12. ledna v 19.15 hodin

Záznam výstavy z Národní galerie v Londýně
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ NA PLÁTNECH KIN: GOYA
Francisco Goya, nejslavnější španělský umělec, je považován 
za otce moderního umění. Goya je nejen skvělým pozorovate-
lem každodenního života a problematické španělské historie, ale 
je především nadaným malířem portrétů a sociálním komentáto-
rem par excellence. Žánr portrétu posouvají Goyova díla novým 
směrem, jeho genialita je prezentována v rámci výstavy v Ná-
rodní galerii v Londýně. Film využívá tuto výstavu jako prostře-
dek nahlédnutí do Goyova rušného života. Film odhaluje Goyovy 
dopisy zároveň s unikátní výstavou děl z největších sbírek z ce-
lého světa. Tento film přináší fascinující portrét malíře a barev-
ného světa, který zachycoval. České titulky.
Vstupné v předprodeji do 8. ledna 2017 – 180 Kč, dále za 200 Kč.
 Pátek 13. ledna v 18 hodin

Úchvatný dokument + Záznam koncertu z Madison Square Gar-
den v New Yorku
RAMMSTEIN IN AMERIKA
V jediném večeru můžete shlédnout unikátní dokument o kapele 
RAMMSTEIN a poté záznam jejího legendárního koncertu v Ma-
dison Square Garden v New Yorku – koncertu, který byl za pou-
hých 20 minut zcela vyprodán...
V jeden jediný den můžete sledovat cestu Rammsteinů na vrchol 
světového showbusinessu, nahlédnout do jejich osobních živo-
tů, do zákulisí obrovského podniku Rammstein v unikátním do-
kumentu režiséra Hannese Rossacherse. Uvidíte RAMMSTEIN IN 
AMERIKA – velký film o kapele RAMMSTEIN a o tom, jak si pod-
manili kontinent na druhém břehu Atlantiku. A jako vrchol ve-
čera můžete zažít údajně nejlepší koncert kapely RAMMSTEIN 
vůbec! Dokument 122 minut + koncert 101 minut!
Vstupné 160 Kč (za dokument i koncert, samostatně neprodejné).
 Sobota 21. ledna v 18.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
CHARLES GOUNOD – ROMEO A JULIE
Vittorio Grigolo a Diana Damrau se po úspěchu Massenetovy Ma-
non opět setkají na scéně Met, tentokrát v nové inscenaci Gouno-
dovy opery Romeo a Julie v režii Bartletta Shera a pod taktovkou 
Gianandrey Noseda. Role Julie bude pro Damrau osobním debu-
tem. V roli Mercutia uslyšíme Elliota Madoreho a jako otec Lo-
renzo se představí Michail Petrenko. Sherova inscenace vznikla 
v koprodukci s La Scalou a poprvé byla uvedena na Salcburském 
festivalu v roce 2008. Nastudováno ve francouzském originá-
le a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 
340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.
 Neděle 22. ledna v 15.45 hodin

Satelitní přímý přenos baletního představení z Velkého divadla 
v Moskvě

SPÍCÍ KRASAVICE
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij, choreografie Jurij Grigorovič podle 
Mária Petipy.
Nesmrtelnou pohádku o Šípkové Růžence vypráví balet Spící kra-
savice vskutku velkorysém stylu odrážejícím balet carského dvo-
ra 19. století. V Čajkovského melodické hudbě ožívají krásné val-
číky, tanec dobré Šeříkové víly, zlé víly Carabosse, ale i dalších 
pohádkových bytostí, jako Briliantové víly, Safírové víly; Kocou-
ra v botách, Červené karkulky, či Modrého ptáka. Klasické na-
studování s úžasnými výkony tanečníků Bolšoj baletu v jednom 
z technicky nejnáročnějších baletů vůbec. Spící krasavice, balet 
typický pro rukopis svého choreografa Mária Petipy, je podíva-
nou pro celou rodinu. Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, dů-
chodci, ZTP), baletní abonentní 230 Kč

PŘIPRAVUJEME:
 Čtvrtek 2. února v 19.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Národního divadla v Londýně
AMADEUS
Autor: Peter Shaffer, režie: Michael Longhurst, hrají: Lucian Msa-
mati, Adam Gillen, Karla Crome a další.
Hudba. Moc. Žárlivost. Hra ověnčená několika soškami Olivier 
a Tony zažila v roce 1979 světovou premiéru právě v National 
Theatre. O pět let později ji Miloš Forman natočil ve filmu oceně-
ného osmi Oscary. Novou verzi v NT režíruje Michael Longhurst. 
Hulvátský mladý hudební zázrak Wolfgang Amadeus Mozart 
přijíždí do Vídně, hlavního města světové hudby, s odhodláním 
na sebe upozornit. Jeho talent uchvátí dvorního skladatele Anto-
nia Salieriho, který má moc jeho jméno proslavit – nebo zničit. 
Když Salieri podlehne posedlé žárlivosti, začne bojovat s Mozar-
tem, s hudbou a nakonec i s Bohem. Představení živě doprová-
zené orchestrem. Nastudováno v anglickém originále a uvádě-
no s anglickými a českými titulky. Vstupné 250 Kč.
 Neděle 5. února v 15.45 hodin

Záznam baletního představení z Velkého divadla v Moskvě
LABUTÍ JEZERO
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij, choreografie Jurij Grigorovič
Klasické Labutí jezero je symbolem Bolšoj baletu a ruské balet-
ní tradice. Romantická báje o dívkách zakletých do labutí, kte-
ré může vysvobodit jen čistá láska, je odrazovým můstkem pro 
tanec s nadlidským půvabem a elegancí, ve kterém se prolíná 
krása lidská a labutí...
Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), baletní 
abonentní 230 Kč.

Dne 21. 12. 2016 vyhlásilo město Náchod následující dotační 
programy na podporu sportovní činnosti pro rok 2017:
1) Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým 

osobám na podporu sportu
2) Program pro poskytování dotací z výnosu města z hazardních 

her právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu
3) Program pro poskytování dotací z výnosu města z hazard-

ních her na podporu individuálního sportu fyzických osob 
reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku
Znění dotačních programů včetně formuláře žádosti a formu-

lářů povinných příloh naleznete na internetových stránkách 
města Náchoda v sekci Sport/Sportovní dotace (http://www.mesto-
nachod.cz/mesto-nachod/sport/dotace).

Žádosti o dotace z těchto dotačních programů můžete podá-
vat od 23. 1. do 28. 2. 2017 v listinné podobě na podatelnu MěÚ 
Náchod.

Více informací naleznete na internetových stránkách města 
Náchoda nebo kontaktujte odbor kultury, sportu a cestovního 
ruchu MěÚ Náchod (e-mail: jan.spacek@mestonachod.cz, tel.: 491 
405 218, 778 434 178).

Dotační programy 
na podporu sportu pro rok 2017
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Na konci září proběhlo závěrečné slosování cestovatelské hry 
Toulavý baťoh, která celé léto probíhala v našem regionu Klad-
ské pomezí. Celkem bylo vylosováno sedm výherců. Ne všichni 
výherci si své ceny vyzvedli, a proto byli vylosováni náhradní-
ci, kteří se postupně o své ceny přihlásili. Nyní už známe všech-
na jména našich výherců a někteří z nich se s námi podělili 
i o své zážitky. 

První cenu v podobě víkendu pro dva na Farmě Wenet plné 
hospodářských a exotických zvířat nakonec získal pan Zdeněk 
Sháněl. Noc v Penzionu Bor u Náchoda s ukázkou zdravé snída-
ně pro celou rodinu obdržel také náhradník pan Miroslav Tětek 
a pět permanentek do zážitkového Sportovního areálu v Hav-
lovicích si odnesly paní Boleslavová, Hana Kittelbergerová, Jana 
Eliášová, Iva Vavřinová a Amálka Bláhová. 

„Se službami a zázemím v Kladském pomezí jsme byli velmi spo-
kojeni a rozhodně máme v plánu se sem vrátit“, svěřila se nám paní 
Vavřinová, která vyhrála jednu z pěti permanentek do všespor-
tovního areálu v Havlovicích. Další permanentka mířila do ru-
kou paní Boleslavové, která měla z výhry rovněž velkou radost. 
„Dovolená v létě se vydařila, přálo nám počasí, byly jsme se vším spo-
kojené. Ubytované jsme byly v Broumově, navštívily jsme Adršpach, 
Teplické skalní město, Broumovské skály, Ostaš, Bischofstein, zámek 
v Náchodě,“ zhodnotila svůj pobyt v našem regionu paní Bolesla-
vová a dodala: „Určitě tento kraj v budoucnu znovu navštívíme.“

Jsme velice rádi, že se našim výhercům u nás v regionu líbilo a dou-
fáme, že se alespoň někteří z nich zúčastní cestovatelské soutěže i pří-
ští rok,“ dodává spokojeně Lenka Lembejová. V příštím roce se 
návštěvníci mohou těšit na již čtvrtý ročník cestovatelské hry. 
Sledujte naše webové stránky www.toulavybatoh.cz a www.klad-
skepomezi.cz.

Výherci cestovatelské hry 
Toulavý baťoh se těší ze svých cen

Již na začátku prosince vyrazily sněžně skútry, aby upravily 
první kilometry běžeckých tratí v Kladském pomezí. Každoroč-
ně je u nás v regionu upravováno téměř 300 kilometrů běžec-
kých stop včetně osvětleného tréninkového okruhu v Machově, 
který je jediným svého druhu v regionu. A co je na nich ještě za-
jímavého? 

„Běžecké tratě v Kladském pomezí jsou unikátní svým propoje-
ním, a tak při příznivých sněhových podmínkách mohou běžkaři do-
jet například z Machova až do Náchoda,“ informuje Zdeněk Šprin-
gr, předseda Správní rady destinační společnosti Branka, o.p.s., 
která zajišťuje ve spolupráci s provozovateli úpravu běžeckých 
tratí celkem v devíti lokalitách. „Návaznost mají tratě také na pol-

Vyražte na běžky se skibusem 
Kladského pomezí

ské území v oblasti národního parku Gór Stolowych, a tak se z Pol-
ska na běžkách dostanete například do Broumovských stěn nebo přes 
Bor do Machova,“ dodává a inspiruje k výletu. 

Ke svým sportovním zážitkům můžete využít také dvě linky 
skibusů, které se chystají vyrazit na začátku ledna. První skibus 
vyjede v sobotu 7. ledna v 9.00 z Náchoda a bude jezdit přes Čer-
vený Kostelec a Úpici do Jestřebích hor, které jsou jedny z nej-
více oblíbených míst pro běžecké lyžování v Kladském pomezí. 
Druhá linka vyráží z Náchoda ve 12.15 a sveze vás až za hrani-
ce s Polskem přes Kudowu Zdrój do Karłówa. Oba skibusy bu-
dou jezdit pouze do konce února, proto neváhejte a vydejte se 
na lyže a za dalšími zimními dobrodružstvími bez auta. Provoz 
skibusů v Kladském pomezí organizuje a propaguje společnost 
Branka, o.p.s., zabývající se rozvojem cestovního ruchu ve spo-
lupráci s Královéhradeckým krajem.

Úprava běžeckých tratí je umožněna díky grantovému progra-
mu Královéhradeckého kraje, který ji finančně podporuje. Cílem 
služby je podpora rozvoje šetrných forem cestovního ruchu, pro-
dloužení pobytu návštěvníků a jejich rovnoměrné rozložení po 
celém regionu. Podrobné jízdní řády skibusů, sněhové zpravo-
dajství a tipy na lyžařské výlety naleznete na ski.kladskepome-
zi.cz, nebo na www.kladskepomezi.cz. BRANKA, o.p.s.

„Nejlepší pivo na světě“ náchodský 
pšeničný PRIMÁTOR® Weizenbier opět 
potvrzuje svou kvalitu a dominuje na ne-
jedné degustační soutěži doma i v zahra-
ničí. Stříbro zacinkalo pšenici na soutě-
ži Evropská pivní hvězda v Norimberku. 
Primátor byl jediným českým pivovarem, 
kterému se podařilo v silné konkurenci 
téměř 2000 druhů piv ze 45 zemí světa 
na soutěži bodovat. 

 Další stříbrný úspěch přišel v zápětí 
na prestižní soutěži Brussels Beer Challenge 2016, 
kde Weizenbier obhajoval zlato z loňského roku. V zemi zaslí-
bené pivovarnictví obliba soutěže BBC každým rokem výrazně 
stoupá. V letošním 5. ročníku hodnotilo 80 mezinárodních od-
borných porotců 1250 různých piv, což je o 152 více než vloni.

Svrchně kvašený Weizenbier je nejlépe hodnoceným náchod-
ským pivem. Jeho jedinečná originální chuť, zlatožlutá barva 
a nezaměnitelná vůně po hřebíčku a banánech mu v letošním 
roce zajistila sedmkrát stupně vítězů. 

Potvrzuje to i fakt, že časopis Pivo, Bier & Ale pivu PRIMÁ-
TOR® Weizenbier udělilo 1. prosince v Klášterním pivovaru Stra-
hov Výroční cenu za dlouhodobou kvalitu a mimořádné úspě-
chy v mezinárodních degustačních soutěžích.

Stříbrný 
pšeničný podzim

Lesy�mìsta�Náchoda spol.�s�r.o.
poøádají

MYSLIVECKÝ��PLES
Dne�21.�ledna�2017

Vstupné�100,-�Kè�a�20,-�Kè�místenka.

v�sále�Sokolovny�v�Náchodì.

Zaèátek���ve�20.00�hodin.
K�poslechu�a�tanci�hraje���hudební�skupina�GALILEO�BAND.CZ

Pøipravena�je�bohatá�zvìøinová�kuchynì.

Pøedprodej�vstupenek�na�Lesní�správì�v�Montaci.

Odvoz�úèastníkù�smìr�Dobrošov�je�zajištìn. SRDEÈNÌ ZVOU POØADATELÉ
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Jan Pavelka

Před více než dvěma desítkami let založil bývalý předseda 
Okresního fotbalového svazu (OFS) Náchod Antonín Prouza tra-
dici, která trvá dodnes. V tradičním předvánočním čase totiž 
představitelé OFS Náchod oceňují ty, kteří nejpopulárnější ko-
lektivní hře světa zasvětili mnohdy celý svůj život. A většinou 
to jsou lidé, kteří se nevyhřívají v záři reflektorů, ale ti „beze-
jmenní“, bez nichž by však jednotlivé oddíly jen stěží fungovaly.

Letos si plaketu „Osobnost fotbalu“ přišlo do Zámecké restau-
race v Náchodě převzít sedm mužů. „To je moje první ocenění,“ 
reagoval s úsměvem na tváři Vladimír Beneš. Právě on se kvů-
li práci musel s milovaným fotbalem několikrát rozloučit, jenže 
fotbalové pouto bylo natolik silné, že se vždy k této hře vrátil. 

Brankářskou minulost má za sebou i další z oceněných, Jiří 
Matějovic ze Zábrodí. S aktivní hráčskou kariérou končil zhru-
ba v pětatřiceti letech, poté však začal v oddíle dělat správce, ná-
sledně trénoval mládež a před rokem se stal i sekretářem oddílu.

Krásný podzim polické kopané zblízka sledovala i dvojice dal-
ších oceněných – Ladislav Kudláček a Jiří Hampl. Ladislav Kudlá-
ček také plynule navázal na svou aktivní hráčskou kariéru prací 
v oddíle, kde nejprve trénoval a v současné době dělá správ-
ce. S touto nikdy nekončící prací mu pomáhá Jiří Hampl, který 
rovněž z rukou představitelů OFS Náchod, předsedy Petra Vít-
ka a místopředsedy Petra Vokála, převzal v sobotu večer oceně-
ní Osobnost fotbalu.

Mezi hrstku oddaných fotbalových duší hrdého oddílu SK Babí 
patří Milan Hron, který svou fotbalovou kariéru končil poměrně 
brzy, už zhruba ve třiceti letech. Také on je jedním z těch, kteří 
v oddíle pomohou, kde je třeba.

Zlatým písmem se zapsal do kroniky fotbalového oddílu TJ Do-
lany Jiří Podolník. Hráčkou kariéru mu ukončily zdravotní kom-
plikace, na fotbal však nezanevřel a vrhl se na trénování a poté 
i na péči o dolanský trávník.

Sedmičku letos oceněných osobností fotbalu na Náchodsku 
uzavírá Zdeněk Papež z Hejtmánkovic. Po konci hráčské karié-
ry si v Hejtmánkovicích zkusil funkci místopředsedy, vedoucího 
mužstva i trenéra a dnes pomůže, kde je třeba. „Když je potřeba 
pořadatelská služba, dělám ji, když je potřeba jít mávat na lajnu, 
tak jdu,“ říká s úsměvem člověk, který nevynechá v Hejtmánko-
vicích jediné domácí utkání tamního týmu.

Letošní vyhlášení fotbalových osobností však bylo oproti těm 
předchozím trochu jiné. Součástí toho sobotního totiž bylo i vy-
hlášení soutěže o nejlepší trávník. To posuzovali profesionálové 
ze společnosti, která se dlouhá léta zabývá nejen tím, co s péčí 
o fotbalový trávník souvisí.

Třetí příčku obsadil v této soutěži trávník ve Velké Jesenici, 
druhou nejlepší hrací plochu mají v Meziměstí a vítězem této 
nové soutěže se stal pažit v Teplicích nad Metují.

Rodina fotbalových osobností 
se rozrostla o sedmičku 
oddaných nadšenců

Výkonný výbor Okresního sdružení České unie 
sportu v Náchodě, z.s.

 Servisní centrum sportu
vyhlašuje

K R I T É R I A
pro vyhodnocení nejlepších sportovců, kolektivů

a trenérů okresu Náchod za rok 2016

Sportovce navrhují TJ, SK, svazy a ostatní organizace dle těch-
to zásad:
1. kategorie – JEDNOTLIVCI

Pro výběr je nutné umístění na 1.–3. místě v oficiálních pře-
borech jednotlivců ČR s účastí nejméně šesti závodníků na star-
tovní listině, nebo účast na ME, MS, OH, Univerziádě a Světo-
vém poháru. 

V návrhu uveďte jméno a příjmení, datum narození, přes-
nou adresu bydliště, členství v TJ, SK či jiné organizaci, dosa-
žené výkony a umístění v roce 2016, přiložte fotokopii výsled-
kové listiny. 

Podmínkou je příslušnost ke klubu, TJ nebo organizaci se síd-
lem v okrese Náchod. 

Vyhodnocení bude provedeno v kategorii dospělých a v kate-
gorii mládeže do 18 let ve formě ankety odborníků a ankety čte-
nářů Náchodského deníku.

2. kategorie – KOLEKTIVY
V této kategorii jsou posuzovány výsledky kolektivu – umís-

tění na 1.–3. místě na mistrovstvích a přeborech ČR (dlouhodo-
bé soutěže) a účast na ME, MS. Dále budou do vyhodnocení za-
řazena družstva, která postoupí do vyšší soutěže ČR. 

V návrhu uveďte název družstva s příslušností k TJ, SK či 
jiné organizaci, kategorii, přesnou adresu, dosažené výkony 
a umístění v roce 2016, přiložte fotokopii výsledkové listiny. 

Dále uveďte jméno a příjmení trenéra a kapitána, včetně je-
jich adres.

Vyhodnocení bude provedeno v kategorii dospělých a v kate-
gorii mládeže do 18 let ve formě ankety odborníků a ankety čte-
nářů Náchodského deníku.

3. kategorie – TRENÉŘI
Trenéři budou vyhodnoceni na základě výsledků svých svě-

řenců na mistrovstvích, přeborech ČR, ME, MS v roce 2016. V ná-
vrhu uveďte jméno a příjmení, datum narození, přesnou adresu 
bydliště, dosažené výsledky jejich svěřenců, délku trenérské 
činnosti.

Vyhodnocení bude provedeno ve formě ankety odborníků 
a ankety čtenářů Náchodského deníku.

4. kategorie – MIMOŘÁDNÝ VÝKON
V této kategorii jsou posuzovány mimořádné výkony jednot-

livců i kolektivů. V návrhu uveďte jméno a příjmení, datum na-
rození, přesnou adresu bydliště, členství v TJ, SK či jiné or-
ganizaci a dosažený výkon v roce 2016, přiložte fotografii 
a fotokopii výsledkové listiny; nebo název družstva s přísluš-
nosti k TJ, SK či jiné organizaci, kategorii, přesnou adresu, do-
sažený výkon v roce 2016, přiložte fotografii družstva a foto-
kopii výsledkové listiny.

Do návrhů mohou být zařazeni sportovci TJ, SK, ATJ, ČOS, 
ORLA i ostatní (nezávislí sportovci). Návrhy posílejte na přede-
psaném formuláři nejpozději do 20. 1. 2017.

Hana Kopecká, předsedkyně OS ČUS Náchod, z.s..
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Volejbal 

* * *

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – leden 2017

Zimní pohár 1. kolo ženy
 v sobotu 14. ledna 2017

od 9.00 hod. 4 družstva žen
liga juniorek 

 v sobotu 21. ledna 2017
SPORT KLUB Náchod 
– první semifinálové utkání
od 10.00 a 13.00 hod.

 

VEŘEJNÉ   BRUSLENÍ 
LEDEN 2017 

 Neděle 1.1.2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Pondělí 2.1.2017 

od 10.00 hod. do 12.00 hod 

 Sobota 7.1.2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Neděle 8.1.2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Sobota 14.1.2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Neděle 15.1.2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Sobota 21.1.2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Neděle 22.1.2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Sobota 28.1.2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Neděle 29.1.2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 
www.zimni-stadion-nachod.cz                                    zimni.stadion@mestonachod.cz                        

 

Na Mezinárodním mistrovství Rakous-
ka v krátkém bazénu startovala i skupi-
na českých plavců, která si z Grazu odvez-
la 11 prvenství. V konkurenci 64 klubů si 
dvakrát vyslechl hymnu i plavec Delfínu 
Náchod a VSC Praha Pavel Janeček.

Ten dominoval na tratích 400m polo-
hově a na 200 m motýl. Časem 4:12,27 
na nejdelší polohovce potvrdil svoji účast 
splněním 97 % A-limitu na prosincové  

Janeček mezinárodním mistrem Rakouska
Na závodech v Grazu si plavec Delfína zajistil účast na MS v Kanadě

MS v kanadském Windsoru. V souboji se 
svým reprezentačním kolegou Havrán-
kem na 200 m motýl pak dosáhl B- limitu 
MS v osobním rekordu 1:54,92. 

Na 200 m polohově časem pod 2 minu-
ty doplnil sbírku cenných kovů bronzem 
za 1:59.86. Bohužel program MS nedovo-
luje absolvovat tuto trať spolu s 200 m 
motýl, takže Janeček plaval 6. 12. pouze 
tuto motýlkářskou trati právě s Havrán-
kem. O dva dny později pak 100 m po-
lohově a v sobotu 10. 12. ho čekala jeho 
nejsilnější disciplína 400 m polohově, kde 
zatím dosáhl nejlépe na 16. místo na svě-
tě před dvěma roky v Dauhá.

Na MS odletělo 2. 12. celkem 14 plavců 
a náchodské plavání zde mělo také jedno 
želízko v ohni.         (pj)

Mistrovství České republiky v karate = 
dvoudenní maraton zápasů těch nejlep-
ších z nejlepších, soutěž všech věkových 
a váhových kategorií ve všech karatistic-
kých disciplínách. Letošní vrchol sezony, 
svátek karatistů ze všech koutů naší vlas-
ti, pořádal Český svaz karate ve spoluprá-
ci s TJ Kovo a hostila jej moderní Sparta 
aréna v Praze, která o prvním prosinco-
vém víkendu přivítala kolem 800 závod-
níků z 60 klubů.

Za Oddíl sportovního karate Náchod si 
letos nominaci vybojovalo celkem šest zá-
vodníků – J. Macháček, J. Mišák, R. Plaši-
lová, P. Škalda, J. Šolín a L. Vlček. Někteří 
již zkušení matadoři se účastnili Mistrov-
ství ČR poněkolikáté, pro ostatní to byla 
premiéra. Atmosféra soutěže byla úžasná, 
fandilo se vlastním závodníkům i soupe-

Plašilová vicemistryní republiky v karate
řům, všichni se snažili podat co nejlepší 
výkony, byť je svazovala nervozita z ob-
rovské haly, z obrovského množství lidí 
i z obav o co nejlépe podaný výkon. Našim 
závodníkům se tak střídavě dařilo i ne-
dařilo. Za zmínku určitě stojí dělené páté 
místo Josefa Mišáka a dělené sedmé mís-
to Jakuba Šolína. V tak nabité konkuren-
ci je každé bodované místo velkým úspě-
chem. Všem zúčastněným rozhodně patří 
velký dík za vzornou reprezentaci oddílu.

Nicméně celoroční přípravu nejlépe 
zhodnotila Regina Plašilová, jedna z nej-
zkušenějších závodnic, kterou oddíl v sou-
časné době disponuje a která se na tuto 
vrcholnou soutěž nominovala v disciplíně 
kata, kumite – 68 kg a kumite bez rozdílu 
hmotnosti. Ve své váhové kategorii Regi-
na prošla kvalifikačním sítem až do finá-

1. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 14. 1. 2017 15.00 TJ Červený Kostelec – KK Hvězda Trnovany 
 4. 2. 2017 15.00  TJ Červený Kostelec – Loko Česká Třebová
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 14. 1. 2017 11.00 SKK Primátor Náchodv – KK Blansko
 4. 2. 2017 11.00 SKK Primátor Náchod  – Sokol Husovice
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 21. 1. 2017 15.00 SKK Primátor Náchod A – KK Zábřeh
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
 15. 1. 2017 10.00 SKK Primátor Náchod C – TJ Červený Kostelec
 22. 1. 2017 10.00 SKK Primátor Náchod B – KK Přelouč
 22. 1. 2017 10.00 SKK Primátor Náchod A – KK Vysoké Mýto
Východočeský přebor: (hrací den – pátek)
 13. 1. 2017 17.00 SKK Primátor Náchod B – KK Hradec Králové B
 20. 1. 2017 17.00 SKK Primátor Náchod B – Tesla Pardubice B
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
 20. 1. 2017 19.30 SKK Primátor Náchod C – KK Hradec Králové C
Další akce na kuželně:
 7. 1. 2017 13.00 – 20.00 Okresní přebory mužů
 8. 1. 2017 9.00 – 17.00 Český pohár dorostu 
   – turnaj nejlepších dorostenců a dorostenek ČR
 do 15. 1. 2017 každý den vrcholí 44. ročník turnaje neregistrovaných v kuželkách

le, které se konalo ve večerních hodinách 
na vyvýšeném pódiu před zraky televiz-
ních kamer České televize a zde se Regi-
na utkala s tradiční rivalkou z Ústí nad 
Labem. Ve velmi vyrovnaném zápase se 
však štěstí přiklonilo na stranu ústecké 
závodnice a Regina si tak odvezla „pou-
ze“ stříbrnou medaili. Každopádně nejen 
za zisk medaile, ale i za celoročně předvá-
děné vyrovnané výkony, aktivní přístup 
k tréninkům i soutěžím si Regina zaslou-
ží velkou gratulaci.

Za Karate Do D vůr Králové nad Labem 
Oddíl sportovního karate Náchod Petr 

Kocmánek
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v lednu 2017 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí
* * *

Školské zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého kraje

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

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

  Nomen omen / Michal Burget a Petr Fiala
Přízemí a ochoz zámecké jízdárny. 
(21. 1. – 19. 3., vernisáž 20. 1.)

  Dmitrij Ivanovič Melnikov (1889–1964) / Romanovci 
Kabinet kresby, grafiky a fotografie. 
(26. 1. – 19. 3., vernisáž 25. 1.)
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

  „Krásné časy“ monarchie
Ve výstavní síni (roh Zámecké a Tyršovy ulice) mohou zájemci 

navštívit výstavu k výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. „Krás-
né časy“ monarchie. Mohou si tak např. prohlédnout upomínko-
vé předměty s vyobrazením tohoto panovníka a jeho choti cí-
sařovny Alžběty, „andělsky krásné“ Sisi. Hlavní důraz je kladen 
na každodenní život v monarchii a společenské změny, které 
během bez mála 70 let trvající vlády „stařičkého mocnáře“, jak 
byl posléze Fr. Josef I. nazýván, nastaly. Významnou měrou jsou 
rovněž zastoupeny oděvy a předměty ze sbírek textilu, ve sna-
ze představit a charakterizovat vývoj módních trendů za dlou-
hé období panování tohoto předposledního rakouského císaře. 
Stejně tak je nastíněn technický pokrok v mnoha odvětvích lid-
ské činnosti, který se během druhé poloviny 19. a v prvních de-
setiletích 20. století udál. Výstava potrvá do 30. dubna 2017. Ote-
vřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. 

  Dějiny Náchoda a Náchodska – důležité upozornění
Stálá expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masaryko-

vě náměstí čp. 18 bude z důvodu stavebních prací v měsíci led-
nu zcela uzavřena.

Po tuto dobu můžete ale navštívit výstavní síň Regionální-
ho muzea v Tyršově ulici v Náchodě, kde probíhá výstava Krás-
né časy monarchie.

  Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního 

opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. 
Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor  
L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pev-
ností. V měsíci lednu je otevřeno pouze pro předem objedna-
né organizované výpravy (minimálně 5 platících návštěvníků). 
Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 120 498, popř. 
na 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regionální muze-
um, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, či elektronicky: pevnost.
dobrosov@seznam.cz. 

Skončila turistická sezona 2016 a k jejímu konci nutno do-
dat, že patřila k jedněm z nejlepších za posledních 5 let. Letos 
tuto turistickou památku navštívilo 28 306 návštěvníků. Pev-
nost přichystala celou řadu zajímavých kulturních akcí, mezi 
nimiž vyniklo a velkému zájmu se těšilo dřevořezbářské sym-
pozium, nebo benefiční akce Podporujeme naše vojáky. Neobyčej-
ný zájem však také zaznamenaly prohlídky se starostou města 
Náchoda, kdy průvodcem návštěvníků se stal Jan Birke, Noc pro 
netopýry, nebo poslední akce Z kasáren do pevnosti! Rovněž se 
nám podařilo získat pěkné finanční prostředky do pokladniček 
pro Vojenský fond solidarity, do něhož jsme mezi koncem října 
zaslali přes 15 tisíc korun.

V roce 2017 si na pevnosti připomeneme již 80 let od zahájení 
stavby. Z důvodu ohlášené rekonstrukce není prozatím vyhlášen 
oficiální program, ale návštěvníci se nemusí bát, že by se na pev-
nosti nic nedělo. Jakmile bude znám harmonogram prací, bude 
na webových stránkách pevnosti a v dalších zpravodajských tis-
cích ohlášen plán akcí pro léto 2017. Doufáme, že i v tomto roce si 
k nám návštěvníci najdou cestu a že budou odcházet spokojeni. 

Richard Švanda, správce pevnosti

Pevnost Dobrošov 
ohlédnutí za sezonou 2016 
a vstup do roku 2017

 Výtvarná dílna. Šperky technikou Tiffany  
5. leden 2017, 9.00–12.00 hodin/lektor. Alena Thérová  

 Praktická elektrochemie a biochemie ve školní laboratoři 
(gymnázium Jaroměř)
11. leden 2017, 13.00–17.00 hodin/lektor. Mgr. Pavel Šimek 

 Aktuální problémy v oblasti prevence v MŠ  
12. leden 2017, 9.00–13.00 hodin/lektor. Mgr. Helena Kudelová  

 Hrátky se zvukem a světlem  
13. leden 2017, 9.00–13.00 hodin/lektor. RNDr. M. Křížová, Ph.D.  

 Jak bubnovat v MŠ (ZUŠ Náchod)
16. leden 2017, 9.00–13.00 hodin/lektor. Stanislav Vít 

 Laboratorní cvičení z ekologie 
a ochrany a tvorby životního prostředí 
17. leden 2017, 13.00–17.00 hodin/lektor. PhDr. Ivo Králíček 

 Jak vést žáky ke čtení s porozuměním (Rychnov n. Kn.)
18. leden 2017, 9.00–13.00 hodin/lektor. Mgr. Jana Kotlerová

 Zásobník týmových her (MC Hopsáček) 
19. leden 2017, 9.00–13.00 hodin/lektor. Mgr. Lucie Kluková  

 Kouzlo dotyku
20. leden 2017, 9.00–13.00 hodin/lektor. Alena Pulkrábková 

 Vývojová dysfázie na 1. stupni ZŠ
23. leden 2017, 12.00–16.00 hodin/lektor. Mgr. Iva Doudová 

 Děti potřebují hranice (Rychnov n. Kn.)
24. leden 2017, 9.00–13.00 hodin/lektor. PhDr. Jana Mervartová 

 S fotoaparátem za školu 
25. leden 2017, 9.00–15.00 hodin/lektor. PaedDr. BcA. Jana Baue-
rová      

 Výchovné problémy u dětí předškolního věku
26. leden 2017, 9.00–14.00 hodin/lektor. PhDr. Jitka Nováková  

 Dějinami výtvarně a interaktivně (Nové Město n. Met.)
27. leden 2017, 12.00–16.00 hodin/lektor. Mgr. L. Nádvorníková
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Všechna představení jsou v loutkovém diva-
dle Dětem pro radost Náchod – Sokolovna 
Náchod – zadní trakt a začínají od 15 hodin.

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

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

leden
PROGRAM

www.decko–nachod.cz
 7. 1. 2017 Jak ježibaba

  14. 1. 2017 o své čerty přišla

 21. 1. 2017 
Komedie s kašpárkem

  28. 1. 2017

 1. 1. 2017 MUDr. Simoná Ságlová, Ph.D. ZŠ Malecí
  Nové Město n.Metují tel.: 491 520 373
 7. 1. 2017 8. 1. 2017 MUDr. Jiří Sedláček Kostelecká 1204
  Náchod  tel.: 491 426 926
 14. 1. 2017 15. 1. 2017 MUDr. Radmila Sedláčková, MSc. Kostelecká 1204
  Náchod  tel.: 491 426 926
 21. 1. 2017 22. 1. 2017 MUDr.Vladimír Semerák Denisovo nábřeží 665 
  Náchod  tel.: 491 424 921
 28. 1. 2017 29. 1. 2017 Lékař stomatolog Jurii Shmal Burdychových 325
  Červený Kostelec tel.: 491 463 237

AKCE PRO VEŘEJNOST
 sobota 14. ledna 

– SOBOTA S ANGLIČTINOU 
Trpasličí sobota pro děti od 6 do 12 let, 
program od 9 do 15 hodin, hravá výuka 
angličtiny, hry, hrátky a soutěže, s sebou 
vybavený penál a přezůvky, přihlášky do 
14. 1., cena 130 Kč pro členy Klubu, 150 Kč 
pro ostatní, v ceně strava, materiál, pojiš-
tění, informace PhDr. Jaroslava Nývltová, 
jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223 291

 neděle 15. ledna – TANEČNÍ NEDĚLE 
čtyři taneční lekce pod odborným vede-
ním, oběd a dvě svačiny, program od 9 do 
15 hodin, cena 200 Kč, informace Jaroslav 
Karásek, tel. 775 223 919

 sobota 21. ledna 
– DISKOTÉKA PRO TEENAGERY 
od 17 do 20 hodin, vstupné 30 Kč, informa-
ce Jaroslav Karásek, tel. 775 223 919

 neděle 22. ledna – Výprava na DFA 
taneční soutěž o nejlepší streetdance sku-
pinu v ČR, ví Aldisu Hradec Králové, 
informace Jaroslav Karásek, 
tel. 775 223 919

AKCE NA POLOLETNÍ PRÁZDNINY
3.–5. února – POLOLETKY S TANCEM 2017
třídenní víkendové taneční soustředění 
s profesionálními tanečníky, cena 850 Kč 
zahrnuje 7 lekcí, plnou penzi, ubytování, 
informace Jaroslav Karásek, tel. 775 223 
919.

Na akce Déčka je třeba se hlásit přes regist-
rační systém na www.decko-nachod.cz, kde 
také najdete další informace. Členům Déčka 
bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.

Vážení rodiče a přátelé házené, 
dovolte, abych touto cestou s nastoupe-
nou jednotkou mladších žáků Náchod po-
děkoval všem, kteří mi pomáhají s tré-
ninkem a vnáší do hry nové myšlenky 
a nápady. Všichni to dělají ve svém vol-
ném čase – o to je to záslužnější. Jmeno-
vitě děkuji Petru Freibergovi, Vojtovi Stá-
rovi a Petru Vaněčkovi. 

Dále moc a moc děkuji rodičům za SKU-
TEČNÝ A NEFALŠOVANÝ zájem o vše dění 
a velkou pomoc, od zajišťování dopravy 
na turnaje až po podporu a důvěru mé 

maličkosti. JSTE FAKT SUPER RODIČE! 
Moc děkuji všem výše uvedeným. 

Podzimní sezona 2016 skončila a věřím, 
že vstoupíme s velkou nadějí do jarní sezo-
ny 2017. Kluci se zlepšují zápas od zápasu 
a jsem na ně moc pyšný a hrdý.

A tak chci všem rodičům, trenérům 
a hlavně klukům popřát krásné Vánoce 
a šťastný nový rok 2017. Hodně zdraví, 
štěstí a zápalu pro tak krásný sport jako 
je házená. Sportu zdar a házené obzvlášť.

Trenér
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Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc ThD. Kontakt mobil: 776 736 885, pevná linka (pouze 
v úřední hodiny) 491 426 223, e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. 
Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium otevřeno den-
ně 9–17 hodin. 
Bohoslužby neděle 8.15 hod., v zimním období se bohoslužby ko-
nají ve Farského síni, vchod Raisova ul. 
Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Kon-
takty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 
737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, vý-
pomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.far-
nost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondě-
lí a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00– 17.00, úterý, středa a pátek 9.00 
–11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele 
sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, 
pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 
9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy v kostele 
sv. Michaela v neděli v 10.15. Modlitební setkání v kostele sv. Mi-
chaela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. Mše svaté v řecko-
katolickém ritu jsou slouženy v kostele sv. Vavřince každou třetí 
neděli v měsíci v 16.00. „Andělka“ (setkání pro nejmenší) probí-
há každý pátek od 17.00 na děkanství. Příležitost ke svátosti smí-
ření se naskýtá půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu 
přede mší svatou. V sobotu 7. ledna proběhne Tříkrálová sbírka.
Boží láska ať vás a vaše blízké provází po celý rok 2017. To vám 
ze srdce přeje P. Zdeněk Kubeš, děkan
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny každou 
středu od 10.30–14.30 v kanceláři ve sborovém domě. Bohosluž-
by vždy v neděli v 9.00 hod. (není-li uvedeno jinak) ve sboro-
vém domě v Náchodě, v 10.30 hod. v kostele v Šonově a od 16.00 
hod. ekumenické bohoslužby v Evangelickém domově Betanie 
(Špreňarova 1053). V neděli 8. 1. společné bohoslužby pro celý 
sbor s vysluhováním svaté večeře Páně od 10.00 hod. ve sboro-
vém domě v Náchodě. Bohoslužby v Domově důchodců v Nácho-
dě v úterý 12. 1. od 9.30 hod. Biblická hodina v Harmonii s Mar-
kem Bártou ve čtvrtek 19. 1. od 9.30 hod. Sejití střední generace 
v pátek 20. 1. v Šonově na faře od 18.00 hodin. Schůzky dětí ani 
biblické hodiny v lednu nebudou, protože v Náchodě i v Novém 
Městě se budou konat ekumenická modlitební setkání. Náchod-
ská setkání vždy v 18.00 hodin: v úterý 10. 1. v Církvi adventistů 
sedmého dne (Sokolovna) – káže farář Marek Bárta (ČCE); ve stře-
du 11. 1. v Církvi bratrské (Purkyňova 584) – káže děkan Zdeněk 
Kubeš (ŘKC); ve čtvrtek 12. 1. v Římskokatolické církvi (kostel sv. 
Vavřince) – káže kazatel Petr Geldner (CB); v pátek 13. 1. v Čes-
kobratrské církvi evangelické (fara v Šonově-Václavicích) – káží 
kazatelé Tomáš Špác (CASD) a děkan Vladimír Janouch (ŘKC). 
www.nachod-sonov.evangnet.cz.www.nachod-sonov.evangnet.cz.
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mo bil. 739 481 014,  
Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hod.
Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), Tel. 605 450 384 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.
Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. Petr Geldner, tel. 777 217 968,  
e-mail: nachod@cb.cz. Kazatel senior Jiří Hofman, tel. 
605 973 056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., tel. 
722 948 196. Bohoslužby v neděli v 9.30, Rozhovory nad Biblí 
ve středu od 18.30. Více na www.cb.cz/nachod.

Senior klub „Harmonie 2“

HC NÁCHOD

Základní informace:
• Pro děti ve věku 4-8 let a jejich rodiče
• Pro všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení 
• Vezměte si s sebou základní vybavení – brusle, helma, rukavice *
• Dvě hodiny zábavy na ledě i mimo něj
• Hodnotné dárky pro všechny účastníky

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET LEDNÍ HOKEJ 
A ZAŽIJTE SPOUSTU ZÁBAVY

pojdhrathokej.cz

HC NÁCHOD

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET LEDNÍ HOKEJ 
A ZAŽIJTE SPOUSTU ZÁBAVY

MÁ SPRÁVNÝ SPORT PRO VAŠE DÍTĚ

24. ledna 2017
v úterý od 15.30 hodin
ZS Náchod, Na Strži 1795

HC Náchod

www.hcnachod.cz

* Postačí cyklistická helma a lyžařské rukavice. V případě, že máte doma chrániče loktů a kolen pro 
in-line bruslení, vezměte je rovněž s sebou. Pokud nedisponujete žádným zmíněným vybavením, 
obraťte se prosím na pořádající klub s dotazem na možnost zapůjčení věcí na místě.

Pořádající klub:

Termín akce: 

Adresa stadionu:

Bližší info: 

 čt 5. 1. od 14 hod. „Kouzelné krajiny“ – snímky z národních 
parků Austrálie a Dálného východu – dokumentární film; 

 čt 12. 1. od 14 hod. „Zasněžená romance“, hudební film
 čt 18. 1. od 14 hod. „STOCKHOLM“ film Vlastimila Čejpa
 čt 26. 1. od 14 hod. „Příroda obrazem a hudbou“ – p. O. Mach;

Na naše programy zveme i nečleny Svazu důchodců.
Upozornění pro účastníky únorového wellness pobytu v Se-
zimově Ústí: nejpozději do 12. ledna přijďte zaplatit doplatek 
2.499 Kč (v klubovně Harmonie 2 – pondělí nebo čtvrtek odpo-
ledne od 15.30 do 16 hod.) Informace pro členy MO SD ČR: pří-
spěvkové známky je třeba uhradit v průběhu ledna a února v klu-
bovně Harmonie 2 vždy v pondělí nebo ve čtvrtek od 15.30 do 16 
hod. Zároveň odpovím na vaše dotazy ohledně rekreací, wellness 
a lázeňských pobytů v roce 2017.    Anna Poláková 
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Městská knihovna Náchod informuje v lednu 2017

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční ve čtvrtek 5. 1. 
v dopoledních hodinách.
 
Výstavy

Studovna
  VLADIMÍRA JÍCHOVÁ: MŮJ SVĚT

Výstava mandal potrvá do 31. 1. 2017.

Cestovatelská přednáška
V pondělí 23. 1. vás zveme do dětského oddělení na cestovatel-
skou přednášku královéhradeckého pediatra Ladislava Hanous-
ka – NÁRODNÍ PARKY JIHOZÁPADU USA.
 Návštěva amerických národních parků je snem mnoha Čechů. 
Většina z nich odjíždí do USA s cestovními kancelářemi, je ale 
až překvapivě snadné navštívit tato krásná místa bez cestovní 
kanceláře, individuálně, pokud máme dobré informace. Ladislav 
Hanousek cestuje po USA již dvě desítky let. Ve své přednášce 
nechce jen prezentovat fotografie přírody v národních parcích 
Grand Canyon, Sequoia, Death Valley, Bryce Canyon, Arches, Ye-
llowstone, Monument Valley, Zion, Joshua Tree, White Sands či 
dalších. Rád také ukáže možnost, jak národní parky individuálně 
navštívit, a to s velmi malým rozpočtem. Zazní praktické rady, 
jak si nejlépe vypůjčit auto, zajistit nocleh, načepovat benzín či 
nakoupit jídlo. Začátek přednášky je v 17.30 hod.

Náchodská univerzita volného času – 14. semestr
Program
 30. 1. –  Jaroslava Janečková – Doba Bedřicha Smetany
 13. 2. – Jiří Padevět – Násilí v moderních českých dějinách 
  (POZOR!!! Pouze v 16 hodin a v aule gymnázia)
 20. 3. –  Cyril Höschl – Vrozené a naučené chování (POZOR!!!   
  Pou ze v 16 hodin a v aule gymnázia)
 3. 4. –  Lenka Peremská – Jak sestavit rodokmen
 24. 4. –  Milena Štráfeldová – Psát román je jako rubat uhlí
 15. 5. –  Jiří Vorlíček – Zbavíme se někdy rakoviny? (POZOR!!! 
  Pouze v 15 hodin a v aule gymnázia)
 22. 5. – Kristina Váňová – Josef Čapek

Knihovnice a knihovníci náchodské knihovny přejí nejen svým čtenářkám a čtenářům do nového roku hodně zdraví, málo sta-
rostí, spoustu radosti a dobrou knihu každý den.

Kurz trénování paměti
Již šestým rokem pro vás připravujeme Kurz trénování pamě-
ti pod vedením zkušené lektorky Aleny Naimanové. Přihlásit 
se mohou absolventi loňského kurzu, ale i noví účastníci. Kurz  
začne v lednu a bude mít celkem 10 lekcí. Cena celého kurzu je 
300 korun. Přihlášky přijímáme ve studovně.
Rozpis lekcí (probíhají vždy od 10.00, 13.00 a 15.30 hod.): 23. 1., 
25. 1., 1. 2., 20. 2., 22. 2., 27. 2., 1. 3., 6. 3., 8. 3. a 15. 3.

Kurz dějin umění
Od února bude v knihovně pokračovat Kurz dějin umění. Tento-
krát se zaměříme na umělecké styly 19. století od klasicismu až 
po impresionisty, včetně českého výtvarného umění avantgar-
dy. Zájemci se mohou hlásit ve studovně, kurzovné činí 350 ko-
run na jeden semestr (osm přednášek). Scházíme se vždy v úte-
rý od 17 hodin. Přednáší Vlastislav Tokoš z náchodské Galerie 
výtvarného umění.

Čteme přes koleno
Babičky, dědové, děti! Pojďte s námi vyzkoušet 
novou čtenářskou hru, kterou jsme pro vás vy-
mysleli. Chceme přispět k lepšímu pochopení ži-
vota dnešních a minulých generací, nabídnout 
vám podnět a možný obsah k trávení společného 
času, upevnit vzájemné vztahy a podpořit spo-

lečné čtení a čtení vůbec. O co jde? Dítě a prarodič (ne nutně bio-
logický) čtou současně knihy, které si navzájem doporučí. Ale-
spoň jeden z nich je čtenářem MK Náchod. Dvojice hraje jako 
tým, má společnou herní kartu, na kterou sbírá razítka za pře-
čtené knihy. Po dočtení každý hráč knihu krátce zhodnotí. Pro 
všechny účastníky připravíme tři společná setkání s překvape-
ním (březen, září, listopad). Hru jsme připravili v rámci akce 
Čtenář roku 2017. Potrvá od 1. 12. 2016 do 2. 11. 2017. Přihlášky 
přijímáme v oddělení pro děti. Tam také vysvětlíme podrobná 
pravidla. Záštitu nad hrou převzal spisovatel Miloš Kratochvíl, 
patron našeho dětského oddělení.

Noc s Andersenem
Druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci POZOR!!! Opět se můžete utkat 
o účast na Noci s Andersenem. Tentokrát bude LICHOŽROUTSKÁ.
Úkol na leden:
První lichožroutí zákon zní: NIKDY NEVEZMEŠ CELÝ PÁR. Otáz-
ka: Pár čeho lichožrouti nikdy nevezmou?
a) párátek
b) párků
c) ponožek
Úkol odevzdejte kdykoli, nejpozději však spolu s dalšími, které 
budou následovat, do 17. března v oddělení pro děti. Sledujte ná-
stěnku v knihovně a internetové stránky knihovny. Noc s Ande-
rsenem se uskuteční 31. března.

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



tel.: 491 428 498 
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leden 
1. neděle pouze v 16 hod.

1. ne v 18 hod. 2D, 2. po v 17 hod. 3D
3. úterý pouze v 19.15 hod. – 3D
4. středa pouze v 17 hod. – 2D

2. pondělí pouze v 19.15 hod.

3. úterý pouze v 17 hod.

4. středa pouze v 19.15 hod.

5. čtvrtek pouze v 17 hod.
6. pátek pouze v 19.30 hod.
9. pondělí pouze v 19 hod.
11. středa pouze v 17 hod.

5. čtvrtek v 19.30 hod. – 2D+DAB.
6. pátek v 17 hod. – 3D+DAB.
7. sobota v 16.15 hod. – 2D+DAB.
8. neděle v 18 hod. – 2D+TIT.
10. úterý v 19.15 hod. – 3D+DAB.

7. sobota pouze ve 14.30 hod.
8. neděle pouze ve 14 hod.

8. neděle pouze v 16 hod.

9. pondělí pouze v 17 hod.

10. úterý pouze v 17 hod.

11. středa pouze v 19.15 hod.

12. čtvrtek pouze v 17 hod.
14. sobota pouze v 19.45 hod.
15. neděle pouze v 17.30 hod.
16. pondělí pouze v 19.15 hod.
18. středa pouze v 19.30 hod.

13. pátek pouze v 16 hod.
15. neděle pouze v 19.45 hod.
16. pondělí pouze v 17 hod.

14. sobota pouze v 17.30 hod.

14. sobota pouze v 15 hod.

15. neděle pouze v 15.45 hod.

15. neděle pouze ve 14 hod.

17. úterý pouze v 17 hod.

17. úterý pouze v 19.15 hod.
18. středa pouze v 17 hod.

19. čtvrtek pouze v 19 hod.

19. čtvrtek pouze v 16.30 hod.
20. pá, 22. ne v 19.15 hod.
24. úterý pouze v 17 hod.

20. pátek pouze v 17 hod. – 3D
23. pondělí pouze v 19.15 hod. – 2D
25. středa pouze v 19.15 hod. – 2D

21. sobota pouze ve 14.15 hod.
22. neděle pouze ve 13.45 hod.

21. sobota pouze v 16 hod.

23. pondělí pouze v 17 hod.

24. úterý pouze v 19.15 hod.

25. středa pouze v 17 hod.

26. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
28. sobota pouze v 17 hod.
30. pondělí pouze v 19.15 hod.

27. pátek v 18 hod. – 2D 
29. neděle v 18 hod. – 3D 
31. úterý v 19.15 hod. – 2D

26. čt, 30. po pouze v 17 hod.
27. pá ve 20 hod., 28. so v 19.30 hod.
29. neděle v 16 hod.
ÚNOR 2017: 1. středa v 19.15 hod.
27. pátek pouze v 16 hod.
28. sobota pouze v 15 hod.
29. neděle pouze ve 14 hod.
31. út, 1. st v 17 hod.

ANDĚL PÁNĚ 2 
Láska pozemská i láska pekelná… Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích. Režie Jiří Strach. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný

ASSASSIN’S CREED FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI 
Osud ti koluje v žilách… Akční dobrodružný film o staletém boji mezi asasíny, templáři a španělskými inkvizitory. Film vznikl na základě stejnojmenné slavné herní série a vedle Michaela Fassben-
dera ve filmu hrají Marion Cotillard, Jeremy Irons či Brendan Gleeson. České titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MANŽEL NA HODINU 
Úspěšná komedie hodinový manžel má své pokračování! Čtyři oblíbení „hodinoví manželé“ jsou zpět – David Matásek, David Novotný, Bolek Polívka a Lukáš Latinák znovu v laskavé komedii o zkra-
chovalých hráčích vodního póla… V dalších rolích Eva Holubová, Zdena Studénková, Zuzana Norisová, Jana Stryková, Simona Babčáková a Norbert Lichý. Režie Tomáš Svoboda. Vstupné 120 Kč. Do-
poručená přístupnost: od 12 let.

ROGUE ONE: STAR WARS STORY FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Akční dobrodružná podívaná – první z nové série samostatných filmů odvozených od původních Hvězdných válek. Příběh Rogue One: Star Wars Story vypráví o skupině netradičních hrdinů  
– povstalců, které spojí odvážný a zdánlivě nesplnitelný úkol: pokusit se získat plány mocné zbraně nepřátel, Hvězdy smrti. Uvádíme v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč. Mládeži přístupný.

COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE
Všichni jsme propojeni… V době, kdy úspěšný vedoucí jedné reklamní agentury prožívá hlubokou osobní tragédii a zcela se stahuje do ústraní, jeho kolegové vymyslí drastický plán, jehož cílem je 
přinutit ho překvapivým a hluboce lidským způsobem se s tím vyrovnat… V hlavních rolích Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley, Helen Mirren a Edward Norton. České titulky. Vstupné 110 Kč. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.

LA LA LAND
Nebojte se snít! Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné skvělými písničkami, doprovázenými velkolepými tanečními čísly, líčí vášnivý milostný vztah od něžné-
ho vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí. Komedie i muzikál pod režijním vedením Damiena Chazellea (oscarové hudební drama Whiplash), s Ryanem Goslingem a Em-
mou Stone v hlavních rolích. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Před čím měla chránit? Stavěli ji 1700 let a měří 9000 kilometrů a je opředena mnoha mýty… Velkolepé dobrodružné fantasy, v němž nepůjde o nic menšího, než o záchranu lidské civilizace. 
V hlavní roli Matt Damon. Uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let. 

OZZY FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Rychle a chlupatě!!! Ozzy je přátelský bígl, který žije idylickým životem v rodině Martinsových. Jeho páníčci se ale musí za prací přesunout do ciziny. Má to jeden háček: pes s nimi nesmí. Martinso-
vi se tak rozhodnou, že Ozzyho dají do luxusního psího hotelu zvaného Modrá zátoka. Animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

ANDĚL PÁNĚ 2
Láska pozemská i láska pekelná… Režie Jiří Strach. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

ČERVENÁ ŽELVA
Magický filmový sen o životě v ráji – to je animovaný film beze slov, srozumitelný napříč generacemi i kontinenty, který získal v Cannes Zvláštní cenu v sekci Un Certain Regard, je prvním počinem 
kultovního japonského studia Ghibli s evropskou koprodukcí. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Když začít žít nový život, tak od základů! Skvělá komedie o tom, co se stane, když jeden hyperaktivní starosta nastěhuje mladou a pohlednou rozvedenou učitelku do společného domu s nerudným 
hrobníkem, který díky svým vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“? Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

KOUDELKA FOTOGRAFUJE SVATOU ZEMI
Jedinečný a intimní pohled na tvůrčí proces Josefa Koudelky, jednoho z největších žijících mistrů fotografie. Izraelský režisér Gilad Baram Koudelku sleduje při jeho fotografickém putování Izrae-
lem a Palestinou při hledání prchavých okamžiků, v nichž vznikají fotografie… Filmový portrét natočený v průběhu pěti let jeho asistentem je vůbec první výpovědí o Koudelkově jedinečném tvůr-
čím přístupu. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

VŠECHNO NEBO NIC
ČESKÝ Deník Bridget Jonesové? Komediální i romantický příběh dvou pohledných třicítek (nerozlučných kamarádek), z nichž jedna přitahuje muže jako magnet, a ta druhá je praktická se smyslem 
pro zodpovědnost… Táňa Pauhofová a Klára Issová v hlavních rolích komedie, natočené podle bestselleru Evity Urbaníkové, v dalších rolích Michal Zebrowski, Pawel Delag, Ondřej Sokol, Petr Vaněk, 
Ľuboš Kostelný, Zuzana Kronerová, Luděk Sobota, Jan Budař, Vlastina Svátková a Petra Hřebíčková. Režie Marta Ferencová (mj. film „Řachanda“). Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PROČ PRÁVĚ ON?
Mohla mít, koho chtěla… aneb Nejhorší sny se mohou splnit třeba i o Vánocích. Bláznivá komedie o tom, kterak si dcera „nabrnkla“ brutálně upřímného, bezohledně bezstarostného a napros-
to výstředního mladíka, a přivedla ho představit rodičům. Ten chce získat požehnání od rodičů své milé, ještě než ji požádá o ruku… České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ANDĚL PÁNĚ 2
Láska pozemská i láska pekelná… Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích. Režie Jiří Strach. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
J. K. Rowlingová Vás zve do nové epochy kouzelnického světa! Co všechno se může stát, když se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná) uniknou 
z kufříku? V hlavních rolích Eddie Redmayne, Colin Farrell a Ezra Miller. Rodinné fantasy, uváděné v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

ZPÍVEJ
Velkolepá pěvecká soutěž, jakou svět ještě neviděl. A stejně velkolepé je pestré složení zvířecích soutěžících… Animovaná rodinná komedie od tvůrců Mimoňů a Tajného života mazlíčků, tentokrát 
s příběhem, který vám pohladí nejen duši, ale i uši… České znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

LICHOŽROUTI
Držte a hlídejte si ponožky! O radostech a strastech zlodějů ponožek 0 Lichožroutů a jejich soužití s námi lidmi, natočený podle bestselleru spisovatele Pavla Šruta a výtvarnice Galiny Miklínové. 
Rodinný dobrodružný animovaný film pro celou rodinu. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

MANŽEL NA HODINU
Úspěšná komedie hodinový manžel má své pokračování! Čtyři oblíbení „hodinoví manželé“ jsou zpět – David Matásek, David Novotný, Bolek Polívka a Lukáš Latinák znovu v laskavé komedii o zkra-
chovalých hráčích vodního póla… V dalších rolích Eva Holubová, Zdena Studénková, Zuzana Norisová, Jana Stryková, Simona Babčáková a Norbert Lichý. Režie Tomáš Svoboda. Vstupné 120 Kč. Do-
poručená přístupnost: od 12 let.

POD ROUŠKOU NOCI
Americký sen má svou cenu… Krimi drama zasazené do bouřlivých 20. let minulého století, kdy ani prohibice nezastavila tok kořalky v ilegální síti gangstery provozovaných náleven. Scénář a re-
žie Ben Affleck. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

MILUJI TĚ MODŘE ČR – 2017 MIMOŘÁDNÁ PREMIÉRA FILMU!
Příběh o tom, jak on ji učil dívat se na svět a jak ona ho naučila milovat… aneb Příběh o tom, co se stane, když se nepotkají dva, ale hned tři… Romantická komedie podle scénáře Jaroslava Papouš-
ka, autora legendární rodinky Homolkových či kultovních filmů Černý Petr a Lásky jedné plavovlásky, v režii Miloslava Šmídmajera a s hudbou Markéty Irglové. V hlavních rolích Václav Jílek a Deni-
sa Nesvačilová, dále hrají Vladimír Kratina, Táňa Medvecká, Marek Vašut, Hana Vágnerová, Rosťa Novák, Tereza Bebarová, Miroslav Táborský a Filip Kaňkovský. PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGA-
CE TVŮRCŮ FILMU V ČELE S REŽISÉREM MILOSLAVEM ŠMÍDMAJEREM, HEREČKOU TÁŇOU MEDVECKOU A DALŠÍMI. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ROZPOLCENÝ
V Kevinovi se skrývá 23 různých osob. Každou chvílí se má objevit čtyřiadvacátá… Režisér děsivých filmů s šokujícími pointami M. Night Shyamalan přidává další klenot do sbírky privátní hrůzy, 
vedle Šestého smyslu, Vyvoleného nebo Vesnice. Rozpolcený je koncertem jednoho herce – Jamese McAvoye. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

XXX: NÁVRAT XANDERA  CAGE FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Xander Cage, zvaný též xXx, je naživu. To ale není ta nejdůležitější zpráva. Hlavní je to, že je zase v dokonale vyladěné formě a připravený s pomocí svých vymazlených ale hlavně dokonalých adrenalinových 
kousků nabančit všem největším hnusákům na světě. Vin Diesel a Samuel L. Jackson v hlavních rolích akční komedie. České titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DIVOKÉ VLNY 2
Surfaři ve fraku jsou zpět! Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené pořádky, věnují se surfování na prkně a tráví čas na pláži. Možná ne úplně všichni, ale zcela jistě mladý tučňák Cody! Rodinná ani-
movaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

ANDĚL PÁNĚ 2
Láska pozemská i láska pekelná… Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

ASSASSIN’S CREED
Osud ti koluje v žilách… Akční dobrodružný film o staletém boji mezi asasíny, templáři a španělskými inkvizitory. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VŠECHNO NEBO NIC
ČESKÝ Deník Bridget Jonesové? Komediální i romantický příběh dvou pohledných třicítek (nerozlučných kamarádek), z nichž jedna přitahuje muže jako magnet, a ta druhá je praktická se smyslem 
pro zodpovědnost… Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KRKONOŠE
Téměř v každém člověku tkví touha po poznání krásných věcí. Dokument, který Vás zavede do nejkrásnějších míst Krkonoš, nejvyšších českých hor, a pojednává o jejich geologickém a geomorfolo-
gickém vývoji, flóře, fauně, historických i kulturních souvislostech i činnosti člověka. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

SPOJENCI
Když máte v rámci válečné operace předstírat, že tajná agentka, kterou jste právě potkali, je vaše manželka, neměla by být krásná. Mohlo by to mít dalekosáhlé následky. Nejen pro dva lidi, ale pro celý 
svět. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvůrce Forresta Gumpa a Trosečníka, vrhnul Brada Pitta a Marion Cotillard do světa, v němž může láska skončit vlastizradou. Píše se rok 1942 a Max Vatan (Brad Pitt) 
seskakuje padákem do dun marocké pouště s cílem zabít v Casablance německého velvyslance… Válečný i romantický film, uváděný s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Cesta je u konce… Závěrečný díl nejúspěšnější filmové série na motivy videoher. Film přímo navazuje na události snímku Resident Evil: Odveta. Alice (Milla Jovovich) jako jediná přežije klíčový střet 
s nemrtvými, který měl rozhodnout o osudu lidstva. Akční hororové sci-fi, uváděné s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MILUJI TĚ MODŘE
Příběh o tom, jak on ji učil dívat se na svět a jak ona ho naučila milovat… aneb Příběh o tom, co se stane, když se nepotkají dva, ale hned tři… Romantická komedie, v hlavních rolích Václav Jílek  
a Denisa Nesvačilová. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PSÍ POSLÁNÍ
Žádný pes tu není jen tak! Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí splnit své poslání. Rodinná komedie, natočená podle stejnojmenného knižního bestselleru Bruce W. Camerona. 
České znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.



2. března /2017 
Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod 

JEDLÍCI ČOKOLÁDY 17. března /2017 
Divadlo J. K. Tyla - Červený Kostelec

PRÁSKNI DO BOT
14. dubna /2017 

Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod

DAN BÁRTA &

3. května /2017 
Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod

SMOLÍKOVI

16. května /2017 
Divadlo J. K. Tyla - Červený Kostelec

RŮŽE PRO ALGERNON

24. června /2017 
Zámek - Nové Město nad Metují

CHANTAL POULLAIN

ROBERT 
BALZAR TRIO

vstupenky online

Grafi ka a DTP: Jan Záliš — www.pinstudio.czwww.nsuvadi.cz

Předprodejní místa kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí 2016/2017Naši významní partneři: 

Kupvstupenku.cz

5 Kč z každé prodané vstupenky je 
věnováno Nadaci Pomocné tlapky

Vstupenky na kulturní sezónu Náchodský SWING uvádí budou k dispozici v předprodeji na www.kupvstupenku.cz 
a na našich kontaktních místech (viz seznam). Při platbě kartou nebo převodem si můžete vstupenku vytisknout v teple domova, 

případně si ji nechat zaslat na chytrý mobilní telefon prostřednictvím aplikace Cool Ticket. 

Broumov
IC Broumov 

Mírové nám. 56
tel.: 491 524 168

Česká Skalice
IC Česká Skalice 
T. G. Masaryka 33
tel.: 491 453 870

Červený Kostelec
IC Červený Kostelec

5. května 603
tel.: 498 100 657

Náchod
Cest. agentura Machová Náchod 

Kamenice 144
tel.: 491 420 420

Náchod
IC Náchod 

Masarykovo nám. 1
tel.: 491 426 060

Hronov
Cest. agentura Martincová Hronov 

Jiráskova 320
tel.: 606 111 413

Nové Město nad Metují
IC Nové Město nad Metují 

Husovo nám. 1225
tel.: 491 472 119

Police nad Metují 
IC Police nad Metují 
Masarykovo nám. 75

tel.: 491 421 501

Teplice nad Metují
IC Teplice nad Metují 

Horní 13
tel.: 491 581 197

Trutnov
IC Trutnov 

Krakonošovo nám. 72
tel.: 499 818 245

Úpice
IC Úpice 

Dr. A. Hejny 133
tel.: 499 882 329

Dobruška
IC Dobruška

Nám. F. L. Věka 32
tel.: 494 629 58

Jaroměř
IC Jaroměř

Nám. ČSA 16
tel.: 491 847 220
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